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ama sanayicilerin yeni bir hamlede bulunması durumunda bunları tekrar değerlendirebileceklerini
ifade etmesine rağmen, 18 Eylül’de bu Kararname

Arkadaşlar, 18 Eylül tarihinde yayımlanan Kararname ve Tebliğler,
bizi 21 Aralık sürecine tekrar geri
döndürmüş durumda. Türkiye’nin iktisadi, siyasi,
sosyal sorunları yanında dünyanın yaşadığı bir krizle
beraber gerçekten olağanüstü bir süreçten geçtiğimizi vurgulamakta yarar var. Yine hep birlikte bu zor
sürecin üstesinden gelmeye çalışacağız.

ve Tebliğler Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Sağlık Bakanıyla 17 Eylül’de yaptığımız toplantıda,
(tabi onun öncesinde de Bakanlarla ve bürokratlarla yapmış olduğumuz toplantılarda bir meslek
hakkı verilmesi noktasındaki taleplerimizi sürekli
yineliyorduk) şöyle bir şey ifade etti: muayene ücretlerinin %55’i maaşlardan kesiliyor, %45’i eczanelerden tahsil ediliyor, bu tahsil edilen muayene
ücretlerinden, meslek hakkı adı altında size bir
pay verelim dedi, biz de hemen anında bu öneriyi reddettik. Dedik ki; biz 21 Aralık’ta bir miting
yaptık. Bu mitingde tahsildar olmayacağımızı söyledik. Muayene ücretlerinin tahsildarlığını yaparak
buradan bir meslek hakkı almayı ahlaki bulmuyoruz. Biz bir meslek hakkı istiyoruz. Bu meslek hakMuayene ücreti tahsildarlığıyla ilişkilendirilerek
verilecek bir meslek hakkını kabul etmeyeceğimizi söyledik. Daha sonra Sağlık Bakanıyla iki defa
daha görüşme yaptık. Reçete başına bir meslek
hakkı olabileceğini bunu teknik olarak çalışmak
gerektiğini ifade ettik ve İlaç Eczacılık Genel Mü-
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kı ancak reçete başına bir meslek hakkı olabilir.
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18 Eylül’den önce ilaç fiyatlarının ve sağlık harcamalarının verdiği açıktan dolayı, İlaç Sanayicileriyle
devletin bir dizi görüşme yaptığını biliyorduk. Sanayiciler beş Bakanın önderliğinde, bir global bütçede
uzlaşmak için masaya oturdular. Yaklaşık dokuz
görüşme yapıldı. Ama, Sanayiciler son toplantıda
uzlaşamadan masadan ayrıldı. Dolayısıyla, hükümet bir dizi tedbiri de o günlerde aldı. Sanayicilerin
toplantıyı terk ettiğini duyduğumuz zaman Sağlık
Bakanını, Çalışma Bakanını ve bürokratlarını ziyaret
ettik. Ciddi tedbirler alabileceklerini, ama alınabilecek tedbirleri şimdi konuşmak istemediklerini, çünkü daha tartışma halinde olduklarını söylediler. 17
Eylül’de Sağlık Bakanını İstanbul’da ziyaret ettiğimizde de çok ciddi önlemler üzerinde durduklarını,
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dürlüğüyle de bu konuyla ilgili de 4–5 defa toplantı

cak, talep kaybı orta kesimdeki eczanelerimizi etki-

yaptık. Arkadaşlarımız da hem bunu mevzuatta ne-

leyecek, muayene ücretleri hastalarla bizi yeniden

reye koyabiliriz hem neleri talep edebiliriz diye ba-

karşı karşıya getirecek ve kamu kurum iskontoları

kıyorlar.

nedeniyle taşıdığımız yük biraz daha artacak. Bir
başka sıkıntı da biraz önce söylediğim gibi, bundan

Biliyorsunuz, Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına

sonra ilaç fiyatlarının artmayacak olmasıdır. Yani

Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Ba-

serbest eczaneler açıldıkça alanın daha da darala-

kanlar Kurulu Kararı ile ilaç fiyatları yeniden radikal

cağını belirlememiz gerekiyor.

bir biçimde düşürüldü. Şimdi burada başka bir şey
daha var arkadaşlar, biliyorsunuz daha önce sapta-

Bu on günlük süreçte, 3 defa Sağlık Bakanını, 2

nan dönemsel Avro değerinde 30 gün süre ile %5

defa Çalışma Bakanını, 1 defa Sosyal Güvenlik Ku-

değişiklik olması durumunda, bu tablo ilaç fiyatla-

rumu Başkanını, 3–4 defa Genel Sağlık Sigortası

rına yansıtılıyordu. Yeni düzenleme ile, “Dönemsel

Genel Müdürünü, 3–4 defa İlaç Eczacılık Genel Mü-

Avro Değer Bandı” tanımlaması yapıldı ve 30 günlük

dürünü ve 2 defa da Çalışma Bakanının müsteşarı-

süre 90 güne çıkartıldı. Dönemsel Avro değer ban-

nı ziyaret ettik. Burada alınan önlemlerin çok ciddi

dına göre, bundan sonra Avro’daki değişiklik yüzde

olduğunu, 1,5 katrilyonluk tasarrufla başlayıp 2,4

15’ten fazla olursa ilaç fiyatları değişebilecek. Bu

katrilyon civarında bir tasarruf elde etmeye çalış-

da demek oluyor ki, ilaç fiyatları bundan sonra de-

tıklarını, bunun IMF raporlarına göre 3,3 katrilyon,

ğişmeyecek. Böylelikle Türkiye en ucuz ülke konu-

ama kimilerine göre hesaplanmayan olgulardan do-

muna gelmiş olacak.

