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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU VERGİ NUMARASININ
FATURALARDA KULLANILMASI HAKKINDA
36.A.00.7525 / 03.11.2009
BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,
Sosyal Güvenlik Kurumu Bütçe ve Muhasebe Daire Başkanlığı tarafından Birliğimize yapılan bildirimde,
Maliye Bakanlığı’nın istemi üzerine bundan böyle eczaneler tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak
faturalandırmalarda, faturaların üzerine SGK Vergi Numarasının yazılmasının gerektiği belirtilmiştir.
Eczacılarımızın Sosyal Güvenlik Kurumuna kesecekleri faturaların üzerinde daha önceden boş bıraktıkları Vergi Dairesi
ve Vergi Numarası bölümlerini aşağıdaki bilgiler ile doldurmaları gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.
Sosyal Güvenlik Kurumu
Vergi Dairesi: Başkent Vergi Dairesi
Vergi No: 7750409379
Saygılarımla,
Ecz.Özgür ÖZEL / Genel Sekreter

TAMİFLU VE RELENZA REÇETESİZ SATILMASI
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DÜNYA ECZACILARINDAN SAĞLIK BAKANI’NA MEKTUP
DÜNYA ECZACILIK ÖRGÜTÜNDEN “ ECZACILARIN VAZGEÇİLMEZLİĞİ” VURGUSU
Dünyada 2 milyon eczacıyı temsil eden ve 122 ülkede üye örgütleri bulunan, Uluslararası Eczacılık Federasyonu (FIP)
Başkanı Prof. Dr. Kamal Midha, Sağlık Bakanı Recep Akdağ’a bir mektup yazarak; dünyanın, eczanelerini sağlığın
merkezine koyduğunun, koşullar ne olursa olsun eczacılık hizmetinden ödün verilmediğinin altını çizdi. Midha, dünya
eczacılarını temsil eden bir örgütün başkanı olarak, Türkiye’de de durumun böyle olmasını arzuladıklarını belirtti.
Kamal Midha mektubunda, Türkiyeli meslektaşlarının bu en zor günlerinde yanlarında olduklarını ve Türkiye’deki
eczacılık hizmetlerinin kimse için ikincil olmadığını kanıtlayacak bir çözüm bulacağı konusunda Bakan Akdağ’a
güvendiğini vurguladı.
Sayın Midha’nın mektubunun tam metni ise şöyle;
“Sayın Prof.Dr. Recep Akdağ,
Sağlık Bakanı
Sizinle Eylül ayında, İstanbul’daki 69. Uluslararası FIP Kongresi açılış töreninde tanışma şerefine eriştim.
Türk Eczacıları Birliği’ni konukseverlikleri ve bu başarılı kongrenin organizasyonu için kutlamak isterim. FIP’in
katılımcılardan aldığı geri bildirim son derece olumluydu ve tüm Türkiye’yi yansıtıyordu.
TEB tarafından Türkiye’de eczacılık hizmetleri alanında eczaneleri ciro ve kazançları açısından olumsuz etkileyecek,
dolayısıyla hastalar ve sağlık durumları üzerinde ağır sonuçlar doğuracak yeni bir takım düzenlemelerin yürürlüğe
gireceği konusunda bilgilendirildik.
Bilindiği gibi eczaneler ve eczacılar ilaçların hazırlanmasından hastalara hastalıkları hakkında gerekli bilgilerin ve
bilinçlendirmenin sağlanmasına kadar halk sağlığında büyük ve vazgeçilmez bir role sahipler. Doğal olarak, siz ve
hükümetiniz hasta ihtiyaçlarından ve hizmetlerinden ödün verilmediğini görmek istersiniz.
Birçok ülkede sağlık hizmetleri bütçesinin kısıtlı olmasına rağmen hükümetler eczacılık hizmetlerinden ödün verilmemesi için eczaneleri koruyacak olanaklar yaratmaktadır. Birçok
ülkede, hükümetler eczacılara hazırlanan ve karşılanan her bir
reçete için “sabit ücret” sağlıyor. Bu uygulama birçok ülkede
başarılı olmuştur.
