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Ecz. Esin YAVUZ

37. OLAĞAN BÜYÜK KONGRE
ANKARA’DA YAPILDI

Türk Eczacıları Birliği 37. Olağan Büyük Kongre 1013 Aralık 2009 tarihlerinde Ankara’da yapıldı.
ECZ. ERDOĞAN ÇOLAK
TEB MERKEZ HEYETİ BAŞKANI

güçlü olduğunu sınamak isteyenler, bir kez daha
gördüler. Bundan sonrasında da aynı karalılıkta
yolumuza devam edeceğimizden emin olabilirler.
Son dönemde kamuoyunun gündemine de yoğun
bir şekilde taşınan eczacılık alanına radikal bir

Sevgili meslektaşlarım, saygı değer konuklar. Sizleri bu kürsüden
elli yılı aşkın geleneğiyle eczacılık
ve ilaç sunum hizmetinin yetkinleştirilmesi ve böylelikle toplum sağlının korunması, var olan kaynakların en doğru biçimde kullanılması, bireylerin
bireysel ve psikolojik sağlıklarının güçlendirilmesi
için kararlılıkla mücadele etmiş koşullar ne olursa
olsun demokrasiye olan inancını hiçbir zaman kaybetmemiş, Türkiye’nin en saygın ve aynı zamanda
en güçlü meslek örgütlerinden biri olan Türk Eczacıları Birliği adına selamlamaktan büyük bir mutluluk
duyuyorum.

müdahale anlamı taşıyan 4 Aralık sürecine ilişkin
olarak meslektaşlarımız ile birlikte haklı bir mücadele başlattık. Bizler uzunca bir süre var olan sorunların çözümü için diyalog kanallarını zorladık.
İlaç gibi oldukça özel bir ürün sunan biz eczacılar,
hastalarımızı hiçbir durumda mağdur etmeyecek
çözüm yolları üretilmesi için azami çaba göstermemize rağmen eczanelerimizin süreç içerisinde
yok olmasının tek çözüm olarak sunulduğu noktada 4 Aralık 2009 günü bir günlük uyarı eylemi ile
ilaç sunum hizmetini durdurduk. Hem de 24.000
eczacımızla birlikte.
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Değerli meslektaşlarım, 4 Aralık sürecinin iki cep54 yıllık geçmişinde örgütümüz, gerek ülkemiz, gerekse mesleğimiz adına, hiçbir zaman toplumu koruma önceliğinden vazgeçmedi. Yaklaşan hiçbir fırtına, bu yöndeki kararlı mücadeleyi engelleyemedi.
Bunun öncelikle mimarı, sözünü ettiğim değerlere
sonuna kadar inanan ve savunan bu örgütün gerçek
sahibi olan meslektaşlarımızdır. Daha bundan altı
gün önce 4 Aralık’ta, meslek örgütümüzün ne kadar

hesi bulunmaktadır. Bir yanda hem sağlık hem de
ilaç sunumunda görevli eczacıları piyasa şartlarına
terk ederek, güçlülerin daha da güçleneceği, zayıfların ise yok olacağı bir yaklaşım geliştirenler;
diğer yanda ise, toplumsal iyiyi önceleyen adaletli
bir sistem kurulması için mücadele edenler bulunmaktadır. Bizler, halka ulaştırdığı ürünün üretim
ve dağıtım sürecini yönlendirmeyen, dahası fiya-

TOPLANTI

tı devlet tarafından belirlenen doğrudan birey ve
toplum sağlığı ile ilgili bir ürünü halka ulaştıran bir
mesleğin erbabıyız. Yıllarca aldığımız bilimsel eğitim
ve mesleki eğitimimiz, sıradan bir tacir gibi davranmamız için en büyük engeldir. Ancak sağlık hizmeti
sunan eczanelerimizin mali sürdürülebilirliğe ihtiyacı olduğu da açık bir gerçektir. Kamunun, bu güne
kadar tüm taleplerimizi görmezden gelerek, eczacılık eğitimi ve eczane açma mevzuatında herhangi
bir planlama yapmadan, güçlü olan ayakta kalır
noktasında bir yaklaşım geliştirmesi, bizleri 4 Aralık eylemlilik sürecine götüren en önemli unsurdur.
Birçok kere ifade ettiğimiz gibi eczacılar ne fiyat
düşüşlerine ne de kamunun sağlık alanında mali
tedbirler uygulamasına karşı değildir. Ancak sınırlı
sermayesiyle yaşamaya ve yaşatmaya çalışan binlerce eczanemizi kaybetmemize neden olacak bir
süreç karşısında, bizlerin de sessiz kalması mümkün değildir.
Sosyal devlet sınırlarının olabildiğince daraltıldığı,
sağlık çalışanlarının güvencesizleştirildiği ve yoksullaştırıldığı, tüm vatandaşlar için ise, daha iyi sağlık
hizmetinin gelir seviyesine bağımlı kılındığı sistem
içerisinde sağlık, teknik bir meseleye indirgeniyor
ve ekonomi bürokratlarının masa başı çalışmalarına göre belirleniyor. Bu süreçten doğal olarak
eczacılar da etkileniyor. Eczacılar açısından erime
2004 yılı ilaç fiyat kararnamesiyle başladı. Kararname ile Türkiye’de daha önce serbest olan ilaç
fiyat belirlenmesi referans fiyat, referans ülke, Euro
kuru ve kademeli karlılığa bağlandı. 2005 yılında
ise, SSK’lıların serbest eczanelerden ilaç almaya
başlamasıyla birlikte, kamu kurum ıskontoları ve
eczacı ıskontoları devreye girdi. Sosyal Güvenlik
Kurumu’nun da kurulmasıyla birlikte, geri ödeme
listesi gündelik olarak değişir hale geldi. Bütün bu
önlemlerin sonucunda ilaç harcamaları düşmedi.

bir sınırlama olmaması, eczane işletmesinin artan
maliyeti ve gittikçe karmaşıklaşan yapısı gibi etmenler sonucunda, eczacı başına düşen reel gelir
artışında ciddi bir azalma ortaya çıktı. Bu eczacılık
alanını genel olarak etkilemekle birlikte, özellikle
zayıf sermaye yapılı eczaneler, ticari olarak faaliyetlerini sürdüremez duruma geldiler. Bütün bunların
üstüne, 2008’de başlayan ekonomik kriz eklenince,
eczacıların önemli bir kesimi için zor olan hayat,
daha da zorlaştı ve eczaneleri sürdürmek neredeyse imkânsızlaştı.
2004 yılından beri yavaş yavaş rafları kamulaştırılan, ilaç fiyat değişimlerine karşı tamamen savunmasız bırakılmak istenen eczacılar, tek yürek, tek
vücut olarak, 4 Aralık’ta yine birlikte haykırdılar.
Eczacıların çağrısı ve vermek istediği mesaj çok
açıktır. Eczacılar “yaşamak ve yaşatmak istiyoruz”
diyor. Çünkü bizler sınırlı sermayesiyle muhtemel
ki şehrin ve kasabanın ücra bölgelerinde sağlık hizmeti sunan eczanelerimizi kaybetmek istemiyoruz.
Bununla ilgili aynı zamanda kendi örgütlerimizde de
mesleki sistematiğimizi daha adaletli kılacak projeler üretiyoruz. Bu projelerin en önemlisi meslek
hakkıdır. Meslek hakkı, hem eczacılığın bilimsel
yanını referans alması, hem de eczacılık pratiğini
ilaç ve hasta danışmalığına yönlendirmesi dolayısıyla önemlidir. Eczacı fiyat düşüşüne karşı değildir.
Ama eczacının geliri, fiyatlardan bağımsız hale getirilmezse varlık ve yokluk ikilemini daha derinden
hissetmeye başlayacaktır.
Değerli misafirlerimiz, eczacılık mesleğinin durumu
yalnızca Türkiye öznelinde tartışılan bir mesele değil. Mesleğimiz ilaç sanayinin gelişmesiyle paralel
bir biçimde, özellikle serbest eczacılığın kendisi ilaç
bu yana değişiyor. Ancak birçok gelişmiş ülke, bu
değişimi toplumsal bir avantaja dönüştürüyor. İlacın
tek gerçek uzmanı olan, bu konuda yıllarca bilimsel eğitim alan eczacıyı bir sağlık danışmanı olarak
işlevlendiriyor. Eczaneler hem mekân, hem de işlev bakımından zenginleştiriliyor. Bundan en büyük
faydayı, halk sağlığı görüyor. Biliyorsunuz Avrupa
Adalet Divanı, eczacıların vazgeçilmez birer sağlık
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Hekime gitme sıklığı arttığı için kişi başı ilaç harcamaları azalmadı. Kaldı ki mevcut harcama diğer
Avrupa Birliği ve OECD ülkelerinin hala çok altındadır. Diğer yandan yeni piyasaya çıkan ilaçlar ile
ilaç fiyatlarının birim maliyeti çok büyük oranda
düşmedi. Ama büyüme yavaşlatılmış oldu. Fakat
eczacılar açısından, 10 yıl önceye göre 2 katına
çıkan eczacılık fakülteleri sayısı, alanda herhangi
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üretiminde, sınırlı bir rol oynamaya başladığından
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profesyoneli olduğu yönünde karar aldı. Bu bizim
için son derece önemli bir gelişmedir.
Değerli meslektaşlarım, her kongremiz, mesleğimiz
açısından bir demokrasi şölenidir. Bu kongremizin
de mesleğimizin geleceği için önemli bir eşik olmasını umuyorum. Her misafirimize ve her değerli
meslektaşıma, katılımı için şimdiden şükranlarımı
sunuyorum.
İBRAHİM ÇETİNKAYA
TEB ESKİ BAŞKANI