layı 4 katrilyon civarında bir rakama geleceğini ifade
ettik. Yeniden bir masaya oturulabilir mi konusunu

O yüzden değerli arkadaşlar bir strateji geliştirirken

gündeme getirdik ve bu şekilde bir düşünceleri ol-

bunları mutlaka göz önünde bulundurmamız gere-

duğunu öğrenmemiz üzerine Sanayicilerle de birkaç

kiyor. Birincisi, eczacı karlılığının sadece ilaç fiyat-

defa görüşme yaptık. Sanayiciler de kendi araların-

larına bağlı olmaktan çıkarılmasının bir yöntemini

da çok da fazla uzlaşır bir pozisyonda değildi. Dün

geliştirmemiz gerekiyor. İkincisi de daralan pazarda

akşam (06.11.2009) ortak toplantı yaparak Sağlık

eczane sayısını sınırlandırmamız gerekiyor. Bunu,

Bakanlığına bir öneriyle birlikte gittik. Burada 60-

şunun için söylüyorum geçen yıl 20.000 TL’nin al-

60’in gerçekten çok müthiş bir düşüş sağlayacağını

tında ciro yapan 6300 eczane varken, bu rakam

bunun % 73’ler civarına çekilmesi gerektiğini ifade

8000 civarına çıkmış, en üst dilimde de geçen sene

ettik. Buradan sağlanacak tasarruf bir katrilyon ci-

2400 eczane varken bu rakam da 1700 civarına

varında, 20 yıllıklara dokunulmaması gerektiğini,

düşmüş. Bu veriler, pazara yeni giren eczanelerin

orijinal ve yerli ayrımı yapmadan da %11’e ilave ola-

pazardan pay kaptığını gösteriyor. Hükümetin ya

rak %4’lük bir kamu kurum iskontosunun yapılması-

da Bakanların deyimiyle . Türkiye’de her şey %6

nın daha adil olacağını ifade ettik. Ayrıca, uzun uzun

civarında küçülürken ilaç sektörü %15’in üzerinde

kamu kurum iskontolarından yaşadığımız sıkıntıları

bir büyüme geçekleştirmiş. Ama bu büyüme mes-

aktardık.
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lektaşlarımıza eşit olarak yansımamış. Burada en
önemli unsur hem gelenlerin sayısı hem de bunun

Arkadaşlar, meslek hakkını, yapmış olduğumuz gö-

adaletli bir biçimde dağıtılmamasıdır.

rüşmelerdeki tüm bürokratlara, bakanlara, herkese
anlatmaya çalıştık. Çünkü, ilaç fiyatlarındaki düşüş

Değerli arkadaşlar, şimdi bu değişikliklerin bizi nasıl

devam ettiği sürece bizim buradan bağımsız bir şey

etkileyeceğine bakıp onun üzerinden de doğru poli-

almamız gerekiyor. Onu da meslek hakkıyla özdeş-

tikalar geliştirmemiz gerekiyor. Fiyat düşüşleri doğ-

leştirebiliriz. Bu krizi böyle bir fırsata dönüştürebili-

rudan ciro kaybına yol açacak, düşüş aynı zamanda

riz. Böyle bir kapı aralığımız da var. Bunu da birlikte

stok erimesi sağlayacak, ama vergi giderimiz arta-

değerlendirmelerinize sunmak istiyorum.
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Değerli arkadaşlar burada gerçekten 6197’yi de
değerlendirmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz, eczacılık
fakültesi sayısı 17’ye çıktı ve temel sorunlarımızdan birisi, her yıl binin üzerinde eczane açılmasıdır.
Bunu biz gündeme almadığımız sürece bu Yasanın
çıkma şansı yok. 6197’nin meclise gitmesinde tabi
ki riskler var, ama bizim de bir gücümüz var. Bu gücümüzü her alanda kullanabiliriz diye düşünüyoruz.
Onun için, bunu da enine boyuna bir tartışmamız
lazım. Çünkü sorunlarımızı öteleyerek yol alma şansımız yok.

Müdürlüğü tarafından yayımlanan bir Genel Yazıda
yer alıyor, ancak firmalar çoğu zaman buna uygun
hareket etmiyor. Bu nedenle, 45 günlük geçiş süresi İlaç Fiyat Kararnamesine alınmalı ve yasal güvencesi sağlanmalıdır. Meslek hakkına gelince, işte 3
kuruş 5 kuruş gibi söylemler oldu. Sayın Başkanın
ifade ettiği gibi, meslek hakkının hem İlaç Fiyat Kararnamesinde hem 6197 Sayılı Yasada yer alarak
bir yasal güvencesinin oluşturulması, önümüzdeki
yıllarda hem protokol görüşmelerinde hem ilaç fiyat
düşüşlerinde pazarlık unsuru haline getirilmesi açısından son derece önemlidir.

