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ECZ. ERDO⁄AN ÇOLAK (TEB Genel Baﬂkan›)

ciddi yansımaları olacak. Tek kurumun dezavantajları ile birlikte
avantajları da mevcuttu. Tamamlayıcı sigorta sistemlerinin
devreye girmesiyle birlikte, yeniden çok sayıda kurumla anlaşma
yapmak, yeniden kuralsızlık, yeniden deontolojik bozulma
gündemimize girebilir. Bu konuda şimdiden düşünmeye ve
çalışmaya başlamalıyız. Çünkü bütün bunlar, sadece vatandaşın
sağlık hakkını elinden almıyor, aynı zamanda mesleğimizi de
sermayenin müdahalesine karşı kırılgan hale getiriyor.
Bu noktada, bizler önümüze başta hasta hakları dernekleri
olmak üzere, sivil toplumun içinde daha fazla çalışmayı
koymalıyız. Biz eczacıların hastalarla aynı kaderi paylaştığımızı
anlatmamız gerekiyor.

Bölge Eczacı Odalarımızın Değerli Başkan ve Yöneticileri,
Değerli Meslektaşlarım;
İşsizliğin yüzde 20'lerin üzerine çıktığı ülkemizde, nüfusun
yarısından fazlası yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Güvenceler
azaltılıyor, iş yaşamı esnekleştiriliyor, kıdem tazminatlarına el
konuluyor, vergiler, dolaylı vergiler artırılıyor, birinci basamak
sağlık hizmetleri dahil olmak üzere, muayene ücreti, katılım
payı, ilaç fiyat farkı derken, ilaç bedellerinin yarısı hastanın
cebinden çıkıyor.
Bir yanda tüm nüfusu şemsiye altına almak, diğer yanda
tamamlayıcı sigorta ve cepten ödemeleri artırarak sağlık bütçesini
azaltmak. Genel Sağlık Sigorta sistemi, tüm nüfusa sağlık
güvencesi sağlayacağı için bizim tarafımızdan da takdirle
karşılandı. Elbette eleştirilerimizle birlikte. Ancak gelinen noktada,
sağlık harcamalarının azaltılması gerekçesiyle, genel sağlık
sigortasının bir temel sigorta paketine dönüştürülmesi, ancak
bazı temel hastalıkların sigortalanması, geri kalan tedaviler için
tamamlayıcı sigortaların gündeme gelmesi söz konusu. Hastalar
için büyük tehlikesinin yanı sıra, bunun eczacılık mesleğine de
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Öte taraftan, tamamlayıcı sigortaya karşı bilimin araçları ile de
mücadele etmeliyiz. Bunların başında ise farmakoekonomi
geliyor. Önümüzdeki dönem, farmakoekonominin vazgeçilmez
biçimde hayatımıza girmesini gerektiriyor. Eczacı meslek örgütleri,
bununla ilgili de önüne sistemli bir çalışma planı koymak zorunda.
Dünyada ilaç fiyatları düşüyor. Son olarak bir iki gün önce
referans ülkelerimizden biri olan İtalya'da fiyatlar düşürüldü.
Bunun da bir yansıması olacak.
Değerli Meslektaşlarım;
Ne yazık ki, sivil toplumla birlikte çalışma vaadi ile iktidara gelen
hükümet, bir süre sonra sivil toplum örgütlerine aynı yaklaşımı
göstermemeye başladı. Sivil toplum örgütlerine yönelik suçlayıcı,
dışlayıcı tutumlardan kimse yarar sağlamaz. Bizim yapmamız
gereken, kendi sivil toplumumuza sahip çıkmak, onun gelişmesi
için önlemler almaktır.
Biz, eşitlik olmadan özgürlük olmayacağına inanan insanlar
olarak, herkesin eşit ve sağlıklı yaşam hakkını, herkesin eşit
birer birey olarak doğduğu ve hayatını sürdürdüğü bir yaşam
hakkını savunmak durumundayız. Devlet, sağlık, eğitim, sosyal
güvenlik alanından çekilemez. Devlet, rekabete değil eşitliğe
dayalı bir toplumsal sözleşmedir arkadaşlar. Devlet sosyal

güvenliği, sağlığı, eğitimi kişilerin kendi problemi olarak göremez.
Sosyal hukuk devleti, güçsüzleri güçlüler karşısında koruyarak
gerçek eşitliği yani sosyal adaleti ve toplumsal dengeyi
sağlamakla yükümlü devlet demektir.

hükmetme mantığını anlamak çok güç. Bu hastaların günahı
ne? Bu eczacıların günahı ne? Böyle bir eziyeti çektirmek
insancıl mıdır? Haklı mıdır? Yasal mıdır? Meşru mudur? Doğru
mudur?

Değerli Meslektaşlarım;
Biz 21 Aralık ile başlayan süreci bir uzun dalga olarak
değerlendiriyoruz. Elbette bu dalganın kendi içinde inişli çıkışlı
olması beklenmelidir, öyle de olmaktadır. Ancak 4 Aralık, bu
dalganın yükseldiği anlardan bir tanesidir. Eczacıların birbirine
kenetlendiği anlardan bir tanesidir. Çeşitli açılımlardan sonra
bu kez de “baskı ve sindirme açılımı” başlığı altında, en yetkili
ağızdan yapılan “market açılımı” bizi korkutmamış, SGK
tarafından yapılan “bedava, yorulmadan sözleşme açılımı” tek
bir eczacıyı düşündürmeye bile yetmemiştir.

Değerli meslektaşlarım;
Yönümüz yolumuz bin bir zorlukla, bin bir sıkıntıyla, bin bir
mutlulukla ama mutlaka gururla mesleğini icra eden, bu ülkenin
değerli sağlık çalışanları olan eczacılardadır. Çünkü bizce yönetici
olmak, lider olmak kendini güçlendirmek değil, kendisine karşı
sorumlu olduğun kişileri güçlendirmek için çabalamaktır. Burada
toplum yararı, halk sağlığı, demokratik ve barış içinde bir ülke
ve dünya, daha etkin, daha donanımlı, daha güçlü ve daha
mutlu eczacılar için yan yana geldik. Bu yolda önümüzde birçok
bataklık olduğunu, yolun çamurlu olduğunu biliyorum. Ama
bugün yola koyacağımız bir taş, arkamızdan geleceklerin yolunu
açacaktır. Eleştirmek, özeleştiri vermek, güvenmek, düşünmek,
tartışmak ve üretmek için… Hepiniz hoş geldiniz.

Değerli Meslektaşlarım;
Bu dönem tam bir umutsuzluk dönemi değildir. Biz geçtiğimiz
dönemde göreli olarak eczacıların konumunu korumayı başardık.
İlaç geri ödeme koşullarında sağladığımız iyileşmelerin eczane
ekonomisine katkısı SGK'nın ifadesi ile 495 milyon TL'dir. İlaç
alım koşulları konusunda verdiğimiz ortak mücadele ise 270
milyon TL civarında bir katkı sağlamıştır. Bu da Rekabet
Kurumu'nun rakamıdır. Aynı zamanda belirli kademelerdeki
karlılığın yüzde 25'e çıkmasıyla da eczane ekonomilerine 110
milyon TL civarında bir tutar kazandırılmıştır. Bu noktada bizim
esas sorunumuz, eczacılara meslek hakkı verilmesidir.