hem bende hem Türk Eczacıları Birliği’nin arşivinde
hem de İstanbul Gazeteciler Cemiyeti’nin arşivinde
mevcuttur. Bu metni okuduklarında görecekler ki,
eczacılar haklı gördükleri husus kendileri ile ilgili
olsa da olmasa da tepkilerini her zaman ortaya koymuşlardır. Çünkü Türk Eczacıları Birliği’nin kanunu
eczacılara yasal bir görev vermektedir. Eczacı kendi
menfaatini korurken, bu hususta işlemler yaparken,
kamunun menfaatini ve halkın menfaatini yok saymamaktadır.
ECZ. ABDÜLAZİZ YAZAR
CHP HATAY MİLLETVEKİLİ

SGK’nın gelir kaynakları bildiğiniz
gibi yalnız primlerden oluşmaktadır. Sağlıklı bir bilançosu yoktur.
Geliri giderini karşılamamaktadır. Neden? Yalnız
primlere yöneldikleri için. Gelir kaynakları bir defa
sağlıklı değil. Peki, bilinen gelir kaynakları acaba
tahsil edilebiliyor mu? Çıkan kanunları hepiniz biliyorsunuz. Belediyelerin SGK’ya ödemesi gereken
paraların ödenmediğini ve bunun da çok büyük bir
miktar tuttuğunu hepiniz bilirsiniz. Dolayısıyla, SGK
tahsil etmesi gereken primleri tahsil edemedi. Büyük bir açık doğdu. Eczacıların karlarından tutun da,
ilaç fiyatlarına kadar onları çok ince bir hesapla kamuoyuna sundular. Ama ben onlardan veya bu konuda yetkili olanlardan bir de SGK’nın tahsil etmediği primleri neden etmediğini, ne kadar etmediğini
bir ince hesap yaparak sunmalarını beklerdim. Ama
o sunulmadı. Yalnızca eczacıların gelirleri, giderleri, karları sunuldu. Bunu doğru bir yaklaşım olarak
bulmuyorum.
PROF.DR. MEKİN TANKER
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Yapılan eylem, Türkiye’deki eczacıların gücünü gösteren bir eylemdi. Fakat bazı basın mensupları,
“fiyatlar düştü ona karşı çıkıyorlar, fiyatlar çıktığı
zaman hiç sesleri çıkmıyordu” dedi. Ben hatırlatmak isterim. Yılar boyu eczacılar fiyatların yüksek
oluşundan dolayı görüşmeler yaptılar, konuşmalar
yaptılar, ikazlarda bulundular, eylemlerde bulundular. İstanbul Gazeteciler Cemiyeti’nin salonunda
bir panel gerçekleştirilmişti. O panelin tüm metni

Bundan tam bir yıl önce 32 bin
eczacı, eczacı çalışanı, öğrenci,
öğretim üyesi; Ankara’da sesini
duyurmak için meydanlara inmişti.
O gün on binlerce eczacı ekonomik krizin bedelini eczacıların ödemeyeceğini haykırdı. Çalışmayan provizyon sisteminin düzeltilmesini istediler.
Muayene ücretlerinin eczaneden tahsiline, kurum
ıskontosuna, avans ödemelerine hayır dediler. Sorunlarla boğuşan toplumun saygın mesleği olan
eczacılığı halkın gözünden düşürecek tüm uygulamalara, eczacıyı büyük sermayelerin işçisi yapacak
düzenlemelere karşı çıktılar. O gün, o meydanlarda
seslendirilen sorunlardan hangisine çözüm üretildi?
Hükümet 32 bin eczacının hangi haykırışını duydu?
Eczacının hangi derdine çare oldu? Sorunlarımızı
çözeceğini söyleyen hükümet yetkilileri sorunlara
sorun kattı. Provizyon sisteminde tam bir düzenleme var mıdır? Artık muayene ücretlerinin tahsilâtı
eczanede değil sağlık kuruluşlarında mı yapılmaktadır? Çoğu hastane eczanesinde, eczacı istihdamı çoğaltıldı mı? Kaliteli bir ilaç hizmeti açısından,
yatak sayısı başına eczacı istihdamı zorunlu hale
getirildi mi? Kamu kurumlarında çalışan eczacıların
durumları iyileştirilip, bu alanda çalışma daha cazip
hale mi getirildi? Sosyal Güvenlik Kurumlarının geri
ödeme süreleri kısaltıldı mı? Avans uygulamalarının
önüne mi geçildi? Haksız kesintilere son mu verildi?
Avrupa ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde eczacılarımıza reçete başına ücret mi veriliyor? AKP Hükümeti, artık niyetini iyiden iyiye belli etti. Uygulamaya
çalıştığı plan, eczaneleri en güçsüz duruma düşürüp
ekonomik alanda çökertmek, yerlerine büyük ser-
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AKP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ

Değerli meslektaşlarım, Türkiye’de
40 yıldır ilaç-eczacılık hizmeti tartışılıyor. 40 yıl önce ilaç hizmeti tartışılırken, Türkiye’deki ilaç tüketimi
kişi başına 8 Dolardı. Şimdi 180 Dolar. O zaman da
eczacılık hizmeti yapılıyordu Türkiye’de, bugün de
eczacılık hizmeti yapılmaya devam ediyor. O zaman
da sorunlar vardı bugün de sorunlar var. Ülkemizin
yaşadığı sorunları sadece ülkemiz yaşamıyor. Ülkemiz global dünyadan etkileniyor. Bu örgütte birçok
eylem yapıldı. Bu örgütün dinamizmi ve dayanışması buna uygundur. Örgütün dinlemeye tahammülü
olmalıdır. Çünkü hak alma mücadelesi bir günlük
değildir, süreklilik arz eder. Bu mücadele bugün
başlamaz, tarihten gelir ve devam eder. Dolayısıyla
sizler hak alma mücadelenizi devam ettireceksiniz.
Değerli meslektaşlarım, sizden alındığını düşündüğünüz haklarınızı, mücadele sürecinizi bırakmadan
devam ettirirseniz, tekrar alma şansınız olabilir.
Bunu yalnız başınıza yapamazsınız. Bunu, toplumun
tüm kesimiyle birlikte yaparsınız. Onun için hak arama mücadelesine toplumun tüm kesimini yanınıza
alarak devam etmelisiniz. Burası özgürlükçü, demokrat bir yapıdır, katılımcı bir yapıdır. Farklılıklarımızla birlikte bu mesleği geliştireceğiz, bu mesleği
geliştirmek için çaba harcayacağız. Hepinize saygılar sevgiler sunuyorum. Kongre’nin başarılı geçmesini diliyorum.
PROF.DR. MURAT AKKAYA

DR. ERİŞ BİLALOĞLU
TÜRK TABİBLERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERİ

Türkiye’de meslek örgütleri halkın
yararını gözeten bir biçimde kendi
mesleklerini var etme mücadelesi
içerisindedirler. Yani hiçbir biçimde mesleğimizin
yada meslektaşlarımızın çıkarları, halkın yararıyla çelişen bir noktada değildir. Zaten bu anlayışla
mesleki faaliyetimizi ve politikalarımızı oluşturmuş
durumdayız. Bu sebeple haklarımız için mücadele
etmek birlikteliği sağlayacaktır. Bu duygularla hepinizi saygılarla selamlıyorum.
MEHMET SOĞANCI
TÜRK MÜH. VE MİM. ODALARI BİR. BAŞKANI

Sevgili arkadaşlar, otuz yıldır içine
sokulmuş olduğumuz neoliberal
iktisat politikalarının, dünyadaki
kapitalizmin kendi krizinin yarattığı karanlık, bugün artık ortadadır. İşsizlik rekorlarının kırıldığı ve
yarına karşı hiçbirimizin güvencesinin kalmadığı bu
ortamda, bizim bizden başka dostumuz yoktur ve
bizim bizimle dayanışmadan başka bir tarzımız olamaz. Bunun için dayanışmaya, sürekli omuz omuza
olacağımızı, bir kere daha belirtmeye geldim. Genel
Kurul’unuza ve sizlere başarılar diliyorum.
ALİ ÇOLAK
MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ BAŞKANI

TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ BAŞKANI

Meslek örgütleri demokrasinin
vazgeçilmez unsurlarıdır. Sağlık meslek örgütleri ise insan ile