ECZ. A.SEMİH GÜNGÖR
İSTANBUL ECZACI ODASI BAŞKANI

ECZ. TUNCAY SAYILKAN
İZMİR ECZACI ODASI BAŞKANI

İstanbul Ecza Koop’un 1 aylık satış
cirosu üzerinden yaptığı bir çalışma var. Yaklaşık 3347 kalem ilaç
bu fiyat indirimlerinden etkilenmeyecek. Geriye
kalan 2500 kalem civarında ilaç bu indirimlerden
etkilenecek. Rakamsal olarak bakıldığında, etkilenemeyeceklerin sayısı fazla görünse bile, TL olarak
bakıldığında, muaf olan ilaçların tutarı diğerlerine
nazaran %22’de kalıyor. Yani, ilaçların %78’inde
fiyat düşüşü TL bazında yaşanacak ve ciro olarak
düşüş oranı %23’leri bulacak. Bunun da eczane cirolarına oranı %18’den aşağı olmayacak. Yani ayın
birinde her birimiz %18 fakirleşmiş olacağız. Bunu,
Türkiye’de zayıf, orta, güçlü, adını ne koyarsanız koyun hiçbir eczane kaldıramaz.
Bugünkü toplantının gündemi, sanayi iskontoları
ve fiyatlardaki düşüşle sınırlı olur diye düşünürken,
karşımıza bir de 6197 çıktı. 6197, bugünün gündemi değil. Eğer başımıza bir iş gelirken 6197 apar
topar önümüze getiriliyorsa önemli bir sorunla da
karşı karşıyayız demektir.

Şimdi hükümetin politikalarından
bahsettik, sağlıkla ilgili plansız
uygulamalardan bahsettik, ben
de bir şey anlatmak istiyorum. FIP Kongresinin
açılış günü, İstanbul’da Cengiz Celayir, 5 Bakanla
olan görüşmelerinin bir kısmını özetledi. Yani, 18
Eylül’den 13 gün önce işin çok tatsız bir yere gittiğini, jenerik oranının %70 ve kamu kurum iskontolarının %18 diye dayatıldığını, ancak ilaç firmalarının
kabul etmediğini, işin tehlikeli bir yere gittiğini ve
örgütümüzün müdahale etmesi gerektiğini söyledi.
Şimdi bazı arkadaşlar bu işlere girmeyelim, aracı olmayalım diyor, ama bizim olmadığımız ortamda da
Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilaç firmalarının yaptığı
görüşmelerde çok iyi biliyorum ki günah keçisi yine
biz olacağız. Eğer bu ülkenin bu işi bilen insanları
olarak, ortada ayrılmış bir bütçe varsa, bunun doğru
kullanılmasıyla ilgili de bize düşen bir görev varsa
onu yapmak durumundayız.
ECZ. BURHANETTİN BULUT

45 günlük geçiş süresinin mutlaka
İlaç Fiyat Kararnamesi’ne girmesi
gerekir. Çünkü 45 günlük süre biliyorsunuz, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel

Takip ediyorum, son dönem yazılarımızda krizden dolayı böyle
oldu diyoruz. Ama buradaki temel
sorun siyaset, siyasetin bizzat kendisi. Çünkü siyaset son beş yıldır sağlıkta dönüşüm diye bir projeyi
hayata geçirdi. Dedi ki ey vatandaşım, SSK’lım artık
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ECZ. OĞUZ EKİNCİOĞLU
ANKARA ECZACI ODASI BAŞKANI
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ADANA ECZACI ODASI BAŞKANI
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ilacınızı eczanelerden alın. Özel hastane ile devlet
hastanesini birbirinden ayırmayın. Aile hekimlerine
ücretsiz gidin. Ama 18 Eylül’de ne yaptı? Sağlıkta
devrimi sağlıkta darbeye çevirdi. Bu bir darbedir.
Sadece eczacıya yönelik değil halka da, hekime de
yönelik bir darbedir. Bu yüzden, süreci hükümete
karşı kullanmamız gerekiyor. Eczanelerimizi kapatabiliriz, sözleşmemizi de feshedebiliriz. Ama mutlaka
meslek odalarıyla doğru düzgün bir kamuoyu oluşturmamız, bunu halka anlatmamız gerekiyor. Yani,
biz bugün nasıl dağıldıysak, suçlu kim diye arıyorsak
vatandaş da arıyor. Halkın oyunu alan iktidar, bunun karşılığını vermek zorundadır.
ECZ. HARUN KIZILAY

rüp sıtmaya razı mı olacağız yoksa sonuna kadar
direnecek miyiz? Eğer sıtmaya razı olacaksak neler
yapılabilir? Artık kamu kurum iskontolarının muhasebeleştirilerek zarar gösterilmesi ve bunun eczacının ödeyeceği vergiye yansıtılması gibi bir şey
yapılabilir. Geçiş süresinin uzatılmasıyla birlikte,
artı 13 iskontoyla ilaç alınabilir. Bu şekilde zarar biraz daha azaltılabilir. İlaç iadeleri, ilaç alınmaması
konuşuluyor. Ne kadar iade yapılırsa yapılsın, ne
kadar az ilaç alınırsa alınsın tabi ki eczaneler sıfır
stokla çalışamazlar. Çünkü kamu hizmeti veriyorlar.
Ecza depoları Yönetmeliğinde değişiklik yapılabilir,
minimum stokla çalışan eczanelere destek vermek
için nöbetçi ecza deposu uygulamasına geçilebilir
diye düşünüyoruz.

KONYA ECZACI ODASI BAŞKANI
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Biz şu anda ilaç fiyat kararnamesinde yapılan değişiklikler, fiyat
düşmeleri, kamu iskotalarının yükseltilmesi vs. uğraşıyoruz, gelecek yıl bununla tekrar uğraşmak gibi bir durumla karşı karşıya geleceğiz. Burada yapılması gereken iş bana göre, ilaç fiyatlarıyla ilgili yasal düzenleme talep etmemiz. Dün
akşam ben Tiran’da bir eczaneye gittim. Bana bir
kitap gösterdi eczacı. Kitapta ilaçların gelme koşulları çok güzel bir şekilde yazılmış. Kaç para fark çıkıyor, ne oluyor hiç bilgisayarından bakmadan eczacı
bunu hastaya gösterebiliyor. Demek ki, orada çok
fazla değişmiyor bu ilaç koşulları ama biz biliyorsunuz her on beş günde bir yeni ilaç düzenlemeleriyle
karşılaşıyoruz. İlaç Fiyat Kararnamesi’ne ilişkin net
düzenlemenin yapılması lazım, bu ilaç fiyat kararnamesinin değişikliğinde bizim zararımız 490 trilyon
veya 460 trilyondan biraz fazla diye düşünüyorum.
Benim temel düşüncem İlaç Fiyat Kararnamesi’yle
ilgili bizim karşılaştığımız sorun burada kalmayacak
önümüzdeki yıl tekrar böyle bir sorunla karşılaşacağız.
ECZ. ARMAN ÜNEY
SAMSUN ECZACI ODASI BAŞKANI

