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SGK’NIN GÜCÜ ECZACININ BİRLİKTELİĞİNİ BÖLMEYE YETMEZ
(TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ VE 51 BÖLGE ECZACI ODASININ ORTAK DEKLARASYONU)

SGK’NIN GÜCÜ ECZACININ BİRLİKTELİĞİNİ
BÖLMEYE YETMEZ
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, 02/12/2009 tarihinde bir açıklama yayınlayarak eczanelerin zarar ederek
kapanmayacağını, aksine sektörle birlikte eczacıların da
büyüdüğünü, adeta alanda hiçbir sorun olmadığını, bizim
boşu boşuna endişeye kapıldığımızı ileri sürmekte, “küçük
bir kar düşüşü nedeniyle” eczanelerimizi kapattığımızı
iddia ederek, meslek onurumuzla oynamaktadır. Biz “feda
edecek tek bir eczanemiz yok” derken, SGK, sadece dokuz
eczanenin batacağını ileri sürmektedir. Böylece SGK ülke
gerçeklerinden ne kadar uzak olduğunu kendi ağzından
ifade etmiştir.
SGK Rakam Savaşına Girmesin!
Sosyal Güvenlik Kurumu hazırladığı ve 18 Eylül’de
yayınlanan mevzuat ile, 1.8 milyar TL tasarruf yapayım
derken, 3.3 milyar TL tasarrufa “yanlışlıkla” imza atmış bir
kurumdur. 24 bin eczacının ilaç sektöründen aldığı pay
3.6 milyar TL’dir. Bütün bu tasarruf tedbirleriyle bu payın
tam 815 milyon TL (yaklaşık yüzde 22) küçüleceğini
söylemek zorundayız. İşte bu küçülmenin “sadece yüzde
1.52” olduğunu hesaplayan da yine SGK’dır. Aynı biçimde
ortalama eczane karlılığının 17.000 TL’ye çıkması için basit bir oran/orantı hesabıyla ortalama cironun 85.000 TL
olması gerekir, oysa bunu kendileri web sitelerinde 39.000
TL olarak ilan etmektedirler. Aradaki farkı SGK’nın “kamuoyunu yanıltma katsayısı” olarak değerlendirmekteyiz.
SGK Eczane Sayısını Bilmez!
Türk Eczacıları Birliği, halk eczacılarının zorunlu, kamu
eczacılarının gönüllü üye olduğu Anayasal bir kuruluştur.
Bir eczacı, eczane açmak için Odalarımıza kayıt yaptırmak
zorundadır. Bu eczacıların ruhsatlarını da Sağlık Bakanlığı
adına Sağlık Müdürlükleri vermektedir. Ama bir eczane
SGK ile anlaşmalı olmak zorunda değildir. O nedenle,
SGK’nın kendi kayıtlarından yola çıkarak eczane sayısı,
hangi il ve ilçede kaç tane eczane olduğu gibi bilgilere
ulaşabilmesi mümkün değildir. Bu bilgi, sadece ve sadece
Birliğimizde ve Sağlık Bakanlığı’nda mevcuttur. Bu bilgiye
sahip olan biz söylüyoruz ki, sadece ilçelerde değil, belde
ve köylerde de tek eczane olarak sağlık hizmeti veren 3.000
eczane kapanacaktır.
SGK İsteyerek Eczacıya Hiçbir Şey Vermez!
Başta düşük cirolu eczaneler olmak üzere tüm ec-
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zanelerde yaşanan yıkım sorunu yeni bir sorun değildir.
Kamuoyunun da bildiği üzere eczanelerimizi korumak
için Birliğimiz ve eczacı odalarımız sağlıkta ve eczanelerde
yıkıma yol açan politikaların sahibi olan, içinde SGK’nın
da yer aldığı ilaç ve sağlık alanının tüm sorumlularına karşı
son beş yıldır mücadele etmektedir. SGK’nın geçtiğimiz
dönemde eczaneler lehine “yaptığı” iyileştirmelerin (!) birincisi, biz 30 Haziran gecesi tüm Türkiye’deki eczanelerimize “Kapalıyız” afişlerini astıktan sonra, ikincisi ise 1 Ocak
günü SGK ile yaptığımız sözleşmeyi feshedeceğimize dair
ihtar gönderildikten sonra, SGK tarafından değil, Sağlık
Bakanlığı tarafından yapılmıştır.
Mücadelemiz sonucunda kazandığımız bu iyileştirmeye
rağmen SGK’nın kendi verilerine göre, bu “korudukları”
düşük cirolu eczanelerin sayısı 2008 yılında 8500’den
2009’da 12.511’e çıkmıştır. Sektörün son 2 yılda %40
büyüdüğünü iddia edenler, aylık cirosu 50.000 TL altı
olan eczane sayısının neden 8500’den 12511’e çıktığını
açıklamakla yükümlüdürler. TEB verilerine göre, sadece
geçen yıl kapanan eczane sayısı da 650 değil, 775’tir. Son
beş yılda her yıl 650 eczanenin kapandığı doğru sayılsa
bile, beş yıl öncesinde bu sayının 50 civarında olduğu da
