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Türk Eczacıları Birliği’nin, ilaç ve sağlık hizmeti
sunan tüm eczanelerimiz arasında gelir adaletinin
sağlanması ve bu suretle eczacılık hizmetinin toplumsal yararının artırılması amacıyla üzerinde uzun
bir süredir çalıştığı “Eczane Bulunmayan Yerleşim
Bölgelerinde Yaşayan Halka Yerinde İlaç Teminine
İlişkin Protokol” 18.09.2009 tarihinde, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Başkanı Ecz.Erdoğan ÇOLAK ile Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Uzm.
Dr.Turan BUZGAN tarafından imzalanarak yürürlüğe
girmiştir.
5258 sayılı Kanun gereği aile hekimliği uygulamasına geçilen illerin eczane bulunmayan bölgelerinde
Bakanlıkça aile hekimliği sözleşmesi yapılan veya
yerine görevlendirilen hekimler ile aile hekimliği
uygulaması olmayan illerde Bakanlığa bağlı sağlık
ocağı hekimleri ve gezici sağlık hizmeti veren diğer hekimlerce, bu bölgelerde yaşayan ve kapsam
dahilindeki kişilere yerinde sağlık hizmeti verilmesi
sırasında düzenlenecek reçete muhteviyatı ilaçlar,
sözleşmeli eczaneler tarafından bu protokol dahilinde belirlenen sıralı dağıtım sistemi usul ve esasları
çerçevesinde karşılanacaktır.
Birliğimiz tarafından, sağlık hizmeti sunumunu yaygınlaştırmak, meslektaşlarımız arasında etik bozulmayı engellemek ve kamu yararı gözetilerek halk
sağlığına hizmet etmek amacıyla oluşturulan sıralı
dağıtım sistemlerinin en kısa sürede hayata geçirilmesi çok büyük önem taşımaktadır.
MUVAZAA İLE MÜCADELEDE 		
YENİ BİR DÖNEM
Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü
tarafından 01.07.2009 tarihinde, eczacı odalarının

Genelgenin yayımından sonra İlaç ve Eczacılık Genel Müdürü başkanlığında TEB Genel Sekreteri ile
Genel Müdürlük ve Türk Eczacıları Birliği avukat ve
eczacılarından oluşan toplam 6 kişilik bir komisyon
oluşturulmuş; komisyon toplantılarında, toplantıda
dosyası görüşülecek olan eczacının kayıtlı bulunduğu ve muvazaa kanaati bildirmiş Eczacı Odalarından
birer yöneticinin de hazır bulunması kararlaştırılmıştır.
Bu komisyon bugüne kadar 06.08.2009,
20.08.2009 ve 10.09.2009 tarihlerinde olmak üzere üç kez toplanmış, bu toplantılarda görüşülen 21
dosyanın tamamı için oybirliği ile muvazaa kararı
verilmiştir. Bu dosyaların hepsi, ilgili Bölge Eczacı
Odaları tarafından muvazaa kanaati bildirilmekle
birlikte İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ruhsat düzenlenme kararı alınan ve oluşan görüş ayrılığı nedeniyle 2009/40 sayılı Genelge gereğince değerlendirilmek üzere Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel
Müdürlüğü’ne gönderilen dosyalardır.
Komisyon toplantıları sonrasında İlaç ve Eczacılık
Genel Müdürlüğünce, ilgili İl Sağlık Müdürlüklerine
yazılı bildirimde bulunularak, dosyalar hakkında alınan kararlar bildirilmiş; böylece, Bölge Eczacı Odaları tarafından muvazaalı kanaati oluşan eczanelerin
açılmaması sağlanmıştır.
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etkinliği ve muvazaa ile mücadele konusunda Odalarımız ve Birliğimiz açısından son derece önemli
olan, İlaç, Eczacılık Müdürlüğü ile eşgüdüm içinde
çalışmaya, muvazaa ile birlikte mücadeleye olanak
tanıyan 2009/40 sayılı Genelge yayımlanmıştır.
Bu Genelge, Birliğimizin web sayfasında “YENİ BİR
DÖNEM” başlığı ile duyurulmuş, genelgenin yayımlandığı tarihten bu yana sürdürülen çalışmalar da
muvazaa ile mücadele açısından yeni bir dönemin
başladığını açık bir şekilde göstermiştir.
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“ECZANE BULUNMAYAN YERLEŞİM BÖLGELERİNDE YAŞAYAN HALKA YERİNDE İLAÇ TEMİ-
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Bu yeni dönemi İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü
ve Türk Eczacıları Birliği muvazaalı eczane açılışlarına ve mevcut muvazaalı eczanelere karşı bir seferberlik durumu olarak nitelemekte ve konuya ilişkin
tüm üyelerimizin katkı ve çabalarını beklemektedir.
EŞDEĞER İLAÇ UYGULAMASI İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK YAPAN 2009/120 SAYILI GENELGENİN İLGİLİ MADDELERİNİ SÜRESİZ ERTELEYEN 2009/125 SAYILI GENELGE YAYIMLANDI
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından
yayımlanan 12.10.2009 tarih, 2009/120 sayılı
Genelge ile eşdeğer ilaç uygulaması tanımı değiştirilmiş, ayrıca, Angiotensin Reseptör Blokörleri, Osteoporoz tedavisinde kullanılan ilaçlardan
rosiglitazon+metformin kombinasyonu gibi bazı ilaç
gruplarının reçeteye yazım ve geri ödenme koşullarında değişiklikler yapılmıştır.
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Genelge ile yapılan düzenlemeler hakkında derhal
ilgili Bakanlıklara görüşme talebimiz sunulmuş;
13.10.2009 tarihinde, Merkez Heyetimiz Sağlık
Bakanı Sayın Prof.Dr.Recep Akdağ ile bir görüşme
yapmıştır. Görüşmede, Genelge ile yapılan düzenlemelerin yaratacağı olumsuz tablo ve mağduriyetten
büyük endişe duyduğumuz ifade edilmiştir.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 2009/120
Sayılı Genelge ile yaptığı düzenlemelerin bilimsel
dayanaktan yoksun ve ülke gerçekleri ile uyumsuz
olması nedenleriyle, uygulamada karşılaşılacak sorunlar ve sıkıntılar, Birliğimizin 16.10.2009 tarihinde Yayımladığı Basın Açıklaması ile kamuoyu ve basın mensupları ile paylaşılmıştır. Bu basın açıklamasının basında geniş yer bulması sonrasında Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ömer Dinçer, Türk
Eczacıları Birliği Başkanı Ecz.Erdoğan Çolak ile telefon görüşmesi yaparak kendisini, Genelge ile ilgili
bir değerlendirme için Sosyal Güvenlik Kurumu ve
Sağlık Bakanlığı yetkililerinin bir araya geleceği bir
toplantıya davet etmiştir.
2009/120 Sayılı Genelgede yer alan değişiklik
ve düzenlemelerin değerlendirilmesi amacıyla, 19
Ekim 2009 Pazartesi günü Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Sayın Emin Zararsız başkanlığında bir

toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıya, Sosyal
Güvenlik Kurumu yetkilileri, Sağlık Bakanlığı İlaç ve
Eczacılık Genel Müdürü ve vekilleri, Türk Eczacıları
Birliği yetkilileri ve üç kuruluşun davet ettiği bilim
adamları katılım sağlamıştır. Toplantıda, eşdeğerlik kavramında yapılan yeni düzenleme ile bazı ilaç
gruplarının reçeteye yazım ve geri ödenme koşulları
ile ilgili olarak yapılan değişiklikler değerlendirilmiştir.
Toplantı sonunda, Türk Eczacıları Birliği’nin, “eşdeğer ilaç uygulaması” tanımında, konunun ilgili taraflarıyla görüşülüp değerlendirilmeksizin değişiklik
yapılmasının, son derece yıkıcı sonuçlar yaratacağı
tezi üzerinde mutabakat sağlanmış; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Emin Zararsız tarafından; konunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ömer
Dinçer’e arz edileceği ifade edilmiştir. Genelgede
yer alan ve uygulamada hastalar açısından büyük
mağduriyet yaratacağı değerlendirilen, ilgili uzman
hekim tarafından reçete edilme zorunluluğu gibi düzenlemeler ile ilgili olarak; ülkemizdeki ilgili uzman
profili ve bu hekimlerin ülke genelinde il ve ilçelerdeki dağılımı göz önünde bulundurularak yeniden
düzenleme yapılması konularında görüş birliğine
varılmıştır.
Konu hakkında, Sosyal Güvenlik Kurumu internet
sitesinde yayımlanan, 12.10.2009 tarih 2009/125
sayılı Genelge ile SUT ve eklerinde 2009/120 sayılı
Genelge ile yapılan düzenlemelerden Anjiyotensin
Reseptör Blokörleri, Eşdeğer ilaç uygulaması ile
ilgili maddeler olmak üzere, Genelge eklerinin uygulamasının süresiz olarak ertelendiği ve uygulamanın 12.10.2009’dan önceki haliyle devam edeceği
bildirilmiştir.
FIP 69 UNCU DÜNYA KONGRESİ İSTANBUL’DA
YAPILDI
Uluslararası Eczacılık Federasyonu (FIP) 1912 yılında kurulmuş olan ve dünya çapında 80 ülkeden
122 üye kuruluşa ve 4000 adet bireysel üyeye sahip yaklaşık iki milyon eczacıyı temsil eden; eczacı ve eczacı bilim insanlarının şemsiye örgütüdür.
Her yıl bir üye ülkede düzenlenen FIP Kongresi,
bu yıl 3-8 Eylül 2009 tarihleri arasında Türk Ecza-
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cıları Birliği’nin ev sahipliğinde Lütfi Kırdar Kongre
Merkezi’nde başarıyla gerçekleştirilmiştir.

yapmak üzere, 7 Ekim 2009 tarihinde Ankara’da
toplantı düzenlemiştir.