Şimdi, iki şekilde düşünmemiz
gerekiyor, Başkanımızın konuşmasında belirttiği gibi ölümü gö-

UZM. ECZ. KIVANÇ ATMACA
BURSA ECZACI ODASI BAŞKANI

Şimdi buralarda bir takım kararlar
alıyoruz, almaya da devam edeceğiz. Günlük çözümlerle devam ediyoruz. Bizim bunlara artık ihtiyacımız yok. Radikal,
somut, aynı zamanda akılcı, uygulanabilir kararlar
almak zorundayız. Bir oda başkanım çok güzel ifade
etti, buradaki 51+11’in üzerinde çok büyük bir sorumluluk var dedi. 24 bin eczacının geleceğinin yanı
sıra, 70 milyon insanın sağlığıyla, ilaca ulaşımıyla ilgili çok önemli bir sorumluluk var. Peki, niye sadece
bu salonlar içerisindeki birkaç saatlik toplantılarla
tüm bu alanı şekillendirmek zorunda olduğumuzu
düşünüyoruz. Defalarca deklare ettik. İlaç ve eczacılık alanının tüm paydaşlarıyla beraber bunları
tartışmalıyız.
ECZ. İRFAN DEMİRCİ
GAZİANTEP ECZACI ODASI BAŞKANI

Bir şeyi yıllardır yanlış yapıyoruz.
Kamu planlaması yapılıyor, buna
karşı çıkışlarımız, hep eczacının
daha çok kar elde etme, daha çok para kazanma
hırsı gibi anlaşılıyor. Artık biraz, sağlığın diğer bileşenleriyle beraber sağlıkta dönüşüme bakmamız,
biraz da buraya vurmamız lazım. Yanımızdaki insan-
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Özellikle muayene ücreti konusunda halkı yanımıza almamız lazım.
Halka, Türkiye’deki reçete ortalamasının 27 TL civarında olduğunu, hasta katılım
payı ve muayene ücretiyle birlikte reçetenin yaklaşık yarısına yakın bir kısmını hastanın ödediğini,
bunun sosyal devlete uygun olmadığını, ayrıca devletin kendisine ait olan sağlık ocaklarını ve devlet
hastanelerini özel bir ticari işletme olarak kullandığını, bunun hizmetini vatandaşa sattığını söylememiz lazım.
ECZ. SİNAN ÖZÇELİK
DİYARBAKIR ECZACI ODASI BAŞKANI

Mesleğimizin nereye gittiğini hepimiz biliyoruz. Pasif eylemlerle
sesimizi duyuramayacağımızı gördük. Hükümet resmen eczacıyla dalga geçiyor.
Artık sonuç alıcı eylemler yapmamız gerektiğini düşünüyorum ve bunu da afişler asarak, vitrinlerimizi
karartarak ifade edemeyeceğimizi düşünüyorum.
Eczanelerimizi kapatmamızın zamanı gelmiştir.
Çünkü, sonuç almanın sadece ve sadece vatandaştan geçtiğini düşünüyorum. Bizler eczanelerimizi
kapatmalıyız. Vatandaş sokağa çıkmalı, bağırmalı,
çağırmalı, birileri neden böyle diye sormalı ve bize
de, kendimizi hükümete, devlete anlatma şansı
doğmalı. Aksi takdirde herhangi bir sonuç alamadığımızı görüyorum.
ECZ. AHMET ÖZÇAVUŞOĞLU
KAYSERİ ECZACI ODASI BAŞKANI

Sağlık Bakanlığıyla, Çalışma Bakanlığıyla rasyonel ilaç tüketimiyle
ilgili çalışma yapmalıyız. Madem

ECZ. SABİH TEKİN ÇAĞLAR
TRABZON ECZACI ODASI BAŞKANI

Kamu kurum iskontosu %24’e çıkacak ilaçların listesinin bir an
önce oluşturulması gerekiyor. Kararnamenin istisnaları belli olmuş,
depolarla, kooperatiflerle beraber bunları oluşturup
biran önce internet sitesinde yayınlamamız ve eczacımızın da buna göre defans oluşturması gerekiyor.
İki Tebliğ ve Kararnamenin eczacılık alanında ve
sağlık alanında oluşturduğu daralmanın ekonomik
verilerinin saptanması gerekiyor. Bugün bunu ilaç
firmaları hesaplamış, ilaç firmalarının, sektörde %23
civarında daralma olacağı yönünde bir öngörüleri
var. Ama bu rakam bizim için de geçerli midir değil
midir bunu paylaşmamız lazım.
Trabzon Eczacı Odası olarak birinci hedefimiz
6197’nin sınırlandırmayla beraber çıkmasıdır. İkincisi de meslek hakkının kesinlikle 6197 sayılı Yasada yer almasıdır. Rakam bugün için önemli değildir,
bu prestijdir, mevzidir.
ECZ. UFUK BEKİR ERSÖZ
TEKİRDAĞ ECZACI ODASI BAŞKANI