unutulmamalıdır. Buna ek olarak, SGK bile her yıl 650
eczanenin kapandığını ileri sürerken, bütün bu tasarruf
tedbirlerinden sonra SGK’nın hesaplarına göre nasıl sadece
9 eczanenin kapanacağı ayrı bir muammadır. Her yıl 1050
yeni eczane açılmasının sorumlusu ise, son on yılda 7 olan
eczacılık fakültesi sayısını 17’ye çıkartanlardır. Açılankapanan eczane sayısı hesaplanırken, kaç yeni mezunun
eczane açtığı da hesaba katılmalıdır.
Sosyal Duyarlılık SGK’nın Kapsama Alanı
Dışındadır!
SGK’nın, hastalarımızın ilaca erişimindeki zorlukları
kaldırdığı, bu düzenlemelerle hasta mağduriyetine son
verdiği ise, son birkaç yıldır herhangi bir eczaneye giren
herhangi bir hastanın şaşkınlıkla karşılayacağı bir ifadedir. Muayene ücretini ödeyemediği, SUT’daki engelleri
aşamadığı için ilaç alamayan hastalarımızın vebali SGK
bürokratlarının boynundadır. Eczanelerimizde çalışmayan
ve hastalarımızın beklemesine neden olan SGK’nın reçete
onay sistemidir. Hastalarımız bir gün aldıkları ilacı ertesi
gün SGK’nın ödemediğini eczanelerimizde öğrenmektedir.
Her gün artan ilaç fiyat farkları, muayene ücretleri, “SGK
Acil Şifalar Diler” yazısıyla biten reçete dökümüne kötü
bir şaka izlenimi vermektedir. Bu nedenle, ne giderilen bir
mağduriyet söz konusudur, ne de SGK’nın biz eczacılara
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öğreteceği bir sosyal duyarlılık dersi olabilir.
İlaç Sanayi ile Mutabık Kaldıysanız Bedeli Onlar
Ödesin!
Türk Eczacıları Birliği ilaç fiyatlarının düşmesine karşı
değildir. Ancak, SGK bu düzenlemelerle eczanelere
yönelik doğrudan bir müdahale yapılmadığını ileri
sürmekte, ilaç şirketleri ile tasarruf konusunda mutabık
olduklarını ifade etmektedir. Bizim de sürecin başından
beri ifade ettiğimiz olgu budur: Eczacının geliri doğrudan
ilaç fiyatlarına bağlıdır ve böyle olmaktan çıkartılmalıdır.
Dolayısıyla bu müdahale de doğrudan bir müdahaledir;
eczacının mesleğine, emeğine, geleceğine yönelmiştir. Hem
de daha önce yaşananlardan çok daha radikal bir müdahaledir. SGK bu küçülme konusunda kiminle mutabık
kaldıysa, bedeli de onlardan tahsil etmelidir. Açık olan
şudur; eczane ekonomilerini bir gecede üçte bir oranında
eritirken eczacının meslek örgütüyle mutabık kalınan bir
konu yoktur; 7.000 eczanemizi kaybetmek anlamına gelen
herhangi bir uygulamada SGK ile mutabık kalmamız söz
konusu bile değildir.
SGK’nın Gücü Eczacının Birlikteliğini Bölmeye
Yetmez!
SGK, 4 Aralık’ta eczanelerin kepenklerini indirecek
eczanelere bir gözdağı vermeye ve tüm Türkiye’de örgütlü
51 eczacı odamızı “emeği geçen ve geçmeyen odalar”
olarak bölmeye çalışmaktadır. 4 yıllık bir tarihi olan SGK,
54 yıllık tarihi olan meslek örgütümüzün gücünü bir
kez daha sınamak istiyorsa, 4 Aralık günü ona bu fırsatı
vereceğiz. Ama sosyal duyarlılıktan bahsedenler bilmelidir
ki, politikalar sınama-yanılma yoluyla değil; karşılıklı
saygı, eşitlik, iyi niyet, demokrasinin kurallarını benimseme ve katılım yoluyla oluşturulmalıdır.
Eczacı Sağlık Hizmetinin Vazgeçilmez Bir Parçasıdır!
Eczacı sağlık hizmeti üreten temel sağlık bileşenlerinden
biri olarak 4 Aralık günü Eczacılık Yemini’nin gereğini
yerine getirecek, insan sağlığına olan mesleki bağlılığı ile
hastalarımızın mağdur olmasına izin vermeyecektir. 7 bin
eczaneyi serbest piyasanın insafına terk edenler, eczacının
kamu sağlık hizmeti ürettiğini sadece bugün değil, her zaman hatırlamalıdır.
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ VE
4 ARALIK EYLEMİNDE “EMEĞİ GEÇEN” TÜM BÖLGE
ECZACI ODALARI ADINA
Ecz. Erdoğan ÇOLAK Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Başkanı
Ecz.Semih GÜNGÖR 1. Bölge İstanbul Eczacı Odası Başkanı
Ecz.Oğuz EKİNCİOĞLU 2. Bölge Ankara Eczacı Odası Başkanı
Ecz.Tuncay SAYILKAN 3. Bölge İzmir Eczacı Odası Başkanı

