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DURULMUYOR!

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hak-
kında Kanun Tasarısı’nın 11. Maddesinin 6 Ocak 2011 ta-
rihinde, TBMM’de kabul edilmesi ile reçetesiz ilaçlar için 
reklâm yapılmasının önü açıldı.
AEO web sayfasından yayımlanan duyuruda, “Ne yazık ki 
İlacın etkin maddesinin doğru dozda kullanılması değil, 
reklam etkinliğinin yüksek dozda olması önem kazanmış-
tır. İlacın sadece bir ticari meta veya tüketim malzemesi 
olarak değerlendirilmiş olması da kaygı vericidir.” İfadesi 
dikkat çekti.

Duyuruda, “İlacın ucuz ve ulaşılabilir olmasını savunan biz 
eczacılar reçetesiz satılan ilaçların reklamının yapılması 
ile reklam maliyetlerinin ilaç fiyatlarına yansıtılacağını çok 
net görmekteyiz. Ayrıca, reklamı serbest bırakılan ve re-
çetesiz olarak tanımlanan ilaçların kısa sürede geri öde-
me listesinden çıkartılacağını ve vatandaş tarafından üc-
reti karşılığında satın alınacağını biliyoruz. Bunun yanı sı-
ra eczacılar olarak halk sağlığını önceleyen projeler gelişti-
rip hayata geçirirken ilgililerin halk sağlığını umursamayan 
tavrını da düşündürücü buluyoruz.” denildi.

AEO web sayfasında yayımlanan duyurularda kamu kurum 
iskontolarının artırılması ile ilgili yaşanan süreç özetle;
2 ARALIK 2010
AEO İlaç Fiyat Kararnamesinde referans fiyat aralığının de-
ğiştirilmesi ve kamu kurum iskontolarının artırılacağı söy-
lemleri ile ilerleyen süreçte izlenecek yol ile ilgili Başkan-
lar Danışma Kurulu Toplantısı talebinde bulundu.
8 ARALIK 2010
Kamu Kurum İskontoları artışlarının beklenmesi nedeni ile 
eczacılar ilaç alımlarını en alt düzeyde tutmaya devam et-
meleri hususunda AEO tarafından uyarıldı.
13 ARALIK 2010
TEB tarafından İTS ne bildirim yapılması açıklandı.
14 ARALIK 2010
İTS Bildirimleri ile ilgili olarak AEO Yönetim Kurulu acil ve 
tek gündemli olarak olağanüstü toplandı.
TEB Merkez Heyetinde üyesi bulunan eczacı odalarının da 
dahil olduğu Başkanlar Danışma Kurulu çağrısı 23 Eczacı 
Odası tarafından uygun görülerek yayınlandı.
16 ARALIK 2010
TEB tarafından çağrıya cevap verilmemesi üzerine AEO 

kendi yöntemini belirleyerek meslektaşlarına İTS bildiri-
mi yapmamalarını tavsiye ederek AEO Yönetim Kurulunun 
İTS bildiriminde bulunmayacağını açıkladı.
17 ARALIK 2010
Firmalarla yapılan görüşmeler neticesinde AEO stok zarar-
larının 15, 30 ve 45 günlük depo çıkışları yöntemine göre 
karşılanacağını üyelerine duyurdu.
27 ARALIK 2010
AEO Yönetim Kurulu tarafından firma ve depolarla bir dizi 
toplantılar gerçekleştirilerek zararların karşılanması süre-
cinin hızlandırılması için yapılabilecekler tartışıldı.
26 OCAK 2011
Ankara, İstanbul ve İzmir Eczacı Odası Başkanları ile bir-
likte İstanbul’da firmalar ve ecza depolarının yetkilile-
ri ile yaptığı yoğun görüşmelerin ardından, stok zararları-
nın daha önce belirlenen yöntemle karşılanması için süreç 
başlatıldı. İTS bildirimi yapmamış eczaneler için AEO web 
sayfasında açılan linkten bu eczanelerin bilgileri toplandı. 
Böylece İTS bildirimi yapmamış eczaneler içinde stok za-
rarlarının karşılanması için ilk adım atılmış oldu.” şeklin-
de duyuruldu.