Devletle sanayi bir şekilde anlaşırlar, bizim burada aracı olmamamız
lazım. Bunun dışında, Türk Eczacıları Birliği olarak ne yapabiliriz,
bunu birkaç başlık altında toparladım. Öncelikle,
eczacı istihdamı çok önemli, her sene 1240 eczacımız mezun oluyor ve bunların %90’ı eczane açıyor.
Bunun önüne geçmek için, kesinlikle 6197’ye sınırlamayı koymamız gerekir, ikinci seçenek olarak da

TEB HABERLER

ECZ. CİHAN DİNÇ
ANTALYA ECZACI ODASI BAŞKANI

devlet ilaçta tasarrufun yolunu arıyor, bunlardan bir
tanesi rasyonel ilaç kullanımıdır. Bu ülkede maalesef birçok ilaç çöpe atılıyor. Bir tablet içilip kutunun
tamamı, bir ölçek içilip şurubun kalan kısmı çöplerde yok olup gidiyor. Ayrıca koruyucu hekimliğin
vazgeçilmez unsuru olan aşı üretimini tartışmalıyız.
Bu ülkede aşı üretimiyle beraber gelecek koruyucu
hekimliğin de ilaçta ciddi tasarruf getireceğini düşünüyorum.
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ları, Kurumları genişletmemiz lazım. Özellikle muayene katılım paylarının tahsili konusunda verdiğimiz
mücadelede diğer sivil toplum örgütlerinin desteğini rahatlıkla alabiliriz.

9

TOPLANTI

ciroya dayalı eczacılık sistemini bir an önce uygulatmaya çalışmamız lazım. İlaç fiyat kararnamesinde
eczacı karlılığının arttırılması ve daha ucuz eşdeğer

diyoruz ki meslek hakkı 6197’nin içinde olsun mu,

ilaç verildiğinde, eczacıya bundan pay verilmesi ta-

lek hakkı, 6197 Sayılı Yasanın içine konulamaz.

lep edilmelidir.

6197 Sayılı Yasa tek tutanağınız. Onu, meslek hakkı

olmasın mı, 30 kuruşa razı olalım mı, olmayalım mı?
Arkadaşlar, meslek hakkı burada tartışılmaz. Mes-

için parçalattırırsanız yarın karşı çıktığımız eczacıUZM.ECZ. BÜLENT KÖSE

eczacı ortaklığı önümüze gelir.

MALATYA ECZACI ODASI BAŞKANI

Bakın bizi neler bekliyor? Merkez

ECZ. NEJDET BAYIK
ŞANLIURFA ECZACI ODASI BAŞKANI

Heyeti bu konuda, vergi kaçakçısı
değiliz, sağlık çalışanıyız diye bir

Sağlık politikalarında, yönlendirilen

basın açıklaması da yapmıştı. Bu sefer bu olayın en

ve ezilen konumundan çıkmamız,

büyük sıkıntılarından bir tanesini envanter kayıpla-

sağlık politikalarını belirleyen, yön

rıyla yaşayacağız. Bunun da karşılığını hazırlamamız

veren konumuna gelmemiz gerekiyor. Nasıl olacak

gerekiyor. Bu defa, 4 yıldır yapmadığımız bir şeyi

derseniz? Yakın zamanda, bu IMS raporlarını alarak

yapalım. 30.10.2009’da ya da bu iş 3 Kasım’da uy-

hangi ilaçlar, hangi haftada, ne kadar satılıyor diye

gulanacaksa 2 Kasım’da, eczaneler ellerindeki malı

bir çalışma yaptık. İnanıyorum ki bu raporlar, belki

depolara mevcut satış koşullarıyla fatura etsin. Bir

Sağlık Bakanlığında da kayıtlı, ama dikkatlerini çek-

gün sonra depolar aynı malı yeni şekliyle bize fatura

miyor. Ülkemizde ilaç israfı var, rasyonel ilaç kulla-

etsinler. Bu ilk etaptaki kamu kurum iskontosunda-

nımı yok. Bu konuda, Bakanlığın önüne çok ciddi

ki farklılığı ve eczacının fiyat düşüşlerinden kaynaklı

rakamlar koymamız gerekiyor. İlaçta israfın azaltıl-

kaybını, stok kaybı dediğimiz şeyi ortadan kaldırır.

ması gerekiyor, bu sağlanmazsa, rasyonel ilaç kullanımına geçilmezse şişen sağlık faturaları otomatik

ECZ. HÜSEYİN ŞİMŞEK
MERSİN ECZACI ODASI BAŞKANI
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Konuşan Oda Başkanlarıma katılıyorum, gerçekten dehşet verici
bir ilaç fiyat kararnamesiyle, dehşet verici iki Tebliğle karşı karşıyayız. Peki, bunların
yanında bizi önümüzdeki süreçte bekleyen tehlikeler neler? Tamamen atlıyoruz ya da unutuyoruz bir
karekod uygulaması gündemimizi her an etkiliyor.
Stok affı var. Uzun süredir talep ettiğimiz stok affının alınması için bir çaba harcamamız gerekiyor.
Şimdi oluşacak fiyat düşüşlerinin de stok affına
yansıtılması için bir çaba harcamamız gerekiyor.
ECZ. AYŞENUR ÖZDEN
KASTAMONU ECZACI ODASI BAŞKANI

Şu anda, meslek hakkını burada
tartışmakla büyük bir yanlış yapıyoruz, Alelacele tartışıyoruz ve

olarak eczacıya sıkıntı olarak geliyor. Bu konuda
bizim çok ciddi çalışma yapmamız gerekiyor.
ECZ. MEHMET GÖNENÇ
HATAY ECZACI ODASI BAŞKANI