Ecz.Burhanettin BULUT 4. Bölge Adana Eczacı Odası Başkanı
Uzm.Ecz.Harun KIZILAY 5. Bölge Konya Eczacı Odası Başkanı
Ecz.Arman ÜNEY 6. Bölge Samsun Eczacı Odası Başkanı
Uzm.Ecz.Kıvanç ATMACA 7. Bölge Bursa Eczacı Odası Başkanı
Ecz.M.İrfan DEMİRCİ 8. Bölge Gaziantep Eczacı Odası Başkanı
Ecz.Yücel YENİLMEZ 9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası Başkanı
Ecz.R.Cihan DİNÇ 10. Bölge Antalya Eczacı Odası Başkanı
Ecz.Sinan ÖZÇELİK 11. Bölge Diyarbakır Eczacı Odası Başkanı
Ecz.Ahmet ÖZÇAVUŞOĞLU 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası
Başkanı
Ecz.H.Fehmi ALTINTAŞ 13. Bölge Erzurum Eczacı Odası Başkanı
Ecz.Mustafa HÜDAYİOĞLU 14. Bölge K.maraş Eczacı Odası Başkanı
Ecz.Ramazan Ziya ÖRMECİ 15. Bölge Isparta Eczacı Odası Başkanı
Ecz.Özen EKİZ 16. Bölge Denizli Eczacı Odası Başkanı
Ecz.Sema KARAGÜLLE 17. Bölge Zonguldak Eczacı Odası Başkanı
Ecz.Sabih TEKİN ÇAĞLAR 18. Bölge Trabzon Eczacı Odası Başkanı
Ecz.Ufuk Bekir ERSÖZ 19. Bölge Tekirdağ Eczacı Odası Başkanı
Ecz.Orhan YONTAR 20. Bölge Sakarya Eczacı Odası Başkanı
Ecz.Salih KOZALI 21. Bölge Aydın Eczacı Odası Başkanı
Uzm.Ecz.Bülent KÖSE 22. Bölge Malatya Eczacı Odası Başkanı
Ecz.Yavuz TATAR 23. Bölge Elazığ Eczacı Odası Başkanı
Ecz.Murat YÜRÜR 24. Bölge Ordu Eczacı Odası Başkanı
Ecz.Hüseyin ŞİMŞEK 25. Bölge Mersin Eczacı Odası Başkanı
Ecz.Ümran PELENKOĞLU 26. Bölge Kastamonu Eczacı Odası
Başkanı
Ecz.Nejdet BAYIK 27. Bölge Şanlıurfa Eczacı Odası Başkanı
Ecz.Mehmet GÖNENÇ 28. Bölge Hatay Eczacı Odası Başkanı
Ecz.Meliha Nalan CAN 29. Bölge Manisa Eczacı Odası Başkanı
Ecz.Adil TOSUNER 30. Bölge Balıkesir Eczacı Odası Başkanı
Ecz.Üzeyir KORKMAZ 31. Bölge Kocaeli Eczacı Odası Başkanı
Ecz.M.Arif YILMAZ 32. Bölge Muğla Eczacı Odası Başkanı
Ecz.K.Melih KÖKEN 33. Bölge Afyon Eczacı Odası Başkanı
Ecz.Hasan Buminhan YAVUZ 34. Bölge Aksaray Eczacı Odası Başkanı
Ecz.Hasan Basri KALE 35. Bölge Kütahya Eczacı Odası Başkanı
Ecz.N.Jale KARAATA 36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası Başkanı
Ecz.Uğur AKKUŞ 37. Bölge Sivas Eczacı Odası Başkanı
Ecz.A.Murat KEÇECİOĞLU 38. Bölge Van Eczacı Odası Başkanı
Ecz.Cenk KES 39. Bölge Edirne Eczacı Odası Başkanı
Ecz.Aytül ÇİLOĞLU 40. Bölge Kırklareli Eczacı Odası Başkanı
Ecz.M.Ali DURMAZ 41. Bölge Tokat Eczacı Odası Başkanı
Ecz.Meyse KADEMOĞLU 42. Bölge Giresun Eczacı Odası Başkanı
Ecz.Cengiz BİNGÜL 43. Bölge Mardin Eczacı Odası Başkanı
Ecz.Mehmet Emin BEYAZ 44. Bölge Batman Eczacı Odası Başkanı
Ecz.Şefkat GÜLER 45. Bölge Çorum Eczacı Odası Başkanı
Ecz.Halime ÖZEN 46. Bölge Uşak Eczacı Odası Başkanı
Ecz.Besim GÖKALP 47. Bölge Amasya Eczacı Odası Başkanı
Ecz.Zeki ÖZGEN 48. Bölge Osmaniye Eczacı Odası Başkanı
Ecz.Harun LEKESİZ 49. Bölge Yozgat Eczacı Odası Başkanı
Ecz.Osman ÜNSAL
50. Bölge Karaman Eczacı Odası Başkanı
Ecz.H.Kemal TAŞ 51. Bölge Adıyaman Eczacı Odası Başkanı
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ECZANE
Size bi reçete yazayım...
*
10 kuruşa satılan ilacı 3 kuruşa alacağız ama, bunun
karşılığında, 10 eczanenin 3’ü kapanacak, hangisini tercih
edersiniz?
*
Eczaneler kapanır.
*
Çünkü, bırakın yıllardır mahallenizde “en faydalı komşu”
bildiğiniz eczacının iflas etmesini, 3 kuruşluk şahsi menfaat için babasını bile satan bir toplum haline getirildik.
*
Hiç çevirme suratını...
Sana soruyorum:
Dünyanın en pahalı benzinini, dünyanın en pahalı
elektriğini, dünyanın en pahalı doğalgazını kullanan,
dünyanın en yüksek vergisini ödeyen ülke... Nasıl olur da,
Avrupa’nın en ucuz ilacını kullanır?
Hiç merak etmiyor musun kardeşim, nereden gelir bu
değirmenin suyu?
*
Avrupa’da 5 ülke seçiyorlar, o 5 ülkenin ilaç fiyatlarından
yola çıkarak, bizim ilaçların fiyatını belirliyorlar. Ancak, ne
sihirdir ne keramet, işte burada maharet...
*
Mesela, kalp ilacı... Bakıyor, en ucuz Portekiz’de,
Portekiz’in fiyatını seçiyor. Romatizma ilacı, bakıyor, en
ucuz Yunanistan’da, Yunanistan’ın fiyatını seçiyor. O romatizma ilacı, İspanya’da daha pahalıymış, ilgilenmiyor, işine
neresi gelirse, orayı seçiyor.
*
Mesela, Aspirin... Bakıyor, en ucuz Fransa’da, şak,