Son yılarda büyük bir hızla
uluslararası sermayenin çıkar ve
beklentileri doğrultusunda, başta
sağlık ve eğitim olmak üzere bir-
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ECZ. MEHMET DOMAÇ

uğraşmaları, insan sağlığı ile uğraşmaları nedeni ile
daha farklı yapıya sahiptirler. İşte bu nedenle bizler, kaliteli, erişilebilir bir sağlık hizmeti sağlanması,
sosyal devlet ilkelerinin, etik kuralların uygulanması
için çaba sarf ederiz. Bu aşamada, muayenehaneler
ve eczaneler gibi mesleklerimizi icra ettiğimiz yerler
daha da önem kazanmaktadır. Birlik ve beraberliğe,
karşılıklı anlayışa, saygıya, bunların özünde demokrasiye her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğu
bugünlerde, gerçekleştirdiğiniz kongrenizin başarılı
geçmesini diliyor ve saygılar sunuyorum.
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meyenin açacağı dev alışveriş merkezlerine, ilaçları
onların tezgâhlarına çıkarmaktır. Açıkları kapatmak
için sağlıktan tasarruf etmek yerine, başta özel hastaneler olmak üzere, sağlık alanındaki denetimler
arttırılmalı, gereksiz giderler ortadan kaldırılmalıdır.
Şu unutulmamalıdır ki devletin birinci görevi, doğuştan gelen sağlık hakkının tam ve eksiksiz kullanımını sağlamak ve sağlık hizmetinin sürekliliğini garanti
altına almak olmalıdır.
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çok kamu hizmeti hak olmaktan çıkarılmış, toplumsal yaşam, ekonomik yaşam, güvencesizleştirilmiş
tarımdan kopup kente gelen ve varoşlara yerleşen
milyonlarca insan istihdam olanaklarının yokluğu
nedeniyle, kalıcı bir şekilde yoksullaştırılmıştır. Bir
meslek örgütü açısından bir eylemin başarısının iki
kriteri vardır. Birincisi katılımdır. İkincisi basiretli
davranarak toplumsal kesimlerle, farklı kesimlerle
bir araya gelmemektir. Karşı karşıya gelmemektir.
Eczacı örgütü son bir yıldır gerçekleştirdiği eylemlerle her ikisini birden gerçekleştirmiştir. Kendilerini
yürekten kutluyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Açılış konuşmalarının ardından, TEB Genel Sekreteri Ecz. Özgür Özel Çalışma Raporu’nu, TEB
Saymanı Ecz. Ali Aslan Saymanlık Raporu’nu, TEB
Denetleme Kurulu Başkanı Ecz. Şerif Boyacı ise
Denetleme Kurulu Raporu’nu sundular.
ECZ. SEMİH GÜNGÖR
İSTANBUL ECZACI ODASI BAŞKANI
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İstanbul eczacı odası olarak bugünkü sürece yönelik neyi talep
edip neyi hayata geçirmek için ne
yapmamız gerektiğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Taleplerimiz ne olmalı? Öncelikle, İlaç Fiyat Kararnamesi’nin değiştirilerek, eczacı
karlılığının arttırılması temel talebimiz olmalı. Sağlık
Bakanı’ndan bunu istemek zorundayız. Bugün eczacı yaşam savaşı veriyor. Kalıcı çözümler almak
durumundayız.
Öte yandan, kamu kurum ıskontoları, bu dönem artık sırtımızdan kalkmak zorunda. Bu örgüt, bu kamburu bu dönem kaldırmalıdır. Raf zararlarımızla ilgili
de İlaç Fiyat Kararnamesi yeniden değerlendirilerek
değiştirilmeli; ama orada ilaç sanayicilerinin eczacının zararlarını karşılayış şekli ve karşılamadıklarında da nasıl bir yaptırım uygulanacağı açıkça yer
almalıdır. Öyle sözlerle bu iş yürümüyor. Bunu süreç
içerisinde gördük.
ECZ. OĞUZ EKİNCİOĞLU
ANKARA ECZACI ODASI BAŞKANI

4 Aralık kapatma eylemi, aslında
geç kalınmış bir eylemdir. Protokol
süreci zamanında bunun yapılması

gerekirdi. Fakat bunu şöyle değerlendirmek lazım;
bu bir uyarı kapatmasıdır. Bugün buradan yapılacak
bir takvimle, alınacak kararlarla, bunun hem kamuoyuna, hem basına, hem de eczacı kamuoyuna aktarılması gerekmektedir. Bu sürecin devam ettiğini
ve iyi yönetilirse sonuç alınacağına dair inancımız
tamdır. Ayrıca e-sözleşmeyle bir gün yüzleşmek zorundayız. En güçlü olduğumuz an o andır. Ve bununla yüzleşmemiz gerekiyorsa, bundan asla geri adım
atılmamalıdır. E-sözleşmeyi bu noktada, Türkiye’de
başarabileceklerini asla düşünmüyoruz. Eğer bunu
başarabilecek olsalardı, 4 Aralık’taki 24 bin eczaneyi kapatmamızı engellerlerdi.
ECZ. TUNCAY SAYILKAN
İZMİR ECZACI ODASI BAŞKANI

Hükümetin sağlık politikaları, sağlık hizmetlerine, ilaca ve eczacıya
bakışı ortadayken, hala çözümü
diyalogla bulmak, politikaları net olan bir siyasi otoritenin karşısında pazarlık ederek bir şeyler yapmaya çalışmak, hayalcilikten öte bir şey değildir. Çok
net söyleyeyim; ilacı sadece ticari bir meta olarak
gören, eczacıyı da onu satan esnaf olarak gören
bir zihniyetle karşı karşıyayız. Eğitimini aldığımız
işi yapıyoruz. Bunun karşısında da, eczacısız sağlık
hizmeti olmaz, söylemlerimizi çok ciddiye almayan
bu zihniyet değişmedikçe, kalıcı çözüm bulma şansımız yoktur. Mesleğimizle ilgili, ülkemizle ilgili ciddi
sıkıntılı süreçten geçiyoruz. Sağlıkta dönüşüm adı
verilen, hatta kimilerine göre de devrim diye nitelendirilen, adım adım sağlık hizmetlerinin paralı hale
dönüştüğü, herkesin parası kadar sağlık hizmeti aldığı ve sağlık çalışanlarının ezildiği bir programın
kayıplarını, en ağır yaşayan meslek guruplarından
biriyiz. Sürekli özveride bulunmamız isteniyor. 2-3
günlük süreçte şunu gördüm; mesleğimiz gerçekten çok zor ama işin güzel bir yanı var. Çok samimi
söylüyorum; iki üç gündür burada Türkiye’nin her
yerinden arkadaşlarla beraber olmak, sizlerle beraber olup, sizlerle tanışmamıza vesile olan bu işe
emek veriyor olmak, her şeye değer. Bu duygularla
tüm meslektaşlarıma, çağdaş, demokratik, özgürlüklerin yaşanabildiği bir ülke ve hepinize aydınlık
yarınlar diliyorum.
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Olağanüstü dönemlerde olağan
davranışlarla o süreci atlatamazsınız. Bugün gerçekten de olağandışı
bir durum var. Hangi siyasi görüşte
olursanız olun, -Hükümetin hangi partiden olduğu
da önemli değil- bu sermaye yapısı, bu kapitalizm,
dünyadaki bu küreselleşme olgusu olduğu müddetçe, böyle bir pazarı size yedirmemek adına uğraş
verirler. Bakın sürekli hesap yapılıyor, kişi başına tüketilen ilaç tutarı Avrupa’dan daha düşük deniliyor.
Biz, kamunun ödediği payı konuşuyoruz. Kamu bu
alandan çıktığı anda herkes biliyor ki, ilaca harcanan pay, en az 3 katına çıkacak. Bunun önündeki
engel kim? Sizsiniz. “Hepimizin sağlığı” her birimizin
sağlıklı olmasına bağlıdır, şiarımız bu söz olmalıdır
değerli meslektaşlarım. Herkese, kimsenin birbirini
soyutlamadığı, ayırmadığı özgür bir ülke, onurlu bir
meslek ve sağlıklı bir yaşam diliyorum. Meslek için
dayanışma diyorum.
UZM.ECZ. HARUN KIZILAY
KONYA ECZACI ODASI BAŞKANI