ECZ. SEM‹H GÜNGÖR (‹stanbul Eczac› Odas› Baﬂkan›)

Bizim yapmamız gereken, bir yandan akılcı olmayan tasarruf
tedbirleri ile mücadele ederken, diğer yandan eczane açılmasına
sınırlama getirmek, eczacı meslektaşlarımızın iyi koşullarda
çalışacağı başka alanlar bulmaktır.
Bizler süreci etik eczacılık modeli ile ticari eczacılık modeli
arasında bir halat yarışı olarak okuyoruz. Bir yanda hükümet
ve sermaye, eczacılık sektörünün piyasalaştırılması, rekabet
kurallarına teslim edilmesi için kararlı adımlar atıyor, söylemler
geliştiriyor. Diğer yandan eczacı örgütleri, tüm dünyada ve
ülkemizde eczanelerin gerçek sahibi olan eczacılara bırakılması
için mücadele ediyor. Bu konuda geçtiğimiz dönem bir hukuk
zaferi kazanılmış, Avrupa Adalet Divanı “eczanenin sahibi eczacı
olmalıdır demişti. Bundan on gün önce yine sevindirici bir karar
aldık: Eczane sınırlamasının rekabete aykırı olmadığı, sağlığı
korumak için önemli olduğu yönünde. Bu konuda AB
müktesebatını gerekçe gösterenlerin oyuncakları da ellerinden
alınmış oldu.
Değerli Meslektaşlarım;
Çok zorlu, gündelik uğraşlar içinde boğulduğumuz bir dönem
geçirdik. 2010'un ilk altı ayını hepimiz İlaç Takip Sistemi ile
hatırlayacağız. Biliyorsunuz, 1 Ocak'tan itibaren İTS gündemde,
en azından gündeme gelmesi gündemde. Bu süre içinde çeşitli
defalar ertelemeler aldık. 7 maddelik bir protokol yaptık ve bu
maddeler hayata geçmeden hiçbir adım atılmayacak dedik.
Ancak Danıştay kararları uygulanmadığı gibi, protokol de
uygulanmadı. Stok zararlarımız, vergi konuları gibi konular
çözülmeden İTS'yi uygulamaya geçirmeye çalıştılar. Her zaman
olduğu gibi, MEDULA'da olduğu gibi, “biz yaptık oldu”cu bakış
açısıyla bazı düzenlemeler yaptılar. Bunu anlamak çok güç. Bu

Eczaneler can çekişiyor dediler. Evet, can çekişiyordu, süreci
hatırlayın. O can çekişme bizi 6 Aralık'ta bir günlük eczane
kapatmaya götürdü. Niye kapatmıştık eczanelerimizi? Ne
olmuştu da Türkiye'de eczacılar o kadar kısa bir dönemde
eczanelerini kapattılar? Ne sözler verildi o zaman? Bizler de
aynı sözleri kendilerine vermedik mi? Buradaki oda başkanlarım
gidip illerinde aynı sözleri vermediler mi? Kamu kurum iskontaları
eczacının sırtından kalkmayacak mıydı? Eczanelerdeki raf
zararlarının tamamı kuruşu kuruşuna tahsil edilmeyecek miydi?
Muayene ücretleri artık eczacının tahsildarcı konumunu ortadan
kaldırıp, sırtımızdan alınmayacak mıydı? İlaç fiyat kararnamesi
değiştirilerek, eczacı kârlılıkları artırılmayacak mıydı? Daha da
önemlisi, Türk Eczacıları Birliği'nin ağzından hiç eksik etmediği
bir meslek hakkını artık almayacak mıydık? Bütün bunlar için
biz 1 günlük eylem yapıp, eczanelerimizi kapatarak ilk uyarıyı
yapmadık mı?
O zaman Türk Eczacıları Birliği'nin benim de arkasında durduğum
bir sloganı vardı, “Feda edecek tek bir eczanemiz yok” diyordu.
Sadece son 2 ayda İstanbul'da 100 eczane kapandı. Onlara
ne söyleyeceğiz?
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ECZ. O⁄UZ EK‹NC‹O⁄LU (Ankara Eczac› Odas› Baﬂkan›)

görüşlerinin alınması bir kenara, onların her geçen gün yeni
kayıplara uğradığı bir süreç devam edebiliyor. Ne zamana
kadar? IMF'nin bildirdiği, Dünya Bankası'nın bildirdiği projenin
bitiş tarihine kadar. Peki bu süreçte, hani dedim ki, duygusal
mı bakıyoruz, gerçekten bizim dışımızda bu kadar ciddi kayıp
yaşayan bir meslek grubu var mı? Yok arkadaşlar.
Bu kayıpla ilgili tabii mücadele verilmesi gerekiyor, ama önce
karşımızdaki siyasi güce bir bakmamız, otoriteye bir bakmamız,
bunun bir röntgenini çekmemiz gerekiyor. Nasıl bir siyasi anlayış
var karşımızda? Hani uzlaşılabilir, örgütlü yapıların taleplerine
saygı gösteren, masada birtakım çözümler arayan bir yapı mı?
Hayır.

Bundan iki hafta önce Ankara'da Türk Eczacıları Birliği Merkez
Heyeti'nin önderliğinde bir çalıştay yapıldı. Bu çalıştayı son
derece olumlu buluyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık
Bakanlığı yetkililerinin de bu çalıştayın içinde olmasını doğru
bulduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ancak doğru buluyoruz,
ama yeterli bulmuyoruz. Çünkü bir ülkenin ilaç ve eczacılık
politikası sadece ve sadece kurumların ayrı ayrı hareketleriyle
mümkün olamayacaktır. Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik
Kurumu’nun İlaç Takip Sistemi konusunda birbiriyle nasıl
çeliştiğini ve nasıl bir çatışma halinde olduğunu hep birlikte
üzülerek izlemekteyiz. Şu anda İlaç Takip Sistemi hangi kuruma
ait olduğu belirsiz bir şekilde yürütülmeye çalışılıyor.

Eczanesindeki eczacı mutsuz. Geleceğe güvenle bakmak istiyor,
ancak emeğinin karşılığını da almak istiyor. Şunu istemiyor
eczacı, çok net söyleyeyim; artık ülkede yaşanan tabloyu görüp,
ülkedeki yoksulluğu gördükten sonra, çok yüksek servet sahibi
olmak gibi hiç kimsenin bir beklentisi yok. Herkes aldığı eğitimin
ve verdiği emeğin karşılığını istiyor. Bununla da ilgili örgütlü bir
gücü olduğuna, bu mücadelenin verilip, alınabileceğine hâlâ
inanıyor.

ECZ. BURHANETT‹N BULUT (Adana Eczac› Odas› Baﬂkan›)

Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığı, Rekabet Kurumu,
hatta Yüksek Öğrenim Kurumu'nun koordineli bir biçimde ilaç
ve eczacılık politikasının yürütülme sürecine dahil edilmesi
gerektiğini ve aynı yönde hareket etmeleri gerektiğini
düşünüyoruz.