Değerli Meslektaşlarımız,

Fransa’nın fiyatını seçiyor. Halbuki, Fransa eczacısını kolluyor, sübvanse ediyor, ciro düştüğünde Fransız eczacısı
çökmüyor. Vatandaşının sağlığını düşünen Fransa,
eczacısının da “vatandaş” olduğunu unutmuyor.
*
Üstelik...
Zurnanın asıl zırt dediği yer.
*
Dün yaşanan bir vaka...
Tansiyon hastasına ilaç yazmış doktor. Hasta, en yüksek
risk grubunda, ilacın dozu en yüksek doz, raporunda
yazıyor. Hasta eczaneye geliyor, sistemi açıyor eczacı,
bakıyor, o ilacı alırsa hasta, 61 lira fark ödemek zorunda... Ödeyemiyor. Tekrar sistemi açıyor eczacı, en ucuz
eşdeğerini tıklıyor. En ucuzu alırsa hasta, hiç fark ödemeyecek ama, o en ucuz ilaç, en düşük doz... Yani, hiç fark
ödemeyecek ama, büyük ihtimalle yakında ölecek.
*
Ekmek var, 400 gram... Ekmek var, 100 gram... İkisi de
ekmek mi?
Ekmek. Doy da göreyim!
*
Demem o ki...
Sen, ilaç fiyatları ucuzladığı için eczacının isyan ettiğini
sanıyorsun ama, o eczacı, aslında senin için kavga veriyor,
senin için çırpınıyor. Mecbur kalırsa, gözlük satacak, vitamin satacak, bi şekilde hayatını devam ettirecek elbet...
Sana şimdiden Allah rahmet eylesin.
YILMAZ ÖZDİL
HÜRRİYET GAZETESİ
05 ARALIK 2009 TARİHLİ YAZISI

MESLEKTAŞLARIMIZA TEŞEKKÜR...

Bugün hepimiz için tarihi bir gündü. Tüm Meslektaşlarımızla beraber Nöbetçi Eczanelerimizde halkımıza
hizmet verdik. Meslektaşlarımızın tamamının katılımıyla olaysız, sorunsuz bir şekilde bu eylemi bitirmenin haklı
gururunu hep beraber yaşıyoruz.
Bugün 18.00 ‘den itibaren 04 Aralık Cuma akşamı Nöbetçi Eczaneler görevlerine başlayacaklar, bugün gündüz
nöbet tutan eczanelerimiz eczanelerini kapayacaklar.
Tüm Meslektaşlarımıza, eczane çalışanlarımıza, bizleri destekleyen halkımıza kucak dolusu Teşekkürler.....
BİRLİKTE, ELELE, GÜZEL GÜNLERE...
TEKİRDAĞ ECZACI ODASI / YÖNETİM KURULU
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TEBİM YAYINDA

4.12.2009 tarihinden itibaren kamu kurum iskontosu artışı veya ilaç fiyatlarında %60-60 uygulamasına
geçilmesinden dolayı ilaçların fiyatları düşmüştür. Üyelerimizin stoklarında bulunan ürünler nedeniyle mağdur
olmamaları için stok durumlarının tespiti ve bu ürünlerin
depolar kanalıyla firmalara iadesi için TEBİM devreye
alınmıştır. Modül 2 Aralık 2009 Günü devreye alınmış,
ardından ilaç sanayi ile kamunun daha önce alınan
kararların revize edilmesi noktasında anlaşması sonucunda önce SGK tarafından ilan edilen kamu kurum
iskontosu artacak ilaç listesinin değişmesi, ardından İlaç
ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından 3 Aralık 2009
günü, saat 23 sularında %60-60 listesinin %66-66 olarak
düzenlendiği ilan edilmiş ve bu sürede 225 ilaç, fiyat
listesinden çıkarılmış, dolayısıyla İlaç ve Eczacılık Genel
Müdürlüğünün fiyatı düşecek ürün listesi de değişmiştir.
İlaç Fiyat Kararnamesi ve SUT değişikliği, 4 Aralık
2009 günü, saat 01.00’da Resmi Gazetede yayımlanmış,
İlaç Fiyat Kararnamesinin ilgili maddesinde, değişikliğin
yayımı tarihinden 5 iş günü sonra uygulanacağı ifade
edilmekle birlikte SGK provizyon sisteminde 04.12.2009
günü itibariyle düzenleme yapılması üzerine, ilaçların bu
tarih itibariyle TEBİM’e girilerek iadesine devam edilmesine karar verilmiştir. Ancak sürekli olarak ortaya çıkan bu
değişikliklerden dolayı 4 Aralık 2009 günü nöbet tutacak
eczacıların mağdur olmaması için listeler Excel formatında
yayınlanmış ve nöbetçilerin stoklarını manuel (el ile)
olarak bu listelere yazmaları istenmiştir.
4 Aralık 2009 günü eylem nedeniyle TEBİM de kapalı
tutulmuş olup bu sürede güncelleme işlemleri yapılmıştır.
Ayrıca TEKB ve ilaç depocuları tarafından, ilaç sanayi ile
gerekli görüşmeler yapılmış, stok zararlarının iadeye gerek
kalmaksızın, eczanelerin depolardan alış-verişine göre bu
sistemle yapılmasına ilişkin çalışmaların 24 Kasım 2009
tarihine kadar tamamlanması kararlaştırılmış olmasına
karşın bu çalışmalar öngörülen zamanda sonuçlanmamış,
tanınan ek sürelere rağmen ancak 4 Aralık 2009 tarihinde 22.00’da Birliğimize bildirimde bulunulmuştur.
Birliğimizin bakış açısı, üyelerimizin stok zararlarının tam