6197 sayılı yasanın 28. maddesini
mutlaka değiştirmemiz gerekiyor.
Yani eczanede satılacak ilaçların
ve ürünlerin hangilerinin münhasıran eczanelerde satılacağının mutlaka belirlenmesi
gerekiyor. 17 tane eczacılık fakültemiz var. Her yıl
100 küsur tane eczacı kardeşimiz aramıza katılıyor.
Bunların yaklaşık %90’ı eczane açıyor. Böyle bir sistem gidebilir mi? Ne kadar daha dayanabiliriz. Sözleşme paralarıyla ilgili konuya bizim bir çözüm getirmemiz gerekiyor. 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği
Kanunu’nun bu maddesi ile ilgili, yeniden bir değerlendirme yapmamız lazım. Türk Eczacıları Birliği ve
eczacı odalarının gelirlerinin neredeyse çok önemli
bir kısmını teşkil eden bu kalemle ilgili, yerine ikame edilecek yeni bir düzen koymamız lazım. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatı olmayan ürünlerin,
eczanelerde satılması için uygunluk belgesini Türk
Eczacıları Birliği’nin vermesi lazım. Bu son derece
önemli bir konudur. Bizim ilaç alım koşullarıyla ilgili
bir takip sistemi kurmamız gerekiyor. İlaç firmalarından eczaneye gelinceye kadar, koşulların ne ol-

duğunun izleneceği bir teknik birimin, mutlaka Türk
Eczacıları Birliği’nde kurulması lazım ve bunun sıkıca denetlenmesi lazım. Eğer burayı ihmal edersek,
zaten şu anda çok ciddi anlamda ekonomik olarak
sıkıntıya girmiş eczacıları çok daha fazla ayakta tutamayacağız.
ECZ. KIVANÇ ATMACA
BURSA ECZACI ODASI BAŞKANI

Bizler, insan sağlığını vazgeçilmezimiz olarak belirleyen sağlık meslek
mensupları olarak, insan hayatının
bu denli ucuz olduğu bu coğrafyada, sesimizi yükseltmedikçe, korkarım ki bu faciaları daha çok yaşamak zorunda kalacağız. 4 Aralık kapatma eylemi
bir uyarı eylemiydi. Çözüm adresi olarak da 37. Olağan Genel Kurul gösterilmişti. Yani bu kongre, bir
seçim kongresi değil, bir geçim kongresiydi değerli
meslektaşlarım. Can çekişen meslektaşlarımız,
burada alınacak kararlarla hayata döndürülecekti.
Üstelik bunun gerçekleştirilebilmesi için, yani buranın gerçekten bir çözüm kongresi olması için, çok
önemli imkânlar da sunuldu yöneticilerimize. Herkesin taşın altına elini sokacağı tam bir bütünlük
içerisinde hareket edecek, akılcı, tutarlı ve kararlı
bir yönetimin oluşması adına çok önemli önerilerde
bulunuldu.
ECZ. İRFAN DEMİRCİ
GAZİANTEP ECZACI ODASI BAŞKANI

Değerli meslektaşlarım, bugün geldiğimiz noktada, tarihimizde çok
az yaptığımız bir eylemi geçen hafta başarıyla uyguladık. Bütün olma,
dayanışma noktasında topluma yine örnek olduk.
Ancak kendimizi anlatabildik mi? Bu konuda başarılı olabildik mi? TEB Haberler Dergisinde yazdığı gibi
hayallerinizi geniş tutun ya da hayal kurun diyemezdik. Çünkü biz sahadayız. Yine her zamanki gibi bir
eylemi çok iyi yönettik ama süreci yönetemedik.
Bugün hala burada bu süreçle ilgili ne yapacağımızı
bilmiyoruz. Kendimizi yeterince iyi anlatamadığımız
için birilerine koltuk değneği olduk. Kendi içimizde
paylaşamadığımız için, bir ileri iki geri değil, bir ileri
beş geri olduk. Dün burada gördük ki, açılışta muhataplarımızdan hiç kimse yoktu. Hatta muhalefet-
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ADANA ECZACI ODASI BAŞKANI
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ten bile hiç kimse yoktu. Burada sesimizi kimseye
dinletemedik. Değerli meslektaşlarım bu meslekte
mücadele ve savaş hiç bitmeyecektir. Onlar saldıracaklar bir karşı duracağız. Yılmadan usanmadan
yine kol kola karşı duracağız.
ECZ. YÜCEL YENİLMEZ
ESKİŞEHİR ECZACI ODASI BAŞKANI

Tüm dünyada ciddi bir ekonomik
kriz yaşanıyor ve bu, ülkemizde
de ciddi oranda hissediliyor. Her
ne kadar moral vermek için teğet
geçtiği söylense bile, böyle bir durumun olmadığı
her gün ortaya çıkıyor. Tüm dünya sağlığa olan giderleri, özellikle ilaca olan giderleri azaltmak için
yeni önlemler peşindeler ki; ülkemizdeki ilaç fiyatlarının son 5 yılda geldiği durum, aslında devletlerin
bu konuda ne kadar doğru bir politika izlediğinin
göstergesi. 2005 yılından bu yana %46 düşen bir
ilaç fiyatı, 4 Aralık itibari ile %30 daha düştü. %75–
80’lere yakın bir ilaç fiyat düşüşü var. Ama bunu
ülkemiz mi yapıyor, dünya mı yapıyor, bir irdelemek
lazım. Bu şöyle bir gerçeği de ortaya çıkarıyor. Tüm
dünyada çok uluslu ilaç şirketleri, özellikle ülkemizde devletimiz üstünden ne kadar büyük vurgunlar
yapmış, neler götürmüş hepimiz görüyoruz. Eylem
süresince de, 69 liralık ilaçların 9 lira olması gibi
söylemler oldu ki; biz bunu yıllardır söylüyoruz. Ama
ilaç fiyat düşüşlerinden kâr edelim derken, eczacıyı
yok etmeye çalışmak hiçbir vicdana sığmasa gerek.
Siyasi iktidar sosyal devletten tamamen vazgeçtiğini bugüne kadar yaptığı uygulamalarla hepimize
gösteriyor.
ECZ. CİHAN DİNÇ
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ANTALYA ECZACI ODASI BAŞKANI

Buraya gelmeden evvel bir konuşma hazırlamıştım. Fakat buraya
hareket ederken bir eczacı meslektaşımdan mektup aldım. Onun
için bu konuşmamı yapmayacağım. Mektup 18 yıllık bir meslektaşımdan geliyor. Özetle şöyle diyor:
“Son üç-dört senedir bir eczacı olarak çekmediğim
kalmadı, maddi ve manevi açıdan çok yoruldum.
Artık günden güne zorluklarla mücadele etme isteğim azalıyor. Bu da beni çok korkutuyor. İnanın ki

her sabah 5’de kalkıp eczane açılana kadar uykusuz ve umutsuz gözlerle beklemekten ruhen bittim.
Ben biterken zavallı eşim de benimle bitti. Önceleri
ilaç satabilmek için çeşitli cambazlık yapan depoların müdürüyle görüşebilmek için şimdilerde saatlerce kapısında bekliyorum. Görüştüğüm zaman
insanca muameleyle karşılaşsam, neyse… İyice
ezildim, artık gün be gün bitiyorum. Depo-banka
sarmalı beni içine, sonsuzluklara doğru alıyor, boğuluyorum. Biliyorum ki 13-16 Aralık’ta Ankara’da
Büyük Kongre’miz var. Unutmayın ki, hepimiz birgün biteceğiz. Çünkü ben ve bizler olmayacağız.”
Bu mektup iki sene önce yazılmış eczacı mektubu
iki sene evvel Eczacılar Birliği büyük kongresinde
kürsüden okuduğum bir mektup. Şimdi siz değerli
meslektaşlarıma soruyorum. Siz değerli delegelere
soruyorum. Siz değerli oda başkalarına soruyorum.
Siz değerli Merkez Heyeti’ne soruyorum. Oturduğunuz koltukta rahat mısınız? Ben rahat değilim.
ECZ. SİNAN ÖZÇELİK
DİYARBAKIR ECZACI ODASI BAŞKANI

Değerli meslektaşlarım, Türkiye’de
31 tane SGK İl Müdürlüğü var. Sadece ve sadece Diyarbakır SGK İl
Müdürlüğü’ne teslim edilen reçeteler Ankara’ya taşınıyor. Bu güne kadar hiç kimse
sesini çıkarmadı. Ben umuyorum ki, SGK İl Müdürlüğü ve bürokratlarımız, bu yanlışlarından dönerler.
Evet, çoğunluğunuz mesleğimizin bu kadar kötü bir
süreçten geçtiğine şaşırıyorsunuz. Ben de böyle
düşünenlere şaşırıyorum. Çünkü bugünlere geleceğimiz çoktan belliydi. Arkadaşlar, gidişatı değiştiremiyorsak, kendimizi değiştiremediğimiz içindir.
Diyarbakır Eczacı Odası olarak buradaki tablo ne
olursa olsun mesleğimizi düşünmekteyiz. Dengelere bakmıyoruz. Tercihimiz mesleki kriterlerdir. Biz,
hiç kimsenin değil mesleğimizin adamlarıyız. Kim
seçilirse seçilsin, oy vermiş olalım olmayalım, bize
karşı sorumlusunuz. Herkesi böyle düşünmeye davet ediyorum.
ECZ. RAMAZAN ZİYA ÖRMECİ
ISPARTA ECZACI ODASI BAŞKANI