G2D etiketlerle tedavide kullanılabilir hale getirilen 
ilaçların sanal  olarak belirlenmiş  31 Aralık 2010  son 
kullanma tarihleri, S.B İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlü-
ğünün genelgesi ile, üzerlerinde yazılı olan son kulla-
nım tarihlerine kadar kullanılabilir hale getirilmişti. An-
cak, SGK; 31 Aralık 2010 tarihinde G2D’li ürünlerin geri 
ödemesinin yapılmayacağını duyurdu. 

SGK’nın böyle bir karar alması eczacılık camiasında cid-
di tepkilere yol açtı. Söz konusu kararın yayımlanan 
2010/137 Sayılı genelge ile tebliğ edilmesinin ardından 
TEB Danıştay 10. Dairesine başvurarak dava açtı. Açılan 
dava neticesinde Danıştay tarafından 11.01.2011 tari-
hi itibariyle eczacı lehine ve oybirliği ile yürütmeyi dur-
durma kararı alındı. Ancak SGK’nın Yürütmeyi Durdur-
ma Kararına itiraz etmesi için yasal olarak 30 gün sü-
resi bulunması nedeniyle Medula Provizyon Sistemin-
de G2Dli ürünler halen pasif durumda. Söz konusu ya-
sal süre ise 11 Şubat 2011 tarihinde sona eriyor. AEO 
Başkanı Oğuz EKİNCİOĞLU, “Sağlık Bakanlığının genel-
gesi üzerine, Aralık 2010 ayının son günlerine kadar da-
ğıtım kanallarından eczanelere G2D’li ilaçların sevkıya-
tı yapıldı. Sonra bir anda G2D’li ilaçların geri ödeme-
sinin yapılmayacağı SGK tarafından duyuruldu. Bunun 
sonucunda eczanelerde sanal tarihleri yüzünden kulla-
nılamaz hale gelen ilaçlar ciddi rakamlara ulaştı. Mil-
li servet olmaları gerekçesi ile Sağlık Bakanlığı tarafın-
dan tedavide kullanılmalarının önü açılan G2D’li ilaçla-
rın SGK’nın kararı ile atıl hale getirilmesini düşündürü-
cü buluyorum” dedi.

Bizim GazeteSI

Birlikte, yasaların ışığında daha başarılı günlere...www.aeo.org.tr ŞUBAT 2011 • Sayı: 29 • Ücretsizdir

Ankara Eczacı  Odası

-Rapor Uygulaması Başladı Şeker Ölçüm Çubuklarında 
Faturalı Dönemin Ardından?!

Eğitime Desteğe Devam

İlaç Reklamında İlk Adım…

G2D Sürprizi...Kamu Kurum İskontosunda Artçı Depremler...

Daha  önce ertelenen e-rapor uygulaması, 1 Ka-
sım 2011 tarihinde başladı. Uygulamanın başla-
ması ile bazı hastaların raporlarındaki eksiklikler 

nedeniyle ilaçlarına ulaşamadıkları ve mağdur oldukla-
rı görüldü.
Uygulamanın yeni olması nedeniyle raporların düzen-
lenmesinde eksikliklerle sıklıkla karşılaşılmasından dola-
yı, SGK tarafından bir duyuru yayımlandı. 

(Devamı sayfa 8’de) (Devamı sayfa 9’da)

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafın-
dan yayımlanan  2011/5 sayılı Genelge ile, 
şeker ölçüm çubukları 11 Ocak 2011 tari-

hinde MEDULA eczane provizyon sisteminde pa-
sif ürün durumuna alındı.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Al-
tındağ Türkerler İlköğretim 
Okulu’na Ankara Eczacı Oda-

sı tarafından Atatürk Köşesi yaptırıl-
dı. Okul Kütüphanesi için kitap yardı-
mı yapıldı. 