TEB, harcamaların artırılmaması konusundaki yaklaşımınızı
desteklediğini ifade ediyor. Ne var ki aynı zamanda TEB üyelerinin eczacılık hizmetlerinin tehlikeye atılmayacak şekilde desteklenmeleri gerekiyor. Aksi taktirde bu durum sadece geçimlerini
değil, daha önemlisi, hastalarına yönelik profesyonel hizmetlerini de etkileyecektir. Bu, hastaların eczacılarına güvenlerini
kaybetmelerine yol açabilir. Attığınız adımlarda bu çok önemli
meseleleri ciddiyetle göz önünde bulundurmanızı dilerim.
Kararlarınızda, yeni düzenlemeler getirirken, başarılı sonuçlara
ulaşmak için TEB’e bağlı eczaneler ve eczacıların desteğini
almanız ihtiyatlı bir davranış olacaktır.
Hükümetiniz tarafından alınan kararlara saygılıyım; ne var ki
Uluslararası Eczacılık Federasyonu Başkanı olarak sağlık hizmetlerinde temel bakımın ve kamu sağlığının sağlanmasında eczanelerin vazgeçilmez olduğunu size saygılı bir şekilde hatırlatmayı
görevim biliyorum. Türkiye’deki eczacılık hizmetlerinin kimse
için ikincil olmadığını kanıtlayacak bir çözüm bulacağınız konusunda size güveniyorum.
Saygılarımla,
Kamal K. Midha, C.M. Ph. D. D.Sc
FIP Başkanı
Eczacılık Profesörü
Saskatchewan Üniversitesi, Kanada ”
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İLAÇ İADESİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME..

B

ilindiği gibi Türk Eczacıları Birliği tarafından hazırlanmış olan İlaç İade Modülü (TEBİM), eczacılarımızın hem
4 Aralık sonrası oluşacak zararı fiili olarak takip edebilmeleri hem de fiyat düşüşlerinden önce ilaç iadelerinin
yapılması için devreye sokulmuştur.
Ancak dün akşam kamu ve ilaç sanayi arasındaki yeni uzlaşma sonucunda, kamu kurum iskontolarının %11+ %12
olacağı, ayrıca %60 ve %60 olarak uygulanması planlanan referans- eşdeğer fiyat düşüş oranlarının, %66 ve %66
olarak uygulanacağı duyurulmuştur. Bu yeni düzenleme sonucunda belirlenen yeni kamu kurum iskontosuna uygun
güncel liste SGK tarafından ilan edilmiş olup, referans ve eşdeğer ilaçlar için uygulanacak %66 ve %66’lık liste İEGM
tarafından henüz yayınlanmamıştır. TEBİM’deki bilgiler SGK listelerine göre güncellenmiş olmakla birlikte, İEGM
tarafından henüz listeler yayınlanmadığı için TEBİM üzerinden ilaç fiyatları %60 ve %60 üzerinden hesaplanabilmektedir. Bu nedenle TEBİM üzerinden yapılacak fiyat farkı hesaplamalarında göz ardı edilebilir düzeyde bir fazlalık
oluşması mümkündür. İEGM tarafından yeni düzenlemeye uygun ilaç fiyatlarının yayınlanmasının ardından TEBİM
verileri güncellenecektir.