ve eksiksiz olarak karşılanmasıdır. Bu sağlanırken Kooperatiflerimizin ve ilaç depolarının işleyişini aksatmayacak
şekilde üyelerimizin iade yapmasına gerek kalmaksızın
önerilecek olan yöntemin kabul edilebilmesi için üyelerimizin stoklarında oluşan zararı karşılayacağının teyidi
gereklidir. Bu yüzden, üyelerimizin stoklarını TEBİM’e
girmeleri gerekmektedir. TEBİM’e yapılacak stok bildirimlerinin, günlere yayılarak yapılabilmesi ve son günlerde sadece değişikliklerin güncellenmesi planlanırken,
yukarıda anlatılan sebeplerden dolayı veritabanında sürekli
yapılan değişiklikler nedeniyle tüm üyelerimizin TEBİM’e
giriş için bugünü kullanmak zorunda olmaları sistemin
işleyişini yavaşlatmaktadır. Daha önce TEBİM’e veri girişi
yapmış eczacılarımızın bilgileri sistemde kayıtlı olup bu
bilgiler yeni veri tabanına otomatik olarak aktarılacaktır.
Şu ana kadar 6.000 eczacımız girişlerini tamamlamış
olup bugün ve yarın sisteme giriş yapılabilecek, sistem,
tüm üyelerimiz girişlerini tamamlayıncaya kadar açık
tutulacaktır. Sisteme girilmiş olan ilaçların fiziki olarak
depolara iadesi konusunda eczacı odaları tarafından
yapılacak duyurular takip edilmelidir.
TEB dışındaki kanallar tarafından, ilaç iadesi olmaksızın
sorunun çözüleceğine ilişkin ve TEBİM’e giriş yapılmasına
gerek olmadığı şeklindeki duyurular, Birliğimizin,
stokların tam ve eksiksiz olarak tespiti ve ödenmesi
çalışmalarını aksatacak, aksi durumda ürünlerin iade
edileceği yönündeki koşulu ortadan kaldıracak, üyelerin
mağduriyeti söz konusu olabilecektir. Birliğimiz, dün
eylem sırasında Sayın Çalışma Bakanı tarafından dile
getirilen, eczacının stok zararının karşılanacağı, sanayiye
yapılan iyileştirmenin bu amaçla yapıldığı söyleminin
takipçisi olacaktır.
TEBİM’e veri girmeyen üyeler, şahsi olarak mağduriyet
yaşayabilecekleri gibi örgütlü gücümüz ve ortak mücadelemiz konusunda bizi zor durumda bırakacaktır.
Olası aksaklıklar yüzünden üyelerimizin herhangi bir
mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirler alınacak ve
uygun koşullar sağlanacaktır.
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

TEBİM YAYINDA 2

B

ir önceki duyurumuzda bahsedilen sebeplerle TEBİM’de oluşan yoğunluktan kaynaklı yavaşlamayı ortadan
kaldırmak ve meslektaşlarımızın bu sistem üzerinden işlemlerini tamamlayabilmelerini sağlamak için, TEBİM’de
belli saat dilimlerinde bölgesel kayıt imkanı sağlanmıştır. Buna göre, bugün (05.12.2009) 17.30-20.00 saatleri arasında,
sadece 1.Bölge İstanbul Eczacı Odamıza kayıtlı olan ve SGK sicil numarası 1834 ile başlayan üyelerimiz TEBİM’e
giriş yapabilecektir. Saat 20.00’dan sonra tüm üyelerimiz sisteme giriş yapabilecektir. Yarın sabah saatlerinde sistemdeki
yoğunluk ölçülerek gerek görüldüğü takdirde yeniden bölgesel girişler için düzenleme yapılabilecektir. Ayrıca, üyelerimizin daha önce yayınlamış olduğumuz ve ekte yer alan listeleri doldurarak saklamaları ve sisteme erişimin daha hızlı
olduğu bir zamanda yapmaları da mümkündür.
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TEBİM 3 DUYURU