(Devamı sayfa 12’de)

AEO tarafından yapılan duyuruda “Stok Zararla-
rımızın Karşılanması Sürecini Başlatıyoruz” denil-
di. Söz konusu duyuruda,” Bilindiği üzere 18 Aralık 
2010 tarihinde yürürlüğe giren kamu kurum iskon-
tosu değişikliği nedeniyle 3 bini aşkın ilaçta stok 
zararı oluşmuştur. 

(Devamı sayfa 11’de)

Stok Zararlarının Karşılanma 
Süreci BaşlatılıyorSÖZÜN ÖZÜ

Karekodluları almıyoruz

Stokları bildirmiyoruz.

G2D’leri alıyoruz.

Karekodsuz
ilaç almıyoruz.

Stokları 
bildiriyoruz.

G2D’leri 
veremiyoruz.

(Devamı sayfa ??’da)

Başkan’dan

Ecz. Oğuz EKİNCİOĞLU

Merhaba Değerli Meslektaşlarım,
Mesleğimizi yıpratmaya, geleceğini karartmaya 
yönelik uygulamaların şiddetinin giderek arttığı bir 
süreci hep birlikte yaşıyoruz. 

(Devamı sayfa 11’de)
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Başlarken
Bir gün köşe yazısı da yazacağım hiç aklıma gel-
mezdi.

Önce düşündüm, sonra da kalemi elime aldim ve 
başladım yazmaya.

Düşündüm ki, ilk yazımda biraz kendimden bahse-
deyim, biraz eczacı kimliğimi tanıtayım size.

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden 
mezun olduktan sonra, ilk olarak “Akademik Ka-
riyer” gözümü kamaştırdı. Bilim insanı olmak, öğ-
renciler yetiştirmek çok yüce bir görev, bir o kadar 
da zor. Ama zoru başarmak lazım, başladım çalış-
maya. Hedefim Hacettepe Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi Farmakognozi Bölümü. Sınavlar sonucu, 
sevgili ve değerli hocalarım beni başarılı buldu ve 
meslek hayatıma Farmakognozi Bölümünde asis-
tan olarak başladım. Çok severek, bazen yorula-
rak, bazen eğlenerek, ilk meslektaş dostlarımı edi-

nerek çalıştım. Ancak, yaklaşık üç yıl sonra “ANNE-
LİK ve EV HANIMLIĞI”na terfi etmem gerekti. İki 
sene de bu yüce görevde bulunup büyük oğlumu 
anaokulu çağına getirdikten sonra eczane açmaya 
karar verdim.

Serbest eczane eczacılığının en keyifli olduğu dö-
nemlerde (ki o dönemlerde bunu bilmiyordum) 
eczanemin başında, komşu esnafın sıcak dostlu-
ğu, mahalledeki hanımların anneliği, ablalığı, ba-
zen benim onlara sırdaşlıgım eşliğinde beş yıl da 
kendi kendimin patronluğu dönemini sürdürdüm. 
Bu arada ikinci çocuğum, küçük oğlumu da ecza-
nenin bu sıcak ortamında 2.5 yaşına getirdim.

Ne var ki günün birinde eczanemin mülkü satıl-
dı. Bu nedenle ben de yeni bir iş arayışına girmiş-
ken şansım yardım etti. Önce Sağlık Bakanlığı İlaç 
ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nde kısa bir süre ça-
lıştım. Orada çalışırken Hacettepe Üniversitesi Ec-
zacılık Fakültesi Uygulama Eczanesi’nde eczacı ih-
tiyacı olduğu haberini alarak tekrar yuvaya dön-
düm.

Uygulama eczanesinde yeniden Eczacılık Fakültesi 
öğrencileri ile biraraya gelmek, onlara meslekleri-
ni ilk kez uygulamalı olarak öğretmek çok güzeldi. 
Altı yıl çok değerli çalışma arkadaşlarımla ve sev-
gili öğrencilerle su gibi akıp geçti.