Değerli meslektaşlarım, 6197 sayılı kanunun bize uygun koşulları hızla sağlanmalı ve burada yer alacak
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Değerli meslektaşlarım, mesleğimizin gerçekten bir dönüm noktasından geçtiği tarihi günler yaşıyoruz. Bu mesleğin ve bu örgütün
bundan sonra ayakta kalabilmesi, burada alınacak
kararlara bağlı. Karşımızda eczacılık mesleğini yok
sayan bir zihniyet mevcut. Bizlerin bundan sonraki en büyük görevlerinden biri, bu mesleğin halk
sağlığını korumada vazgeçilmez elemanlardan biri
olduğunu kanıtlamak. Ülkede her şeyin fiyatı yükselirken, sadece ilacın fiyatının düşmesinin doğru
olmadığını da anlatmalıyız. Biz de bu ülkenin vatandaşlarıyız. Bu ülkede yaşıyoruz, Kimsenin elektriğin,
suyun, doğalgazın, ekmeğin ücreti yükselirken, aylık gelirinin azalması kabul edilemez. Bunu da doğru
bir dille anlatmalıyız.
ECZ. SABİH TEKİN ÇAĞLAR
TRABZON ECZACI ODASI BAŞKANI

Değerli meslektaşlarım, bizleri
bekleyen tehlike sadece Kamu
Kurum İskontosu ve Fiyat Kararnamesi kayıpları değildir. Bu sürecin devamında
yaşanacak ekonomik kriz ve kamunun bunu fırsat
bilerek mesleğimize müdahale etme planları, gelecekteki problemlerimizden sadece birkaçıdır. Eczanelerimiz küresel sermaye ve aktörlerine kurban
edilmiş, hastalarımız özel hastanelerin insafına terk
edilmiş durumdadır. Bizim bu tabloyu tersine çevirmek için tüm sağlık çalışanlarını, tüm hastalarımızı
bir araya getirmemiz gerekir. Eczacıların böyle bir

ECZ. UFUK ERSÖZ
TEKİRDAĞ ECZACI ODASI BAŞKANI

Değerli meslektaşlarım, 2002 yılında iktidara gelen parti sağlıkta
dönüşüm ve değişim projesiyle işe
başladı. SGK’yı kurdu. Ardından
raporlu reçetelerin olmadığı, sadece ayaktan tedavi
reçeteleri ile işe başladı ve gelen tepkiler üzerine,
raporlu reçeteleri de sisteme dahil etti. 2007’den
itibaren başlayan fiyat düşüşleri ile buralara geldik.
2008-2009 yıllarında cirolarımız sabit kalmaya başladı. Muhtemelen 2010’dan itibaren bu cirolarımız
düşüşe geçecek. Bugün neler oluyor düşünelim.
İlaç sanayi ülkemizde 6 kat daha fazla büyüyor dünyadan. 2010 yılında, dünyanın en büyük pazarından
biri olacak Türkiye. Dolayısıyla ülkemiz de ilaç sanayi pazarını kaybetmek istemiyor. Taviz üzerine
taviz veriyor. Muayene ücreti tahsilatı gibi sevimsiz,
üstümüze vazife olmayan bir işi yapıyoruz. Bir çok
anlamsız işle uğraşıyoruz. Kim uğraşıyor? Halkın
en yakın sağlık danışmanı eczacılar. Değerli meslektaşlarım, Sosyal Güvenlik Kurumu’na ve bizi yöneten siyasetçilere şunu hatırlatmak istiyorum. Bu
ülkede sosyal güvenlik reformunun mimarları eczacılardır. Bu ülkenin teknik imkansızlıklarına rağmen,
ilaç hizmetini her şartta sürdürmüşlerdir ve sürdüreceklerdir. Kamunun sunduğu sağlık hizmetleri,
kâr-zarar hesabına dayandırılamaz. Dünyanın hiçbir
ülkesinde sağlık hizmetlerine talebin artması zarar
yaklaşımıyla, bütçe açığıyla değerlendirilemez.
ECZ. BÜLENT KÖSE
MALATYA ECZACI ODASI BAŞKANI

Öncelikle 4 Aralık kapama sürecinin zamanlamasının çok uygun
olmadığını düşünenlerdenim. Bu
düşüncemi, kapama süreciyle ilgili
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ECZ. SEMA KARAGÜLLE
ZONGULDAK ECZACI ODASI BAŞKANI

ortamda yaşayamayacağını, bu neşter operasyonlar
durmazsa, sistemin kangren olacağını herkese anlatmak birinci önceliğimiz olmalıdır. Biz ne diyoruz?
İlaç, eczacı danışmanlığı olmadan kullanılamaz. Eczacının geliri, ilaç gelirlerinden farklı olmalıdır. Eczacı, sağlık alanının vazgeçilmezidir. Eczacı, bu ülkede
sağlık hizmetinin bel kemiğidir. Eczacı, bu ülkede
sağlık hizmetinin tüm boşluklarını doldurmaktadır.
Ama bizim de bir politikamız olmalıdır.
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maddelerde uzlaşı olmalı: Nüfusa göre eczane, ciroya göre eczacı, eczacılara reçete bazında hizmet
bedeli, meslek içi eğitim zorunluluğu ve olmazsa
olmazımız “eczanenin sahibi ve mesul müdürü eczacıdır” ibaresinin yer alması. 6197 sayılı kanunun,
düzgün çıkması halinde, mesleğimizin toparlanıp
ayağa kalkacağına inanıyorum. Bu nedenle öncelikli bir çalışma yapmalıyız. Bu konuda bütünlük sağlayıp gündeme taşımalıyız. Ötelemek sorunlarımızı
çözmez, çözememiştir de. Değerli meslektaşlarım,
ülkemize, demokratik cumhuriyetimize ve onurlu
mesleğimize sahip çıkalım.
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eylemlilik tarafımıza iletildiğinde de fikirlerimi söyledim. Ama Türk Eczacıları Birliği’nin almış olduğu
bir kararın dışında hareket etmeyeceğimizi de açıkça ifade ettim. Büyük bir katılımla da bölgemizde
bunu gerçekleştirdik. Eczane kapama kararı alındı.
Üyelerimizi SMS bombardımanına tuttuk. Onlar da
umutlandılar. Çünkü onlar için mücadele eden biz
yöneticileri var. Yürüyeceğiz SGK’ya dedik, yürüdüler… Atın anahtarları dedik, attılar… Kapatın dedik,
4 Aralık’ta kapattılar… 5 Aralık sabahı eylemimiz
bize ne kazandırdı? İlaç fiyat düşüşlerinde, 45 günlük geçiş sürelerinde eczacı zararları başından beri
ödenmiyor. Özel hastanelerde eczacı istihdamını
sağlamak zorundayız. Bu konunun Türk Eczacıları
Birliği’nin bu dönemdeki en önemli görevlerinden
bir tanesi olması lazım. Eczacısız ilaç fatura eden
kurumların tamamında savcılığa ve o kuruma para
ödeyen yetkililerinin de yine savcılığa şikâyet edilmeleri lazım. Hepinize saygılar sunuyorum.
ECZ. YAVUZ TATAR
ELAZIĞ ECZACI ODASI BAŞKANI

yor. Bizler ne yapıyoruz? Geleceğimizi yeteri kadar
planlayabiliyor muyuz? Tüm dünyada, eczacılık alanında artan baskılara karşı, mesleğimizin geleceğe
taşınması için acil eylem planlarını ortaya koyabiliyor muyuz? Eczacılığın sağlık danışmanlığı rolünü
ön plana çıkarabiliyor muyuz? Eğer biz geleceğimizi
doğru planlayamazsak, bizim üzerimize çok daha
fazla angaryalar, çok daha fazla işler yükleyeceklerdir muhakkak. İlaç üzerinden kâr elde etme süreci,
yavaş yavaş sona eriyor. Hatalarımızı görmek ve bu
hatalarımızdan ders alarak doğru planlamalar yapmak zorundayız. Yeni seçilecek Merkez Heyeti’nin
meslek hakkı için mücadele etmesi gerektiğine inanıyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
ECZ. NECDET BAYIK
ŞANLIURFA ECZACI ODASI BAŞKANI

Fiyatların

düşmesini

istiyoruz.