0

4.12.2009 tarihinden itibaren kamu kurum iskontosu artışı veya ilaç fiyatlarında %60-60 uygulamasına
geçilmesinden dolayı ilaçların fiyatları düşmüştür. Üyelerimizin stoklarında bulunan ürünler nedeniyle mağdur
olmamaları için stok durumlarının tespiti ve gereğinde bu
ürünlerin depolar kanalıyla firmalara iadesi için TEBİM
devreye alınmıştır.
Modül 2 Aralık 2009 Günü devreye alınmış, ardından
ilaç sanayi ile kamunun daha önce alınan kararların revize
edilmesi noktasında anlaşması sonucunda önce SGK
tarafından ilan edilen kamu kurum iskontosu artacak ilaç listesinin değişmesi, ardından İlaç ve Eczacılık
Genel Müdürlüğü tarafından 3 Aralık 2009 günü,
saat 23 sularında %60-60 listesinin %66-66 olarak
düzenlendiği ilan edilmiş ve bu sürede 225 ilaç, fiyat
listesinden çıkarılmış, dolayısıyla İlaç ve Eczacılık Genel
Müdürlüğünün fiyatı düşecek ürün listesi de değişmiştir.
İlaç Fiyat Kararnamesi ve SUT değişikliği, 4 Aralık
2009 günü, saat 01.00’da Resmi Gazetede yayımlanmış,
İlaç Fiyat Kararnamesinin ilgili maddesinde, değişikliğin
yayımı tarihinden 5 iş günü sonra uygulanacağı ifade
edilmekle birlikte SGK provizyon sisteminde 04.12.2009
günü itibariyle düzenleme yapılması üzerine, ilaçların bu
tarih itibariyle TEBİM’e girilmesine karar verilmiştir.
4 Aralık 2009 günü, eylem nedeniyle TEBİM de kapalı
tutuldu ve bu sürede güncelleme işlemleri yapıldı. Uygulamada ve listelerde meydana gelen bu değişikliklerden
dolayı 4 Aralık 2009 günü nöbet tutacak eczacıların
mağdur olmaması için listeler Excel formatında
yayınlanarak, nöbetçi eczanelerin stoklarını manuel olarak
bu listelere yazmaları istendi.
Güncelleme işlemlerinin ardından TEBİM
05.12.2009’da (dün) yeniden devreye alınmıştır. Ancak
giriş süresinin kısıtlı olması ve sistemde oluşan büyük
yoğunluk nedeniyle TEBİMe kayıt işlemlerini rahatlatmak
ve meslektaşlarımızın bu sistem üzerinden işlemlerini tamamlayabilmelerini teminen, TEBİM’de belli saat dilimlerinde bölgesel kayıt imkanı sağlanmıştır.
Geçtiğimiz bir ay boyunca ilaç sanayi tarafından ilan
edilen stok zararlarının karşılanmasına yönelik yapılan
bildirimlerin Birliğimizce yeterli bulunmaması sonucunda ve Birliğimizin talebi doğrultusunda, TEKB ve
ilaç depocuları derneği tarafından, ilaç sanayi ile bir dizi
görüşme gerçekleştirilmiştir.
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Temel yaklaşım olarak stok zararlarının, ilaçların fiili
olarak iadesine gerek kalmaksızın, eczanelerin depolardan
yaptıkları alımların geriye dönük olarak izlenmesi ve belirlenecek bir sistemle yapılmasına ilişkin çalışmaların 24
Kasım 2009 tarihine kadar tamamlanması kararlaştırılmış
olmasına karşın bu çalışmalar sanayiden kaynaklı sebeplerle öngörülen zamanda sonuçlanmamış, tanınan ek
sürelere rağmen ancak 4 Aralık 2009 tarihinde 22.00’da
Birliğimize resmi bildirimde bulunulmuştur.
Bu bildirimde depo çıkışına göre; geriye dönük olarak,
Kampanyalı İlaçlarda
45 günlük
Diğer İlaçlarda
30 günlük
İFK ya göre 5. Kademe ilaçlarda 15 günlük alışlara
uygulanması gereken fiyat farkları düzenlenecek olan fiyat
farkı faturasına istinaden eczanelerin hesaplarına alacak
kaydedilmesi önerilmektedir.
Ancak, stok zararının karşılanması ile ilgili işlemler
konusunda uygulanacak genel yöntemin ilanı için
TEBİM veri tabanında toplanan bilgilerin Türk Eczacıları
Birliği tarafından değerlendirilmesi ve belirlenecek
yöntemin, tüm üyelerimizin stok zararını karşılama
noktasında yeterli olduğunun teyit edilmesi gerekmektedir. Belirlenen genel yöntem ile stok zararının tam olarak
karşılanması mümkün olmayan eczanelerin durumu
ise ayrıca değerlendirilerek herhangi bir mağduriyetin
oluşması önlenecektir.
Belirlenecek olan genel yöntemin, ilaçların fiilen depolara iade edilmesi dışında bir yöntem olması durumunda
dahi, stok zararı ile ilgili taahhütte bulunmayan ve/veya
Türk Eczacıları Birliği’nin kabul kriterlerinin dışında
öneride bulunan firmaların tüm ürünlerinin iadesi de
dahil olmak üzere, alınacak tedbirler Birliğimiz tarafından
ayrıca duyurulacaktır.
Bugün saat 17.30 itibariyle 16971 meslektaşımız
TEBİMe veri girişi işlemlerini tamamlamıştır. TEBİM’e
veri girişleri, gün sonuna kadar devam edecektir. Ancak,
saat 23.59’a kadar çeşitli sebeplerle TEBİM’e veri girişini
tamamlayamamış üyelerimiz için, EK’te yer alan excel
dosyaları oluşturulmuştur. Nöbetçi oldukları için listeleri
el ile düzenlemesi duyurulan meslektaşlarımızın da Excel
dosyalarını doldurarak Birliğimize ulaştırması gerekmektedir. Bu listelerdeki veriler, otomatik olarak TEBİM veri
tabanına aktarılacaktır. Liste girişinde çeşitli sebeplerle
işlemi yarım kalmış üyelerimizin, Kaydet butonunu
son kullandığı sayfadan sonraki ilaçlara ait verileri Excel
dosyasına girmesi yeterli olacaktır. Sistemde iki bildirime
ait veriler birleştirilecektir.
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1.Sayfa bitimi 700 nolu ilaç
8699777790157
GONAL-F MULTIDOZ 1050 IU/1.75 ML 1 FLK
2.Sayfa bitimi 1400 nolu ilaç
8699828150015
SIKLOCAP 250 MG 40 KAP
3.Sayfa bitimi 2100 nolu ilaç
8699525094711
DILATREND 25 MG 30 TABLET
4.Sayfa bitimi 2800 nolu ilaç
8699819010021
PHOS-OUT 667 MG 180 TABLET