ECZ. TUNCAY SAYILKAN (‹zmir Eczac› Odas› Baﬂkan›)

Bugün bütün bu yaşadıklarımız spontane gelişmiş olaylar değil.
Bunların hepsi yaklaşık 5 yılı aşkın bir süredir sağlıkta dönüşüm
adı altında bu ülkede sağlık çalışanlarına dayatılan, sağlık
çalışanlarının adeta ezildiği, sağlık hizmetlerinin adım adım paralı
hale geldiği herkes tarafından kabul edilen bir süreç yaşanıyor
ve bu süreçle ilgili sağlık çalışanlarının, sağlık emekçilerinin
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İlaç, eskiden havan döneminden başlayarak ifade etmek
gerekirse, eczacıyla bütünleşen bir malzemeydi, eczacı
yapıyordu. Daha sonra yine etkinliği vardı, majistrallerle. Ama
şimdi ilaçla ilgili eczacının hiçbir şeyi kalmadı, bağı kalmadı. Bu
bağı devam ettirmeyi istemek, talep etmek bizi hiçbir yere
götürmez. Hani hep söylüyoruz ya, eczacı ilacın üretiminden
tüketimine kadar vardır diye. Ama eczacının bir kısmı branşlaşma
dediğimiz tarafta üretimde olacak. Eczacı ilacın danışmanlığında
olacak. Eczacı sakız gibi, cam bardak gibi üretilen ilaçta değil,
ilacın sunumunda olacak. Yani bizim ilaç ekonomisiyle ilgili kısmı
bir tarafa bırakıp, eczacının danışman kısmını daha öne almamız
gerekiyor. Dinamik bir mesleğimiz var. Bu dinamik meslekte
hepimize ayrı ayrı görev düşüyor.

ECZ. KIVANÇ ATMACA (Bursa Eczac› Odas› Baﬂkan›)

ECZ. AHMET ÖZÇAVUﬁO⁄LU (Kayseri Eczac› Odas› Baﬂkan›)

Hayata geçmesi için önüne koyduğumuz 7 tane kırmızı çizgimiz
olan, hatta ardından bir de protokol yapıp, asla bunlar
gerçekleşmeden uygulanamaz dediğimiz şu İlaç Takip Sistemi
kimin projesi arkadaşlar? Ben ve meslektaşlarım, İlaç Takip
Sistemi'nin kendi hayatlarına olumlu ne gibi bir katkı yaptığını
hâlâ anlayabilmiş değiliz. Oysa bizleri ne büyük dertlere
sürüklediğini her gün yaşayarak görüyoruz. Üstelik de henüz
tam anlamıyla hayata bile geçmiş değilken.

Siyasi iradenin popülist yaklaşımları doğrultusunda sürekli açılan
eczacılık fakültelerinin mesleğimizdeki erozyonun en önemli
aktörü olduğundan hareketle, bir an önce bu mezunların istihdam
sorununu çözüme kavuşturmak zorundayız. Eczaneler arasındaki
mesafe gibi, aile eczacılığı gibi, serbest eczane açabilmek için
mezuniyet sonrası sınav gibi çözümler bir an önce üretilmelidir.

Benim meslektaşlarım 1 Temmuz'da başlarına ne geleceğini
bugünden bilmek istiyor. Bizler İlaç Takip Sistemi'nin şu anki
sorunlarının sadece buzdağının görünen yüzü olduğunu,
arkasından çok daha büyük değişimleri hayatımıza getireceğini;
örneğin reçeteli-reçetesiz ilaç kavramını yaşama geçirmek için
ve reçetesiz ilacın eczane dışına çıkışı için çok önemli bir adım
olduğunu düşünmekteyiz.

Son günlerde uydudan yayın yapan televizyonlardaki bitkisel
ürünlerle ilgili katliamdan da bahsetmek istiyorum. İnsan sağlığını
tehdit eden bu çılgınlığa hep birlikte zaman geçirmeden dur
demek zorundayız.

ECZ. ÖZEN EK‹Z (Denizli Eczac› Odas› Baﬂkan›)

ECZ. S‹NAN ÖZÇEL‹K (Diyarbak›r Eczac› Odas› Baﬂkan›)

İlaç Takip Sistemi yeni bir olay değil, yani hemen gelmiş, acil
önlem alınacak bir olay değil. 3 yıldır İlaç Takip Sistemi'nin
geleceği ortada. Ama biz 3 yıldır elimizi kolumuzu bağladık,
hiçbir şey yapmıyoruz.
Değerli meslektaşlarım;
Keşke Türkiye'nin ekonomik sorunları sadece eczacı üzerinde
düzeltilebilse, o zaman benim eczanem feda olsun derim. Ama
maalesef, sağlıktaki değişim ve dönüşüm programı adı altında
her nedense sürekli eczacı hedef alınmaktadır. Geçenlerde
ismini çok kullandığımız bir kurumda aynen şunu bana söylediler:
“Şu kadar ilaç gideri var. Biz bunu yarı yarıya indirirsek, devlet
için iyi bir şey yapmış oluruz.” Hepiniz biliyorsunuz ki, ilaç
kavramı öyle bir şey ki, ne tür hastalıklar çıkacak o ülkede, ne
tür ilaçlar kullanılacak, sağlık bütçesini hesaplamak mümkün
değilken, ilaca sadece bütçeden 10 çıkıyor, biz 5 çıkartacağız
mantığı herhalde sosyal bir devlette olmaması gereken bir şey.

Sektörün diğer paydaşları sıkıntı çekmiyor arkadaşlar, hastayla
her gün karşı karşıya olan bizleriz. İlaç Takip Sistemi'nin yarattığı
sıkıntının altında eczacı şimdiden kalmaya başladı. Ben İlaç
Takip Sistemi'ne karşı değilim. Yıllar önce İlaç Takip Sistemi'nin
iyi bir şey olduğunu savunan insanlardan biriyim, hâlâ da bunu
savunuyorum. Ama İlaç Takip Sistemi eczacı takip sistemi
olmamalı. Ama şu andaki haliyle hızla bu yöne doğru gidiyor.
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ECZ. SEMA KARAGÜLLE (Zonguldak Eczac› Odas› Baﬂkan›)

ihtiyaçlarından kaynaklanmaktadır. Çünkü, insanlığın en temel
ihtiyacı güvenliktir. Devlet kavramı da bu ihtiyaçtan, güvenlik
ihtiyacından doğmuştur. Ne yazık ki; tarihin her döneminde
devletin, var oluş gerekçesi ile çelişerek, zaman zaman
zorbalaştığı görülmüştür. Aynı şimdi olduğu gibi. Bu zorbalık
karşısında bizler de, tüm evrendeki insanlık gibi biteviye bir
uysallık ya da kaos tercihi arasında sıkışıp kalmaya zorlanıyoruz.
Ama artık tahammülümüz kalmamıştır. Bu baskıya karşı
koymamız direnmemiz gerekmektedir. Direnmeyi sadece kavga
olarak algılayamayız. Bizim bu noktada yapmamız gereken;
kanunsuz işlemlere karşı yapılan direnmedir ki evrensel hukukta
buna “nefsi müdafaa” denilmektedir.
Unutmayalım ki; Ağacı yaralayan baltanın sapı da ağaçtandır
ama ağaç düşerken son bir hamle ile yine bir başka ağaca
yaslanır.