Bu arada Hacettepe Hastanesi Eczanesi’nde eczacı 
eksiği oluşunca, kurum içinde Hastane Eczacılığı-
na geçtim. Bu da meslek hayatımda farklı bir say-
fa oldu. Yeni bir iş ortamı, tamamen farklı bir iş ve 
farklı iş arkadaşları ile yeni bir dönem oldu meslek 
hayatımda. Dört yıl kadar görev yaptıktan ve bel-
li bir deneyime sahip olduktan sonra Hacettepe 
Hastaneleri üst yönetimi tarafından Başeczacılık 
görevine uygun görüldüm. 2000 yılından bu yana 
Hacettepe Hastanelerindeki sürekli değişim ve ge-
lişme süreçlerinde yer alıyor olmak da benim için 
bir gurur kaynağı oldu. On yıldır elimden geldiğin-
ce bu görevi yürütmeye çalışıyorum.

Meslek hayatım süresince her yeni işe başlayışım-
da “acemi” oldum. Çünkü eczacılık mesleği her 
uygulaması birbirinden tamaman farklı, yeni kav-
ramlar öğrenmeyi, yeni çözümler geliştirmeyi ge-
rektiren çok yönlü bir meslek. Her ne kadar mes-
leğimizin her dalında çalışma imkanım olmasa da,  
bu güne kadar emek verdigim beş farklı uygula-
mada farklı farklı meselelerle karşılaşıp farklı fark-
lı çözümler üretmeye çalıştım.

Gördüm ki her acemilik insana yeni nitelikler katı-
yor, mesleki açıdan geliştiriyor ve olgunlaştırıyor. 
Sevgiyle kalın.

A.Ü. Eczacılık Fakültesi Eczacılık İşletmeciliği Ana Bilim Dalı 
Öğr. Üyesi ve Dekan Yardımcısı 
Prof. Dr. Gülbin ÖZÇELİKAY ile Yapılan Röportaj Hazırlayan: Bekir BALİ (AEO Gençlik Komisyon Üyesi)

Etik ilkeler vazgeçilmez midir yoksa esnetilebilir mi?
Bütün etik sorunların basit bir çözümü olduğu varsayı-
mı yanlıştır.  Doğru ve yanlış her zaman belirgin ve açık 
da değildir. Sorunların giderilmesine yönelik hukuksal 
önlemler almak adına mesleğimiz ile ilgili de çok sayıda 
mevzuat mevcuttur. Ancak bazı olaylar karşısında mev-
zuat maddeleri yeterli gelmez ve etik ilkelere ihtiyaç du-
yulur. İşte yukarıda saydığım etik ilkelerin bir sırası yok-
tur. Ancak her olayın kendine özgü özellikleri ve ilkele-
rin olayda yer alış sıraları farklı olabilir. Ama ilke hiçbir 
zaman değişmez. Kişiye özgü yorumlara da yer yoktur. 
Etik değerlendirme en son değerlendirmedir ve evren-
sellik özelliği taşırlar.

Bu ilkelerin esnetilme sınırları nedir ve hangi durum-
larda kullanılmalıdır?
Mevzuatımıza göre, eczacı hekimin reçeteye yazdığı ila-
cı değiştirememektedir. İşte, eczacı reçetede uygunsuz 
veya hasta yararlılığı adına olumsuz bir durumla karşıla-
şınca bu temel sorunu etik değerlendirme yaparak çö-
zebilir. Bir diğer temel etik sorun eczacının hasta adı-

na, hastanın yararına olacağını düşündüğü bir durum-
da hastayı aydınlatılmış onam uygulamadan yöneltme 
yoluna gitmesidir.
Bu sorunların çözümünde eczacıya yardımcı olacak etik 
değerlendirmelerdir. Etik değerlendirmeleri de tabi ki 
temel etik ilkeler çerçevesinde yapacaktır. Hastaya ay-
dınlatılmış onam uygulayarak hastanın özerkliğini, sa-
dece hasta yararına diye düşünmeden yani paterna-
list tutum takınmadan yararlılığını ve zarar görmemesi-
ni sağlayacak. Bunları yaparken de her hastaya mevcut 
imkanların eşit bölüştürülmesi konusunda özem göste-
recek.