5.Sayfa bitimi 3359 nolu ilaç
8699578095277
ZYZAPIN 5 MG 84 FILM TABLET
TEBİMe Pazar günü bitimine kadar giriş yapamamış
olan meslektaşlarımızın, ekteki excel dosyasını doldurularak Birliğimiz tarafından açılan ve aşağıda belirtilen
“eczanenin bulunduğu ilin plaka kodu@teb.org.tr” adresine mümkün olan en kısa zamanda göndermeleri önemle
rica olunur.
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

BASIN AÇIKLAMASI
Değerli Basın Mensupları,
Bundan tam beş gün önce, tüm baskılara rağmen Türkiye genelinde gerçekleştirdiğimiz kepenk kapatma eylemine tüm
eczacılarımız katıldı. Eczanesinin kepengini kapatan eczacılarımız, nöbet tutan meslektaşlarının eczanelerine giderek,
önemli bir dayanışma örneği gösterdiler. Tüm meslektaşlarımıza bugün bir kez daha teşekkür ediyoruz.
Geride bıraktığımız bu beş günde, siyasi irade ve bürokrasi tarafından sorunlarımızın çözümüne ilişkin herhangi
bir adım atılmadı. Yapılan tek şey kamuoyunu yanlış bilgilendirerek manipüle etmek ve demokratik hakkını kullanan
meslektaşlarımızı ve eczacı örgütlerini tehdit etmek oldu. Bu yaklaşım ülkemizde demokrasinin gelişimine samimiyetle
inanan ve çabalayan her kişi ve kurum için tam bir hayal kırıklığıdır.
Değerli Basın Mensupları,
Yıllardır söyledik; bugün bir kez daha söylüyoruz. BİZ İLAÇ FİYAT DÜŞÜŞLERİNE KARŞI DEĞİLİZ! Açıkça
buradan sesleniyoruz; toplum sağlığı için bir gereklilikse ilaç fiyatları daha da düşürülsün. Ancak unutulmamalıdır ki,
sürekli açık veren bir sosyal güvenlik reformunun yaralarını sadece fiyat düşürerek sarmak mümkün değildir. Açıkları
kapatmak için sağlıktan tasarruf etmek yerine, başta özel hastaneler olmak üzere, sağlık alanındaki denetimler artırılmalı,
gereksiz giderler ortadan kaldırılmalıdır.
Gizli görüşmeler sonucunda ilaç sanayi ve devlet bir uzlaşmaya vardı, bizler de basın aracılığıyla öğrendik. 800 milyon TL’nin ilaç üreticilerine aktarılacağı açıklandı. Açık olduğu söylenen bir bütçeden, böylesi bir miktarın bir gecede
aktarılması, üzerinde düşünülmesi ve acilen geri dönülmesi gereken bir karardır. Bu anlaşmanın ortadan kalkması için
dava açacağız. Üstelik bizi bu kadar etkileyen bir sorunun yine meslek örgütümüz yoksayılarak, sanki sorun sanayinin
sorunuymuş gibi çözülmeye çalışılmasının yanlış ve sonuçsuz bir yaklaşım olduğunu düşünüyoruz. İşin diğer bir boyutu
da şudur: medyanın önüne çıkarak Sayın Çalışma Bakanı’nın “sorunlarını çözdüm” şeklinde açıkladığı sözde anlaşma
hükümlerini ilaç sanayi ya keyfince uygulamakta ya da yok saymaktadır. Diğer yandan; ilaç fiyat düşüşlerinin 45 gün
sonra yürürlüğe girmesi hakkındaki genelge, üzerinden daha 24 saat geçmeden değiştirilmiş; 3 Aralık gecesi bir Kararname değişikliği yayınlanarak 45 günlük süre beş güne indirilmiştir.
Değerli Basın Mensupları,
SGK 4 Aralık günü yaşadığı panikte önce provizyon sistemine giriş yapan tüm eczaneleri açıkmış ve eyleme
katılmamışlar gibi göstermeye çalışmıştır.
4 Aralık günü üç tip eczanemiz provizyon sistemine girmiştir.
1. O gün görevli 2500 nöbetçi eczanemiz,
2. Bölgelerinde nöbet olmadığı için açık bırakılmasını özellikle istediğimiz eczaneler,
3. Ay sonlandırma işlemi yapmak için evlerinden eski tarihli reçete düzeltmesi yapan meslektaşlarımızdır.
SGK önce bu eczacılarımıza eylem kırıcılık yaptıkları gerekçesiyle teşekkür etmiş, kamuoyu verdikleri gerçekdışı