16 Mayıs'ta uygulama başladı ve devlet eliyle hastaların ilaca
ulaşımı engellendi. 4 Aralık'ta hastanın ilaca ulaşımını engellediniz
diye sözleşmeleri fesheden SGK bu sefer kendisi, dünyaya
öncülük etme adına, hastanın ilaca ulaşımını engelliyordu. O
gün hiçbir hasta ilacını alamadı veya yine bazı fedakâr eczacılar
sayesinde o andaki ihtiyaç bir şekilde karşılandı.

Demek ki bizim içimizde, bizim dışımızda bizim bizden başka
dostumuz yoktur.

ECZ. ORHAN YONTAR (Sakarya Eczac› Odas› Baﬂkan›)

G2D etiketleri ile karekodlanan ilaçların miadlarının 1 Ocak
2011 tarihinde dolacak olması ayrı bir sorun. O tarihte eczanenin
elinde kalan ilaçlar da kusurlu olacak, gerçek miadları dolmadığı
halde.
Sonuç olarak, ölü doğan bir uygulama ile bizleri meşgul ederek,
esas dertlerimizi bizlere unutturmaya çalışıyorlar. Hâlâ ilaç fiyat
düşüşlerinden kayıplarımız devam ediyor. Kamu kurum iskontosu
zararlarımız iskontonun artması ile ikiye katlandı. Muayene
ücretleri hala başımıza bela. İlacın markete çıkması için gizli
çalışmalar hâlâ devam ediyor. Özelleşecek hastanelerin
eczanelerinin ilk eczane zincirini oluşturacağı acı bir gerçek
olarak karşımızda. İlaçta reklam her şeye rağmen başladı. Bu
arada da bizler artık para kazanamıyoruz, ancak günü
kurtarıyoruz.

ECZ. SAB‹H TEK‹N ÇA⁄LAR (Trabzon Eczac› Odas› Baﬂkan›)

Değerli meslektaşlarım;
Hiç kimse eczacılara lütufta bulunmak için SSK hastanelerini
kapatmadı, eczacılar para kazansın diye yeşil kartı icat etmedi.
Tüm bu gelişmeler devletin var oluş nedeni ile insanlığın
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Sağlıkta 2005 yılından beri yaşanan dönüşüm temel olarak
eczanede hayat bulmakta ve sağlıkta yapılan tasarrufun da
doğrudan birebir yansıdığı kesim biz eczacılar olmaktayız. Her
şeyden önce sağlık alanı bir yap-boz tahtasına dönmüştür. Bu
nedenle Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sağlık uygulama tebliği
ve ilaç ödeme mevzuatını sık sık değiştirmesi, ilaç firmalarının
yine sık sık ilaç fiyatlarını düşürmeleri ve kamu kurum iskontalarını
artırmaları, İlaç Takip Sistemi, Medula ve Provizyon Sistemi'nin
hemen hemen her gün çalışmaması nedeniyle reçete
karşılanamaması, muayene katılım ücretlerinin eczaneler
üzerinden alınması ve bu yüzden hasta ve hasta yakınları ile
istenmeyen diyalogların yaşanması, halkın ve devlet görevlilerinin
gözünde eczacının esnaf, tacir olarak görülmesi, Sosyal Güvenlik
Kurumu'nun ve ilgili bakanlığın keyfi uygulamaları ve pazar
payının eczane başına düşen miktarının eczanelerin cirolarını
yansıtmaması dolayısıyla zor durumda eczane yokmuş gibi bir
görüntünün olması -aynı zamanda da ilgililer böyle algılıyorlar,
eczacıların sorunları yok diyorlar- eczanelerin önemli bölümünün
iflasla karşı karşıya kalmasına ve etik bozulmanın artmasına
sebep olmaktadır.

ECZ. SAL‹H KOZALI (Ayd›n Eczac› Odas› Baﬂkan›)

10 Haziran 2010 tarihinde Sağlık Bakanlığı İlaç Takip Sistemi'yle
ilgili yayınladığı genelgeyle Danıştay kararını ortadan kaldırdı.
1 Temmuz'a ya da 30 Haziran'a uzatılmasının sebebi, bizim
girişimlerimiz değil, yayınladıkları genelge yönetmeliğe aykırı
olduğu için yeni bir yönetmelik yayınlayabilecek kadar bir vakit
kazanma ihtiyacıydı.
Yeni yayınlanan ilaç fiyat kararnamesinde yapılan değişikliklerle
artık ilaç fiyatlarındaki değişiklikler otomatik ve günlük olarak
yansıyacak. Bizim o 4 Aralık'ta eczanelerimizi kapatıp, eriyoruz,
bitiyoruz, öldük dediğimiz ve ilaç fiyatlarını almamız gerekir
dediğimiz şeyler artık belki de günlük olarak uygulanmaya
başlayacak.

Değerli meslektaşlarım;
Bizler bir meseleye kapılıp, diğer sorunları unutuyoruz. Aylardır
İTS gündemimizi işgal ediyor. Halbuki uzunca bir süredir rafa
kaldırdığımız 6197 sayılı Yasa bizler için hayati önem taşıyor.
Nüfusa göre eczane sınırlaması, ciroya göre ikinci eczacı
çalıştırma şartı, meslek içi eğitim zorunluluğu ve meslek hakkı
gibi konular mutlaka yasada yer almalıdır.

Türk Eczacıları Birliği'nin projelerinin içinde “atık ilacı” gördüm.
Güzel bir proje, başarılı bir proje. Ama biz miadı geçen ilaçları
imha edecek yer bulamıyoruz, teslim edecek yer bulamıyoruz,
alacak merci bulamıyoruz. Eskiden vergi daireleri bunların
imhalarından sonra, yani imhalarını belediyeler vasıtasıyla
yapıyorlar. Şimdi de imha tutanağını getirin ki, vergiden düşelim
diyorlar. Bu atık ilaç projesi içerisinde bugün adı geçen ilaçların
da değerlendirilmesi, onlara da bir yöntem bulunması gerekir.

Ayrıca OTC yasası da bir an önce çıkarılmalı ve bu ürünlerin
sadece eczanelerde satılması sağlanmalıdır.
ECZ. YAVUZ TATAR (Elaz›¤ Eczac› Odas› Baﬂkan›)

Plansız bir şekilde açılan eczacılık fakülteleri ayrı bir sıkıntı
kaynağıdır. Her yıl yaklaşık 1200 kişi mezun olmakta ve maalesef
bunların yüzde 80'i serbest eczane açmaktadır. Öncelikle yeni
okullar açılması önlenmeli ve var olanların kontenjanları
düşürülmelidir. Ayrıca kamuda ve sanayide eczacı istihdamı
sağlanmalıdır. Üniversitelerde klinik eczacılık teşvik edilmelidir.
Aile hekimliği birçok ilde hayata geçti. İlimizde de 13 Aralık'ta
başlatılacak. Aile hekimliği gibi, aile eczacılığı da ciddi şekilde
düşünülmelidir. Bilhassa düşük cirolu eczaneler için aile
eczacılığının çok önemli bir çıkış yolu olduğunu düşünüyorum.