Eczane sayımızın düşmesini iste-
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miyoruz. Eczacılık meslek hakkı
Bugün hepimiz eczanelerimizde TC
kimlik numarasıyla yazılmış reçetelere ve çıkarılmış raporlara ilaçlar
veriyoruz. Bunların ne kadarının
gerçek, ne kadarının sahte, ne kadarının hayal olduğunu bizler bilebiliyor muyuz? SGK’nın denetleme
yönergesinin kaç defa değiştiğini biliyor musunuz?
Birçoğumuz bilmiyoruz. Evet, sahte rapor ve sahte
reçete ile eczanemizden alınan ilaçlardan sonra
yapılacak şikâyette, sonuç ne olacaktır? Eczacının öncelikle sözleşmesi dondurulacak. Müfettiş
çağrılacak. Müfettiş soruşturmasından sonra, adli
sorgulama başlayacak ve eczacının bitişi adım adım
gerçekleştirilecek. O yüzden, denetimler ile ilgili ve
belgelerimizdeki yasal eksikliklerimizi kapatmak
için Türk Eczacıları Birliği’nin denetimleri önermeden önce denetimlerle ilgili ciddi bir yönerge hazırlatarak yada genelge hazırlatarak yol almasını istiyoruz ve yeni kurulacak Merkez Heyeti’ni bu yönde
çalışma yapmaya davet ediyoruz.
ECZ. HÜSEYİN ŞİMŞEK
MERSİN ECZACI ODASI BAŞKANI

istiyoruz. Haksız bir kazanç istemiyoruz. Devletin
tasarruf yapmasını istiyoruz. Promosyonlarla, denetimsizliklerle, pahalı reçete ve artan ilaç harcamaları istemiyoruz. Demokratik olduğumuzu ve
haklı taleplerimizi istiyoruz. İdeolojik değiliz. Sektörümüzdeki rakamların çarpıtılmamasını istiyoruz.
Başkaların hataları ile cezaya çarptırılmak istemiyoruz. Halkımızın cebinden fazla para çıkmasını istemiyoruz. Kar hadlerimizin düzeltilmesini istiyoruz.
Batmak ve iflas etmek istemiyoruz. Onurlu, itibarlı,
halkın sağlığını düşünen eczacılık yapmak istiyoruz.
Sıkıntılı, huzursuz, borçlu, problemli eczacılık yapmak istemiyoruz. İlaç sunum hizmeti vermek istiyoruz. Veznedarlık, tahsildarlık yapmak istemiyoruz.
Sonuç olarak yetkililerin, bu haklı taleplerimize kulak vermesini istiyoruz.
ECZ. MEHMET GÖNENÇ
HATAY ECZACI ODASI BAŞKANI

Sayın meslektaşlarım, mesleğimizin özellikle son beş yıl içinde

Kurum öyle ya da böyle önüne
bir hedef, bir plan koymuş; adım
adım bu planı uygulamaya çalışı-

geçirdiği hızlı dönüşüm sonucu,
birçok eczanemiz kendi özel sermayesiyle, kendi
yaşamını sürdüremez hale gelmiştir. Bu dönüşüm
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ve son beş yıllık sürecin bizleri etkileyen ana unsur-

dık. Sonuç olarak bir noktaya geldik. Bu noktanın

larını iyi bilmek ve irdelemek durumundayız. 2004

da geriye dönüşü ve buradan gidişi hakkında da çok

yılında değişen İlaç Fiyat Kararnamesi’yle mesleği-

net bir görüntü görmüyorum. Yıllardır oda başkanla-

mizde başlayan dönüşüm, 2005 yılının başında SSK

rımız, başkanlar danışma kurulu toplantılarında, ör-

ve yeşil kart hastalarının serbest eczanelerden ilaç

gütün eylemleri ile ilgili fikirler beyan ettiler. Hep uç

almaya başlaması, kamu kurum ıskontosu, ucuz

noktada fikir beyan ettik. Yani en son yapacağımız

eşdeğer uygulamasıyla devam etmiştir. Bunların

hamleyi oluşturduk. Bugün eczanemizi kapattık,

en önemlisi, Sağlık Uygulama Tebliği değişiklikleri

ondan sonraki periyotta ne yapacağımız tartışılıyor.

ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Si-

Şimdi bir uçurumun ucundayız. Ya ileri adım ataca-

gortası Yasası ile ilaç politikalarının belirlenmesinde

ğız, ya aşağı gideceğiz. Yahut da geri döneceğiz.

inisiyatifin, Sağlık Bakanlığı’ndan Çalışma ve Sosyal

ECZ. MELİH KÖKEN

Güvenlik Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’na geçmiş

AFYON ECZACI ODASI BAŞKANI

olmasıdır. İnsan sağlığından çok tasarrufun öne
geçtiği bu süreç, eczaneler için dönüşümden çok

Değerli arkadaşlar, Türkiye’de ta-

bir yıkım süreci olmuştur. 4 Aralık eczane kapatma

sarruf hep ilaçta yapıldı. Hep ilaç

eyleminde tüm eczane odalarının eksiksiz katılımı,

üzerinden bir şeyler yapılmaya

Türk Eczacıları Birliği’nin gücünü bir kez daha gös-

çalışıldı. Bir gecede sanayi istediğini aldı, biz iste-

termiştir. Eczacı, örgütünün arkasındadır.

diğimizi alamadık. Ne zaman eczacının önüne bir

ECZ. ÜZEYİR KORKMAZ
KOCAELİ ECZACI ODASI BAŞKANI

sorun, bir genelge, bir mesele konuluyor; o zaman
bu sorun, bizim meselemiz oluyor ve sadece onun
üzerinde yoğunlaşarak, bunları çözmek adına bir

Eczacılık mesleği bakımından, tari-

şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu süreci de, ne yazık

hi bir süreçten geçiyoruz. Mesleğin

ki vatandaşa yeterince anlatamıyoruz. Eczacının

geleceğini ipotek altına alacak bir

saygınlığını kaybettiriyoruz arkadaşlar. 4 Aralık ey-

kriz süreci yaşanıyor. Bu süreçten, daha fazla zarar

lemindeki aldığımız tek başarı; 24.000 eczacının,

görmeden çıkabilmek için, bir iradenin ortaya çıka-

gerektiğinde eczanesini kapatması olmuştur. Ama

rılabilmesi gerekiyor. 37. Büyük Kongre açısından

bir netice alamadık. Karşımızda bizi halka şikâyet

bu, tarihi bir görevdir. Tüm hesapların mesleğin ge-

eden devlet yöneticileri vardı.

leceği üzerine kurulması, gereken bu süreçte her

ECZ. HASAN BUMİNHAN YAVUZ

türlü bireysel hesapların bir kenara bırakılması da,

AKSARAY ECZACI ODASI BAŞKANI

bir o kadar önemlidir. Dinamik, kararlı, kriz sürecini
yönetebilen, üretken, meslek tabanının güvenine

Biz 4 Aralık’ta beklide en son vu-

sahip bir yönetimi ortaya çıkarmak 37. Kongre de-

rulması gereken yumruğu, ilk baş-

legelerinin tarihi sorumluluğudur.

ta ama güçlü bir şekilde vurduk.
olduğu gibi, çeşitli kuruluşların, çeşitli meslek örgütlerinin övgülerinden başka bir şey elde etmedik.

Konuşmacı arkadaşları dinlerken

Dolayısıyla bunu daha ileriye taşımamız gerekiyor.

gördüm ki, genelde geçmişle uğ-

Avrupa ülkelerinin bazılarında, aile eczacılığı da var

raşıyoruz. Bu sürekli yaşadığım

biliyorsunuz. Biz eğer ki, düşük cirolu eczaneleri

olay. Her kongrede, geçmiş kongrelerin hesabıyla

koruyacaksak, yüksek cirolu eczaneleri biraz daha

uğraşıyoruz. Bugün gördüğüm manzara da aynı bu

azaltıp genele yayacaksak, yani adaleti sağlayacak-

şekilde. İyisiyle kötüsüyle bir süreci beraber yaşa-

sak, bu konuda aile eczacılığı kavramını da artık tar-
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MUĞLA ECZACI ODASI BAŞKANI

Ne elde ettik? Şu anda sadece her eylemden sonra
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ECZ. M.ARİF YILMAZ
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tışmak zorundayız. Bunu acilen gündemimize almak
zorundayız.
ECZ. A.MURAT KEÇECİOĞLU
VAN ECZACI ODASI BAŞKANI

Değerli arkadaşlar, 2005 yılından
beri eczanelerimiz sürekli kan kaybediyor. 2005 yılına geldiğimizde,
SSK hastanelerinin kapanıp serbest eczanelerden
ilaç alınmaya başlanması ve yine aynı tarihlere denk
gelen hiçbir sosyal güvencesi olmayan vatandaşların yeşil kart ile yine eczanelerimizden ilaç almasına
başlanmasıyla, nefes alabileceğimizi düşünmüştük.
Ancak süreç içerisinde olayın böyle olmadığını gördük. 2005 yılından günümüze kadar eczaneler sürekli kan kaybetti, raflarımızdaki ilaçlar sürekli bedelsiz olarak kamulaştırıldı. Sürekli ilaç fiyatlarının
düşmesi, reçetelerde farkların çıkması mesleğimizde çok büyük kayıplara neden oldu. Tüm bunların
üzerine, hepinizin bildiği gibi 4 Aralık’ta uygulamaya
giren kamu kurum ıskontosunun artması ve yine
ilaç fiyatlarının ortalama %25’lere kadar düşmesi ile
artık deyim yerindeyse bıçak kemiğe dayandı. Biz
hastalarımıza danışmanlık hizmeti vermek istiyoruz.
Çalışmayan provizyon sistemi, her gün değişen ilaç
geri ödeme sistemleri, artık eczacılarımızı çıkmaza
getirmiştir.
ECZ. CENK KES
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EDİRNE ECZACI ODASI BAŞKANI