Kongrenin ana teması olan “İlaç Kullanımında Hasta
Sonuçlarının Sorumlulukları”nın yanında Eczacılık
Bilimleri, Eczacılık Uygulamaları (Serbest Eczacılık,
Hastane Eczacılığı, Askeri Eczacılık ve diğer), Eczacılık Eğitimi, Akılcı İlaç Kullanımının Geliştirilmesi,
İlaç ve Bilgi kalitesinin Geliştirilmesi ile ilgili sunumlar gerçekleşmiş, bu sayede eczacılarımız bütün
dünyadan gelen meslektaşları ile bir araya gelerek
görüş alış verişinde bulunabilme ve ülkemizin durumunu karşılaştırabilme fırsatı bulmuştur.

KÜÇÜK KADINLAR DİZİSİ HAKKINDA

Türk Eczacıları Birliği 36.Dönem Merkez Heyeti,
tarafından 34 üncü Olağan Kongre kararı uyarınca, eczanelerde yayın yapacak, hasta bilgilendirme
amaçlı bir tematik kanal oluşturulması ve bu kanalda
yer alacak programların, kapalı devre yayın ile tüm
eczanelerden yayımlanması için medya kuruluşları
ile sürdürülen görüşmeler sonucunda, “eczanelerde
görüntülü ekran” kullanılması uygulamasından, tüm
eczanelerimizin eşit koşullarda yararlanması ve uygulama kapsamında yapılacak yayınların Türk Eczacıları Birliği denetiminde gerçekleşmesini sağlamak
amacıyla, bu sektörün en büyük paydaşlarından Digitürk ve Mobilvizyon ile sözleşme imzaladı.
Sözleşme kapsamında, TEB, MOBILVISION ve DIGITURK işbirliği ile eczanelerde kurulacak olan LCD
ekranlar üzerinden, 7/24 televizyon kanalı kapalı
devre yayın iletecektir. Eczanelerin kapanış saatinden sonra ise, LCD ekranlar dışarıya yönlenerek
nöbetçi eczane bilgilendirme ekranı olarak kullanılacaktır. Bu saatten sonra kanal hasta bilgilendirmeye yönelik bir sağlık kanalı olarak Digitürk üzerinden yayınını sürdürecektir.
ONÜÇÜNCÜ BAŞKANLAR DANIŞMA KURULU
TOPLANTISI YAPILDI
Türk Eczacıları Birliği ve 51 Eczacı Odası, 18 Eylül
2009 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğler ve İlaç Fiyat Kararnamesi ile ilgili değerlendirme

Yapımcı Ayşe Durmaz, yasalara aykırı bir eylemin
diziye konu edilmesini istemediğini, senaryo üzerinde gerekli düzeltmeyi yapabileceklerini belirtmiş,
dizinin senaryosu ve eczanede çekilen bölümleri
hakkında geniş bilgi vermiştir. Görüşmede, Birliğimizin, muvazaalı eczane işletmenin yasadışı bir eylem olduğunun vurgulandığı bir ek sahne çekilmesi
ve bu şekilde toplumun bilinçlendirilmesine de hizmet edilmesi önerisi uygun bulunmuştur.
Birliğimizin girişimleri ile senaryosu değiştirilen dizinin ilerleyen bölümlerinde, eczacı olmayan bu kişiler tutuklanarak cezaevine gönderilmişlerdir.
Birliğimiz tarafından, insan sağlığı, mesleğimiz ve
meslektaşlarımız ile ilgili olarak yapılmaya çalışılan
her türlü yanlışlığa sonuna kadar karşı duruş sergilemekte ve yapılan yanlışlıkların derhal düzeltilmesi için çaba sarf etmekteyiz. Bugüne kadar olduğu
gibi, bundan sonra da, sağlık hizmeti sunan meslektaşlarımız ile halkımız arasındaki ilişkinin zedelenmesine hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz.
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Yeni sezon ilk bölümde, bir eczacının diploması
kullanılarak açılan eczanenin eczacı olmayan kişiler tarafından işletildiği vurgulanmakta, dizideki bir
karakter tarafından, bu eczane paravan olarak kullanılarak uyuşturucu ticareti, organ kaçakçılığı gibi
kirli işler yapılmaktadır. Dizinin yapımcısı Ayşe Durmaz (D Productions) ile irtibata geçilerek kanunen
bir eczanenin sahibi ve sorumlu müdürünün eczacı
olması gerektiği, eczacı ile anlaşarak eczacı olmayan kişiler tarafından eczane açılması ve işletilmesinin yasal olmadığı izah edilmiş, yasalara göre suç
olan bu konunun bir televizyon dizisinde olağan bir
olaymış gibi işlenmesinin yanlışlığı ifade edilmiştir.
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DİGİTÜRK VE MOBİLVİZYON İLE SÖZLEŞME

Kanal D’de yayımlanan “Küçük Kadınlar” isimli dizinin yeni sezon ilk bölümünde bir eczanede yaşanan
olaylar ve dizi replikleri, Birliğimize ulaşan tepkiler
nedeniyle inceleme altına alınmıştır.
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