ECZ. BÜLENT KÖSE (Malatya Eczac› Odas› Baﬂkan›)

TC kimlik numarasıyla ilaç alınmasından dolayı eczacı hiçbir
şekilde karşısındaki insana ne bir kimlik sorabiliyor, ne imza
sirküsüne bakabiliyor, ne de başka bir şey sorgulayabiliyor.
Reçeteyi verip, isim, soy isim, imzasını alıp gönderiyorlar. Fakat
daha sonra yapılan denetimlerde hastalarda farklı şekilde
yönlendirilerek, o ilaçları almadıkları konusunda ikna edilip, bu
işler yargıya taşınıyor. Burada ilaç ve reçete konusunda eczacının
bir an önce üzerindeki sorumluluk atılmalı ve eczacının yargı
önündeki suçluluk, daha doğrusu yargının düşündüğü eczacı
bir tek yolsuzluk yapıyor düşüncesini bir an önce kaldırmamız
gerekiyor. Bu sanırım diğer illerde de yavaş yavaş moda haline
gelecek ve bu tür uygulamalar olacak.
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ECZ. HÜSEY‹N ﬁ‹MﬁEK (Mersin Eczac› Odas› Baﬂkan›)

Bugün eczacının en önemli gündemİ İlaç Takip Sistemi'dir. Şu
anda gerçek anlamda bir İlaç Takip Sistemi uygulanmadığı için
henüz sorunları bütün olarak bilemiyoruz. Karekod sonlandırmayı
yaptığımız, daha doğrusu yapamadığımız 17 Mayıs gününü
yaşayacaklarımızın bir göstergesi olarak kabul edersek, işimiz
çok zor.

ECZ. MEL‹HA NALAN CAN (Manisa Eczac› Odas› Baﬂkan›)

Son 6 ayın belki de en çok konuştuğumuz konusu İTS. Ocak
ayının sonunda tek taraflı olarak Sosyal Güvenlik Kurumu
tarafından bir İTS süreci ilan edildi ve 30 günde para ödeme
polemiği yaşadık.
İTS ile ilgili bilinmezlikler ise hâlâ devam ediyor. Barkodlar ne
olacak belli değil. 1 Temmuz sorununun yükü nasıl aşılacak
belli değil. Stok bildirimi ne oldu? 1 Temmuz itibariyle stok
bildirimi yapacağız. Stok affı ne oldu hâlâ belli değil.
Geçtiğimiz dönemde sevgili dostumuzu, Mersin Eczacı Odası'nın
Genel Sekreterini, değerli arkadaşımızı, sevgili Umut'u kaybettik.
Umut bu savaş sırasında hayatını kaybetti. O günlerde bizleri
arayarak, yanımıza gelerek değer veren, yanımızda duran ve
bizlere destek veren başta Türk Eczacıları Birliği Başkanımız
ve Yönetim Kurulu'ndaki arkadaşlarımız ve diğer oda
başkanlarımıza, sevgili meslektaşlarımıza bir kez daha teşekkür
etmek istiyorum. Çünkü bizim birbirimize gerçekten zor günlerde
de ihtiyacımız var, birbirimizin yanında olmak zorundayız. Biz
güçlü bir örgütüz.

Ben 1981'den beri eczane sahibiyim. O günlerde sıkıntılarımızın
kooperatifler vasıtasıyla giderildiğini yaşamış bir eczacıyım.
Bugün kooperatiflerimizin pazardaki payının yüzde 18 olması
beni hakikaten çok üzdü. Kooperatifleri olmayan bölgelerin de
bunda önemli bir faktör olduğu tabii ki gerçek. Ama bizlerin de
kooperatiflerimize sahip çıkmamız, üyelerimize kooperatifleri
anlatmamız çok önemli. Bugünlere nereden geldiğimizi
göstermeliyiz, çünkü eczacılık mesleğinde sıkıntılı olduğumuz
zincir eczanelerin, marketlerin gündeme geldiği bu günlerde
gene bizim eczacılıkla ilgili sorunları aşmamızda kooperatiflerin
büyük rolü olacağına inanıyorum.
Ben Türk Eczacıları Birliğ’ininve odalar olarak da bizim bu
konuda çaba içinde olmamız, kooperatiflerimize destek vermemiz
gerektiğine inanıyorum.

ECZ. ÜMRAN PELENKO⁄LU
(Kastamonu Eczac› Odas› Baﬂkan›)
ECZ. AD‹L TOSUNER (Bal›kesir Eczac› Odas› Baﬂkan›)

Ülkemizdeki kanunlar çerçevesinde ilaç ve eczacılıkla ilgili her
türlü tasarruf Sağlık Bakanlığı yetkisindedir ve doğru olan da
budur zaten. Ama son günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı, sanırım parasal kaynağın sahibi olmasından kaynaklı
olsa gerek, Sağlık Bakanlığı'nın sorumluluğunda olan ilaç ve
eczacılık alanına müdahale etmeye başlamıştır ve bütün yetki
kendisindeymiş gibi bir tavır sergilemektedir.
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Değerli meslektaşlarım;
Türk Eczacıları Birliği'nin ve eczacı odaları olarak bizlerin amacı,
eczacının çıkarlarını ülke ve halkın çıkarlarıyla birleştirmektir.
Eczacılık mesleği adına alınan her kararda mutlaka eczacının

onayı olması gerekir. İlgili bakanlıkların “biz yaptık oldu” anlayışıyla
mesleğimizin geleceği yok edilmek isteniyor. Bizler bunlara
seyirci kalamayız.

ECZ. CENK KES (Edirne Eczac› Odas› Baﬂkan›)

Her gün yeni bir sorunla mesleğini yapamayacak hale gelen
biz eczacılar, bu durumdan haklı olarak şikayetçiyiz. Eczacıya
ekonomik yük getiren her türlü yaptırıma karşıyız. Çalışmayan
Provizyon Sistemi'ne karşıyız. İlaç Takip Sistemi adı altında
yapılan zulme karşıyız. Her gün düşen ilaç fiyatlarından
mağduruz. Ama mağrur olarak mücadelemiz devam edecek,
sesimizi, iyi niyetimizi duymak istemeyenlere 4 Aralık'ta olduğu
gibi duyurmaya da hazırız.

ECZ. ÜZEY‹R KORKMAZ (Kocaeli Eczac› Odas› Baﬂkan›)

Eczacılığın geleceğinden bahsediyoruz. Bir atölye çalışmasında
konu başlığı ‘eczacılığın geleceği’ydi. Ama orada konuşmalar
devam etti, eczane eczacılığının geleceğine geldi veya biz öyle
düşünüyoruz. Evet, kendi mecrasına oturdu, çünkü eczacılığın
geleceğini biz tartışmıyoruz, o bir bilimdir. Biz eczane eczacılığını
tartışıyoruz.