rakamlara değil, toplumun gözü kulağı olan medyaya inanınca, sokaklarda eylem kıran bir tek eczacının olmadığını, bir
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tek eczanenin açık olmadığını tüm kanallarda görünce, tetkiklerini derinleştirmiş ve acı gerçekle karşılaşmıştır. Bunun üzerine önce tek tek teşekkür ettiği eczacıları, dünden itibaren de 4 Aralık günü sadece geçmiş tarihli reçete girişi
yaptıkları için tehdit etmeye başlamıştır.
Değerli Basın Mensupları;
Devletin birincil görevi, doğuştan gelen sağlık hakkının tam ve eksiksiz bir biçimde kullanılmasını sağlamak ve sağlık
hizmetinin sürekliliğini garanti altına almak olmalıdır. İşte bunun için kimilerince “zayıf halka” olarak görüldüğü için
gözden çıkarılmak istenen düşük sermayeli eczanelerimiz korunmalıdır. Sağlık ve ilaç alanını bu girdaptan kurtarmanın
tek yolu, eczacıların bilgi sahipliğinden ve danışmanlık hizmetinden kaynaklanan meslek hakkının verilmesidir.
Kısacası bizler diyoruz ki,
1. Bir gecede, bizim vergilerimizle ilaç sanayine verilen 800 milyon TL geri alınmalı,
Yaratılan bu kaynakla;
2. Anayasa’ya aykırı bir şekilde hastalarımızdan alınan muayene ücretleri tamamen kaldırılmalı,
3. Tüm çağdaş ülkelerde olduğu gibi eczacılara, fiyatlardan bağımsız bir meslek hakkı verilmelidir.
Ayrıca,
4. Denetimler artırılmalı, sağlığın açık vermesini sağlayanlara, kamunun kaynaklarını zarara uğratanlara yaptırım
uygulanmalı,
5. Ve hepimizin ortak paydası olan sağlık alanında, dayatmalar yerine karşılıklı diyalog ve uzlaşı yolu açılmalıdır.
Aksi halde, sorunlarımız çözülene kadar, sesimizin yettiği yere kadar, yalnızca doğruları topluma anlatmaya; çözüm
için adım atılmadığı durumda ise son çare olarak gördüğümüz ve demokratik hakkımız olan eylemlerimize devam
edeceğiz.
Bu sorunları, yarın başlayacak olan Genel Kurulumuzun gündemine de taşıyacak; kurulumuzun kararı gereği, bugüne
kadar olduğu gibi bundan sonra da alacağımız tüm kararlarda topyekûn hareket edeceğiz.
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ 4 ARALIK’TAN ÖNCE NE SÖYLÜYORSA AYNI ŞEYİ SÖYLEMEYE DEVAM
ETMEKTEDİR. SORUNLARIMIZA ÇÖZÜM ÜRETİLMEMİŞTİR. ECZACININ AZ DA OLSA LEHİNE
OLAN 45 GÜNLÜK GEÇİŞ SÜRESİ BEŞ GÜNE İNDİRİLMİŞTİR. SANAYİ HALA STOK ZARARLARIMIZI
KARŞILAMAMIŞTIR. ECZACININ ZARARI TELAFİ EDİLMEMİŞ, BUNUNLA İLGİLİ EN UFAK BİR ADIM
ATILMAMIŞ, ECZACI VE ÖRGÜTÜ TEHDİT EDİLMİŞTİR.
YARIN BÜYÜK KONGREYE GİDİYORUZ. ORADA ÇIKACAK TÜM KARARLARA TÜM ECZACILAR
UYACAKTIR. UYARIMIZ SONUÇ VERMEDİYSE, BUNDAN SONRAKİ SÜRECİN SORUMLUSU ECZACILAR OLMAYACAKTIR.
Bu vesileyle hastalarımızla aramızda oluşturduğunuz köprü nedeniyle siz değerli basın çalışanlarına da tekrar teşekkür
ederiz. Sizleri Kongremizde de görmekten mutluluk duyacağız.
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
MERKEZ HEYETİ

SGK’NIN 4 ARALIK’TA ECZANE SİSTEMİNE DÜŞEN TEŞEKKÜR MESAJI:
SAYIN ECZACIMIZ,
SAĞLIĞIN HER ŞEYDEN ÖNCE GELDİĞİ İLKESİYLE, YILLARDIR OLDUĞU GİBİ 4 ARALIK GÜNÜ
VE SONRASINDA DA VATANDAŞLARIMIZA ÖZVERİLİ OLARAK HİZMET VERMEYE DEVAM EDECEK
ECZANELERİMİZE TEŞEKKÜR EDERİZ.

SGK’NIN 8 ARALIK’TA ECZANE SİSTEMİNE DÜŞEN TEHDİT MESAJI:
SAYIN ECZACIMIZ,
04.12.2009 CUMA GÜNÜ KURUMUMUZ ECZANE PROVİZYON SİSTEMİNDEN SADECE GEÇMİŞ
TARİHLİ REÇETE GİRİŞİ YAPTIĞINIZ TESPİT EDİLMİŞ BULUNMAKTADIR.
BİLGİ EDİNİLMESİNİ RİCA EDERİZ.
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