Yayımlanan Kararname ve Tebliğleri değerlendirdiğimizde, eczane
açısından gerçekten çok vahim
bir tablo ortaya çıkıyor. Bu anlamda yürüyeceğimiz
yolu çok iyi belirlememiz gerekiyor. Devlet sağlıktaki tasarruf yapma konusunda bir zorunluluk hissediyor. Bu bizce de doğru, buna karşı durmak mümkün
değil, ancak bu tasarrufun nasıl olacağı konusunda
alternatif önerilerimizin olması gerekiyor. Şu anda
sürdürülen diyalog son derece uygun, ancak bu diyalog süresi boyunca bir sonuç alınamaması durumu için bir eylem planı hazırlamamız gerekiyor.

TOPLANTI

ECZ. M.ARİF YILMAZ
MUĞLA ECZACI ODASI BAŞKANI

Eczanelerdeki ürünlerin bir gün
dahi olsa iade edilip tekrar geri
alınmasının mümkün olmadığını
vurgulamak istiyorum. Daha önce firma iadelerinde
bu sıkıntıyı yaşadık. 6197 Sayılı Yasanın bu karambol içerisinde gündeme getirilmesini pek uygun görmüyorum. Sağlıktaki harcamaların kısılması noktasında eskiden beri eczacı üzerinden gidiliyor. İşin
özünde, eczacı önüne gelen reçeteyi karşılamakla
mükellef olan bir mesleğin mensubudur, reçeteyi
düzenleyen kişi değildir. Sayın Sosyal Güvenlik Bakanı, Sağlık Bakanı ve Maliye Bakanı lütfen dönüp
bu belgeleri düzenleyen kişileri bir incelemeye alsınlar.
ECZ. KAZIM MELİH KÖKEN
AFYON ECZACI ODASI BAŞKANI

Bugünkü gündemin dışında konuşmak istediğim bir konu var. Eczacının saygınlığının, vatandaş nezdindeki durumunun bir kez daha gündem edilmesi,
bununla ilgili ne yapılabileceği konusunda çalışma
yapılmasını talep ediyorum. Çünkü, halkın aklında,

ECZ. HASAN BUMİNHAN YAVUZ
AKSARAY ECZACI ODASI BAŞKANI

Önümüzdeki sürecin, 21 Aralık eylemini gerçekleştirmemize sebep
olan olaylardan daha ağır olduğunu düşünüyorum. Muayene ücreti konusunda 21
Aralık’ta ne dedik? Muayene ücreti bizim için yük,
üzerimizden kaldırılsın dedik. Özel hastanelerde yapılan muayenelerin üzerimizden kaldırılmasını üyelerimize bir başarı olarak anlattık ama şimdi bunun
yanında bir de hediye olarak emeklilerin muayene
ücreti tahsili geldi. Ama bunun dışında da bu konu
da mücadelemizi biraz daha agresif devam ettirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu tahsilât işinden
tamamen kurtulmalıyız.
ECZ. N.JALE KARAATA
ÇANAKKALE ECZACI ODASI BAŞKANI

Sorunlarımızın boyutu ve sayısı
çok fazla, bugünkü gündemimiz
muayene ücretleri ve de ilaç fiyatlarında meydana gelecek düşüşler. Sorunlarımızı
açık açık burada dile getirdik. Öncelikle uzlaşma
zemininde bir arayış, arkasından da eylemlilik olmasından yanayız. Çünkü, çok büyük bir operasyon
geçirdik ve ne yaparsak yapalım vatandaşa haklılığımızı anlatamayız. Eczacı yine parası için kepenk
kapattı diye bir algıyla karşılaşma durumumuz söz
konusu olacak. Ama yine de her zaman örgütümüzün alacağı kararların arkasında olacağız.

TEB HABERLER

Bu süreci, aşağı yukarı 4 yıldır değişik kurumlarla hep birlikte yaşıyoruz. Hepimizin izlediği yol da aşağı
yukarı aynı, bir dizi görüşmeler yapılıyor, toplantılar
yapılıyor, bunlara karşı gerekirse eylemler yapılıyor.
Ama sonuç da golü yiyen hep biz oluyoruz. O zaman
bir taktik değişikliğine gitmemiz gerektiğine inanıyorum. Demin Başkanım bahsetti, bir sürü eczane
açılıyor. Eczane açılımlarını sınırlandırmamız gerekiyor Önümüzde, kamu kurum iskontosu sorunumuz
var, kesinlikle ve kesinlikle bundan kurtulmamız gerekiyor. Muayene ücretlerini tahsil etmemizin hiçbir
mantıklı tarafı yok. Muayene ücretinden de kurtulmamız gerekiyor.

ilaçların fiyatlarının sürekli arttığı, elimizde sürsarj
makineleriyle ilaçlara fiyat bastığımız günler var. Fiyat düşüşleri ile ilgili verdiğimiz tepkinin sebebinin,
daha çok para kazanmak olduğunu düşünüyorlar.
Bu yüzden, mesleki sorunlarımızı dile getirirkenki
metodumuzda; karlılık, eczacının kazancı ve fiyat
üzerinden yapılan bir takım söylemler yer almamalıdır. Daha çok toplum sağlıyla ilgili, eczacının birinci
basamaktaki sağlık danışmanlığıyla ilgili, rasyonel
ilaç kullanımıyla ilgili söylemler kullanırsak eczacının kamuoyu nezdinde azalmış olan itibarını düzeltiriz.
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ECZ. ADİL TOSUNER
BALIKESİR ECZACI ODASI BAŞKANI
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ECZ. UĞUR AKKUŞ
SİVAS ECZACI ODASI BAŞKANI