İTS, Medula, muayene ücreti tahsili ve buna benzer birçok kafa
karıştırıcı ve adapte olmakta zorlandığımız kavramlarla ve
uygulamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama bunların hiçbiri bu
mesleğin bir parçası değil. Sadece ilacı hastaya ulaştırmak için
kullandığımız ya da kullandırıldığımız bürokratik ve provizyonel
işlemler. İşte eczacılık mesleğini buralara indirgersek ve gerçek
gündemimiz ve sorunlarımız sadece bunlarmış gibi davranırsak,
büyük bir yanılgı içine girmiş sayılırız.
Eczacılık Kongresi'nin ana temasının “gelecek” olarak
belirlenmesi ve buna yönelik atölye çalışmalarının hayata
geçirilmesi mesleğimiz adına atılmış önemli adımlardan bir
tanesidir. Bu nedenle Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti'ni
kutluyorum. Katılımcı profilini de doğru tespit ettiklerini
düşünüyorum. Eğer geleceğimizi kendimiz belirliyor olabilseydik,
50 yıl boyunca toplantılar neticesinde bir sonuca varırdık, hatta
ülke yönetiminde söz sahibi bir konuma gelirdik. Ama bu
mesleğin kurallarını sadece bizler belirleyemiyoruz. Bizim
dışımızda da birçok aktör var ve onların görüşleri bizim gelecek
projeksiyonumuz için önemli. Olumlu ya da olumsuz bu görüşler
ışığında yeni bir politika oluşturabiliriz.

ECZ. EM‹N BEYAZ (Batman Eczac› Odas› Baﬂkan›)

Eczacılık, ilaç satıcılığı şeklinde dayatılıyor veya ekranlara o
şekliyle konuluyor. Peki, biz kendimize soruyor muyuz? Bu
sağlıkta dönüşüm programının biz neredesindeyiz, biz kabul
ettik mi? Ret mi ettik? Tartıştık mı arkadaşlar, örgüt düzeyinde
tartıştık mı? Hani altı kaval, üstü şişhane bir şeyimiz oluyor.
Sağlık paralı oluyor, paran kadar sağlık oluyor. Pankartlarımıza
bunları asıyoruz. Peki, biz neyin peşinde koşuyoruz? Kendi
kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Sosyal devleti tartışıyor
muyuz? Biz eczacılığın hakları için mi bu kadar uğraşıyoruz
veya bize yakışır mı bu? O parası kadar sağlık alacak yurttaşın
hakkını savunmak bizim boynumuzun borcu değil mi?

Büyük devletler, dünyanın dört bir yanındaki çokça sorunla
ilgilenen devletlerdir. Kendi içine kapanmış, hiçbir ülkenin
sorunuyla ilgilenmeyen devletler, küçük devlet kategorisine
girer. Bunlar örgütlere de indirgenebilir. Birer sivil toplum
oluşumları, birer örgütlenmelerdir. Örgütümüz de meselelerle
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yaygın bir şekilde uğraştığı süreç içerisinde büyür. Bunların
içerisinde halka inme, sosyal projeler üretme, medyada sıkça
yer alma, nerede kimin ne sıkıntısı varsa dile getirme, ülkenin
gündemini yakalama, gündemdeki tartışma konularına atıfta
bulunma, analiz etme; yapıldığı süreç içerisinde bu şekilde
yürünürse, tabii ki güçlü bir örgütlenme olarak karşısına çıkarız
bu halkın.

Bölge Aksaray Eczacı Odası'na bağlı temsilcilik iken, 24 Mart'taki
Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti’nin almış olduğu karar ile
eczacı odası hüviyetimizi aldık. Bizler yaklaşık 2 yıl önce örgütlü
güce inanan eczacılar olarak, ilimizdeki eczacıların sorunlarına
ve mesleğimizin geleceğine yön verebilmenin sorumluluğunda
yerinde hizmet anlayışı içerisinde yola çıktık. Yorucu, meşakkatli,
dikenli yollardan geçerek, bugünlere geldik. Bugünlere
gelmemizde emeğini ve desteğini esirgemeyen herkese teşekkür
ediyorum.

ECZ. ZEK‹ ÖZGEN (Osmaniye Eczac› Odas› Baﬂkan›)
ECZ. ABDULLAH ÖZY‹⁄‹T (TEKB Yönetim Kurulu Baﬂkan›)

Osmaniye Eczacı Odası olarak İTS'yle ilgili bu süreçte depoların
sanayiden aldığı ilaçların, İTS bildirme işlemi yapıldıktan sonra
eczaneye satışını yapmasıyla ilgili mücadelenin devam etmesini,
Türk Eczacıları Birliği'nin bu konuda kararlılığını sonuna kadar
göstermesini istiyoruz.
Yine bu bağlamda stok düzeltme hakkı talebimiz kabul edilecek
mi? İTS ve karekod uygulama sürecinde depolar, sanayi üzerine
düşen sorumluluğu tam anlamıyla yerine getirmediler. Ecza
depoları, karekodların fiyat farklarını sanayiden en kısa sürede
aldılar. Sanayi ve depo biz eczacılara aynı duyarlılığı göstermedi.
Avrupa Adalet Divanı eczane açmada nüfusa ve mesafe
sınırlandırılmasını hukuka uygun buldu. En büyük sorunlarımızdan
biri olan eczane sayısının sürekli olarak artmasıdır. Eczacı
istihdamının eczane dışına yönlendirilmesi için 6197 sayılı
Yasanın olağanüstü bir güç, çalışma ve özveriyle bir an önce
Türk Eczacıları Birliği'nin öncülüğünde, istediği doğrultuda
yenilenmesinin mücadelesini vermeliyiz.

ECZ. TANSU DÖRTKOL (Nevﬂehir Eczac› Odas› Baﬂkan›)

34.
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70'li yıllarda, iyi koşullarda ilaç temini olarak kurulan
kooperatiflerimizin sorumluluğu değişmiştir. Depoculuk hizmeti
rutin faaliyet olarak yerini korurken, geleceğin eczanelerini
hazırlamak, her durumda mesleğin bağımsız eczacı sermayesiyle
varlığını sürdürmesini sağlamak en önemli görevdir. Bunu
yaparken, işbirliklerine, birlikte davranmaya ihtiyacımız vardır
ve buradaki en önemli ortağımız eczacı odaları ve Türk Eczacıları
Birliği'dir.
Değerli meslektaşlarım;
Son dönemde kooperatiflerimiz çok ilginç durumlarla
karşılaşmaktadır. Bunu sizlerle paylaşmak isterim; 30 yıllık
geçmişimizde kooperatifler vergi muafiyeti olan Sanayi Ticaret
Bakanlığı'nın temin, dağıtım kooperatifi olarak vergiden muaf
kooperatifler kapsamında yer alan yapılar olarak seçilirken
Maliye Bakanlığı denetmenleri bizden beyanname vermemizi
istemektedirler. Öte yandan kooperatifler konusunda TBMM'de
değişiklik yapılırken son hafta verilen bir önerge ile ilgili Bakanlığın
belirlediği bir denetmenin isterse Kooperatif Yönetim Kurulu,
Denetim Kurulu ve üst düzey yöneticileri görevden alabilmelerine
olanak sağlanıyor.
Bu konuda, Cumhurbaşkanlığı makamına mektup yazarak
yasanın onaylanmamasını, meclise iade edilmesini talep ettik.
TEKB internet sayfamızda hazır bir metin vardır ve bu metnin
Cumhurbaşkanı’na ulaştırılması önemli bir destek sağlayacaktır.
Bu kanun, son derece hukuksuz keyfi uygulamalara açık, telafi
edilemeyecek sonuçlar doğurmaya müsait bir kanundur ve bu
konuda mücadelemiz gerekirse Anayasa Mahkemesi'nde devam
edecektir.