Ancak TEBİM ilaçların iadesi için kullanılacağı için, ilk elden ilaç adetlerinin girilmesi iade işlemine esas veri teşkil
etmesi bakımından yeterlidir. Bugünden itibaren, fiziki iade öncesi, meslektaşlarımızın TEBİM üzerinden ilaç adetleri girişlerini gerçekleştirmeleri, bu akşam, yarın (04.12.2009), Cumartesi (05.12.2009) ve Pazar (06.12.2009)
günleri nöbetçi olarak görev alacak eczacılarımızın bu akşam mesai sonrası listelerini tamamlamaları ve depolara iletmeleri gerekmektedir. Deponun talep etmesi durumunda, bu akşam ya da yarın sabah nöbet başlangıcından hemen
önce stok mutabakatı sağlanması için eczaneler depo görevlileri tarafından ziyaret edilebilir. Nöbetçi eczaneler için
fiziki iade yapılmayacaktır. Bu amaçla Bölge Eczacı Odaları’mızca depolara her ilde önümüzdeki üç gün nöbetçi olacak eczane listelerinin iletilmesi önemlidir. Nöbetçi olmayan eczaneler için TEBİM’e giriş işlemleri Cumartesi günü
de yapılabilecek ve depolarla kurulacak irtibatın ardından fiziki iadeler gerçekleştirilecektir. Tüm meslektaşlarımızın
03.12.2009 tarihli iade faturalarını kesebilmeleri için, mutlaka bir fatura sayfası ayırmaları gerekmektedir.
Söz konusu uygulamalar ile bu geceden itibaren halk sağlığı için nöbet tutacak eczanelerimiz de herhangi bir
mağduriyet yaşamayacaktır. Belirlenmiş nöbetçi eczanelerimiz dışında ilaç hizmetini bir günlüğüne hep beraber
durduracağımız için, 4 Aralık 2009 tarihinde TEBİM kapalı olacaktır.
Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ / MERKEZ HEYETİ

İLAÇ SANAYİİ VE SGK ANLAŞTI! EYLEME DEVAM!
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esmi açıklama olmamasına karşın, Birliğimize gelen sözlü bildirimlerde ilaç sanayicileri ve kamu arasında 18
Eylül’de yayımlanan Tebliğ ve Kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair uzlaşmanın sağlandığı ve bir revizyon
yayınlanacağı, buna göre %11+%13 olarak ilan edilmiş kamu kurum iskontolarının %11+ %12 olacağı, ayrıca %60
ve %60 olarak uygulanması planlanan referans- eşdeğer fiyat düşüş oranlarının, %66 ve %66 olarak uygulanacağı, bu
konuda varılan uzlaşı sonucunda ilaç sanayini temsil eden dernek ve sendikaların bu anlaşmaya imza attığı, ayrıca ilaç
firmalarının da teker teker imza atacağı, bu yeni oranların listeler yayınlandıktan beş gün sonra yürürlüğe gireceği, bu
nedenle uygulamanın bir hafta-on gün kadar öteleneceği bildirilmektedir.
Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti, bu ertelemenin ve yapılan düzenlemelerin 4 Aralık eylemliliği ile ilgili herhangi bir ertelemeye yol açmayacağı, düzenlemelerle uğranan zararın sadece çok küçük bir miktar azalacağı, temel
prensibin buradaki erimenin telafi edilmesi olduğu noktalarından hareketle bu eylemliliğin hız kesmeden devam etmesi
kararlılığındadır. Eczacının bugün ihtiyacı olan bu erimeden kaynaklı stok zararının devlet garantisi altına alınması
ve eczacı kaybının meslek hakkı ya da İlaç Fiyat Kararnamesi’nde yapılacak bir düzenleme ile telafisidir. Bu iki koşul
gerçekleşmediği takdirde, eczacı ve eczacı örgütü emeğini ve mesleğini korumak için üzerine düşeni yapmaya kararlılıkla
devam edecektir.
Bu sözlü bildirimler yarın resmiyet kazandığı takdirde, ilaçların fiyat düşüşleri öteleneceği için, iadelerin de düşüş
gününe ötelenmesi gündeme gelebilecek ve bu husus meslektaşlarımıza ayrıca duyurulacak olmakla birlikte, iade
gününün değişmesi, 4 Aralık’taki kapatma eylemini kesinlikle etkilemeyecektir.
Bütün bu konularda yaşanabilecek bilgi kirliliğinin önüne geçmek için, eczacılarımızın Eczacı Odalarımız ve Türk
Eczacıları Birliği tarafından duyurulan haberler dışında hiçbir kaynağa itibar etmemeleri gerekmektedir.
Üyelerimize önemle duyurulur.
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ / MERKEZ HEYETİ
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