2000’li yıllardan beri bir ileri bir
geri adım atmaya alıştık. Sürekli
savunma durumundayız, mevzilerimi korumak ya da kaybettiklerimizin bir kısmını almak adına sürekli bir çaba
içerisindeyiz. Artık mesleğimizle ilgili, mesleğimizi
geliştirecek durumlarla ilgili, kendimizi, üyelerimizi
bilgilendirmeye zaman ayırma konularından uzağız.
Devlet giderek sağlıkta masrafların arttığını, pazarın
büyüdüğünden bahsediyor. Aslında pazarı büyüten
kendisi. Sağlıkta değişim adı altında savunduğumuz
ve üzerimize çok büyük bir yük binen ve şu ana kadar da binmeye devam eden sistemde, hastanelere
performansa dayalı ödeme yapan sağlık sistemi,
sağlıktaki bu durumun sebebidir.
ECZ. MEHMET ALİ DURMAZ
TOKAT ECZACI ODASI BAŞKANI

Kamu
kurum
iskontosunun
%24’lere çıkmasıyla eczanelerimiz
%7’ye yakın taşıma kaybı yaşayacak. Şimdi 50 milyarlık ciro yapan
bir eczanede, bunun %10’unu masrafların oluşturduğunu düşünürsek devlete yaptığımız iskontoyla
beraber %21 iskonto yapacağız ki, bugün depoların
bile %8–10 karlarla ayakta duramadığı bir ortamda
eczacılık %4 ya da %5 karlılıkla kesinlikle ayakta duramaz.
ECZ. M. EMİN BEYAZ
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BATMAN ECZACI ODASI BAŞKANI

Kamu kurum iskontoları ne pahasına olursa olsun tamamen eczacının sırtından kaldırılmalıdır.
Firmalar, hükümete ne veriyorsa
versinler, bu aracı olma durumundan kurtulmamız
lazım. İkincisi, İlaç Fiyat Kararnamesi değişikliği biz
eczacıları etkilemeyecek bir şekilde, ilgili firmalar
ve depolar üzerinde yürüsün deniyor. Bunun da
mücadelesi verilsin. Ama, tam bu sırada 6197 Sayılı Yasaya meslek hakkı konulması konusu bir sus
payı olarak ortaya çıktı. Onlar da, 18 Eylül’de yayınlamış oldukları Kararname ve Tebliğlerle abartıya
kaçtıklarını, hesabı karıştırdıklarını gördüler. Tepkiyi
yatıştırmak adına da 6197’yi gündeme getirdiler ve

meslek hakkını konuşmaya başladılar. Reçete başı
meslek hakkının konuşulacağı zemin bence, şu
andaki Kararnameyle ilgili verilecek mücadeledeki
zemin değildir.
ECZ. ŞEFKAT GÜLER
ÇORUM ECZACI ODASI BAŞKANI

Bir kere, kamu kurum iskontoları
kesinlikle bizim üstümüzden kaldırılmalı. Bu işi, devletle ilaç firmaları
kendi aralarında halletsinler. Muayene ücreti yükünü de eczacılarımızın taşımaması
gerektiğini düşünüyoruz. 6197 Sayılı Yasada eczanelerin sınırlandırılması çok doğru bir yaklaşım,
bunun için çaba vermeliyiz.
ECZ. ZEKİ ÖZGEN
OSMANİYE ECZACI ODASI BAŞKANI

2 ay süreyle firmalara karşı, 51
eczacı odasıyla birlikte yürüttüğümüz, netice alıp birlikte sevindiğimiz ve bir bayram arifesinde 1
Ekim’de yürürlüğe girecek sağlıkta tasarruf paketiyle birlikte bayram hediyelerimizi almış olduk. Neden
1 Ekim? 5510 Sayılı GSS Kanununu yürürlük tarihinin yıl dönümü. Sağlık harcamalarının arttığı ve
artacağı göz önünde tutulursa, kamunun ilaca ödediği miktarı azaltmak için ilk akla gelen yine eczacı
olmuştur. Sağlık harcamalarının arttığı bir dönemde, elbette ki bu kadar tasarruf tedbirleri eczacıya
yüklenmesin. Ama bunun ötesinde hükümetin almış
olduğu ve bir takım tasarruf tedbirlerine elbette ki
bizler de katılıyoruz ama bu eczacılardan çıkmasın.
Türk Eczacıları Birliği’nin ve odalarının almış olduğu
her türlü karara Osmaniye Eczacı Odası her türlü
desteği verecektir.
ECZ. HARUN LEKESİZ
YOZGAT ECZACI ODASI BAŞKANI

Sayın Başkanım konuşmasında,
sanayiyle hükümet arasında arabuluculuk vazifesi üstlendiklerini ifade etti. Sanayinin talebini Türk Eczacıları Birliğinin
dillendirmesini doğru bulmuyorum. Önerimiz, oluşacak kaybın telafisi için mutlaka meslek hakkının getirilmesidir. Bununla birlikte, eşdeğer ilaç verebilme
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TEB GENEL SEKRETERİ