ECZ. ERDO⁄AN ÇOLAK (TEB Genel Baﬂkan›)

Değerli Arkadaşlarım;
“İlaç fiyat düşüşlerine karşıyım” diyen bir yönetici olamaz diye
düşünüyorum. Bir eczacı ilaç fiyat düşüşüne karşı olabilir, ama
eczacı örgütünde yönetici olmak sorumluluk gerektirir. Siz sağlık
elemanısınız. Pahalı ilacı savunabilme ilkesi olabilir mi yönetici
insanlarda? Bunu, yaşamını idame ettiremedikleri için eczacılar
günlük yaşamı içerisinde söyleyebilirler, ama sizin bir farklılığınız
olması lazım. Siz duruşunuzu buradan farklı bir biçimde dile
getirirseniz, yönetici sıfatınız sorgulanmaya başlanır. Bu örgütün
56 yıllık kültüründe ilaç fiyatlarına karşı olmak vardır. Bunun için
dava açmıştır, Danıştay'a başvurmuştur, yönetmelikleri değiştirmiştir.
Değerli meslektaşlarım;
Biz bu örgütte herkese eşit mesafedeyiz ve herkesle beraber
çalışmak istiyoruz. Kimse bizi taraflaştırmaya çalışmasın, bir tarafın
da sözcüsü ilan etmesin ve aşiret kültürüyle de bağdaştırmasın.
Sanal taraflar yaratıp, kendisi de onlardan biri olmaya soyunmasın.
Eczacının ihtiyacı olan şey bu değil. Eczacının ihtiyacı olan şey
birliktir, dayanışmadır, bir arada olmadır. Eczacı bunu istiyor ve
bunu yaşadığı anda da ne kadar güçlü olduğunu kendi kendine
defalarca da deklare ediyor.
Değerli arkadaşlarım;
4 Aralık eyleminden önce birçok toplantı yaptık. 14 tane başkanlar
danışma toplantısı yaptık geçtiğimiz dönemde. Bu 14 başkanlar
danışma toplantısında hangi konu gündeme gelirse gelsin mutlaka
çok sayıda oda başkanımız eczane kapatmayı, sözleşme feshini
ya da çeşitli eylem biçimlerini ortaya koydular. En hafifi buydu. Biz
bir sorunu tartışıyoruz, mutlaka bir kapatma eylemi, mutlaka bir
sözleşme feshiyle o toplantıları tıkayan oda başkanlarımız olmuştu.
Şimdi 7 Ekimde 13. Başkanlar Danışma Kurulu Toplantısı yapmışız.
Burada da iki seçenek önümüze gelmiş. Biri fesih, biri kapatma.
Biz feshe şiddetle karşı olduğumuzu hem orada, hem kongrede
söyledik. Hepiniz oradaydınız ve katıldınız. Çünkü fesih bizim işimiz
değil arkadaşlar, fesih Sosyal Güvenlik Kurumu'nun işi. 4 Aralık'a
giden sürecin nasıl geliştiğini kongrede de uzun uzun aktarmaya
çalıştım. O zaman 4 Aralık süreciyle ilgili bugün eleştiride bulunan
oda başkanları o gün cılız, sessiz, hatta üstü kapalı, eleştiri
mahiyetinde çok sayılmayacak yaklaşımlarda bulundular. Ama
bugün 4 Aralık eleştiriliyor. Neden? Çünkü 4 Aralık, 5 Aralık'ta
sonuç almadı ve eczacının tabanında şöyle bir his yarattı: “Ne
oldu eylem yaptık da, ne oldu”. Şimdi o hissi örgütleyerek örgütün
üzerine yıkmaya çalışıyoruz; bu doğru bir yaklaşım değil.