Sevgili meslektaşlarım, kâr oranı
ve kâr iki farklı kavramdır. Oran hiç
değişmeden, siz çok daha az kar
edebilirsiniz. Şu anda yaşadığımız durum bundan
ibarettir. Kamu kurum ıskontolarının literatürümüzdeki karşılığı, ciro azalmasıdır. Ciro azalması da,
reel karlılığı etkileyen bir durumdur. O yüzden kamu
kurum ıskontoları sanal değil gerçek bir zarardır.
Ödül yönteminin olduğu yerde, ceza yöntemi de
vardır. Bu durumda ceza, sosyal güvenlik şemsiyesi
kanalıyla eczaneden ilacını almaktır. Cezanın verilebilmesi içinde mutlaka bir suç işlenmiş olmalıdır.
Buradaki suç ise hasta olmaktır. İşte karşı karşıya
olduğumuz zihniyet budur. Muayene katkı payları-

nın eczanelerden tahsilinin tek ve gerçek nedeni,
hastanelerden tahsili durumunda yaşanılacak kaostan korkmasıdır. Aynı zamanda bu durumun medyaya yansımalarını göğüsleme noktasında büyük bir
sıkıntıya düşeceğini bildiğinden, tüm yükü eczanelere yıkmıştır. Değerli arkadaşlarım bugün biz devletin yapamadığını yapıyoruz, hastalarımıza parası
olmasa dahi ilacını veriyoruz, veresiye yazıyoruz.
Çünkü biz halkın ta kendisiyiz.
ECZ. MUHAMMET ALİ DURMAZ
TOKAT ECZACI ODASI BAŞKANI

Değerli meslektaşlarım, son yıllarda artık kronikleşmeye başlayan
bir mesleğimiz var: Tahsilatçılık…
Özellikle küçük şehirlerde muayene ücretleri fazla
çıktığında bu parayı almakta çok zorlanmaktayız.
Vatandaşlarla yapılan gereksiz tartışmalar eczacının psikolojisini bozmaktadır. Ayrıca bu muayene ücretinin fişi yok. Faturası yok. Pos cihazından
geçirmezsen parayı alamıyorsun. Geçirsen bunun
faturası ne olacak. Eczanelerden muayene ücreti
tahsilâtı mutlaka kaldırılmalıdır. Kamu kurum iskontoları, eczacı için maddi ve manevi bir yük, bir işkencedir. Provizyon sisteminin düzgün çalışmaması
eczacıyı çok zor durumda bırakmaktadır. Değerli
meslektaşlarım, Tokat’ta diyaliz hastalarına daha iyi
hizmet verebilmek, onların eczacı odalarına tepkilerini hafifletebilmek için, odamız öncülüğünde Böbrek ve Diyaliz Hastalarını Koruma Derneği kurduk.
Bu şekilde hastalarla daha yakından ilgilenme şansı
bulmaktayız.
ECZ. EMİN BEYAZ
BATMAN ECZACI ODASI BAŞKANI

Değerli meslektaşlarım, 4 Aralık
eylemini beraber gerçekleştirdik.
Biz de yöremizde %100 eczanelerimizi kapattık. Belirlediğimiz nöbetçi eczaneler dışında hiçbir eczane hizmet vermedi. SGK nasıl karşıladı gördünüz. Kapatıyorsanız kapatın dediler. Değerli
meslektaşlarım, biz eczacıların morali, dengesi, ruh
hali hakikaten bozulmuş durumda. Eczanelerimizde
halka nasıl hitap edeceğimizi, nasıl ikna edeceğimizi, hakikaten şaşırmış durumdayız. Hasta ilacını
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Sevgili meslektaşlarım, yaptığıyla düşüncesi arasında şeffaflık
taşımayan, sürekli bensiz olmaz
düşüncesini dikte eden söylemlerle, gelecek iki yılımızı daha heba etmeyelim. Kaybımız, hepimiz de iyi
biliyoruz ki, sadece iki yıl olmayacaktır, mesleğimiz
olacaktır. Mesleğimi, geleceğimi, değil kaybetmek,
kaybettiklerimizi almayı düşünürken, böylesine bencil ve ucuz hesaplarla oluşacak yönetimlerimiz, bu
diyalogsuzlukla, her kesimle kavga eden, uzlaşmak
için karşı öneri veremeyen bir örgüt görüntüsü vermektedir. Bu noktadan hareketle aramızdaki sinerjiyi yaratacak tek formül olacak mesleki kaygımızı
öne çıkartalım. İçimizdeki yönetim kurulu üyeliği
hatta milletvekilliğine atlama hasretliğini erteleyelim. Mesleğimizi ve geleceğimizi kurtaralım.
ECZ. ZEKİ ÖZGEN
OSMANİYE ECZACI ODASI BAŞKANI

Temmuz 2008’de yapılan SGK sözleşmesi ile düşük cirolu eczaneleri
rahatlatan kademeli iskonto, mesleğimize yeni bir kazanım getirmiştir. SGK’nın tek
çatı altında toplanması eczacının kuruma kestiği
tek fatura bankaların ilgi odağı olmuştur. Türk Eczacıları Birliği İş Bankası’yla yaptığı protokolle eczacıya yıllardır özlemini çektiği ikinci bir emeklilik fırsatı
kazandırmıştır. Yurt dışından mezun eczacı fakültesi mezunları denkliğine, Bakanlığın yanlış verdiği
siyasi kararlar doğrultusunda, Merkez Heyeti’nin
zamanında ve yılmadan verdiği hukuki mücadelenin, lehimize sonuçlanması bizi mutlu etmiştir.
2008–2009 protokolünün 3.7 maddesini içeren
diyaliz ve kan ürünü vs. reçetelerinin kontrolü ve

ECZ. OSMAN ÜNSAL
KARAMAN ECZACI ODASI BAŞKANI

Bizler Karaman Eczacı Odası ve
karaman eczacıları olarak sektörün kılcal damarları denilen yerde
hizmet veriyoruz. Hep beraber gerçekleştirdiğimiz 4
Aralık eyleminden sonra 37. Olağan Büyük Kongremizde buluştuk. Elbette bu kongrede de seçimimiz
olacak, elbette burada da tartışacağız, elbette burada da atışmalar olacak. Ama öyle tarihi bir kongre
ki, 4 Aralık kararlarıyla 10.000 eczane bir sene içinde ya batacak, ya da çok zor duruma gelecek. Yani
burada alınacak kararlarla, eczacılık mesleğimizin
geleceği şekillenecek. 4 Aralık’ta gücümüzü, birliğimizi gösterdik. 4 Aralık’taki eylemin zamanlamasıyla ilgili bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum.
ECZ. ERDOĞAN ÇOLAK
TEB GENEL BAŞKANI

Burada yaklaşık 3 gündür Türk
Eczacıları Birliği’nin Olağan Genel
Kurulu’nu yapıyoruz. Elbette kongrelerde, kongrelerimizde 2 yılın değerlendirilmesi
yapılacak. Kongreler bunun için var. Bu 2 yıllık değerlendirmeyi yapan, bizleri eleştiren, katkı koyan
tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Çünkü
eleştiriler insanları geliştirir. Eleştiriler insanların yolunu aydınlatır. Eleştiriler insanların geleceğe daha
kolay tutunmasını sağlar. Eleştiri bir katkıdır; o yüzden bu katkıyı yapan tüm meslektaşlarıma teşekkür
ediyorum.
Değerli arkadaşlar, 2 yıla dönüp baktığımızda ben
ve tüm yol arkadaşlarım şöyle söylüyoruz; Tüm
sorunları çözdük mü? Elbette hayır. Yaptıklarımız
yeterli mi? Elbette hayır ama neler yaptık bir hatırlatmakta yarar var. 23 Ocak 2008–diploma denklik sınav şartlarının kaldırılması uygulamasını iptal
ettirdik. 17 Temmuz 2008–İş Bankası ile sözleş-
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ECZ. BESİM GÖKALP
AMASYA ECZACI ODASI BAŞKANI

limitli dağıtılmasının karşısında, çok güçlü ve kararlı
duran, Rekabet Kurulu’nun mücadelesine rağmen,
Danıştay’dan lehimize karar çıkması; hayati önemi
olan ilaçların kontrol altına alınmasını, eczacı odalarına ayrı bir sorumluluk, otorite kazandırmıştır.
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yazdırıp geliyor, ancak ilacını veremiyoruz. Bunu da
onlara anlatamıyoruz ne yazık ki. Bu noktada kendini güçlü hissedenlere, aslında SGK için söylediğim
bir Afrika Atasözünü hatırlatmak istiyorum. “Sular
yükselince balıklar sinekleri yerler. Sular alçalınca
sinekler balıkları yer. Kimin kimi yiyeceğini, güçlülük değil, suyun akışı belirler”. Hepinize saygılarımı
sunuyorum.
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me imzalayarak banka üzerinden kredi kullanımının
başlaması ile kredilerin kullanımının kolaylaşmasını
ve yaygınlaşmasını sağladık. 21 Aralık 2008 – 32
bin eczacı, eczane çalışanı, öğrenciler, meslektaşlarımız, vatandaş Ankara Kolej Meydanı’nı doldurduk 32 bin eczacıyla. Türkiye tarihine geçti, eczacılık tarihine geçti, toplumsal tarihimize geçti ama;
bazılarımızın hafızalarında hala küçük bir eylem
olarak kaldı. Çünkü onu, bu Türk Eczacıları Birliği
Merkez Heyeti yaptı. Çünkü o eylemi Türkiye’deki
24 bin eczacı yaptı ve o eylem meslektaşlarımızın,
meslek örgütüne daha çok sahip çıkmasını sağladı ve o eylem eczacının 1. basamak sağlık çalışanı
olduğunu kabul ettirdi. 26 Aralık 2008–Sosyal Güvenlik Kurumu’nun eşit dağıtım maddesinin tek taraflı iptali işlemine karşı açtığımız davada Danıştay
10. Daire yürütmeyi durdurma kararı aldı. 25 Aralık
2008–yoğun çabalarımız sonucu adeta bir serbest
rekabet haline dönüşen yılların yarası, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Protokolü imzalandı.