IMS’de depolarla ve burada AR-GE
birimimizdeki bu konuda iyi yetiştirdiğimizi düşündüğümüz, tam da
iki aylık bir süreçte Pfizer ve Servier eylemlerinde iyice yetişen arkadaşlarla gece gündüz bu konuyu çalışıyoruz. Elimizde şu anda fiyatı bu
kararnameye göre düşecek her bir ilacın eski fiyatı
ve düşecek yeni bir fiyatı, 1787 kalem ilacın toplam
dökümü var. Bugün bu dökümler elimizde ve her bir
kutudaki tek tek kutu başına ne kadar zarar olacağı
var. Bunların ortalama düşüşü %25’e denk geliyor.
Ama pazara ne kadar düşüleceğini biraz önce konuştuk. Sanayinin istediği her türlü iyileştirmenin
karşısında bunun bizim zararımızı ne noktaya taşıyacağı hesap olarak ortada. Bazı ilaçların eczaneye
yaratacağı zarar bu kadar diye yetkililere anlattık,
bunu değiştirmeye karar verdiler. Bakanlara anlattık, bizim damla küçülmeye tahammülümüz yok.
Biz elimizden çıkan bütün gücümüzle karşı çıkarız
çünkü Pazar büyürken biz büyümedik. Bu noktada
da bir kendimizi izahta sıkıntımız olduğunu düşünmüyorum. Biz rakamlara hakimiz ama daha dinamik
ve küçük bir ekiple de bu işleri sürekli çalışıp bu
zararın mutlaka telafini isteyeceğiz. Bunun da telafi yolu olarak meslek hakkını görüyoruz. Bence bu
makama, bu örgütte gelebilecek çok daha yetenekli
arkadaşlar var ama bugün burada biz varız, inanın
büyük biz özveriyle gece gündüz çalışıyoruz. Yani
bir örgüt kendi gençlerini, kendi dinamiklerini, kendi büyüklerini, kendi çalışanlarını, kendi seçtiklerini
de bu kadar demoralize etmemeli. Ben burada şunu
bekliyorum ya 5-6 tane arkadaşım desin ki ben gerekirse 10 gün burada yatar kalkarım hep beraber
çalışalım. Gelin şu konuda bir şeyler yapın. Hakikaten buna ihtiyacımız var. Gücümüz de yerinde
moralimiz de yerinde her şey tamam. Ben hiç de
inanmıyorum devletin bu yaptıklarına karşın bu örgütün teslim olacağına ama akıl almaz bir biçimde
birbirimizin moralini bozuyoruz. Bun inanıyorum ki,
hep beraber olursak meslek hakkı da alırız. Bu 51

ECZ. ERDOĞAN ÇOLAK
TEB GENEL BAŞKANI

Geldiğimiz nokta şu; kamu kurum
ıskontalarıyla ilgili bir adım atabiliriz. Bu görüşmelerin sonucunda
çıkarttığımız şey budur. Bu adımın
boyutu ne olur? Bunu önümüzdeki birkaç günlük,
bir haftalık, on beş günlük süreç gösterecek. Ama
burada önemli bir şey var. Tarihsel bir şey var. Oda
meslek hakkı ifadesinin çok küçük de olsa bir karara bağlanmasıdır. Bizim buradaki zararımızı büyük
ölçüde telefi edecek bir şeydir ve süreçte buradan
herhangi bir zarar olmayacak bir şeydir. Her şeyden arındırılmış bir şeydir ve her yıl üzerine bir şey
koyabileceğimiz somut, elle tutulur bir olgu haline dönüşmüştür. Onun için geldik buraya, bunları
tartışmak için geldik. Bunun için diyalog sürecimiz
devam ediyor. Çözemezsek sizi elbette bir daha
çağıracağız. Görüşmelerimiz devam ediyor Çözemiyorsak karşılığını vereceğiz elbette. Burada hiç
kimse farklı bir şey söylemedi. Herkes bir tavır konulması noktasında. Burada bir komisyon kuralım,
burada gönüllü arkadaşlarımız varsa hemen kuralım
komisyonu. O arkadaşlarla bizler de oturup çalışalım. Komisyon hem yapılacakları planlasın hem de
müzakere sürecinde birlikte hareket edelim, meslek hakkını ete kemiğe büründürecek bir komisyon
olsun. Diğer görüşmelere de bu arkadaşlarımızı
katalım diye düşünüyorum. Şu cümlelerle bitirmek
istiyorum. Gerçekten yoğun gündemlerimiz var.
Hepimizin yoğun gündemleri var. Türkiye sancılı ve
inanılmaz bir süreçten geçiyor Türkiye ve herkes bu
süreçten etkileniyor. İşte dün sağlık hizmetini, ilaç
hizmetini bedava alan insanlar, birinci basamakta
bile Anayasa’ya aykırı olmasına rağmen aykırı bir
karar alındı. Anayasa’da birinci basamak sağlık
hizmetlerinden ücret alınamazdı. Bunu tersine çevireceğiz tabi, tüm bunlarla ilgili birlikte yol almamız
gerekiyor. Biz de Merkez Heyeti olarak, bu başkanlar danışmadan aldığımız önemli noktaları birlikte
değerlendirelim, takvimleyelim bir deklarasyona
dökelim ve sizinle de bunu hemen hızlı bir biçimde
paylaşalım. Katılımınız için tekrar teşekkür ederiz
arkadaşlar.
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ECZ. ÖZGÜR ÖZEL

eczacı odası başkanımız ve bu Merkez Heyetimiz,
20 yıl sonra şu tarihten itibaren Türkiye’de bir meslek hakkı aldığı için eczacılar tarafından minnetle
anılacak. Hepinize teşekkür ediyorum.
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yetkimizi kullanmak suretiyle, SUT’ta ve Protokolde
yapılacak değişiklikle reçetede yazılı bir ilaç yerine,
daha ucuz eşdeğerinin verilmesi halinde, aradaki
farkın yarısını eczacının alması sağlanmalı.
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