18 Eylül kararları alınmış, ilaç fiyat kararnamesi değişmiş, eczacının
büyük bir çoğunluğu için önümüzdeki süreçte yaşama şansı
ortadan kaldırılmış, böyle bir süreçte meslektaşlarımızla toplantı
yapıyoruz. İki olasılık var, biri fesih, biri kapatma. Biz fesihe karşı
çıkıyoruz ve görüşme trafiğimiz başlıyor. Herkesle konuşuyoruz,
görüşüyoruz ve bize dillendirdiğiniz meslek hakkı olgusunda bir
yaklaşım sağlayacaklarını söylüyorlar. İlaç fiyat düşüşlerine karşı
olmak değil doğru politika. Doğru politika, eczacının yaşaması
için, eczacıyı korumak için ona verilmesi gereken meslek hakkıdır.
İşte Türk Eczacıları Birliği de bunu dillendirmiştir, bunu gündeme
getirmiştir.
Son geldiğimiz 24 Kasım günü Müsteşar, “Biz size bir meslek
hakkı verecektik, ama ilaç sanayiyle uzlaşmayı doğru bulduk, onun
için size verecek 1 liramız yok” dedi. Bunu da sizlerle paylaştım.
Yeniden başkanları çağırıp, bir daha mı tartışalım bu işi, ne kadar
farklı bir şeyi tartışacağız, bunu hayata geçirmemiz lazım dedik.
O gün bize telefon açan oda başkanları oldu, karar aldığımız için,
“sakın vazgeçmeyin, çünkü eczacı sizden eylem bekliyor” diyen
oda başkanları oldu arkadaşlar. Şimdi o arkadaşlar burada “niye
4 Aralık'ta bunu yaptınız, niye sonuç almadınız?” diyor.
Değerli arkadaşlarım;
Bu örgütte her şey onlarca yıl konuşulur. Bu örgütte katılım paylarına
ilişkin deontolojik ihlaller 10 yıl konuşuldu bu kürsülerden. Ondan
sonra geldi bir yere oturdu ve hayata geçti. Bugün söyledik, yarın
olacak; olmadı, gelin görevi size verelim, 6 ay bunu yapın, biz de
görelim, bu işler 6 ayda mı yapılıyor, yoksa önümüzdeki süreci
görerek mi yapılıyor? Biz 10 yıllık bir süreç görmüyoruz önümüze,
ama biz bunu dillendirdik, biz eczacının bilimselliğini,
vazgeçilmezliğini, eczacının farmasötik bakım, evde bakım
konularında gelişmesini, kronik hastalıklar konusunda bir danışmanlık
hizmeti vermesi gerektiğini söylemeye çalışıyoruz. Onun için
Eczacılık Akademimizle birlikte bir arama konferansı yapıyoruz,
“Nasıl bu akademiyi daha verimli, daha rasyonel, daha etkin bir
hale getirebiliriz, nasıl eczacı buraya daha çok katılabilir, bu sayılar
3 binden, 4 binden, on binlere, on beş binlere çıkabilir? İşte o gün
vazgeçilmez, eczacı meslek hakkını istediğinde hiçbir yetkilinin
bununla ilgili farklı bir sonuç ortaya çıkaramaz” diye bunu yapmaya
çalışıyoruz.
Bir başka konu daha var arkadaşlar. Ben 16 Ocakta fesihe karşı
alınan yürütmeyi durdurma kararının kendi kendimize vurulmuş
bir darbe olduğunu düşünüyorum. İçerik olarak sahiplendik, ama
sonuç olarak eylemin önünü kesmedi mi arkadaşlar? Biz onun
öncesinde defalarca görüşme yaptık, Sosyal Güvenlik Kurumu
da bizimle sözleşme yapmak için bizi davet etti. Bizi Sosyal Güvenlik
Kurumu Başkanı davet etti, beş tane şartımız var dedi. Sizinle
paylaşmadık mı onu? “Bizim de şartlarımız var, bizim de 12 şartımız
var” dedik. Cumhurbaşkanı'nı ziyarete gittik. Basın teyakkuzda,
iki gün sonra ne olacak diye, bütün Türkiye ayağa kalkmış vaziyette.
Ama o gün yürütmeyi durdurma kararı çıktı.
Değerli arkadaşlarım;
İlaç Takip Sistemi konusunda İstanbul Eczacı Odası çok sayıda
komplo teorisine sahip. Ancak bunların hiçbiri henüz ispatlanamadı.
Diğer yandan dünyanın pek çok yerinde ilaç takip ediliyor arkadaşlar,
hatta hasta aşamasında bile takip ediliyor ve üyesi olduğumuz
tüm uluslararası örgütler de bunu destekliyor. İlaçta sahteciliğin
önlenmesi de eczacı sorumluluğunda değil mi? Biz yaşadıklarımızla
biliyoruz ki, ilacın sahteciliğinden olmasa bile, ilacın kupür
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sahteciliğinden dolayı meslektaşlarımızın sözleşmeleri feshedildi
ve ceza aldılar. Zorlukları var, esiklikleri var, yanlışlıkları var, söz
verdiler, protokol yaptık, uygulamadılar, alelacele geçtiler; tüm
bunları konuşabiliriz, bunda bir beis yok. Bunlara karşı ortak
reaksiyon geliştirmekte de bir beis yok. Ama önce doğru stratejiyi
koyacağız arkadaşlar. Onun için “İlaç Takip Sistemi olacaksa,
doğru biçimde oturacaksa şu 7 maddenin hayata geçmesi
gerekiyor” dedik. Ama siz karşı çıktınız. Karşı çıktınız, o zaman
karşı reaksiyonu örgütleyin arkadaşlar, yani eczacılarınızı bildirin
ve karekodlu ürün alınmıyorsa almayın ya da başka bir şey yapmanız
gerekiyorsa karşılık adına, onu yapın. Onu da yapmıyorsunuz.
Karşıyız, bir şey yapmayız. Böyle nasıl yol alınır ya da nasıl örgütler
böyle bir yere doğru sürüklenebilir; onu anlamakta güçlük çekiyorum.
Genel bir değerlendirme yaparsak, üç temel sorunlu yaklaşım
görüyorum ben konuşmalarda. Birincisi, 6197 konusundaki tüm
örgüt hafızasını yeni bir teklif olarak sunmak. İkincisi; sadece
eleştirmek, ama hiçbir öneri getirmemek. Üçüncüsü; dünya
üzerinde olması olası bütün eylem biçimlerini saymak ve
saymadığınız yapılınca da ben onu saymamışım, saydıklarınızdan
birisi yapılınca da onu zaten ben söylemiştim diye eleştirmek.
Değerli arkadaşlarım;
Üslup konusunda gerçekten büyük sorunlarımız var. Ama şu an
üsluptan daha büyük sorunlarımız var. İTS Temmuz'da yürürlüğe
girecek. Bu gerçekten büyük bir sorun. Elbette ki karekodlu
ürünleri, karekodsuz ürünleri nasıl iade edeceğiz, bunlarla ilgili
sanayicilerle bir toplantı yaptık, depolarla yaptık, Sağlık Bakanlığı'yla
yaptık, Çalışma Bakanlığı'yla yaptık, onlar bizi çağırdı, tüm sektör
olarak gittik, konuştuk ve biz şunu söyledik arkadaşlar: “İlaç Takip
Sistemi karekodlu ürünler üzerinden yürüsün, karekodsuz ürünler
de yılbaşına kadar eczanelerden verilsin.” Akılcı olan bu, ortak akıl
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bunu söylüyor. Bunu herkes söylüyor. Bunu Sağlık Bakanlığı da
söylüyor, Ama bir taraf söylemiyor. Kim o? Çalışma Bakanlığı ve
Sosyal Güvenlik Kurumu. İlaç Takip Sistemi'nin ana belirleyicisi
Sağlık Bakanlığı'ndan Çalışma Bakanlığı'na geçti ve Sosyal Güvenlik
Kurumu'na geçti. Sonuçta o da diyor ki, “Hayır arkadaş, bu böyle
olacak.” O zaman biz de depoları sıkıştırmak noktasında çaba
sarf ediyoruz. Daha önce yaptığımız gibi, bir merkezi bildirim
sistemi kurmak istiyoruz. Bunun için arkadaşlarımız çalışıyor.
Değerli meslektaşlarım;
Bizler geçtiğimiz 6 aylık dönemi bir birikim dönemi olarak kullandık.
İlaç Takip Sistemi, Medula, TEBEOS gibi büyük sorunlarla da rutin
olarak uğraştık. Ama bunun yanında farmasötik bakım programlarını
şekillendirdik. Bu noktada görünmez emekler verdiğimizi biliyoruz, görüyoruz. Buna devam etmek zorundayız. Çünkü eczacılık
mesleğinin geleceği, eczacının kendi işlevini yeniden tanımlanmasına, eczane ürünlerinin çeşitliliğine ve elbette ekonomik
açılımlara bağlı. Bu süreçte 6197 çerçevesinde ileri sürdüğümüz
talepler ortak taleplerimiz. Bu talepleri zenginleştirmek, ama
eczacılık mesleğinde bir model tartışması da yapmak durumundayız. Bizler bunun için önümüzü açacak zeminler yaratmaya devam edeceğiz. Bu ilk toplantımız değil. Son toplantımız da
olmayacak. Bundan sonra değişik toplantılar da yapacağız, yine
birlikte bu konuları tartışacağız.
Biz, Türk Eczacıları Birliği'nin en büyük organı olan genel kurulunun
seçtiği yönetimiz. Biz bir tek şey için, gerçekten geleceğe bir şey
bırakmak için, “Umut” gibi olmak için burada görev yapıyoruz.
Gelin, hep beraber eczacılık mesleğini kalkındırmak, ileriye taşımak ve gerçekten bir gelecek yaratmak için mücadele edelim.
Ben sizi bu mücadeleye çağırıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.