02 Ocak 2009–Sosyal Güvenlik Kurumu ile Maliye Bakanlığı arasındaki sözleşmeleri fes ettik. 06
Ocak 2009–Aşıların eczane dışında satılmasıyla ilgili başvurumuz üzerine Danıştay yürütmeyi durdurma kararı verdi. 17 Ocak 2009–İlaç Fiyat Kararnamesi değiştirilerek, 100 TL’ye kadar olan ilaçlarda
karlılık %25’e çıkartıldı. 19 Ocak 2009 – 2009 SGK
İlaç Alım Protokolü’nü imzaladık. Eczacı iskontoları
sıfırdan başlayarak kademelendirildi. İlk defa klinik eczacı kadrosu açıldı. SUT’da taraf olarak tanındık. 600 yeni eczacı kadrosu açıldı. Günübirlik
tedavi kapsamından özel hastaneler çıkarıldı. Özel
hastane muayene ücretlerinin eczacılarca alınması
kaldırıldı. Reçete dağıtım sistemimizi geri kazandık.
Avans değil %100 ödeme hakkımızı koruduk. 18

Haziran 2009– Birliğimizin yürüttüğü eşdeğer ilaç
kampanyasına paralel olarak, eşdeğer ilaç kullanımının yaygınlaştırılması ve eczacının eşdeğer ilaç
verme yetkisine sahip olduğunu, bir kez daha vurgulaması açısından, mesleğimiz açısından önemli
ve anlamlı Eşdeğer İlaç Genelgesi yayınlandı. 18
Haziran 2009 – Aktar, baharatçı vb. dükkânlarda
ilaç niteliği olan bitki ve droglar, inorganik, organik
madde bitkisel çay ve karışımların eğitimi olmayan
kişiler tarafından hiçbir denetime tabi olmaksızın
satılması konusunda yaptığımız sayısız başvuru sonucunda, aktarlarda bu ürünlerin satılması sınırlandırıldı. 19 Haziran 2009– Gerçek meslek hakkımız
majistral tarife, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandı. Artık Birliğimizin uygun göreceği temsilcilerin de
yer alacağı bir komisyon tarafından, muvazaa değerlendirmesi yapılarak, buna ilişkin kanaat, İl Sağlık Müdürlüğü’ne bildirilecek. 25 Eylül 2009– Birliğimiz tarafından sağlık hizmeti sunumunu yaygınlaştırmak, meslektaşlarımız arasında etik bozulmayı
engellemek ve kamu yararı gözetilerek halk sağlığına hizmet etmek amacıyla oluşturulan sıralı dağıtım
sistemlerine bir yenisi daha eklendi. Eczane bulunmayan yerleşim bölgelerinde, yaşayan halka yerinde ilaç teminine ilişkin protokol imzalandı. Ve sözün
bittiği yer örgütlü gücümüzü cümle aleme bir kez
daha sergilediğimiz 4 Aralık süreci ve Türkiye’nin
dört bir yanında eczacıların %100 uyduğu eylem.
Biz 17 Eylül’de Sağlık Bakanı ile İstanbul’da, uluslararası bir toplantının arifesinde bir otelde görüşme
yaptık. Orada Sağlık Bakanı dedi ki; “biz 5 Bakan
bir araya geldik. Türkiye’de sağlık ve ilaç harcamalarını karşılayacak bütçemiz yok. Bütçe açık veriyor.
Onun için sanayicilerle 9 toplantı yaptık 5 Bakan ile,
birlikte global bütçeyi konuştuk. Sanayiciler bu bütçeyi kabul edemeyeceklerini söylediler ve toplantıyı
terk ettiler. Biz şimdi yeni bir karar arifesindeyiz.
İlaç fiyatlarını düşüreceğiz, ıskontoları arttıracağız;
ancak şuanda kararname yazılıyor bilginiz olsun.”
Zaten bilgimiz vardı onun için gitmiştik. Ancak 1 gün
sonra 18 Eylül’de bu kararname yayınlandı. Orada,
7 bin eczanenin yaşama şansı yoktu, işte onun için
bu süreç, eczaneleri kapatacak sürecin başlangıcıydı. Belki tarihsel olarak bir başlangıç değildi ama o
gün bir kırılma noktasıydı. Biz buradan yola çıktık
arkadaşlar, bu işi tersine dönüştürmek ile ilgili defalarca toplantı yaptık. 11 kez Sağlık Bakanı’nı ziya-

TOPLANTI

Değerli meslektaşlarım, Türkiye gerçekten zorlu,
siyasal, ekonomik, sosyal, toplumsal bir süreçten
geçiyor. İnsanlar sorunlarını oturarak, konuşarak,
dinleyerek, çözümler üreterek yol almıyorlar. Çatışarak, kavga ederek yol almaya çalışıyorlar. Bu

4 Aralık’ta kapattık, şimdi ne olacak? Bir günde
mi olacak? Bir günde mi geldik bunlara? Bir günde
gelmedik. 2003’lerden bahsediyoruz. Daha öncesi
80’lerden başlayan politikalardan bahsediyoruz.
Küreselleşmeden, liberalizasyondan bahsediyoruz.
Biz sürecin bir bütün olduğunu ve bu sürecin kararlılıkla takip edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Onu da
takip edecek kararlı bir Merkez Heyeti’nin oluşması
gerektiğini de ifade ediyoruz.
Değerli meslektaşlarım, biz geleceğe onurlu bir
meslek bırakmak istiyoruz. Bu bir varlık ve yokluk
mücadelesidir. Şu soruya yanıt bekliyorum arkadaşlar; Var mısınız? Yokluk değil, varlık mücadelesine
var mısınız? Yolumuz açık olsun, hepinize saygılar
sunuyorum.

TEB HABERLER

Değerli arkadaşlar; Sokrates’in “sorgulanmamış bir
hayat yaşanmaya değmez” diye bir sözü vardır. Bunun aksi de doğrudur. Sorgulanmış bir hayat daha
iyi bir hayattır. Hayatı sorgulamak içinse işe kendimizi, kendi hayatımızı sorgulamak ile başlamalıyız.
Bizler bu sorgulamaya eleştiriye hiçbir zaman kapalı
olmadık hiçbir zaman. Eleştirinin insanları geliştiren
yegâne unsur olduğunu düşünüyorum. Eleştiri ve
özeleştiri mekanizmalarını işletmeyen bir örgüt zaten yaşamıyor demektir ya da bir ölü gibi yaşıyordur.
Fakat bugun önce, asıl konuşmamız gereken şeyleri
konuşmalıyız. Biz Merkez Heyeti olarak kongreye 4
Aralık sürecinin bir devamı olarak bakıyoruz ve bu
devamlılık iradesini de kongre delegelerimizin göstermesini bekliyoruz. Biz 4 Aralık’ta bir günlük uyarı
eylemi yaptık. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanına
gittik, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü’ne
gittik, Çalışma Bakanlığı Müsteşarlığına gittik, Hazine Müsteşarlığı’na gittik. Bütün kapıları açtık ama
önce söz verdiler, sonra vazgeçtiler.

örgüt kendi içinde farklı ideolojiler, farklı bölgeler,
farklı teamülleri barındırmıştır, barındırmaya da devam edecektir. Çünkü bu örgüt, çok demokratik
bir örgüttür, demokrasisi gelişmiş bir örgüttür. Biz
yürüdüğümüz yolda, hep birlikte yürüyoruz, eczanelerimizi kapattığımızda da hep birlikte kapatıyoruz.
İktidarın üstüne yürüdüğümüzde de barış için, huzur
için, Cumhuriyet değerlerinin korunması için yürüdüğümüzde de hep beraberiz. Bundan sonra da hep
beraber bu yolda yürüyeceğiz. Oluşacak Merkez
Heyeti’nde görev alacaklar kim olursa olsun, mesleğimizin bugünü ve yarınları için, bazı alanlarda kararlılıkla mücadeleye devam etmek zorundadırlar.
Bizler düşlerini terk edip, imtiyazlarını terk etmeyenlere inat buradayız!
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ret ettik. Sağlık Bakanlığı’na, eczacıların bu şartlar
içerisinde dönemeyeceğini anlattık, bunun zor olduğunu anlattık, bunu taşıyamayacağımızı anlattık.
Buna karşın eczacıların mutlaka bir meslek hakkı ile
donatılması gerektiğini söyledik.
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