Sizce eczacılar çalışmaları sırasında etik ilkelere bağ-
lılar mı?
Günümüzde, eczacının son derece sağduyulu çalıştığını 
düşünüyorum. Mevcut sağlık politikaları karşısında bile 
özellikle mesleğine duyarlı, etik ilkeler çerçevesinde ha-
reket eden eczacılar, mesleklerinde son derece başarı-
lılar. Ancak, etik ilkeler ihlal edildiğinde sanırım toplu-
munda eczacıya bakış açısı olumsuz yönde etkilenmek-

tedir. Meslektaşlarımızın bu durumun farkında olduğu 
inancındayım.

Etik eğitimle öğrenilebilir bir davranış biçimi midir?

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunu olan 
meslektaşlarımızın eczacılık etiği konusunda son dere-
ce duyarlı olduğunu düşünüyorum. Öğrenciyken bu ko-
nuyu sadece ders notu olarak gören arkadaşlarımız me-
zun olduktan sonra bu konulara yer verdiğimiz ve tartış-
tığımız için teşekkür etmeye geliyorlar. Etik eğitiminin 
sonradan öğrenilebilir olduğu konusunda çeşitli otori-
teler arasında tartışmalar var. Ancak ben, etik eğitimi 
ve sürekli doğru olanı kendine hedef alma ile etik dav-
ranılabilirliğin öğrenilebilir bir alışkanlık olacağına ina-
nıyorum.

Eczacılık etiği konusunda verilen dersler ya da yapılan 
çalışmaları yeterli buluyor musunuz?

Eczacılık Etiği ile ilgili bu yıl seçmeli bir dersimiz daha 
açıldı. Bu ders çoğunlukla vaka tartışmalarına yönelik 
olacak. Bunun dışında İnönü Üniversitesi Eczacılık Fa-
kültesinde de ders vermek üzere gidiyorum. Ancak bu-
rada bir önerim var; hala meslek örgütümüzün bir etik 
kurulu maalesef yok. Mezun olduktan sonra da meslek-
taşlarımızın etik sorumluluğunu geliştirmek meslek ör-
gütümüzün görevi, en kısa zaman içinde Eczacılar için 
etik kuruloluşturmamız gerekmektedir.

Meslektaşlarımıza söylemek istediğiniz son bir şey var 
mı?

Şüphesiz tüm meslektaşlarımız yaşam kalitelerini çıka-
rabildikleri kadar yukarı çıkarmak üzere çalışırlar. Ya-
şamları boyunca özellikle gönenç içinde olmaları gün-
lük uygulamaları sırasında etik davranmalarına bağlıdır. 
Ben tüm meslektaşlarımıza etik ilkeleri gerek günlük ya-
şamlarında gerek mesleki uygulamalarında esas alma-
larını diliyorum.

II. Bölüm

Sedef’ten

Ecz. Sedef Hakçı
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Fazilet Eczanesi 
Turneden Sonra 
Küçük Tiyatroda 
Sahnelendi
AEO Kamu Eczacıları Tiyatro Topluluğu tarafından  
1 Ekim 2010 tarihinde A.Ü. Eczacılık Fakültesinde sah-
neye konulan Haldun Taner’in unutulmaz oyunu “Fa-
zilet Eczanesi”, 4 Aralık 2010 tarihinde Erciyes Üni-
versitesi Eczacılık Fakültesi’nden gelen davet üzeri-
ne Kayseri’de sahnelendi. İki gösteride de büyük ilgi 
gören oyun, Devlet Tiyatroları’nın Ankara’daki Kü-
çük Tiyatro sahnesinde izleyicileriyle tekrar buluştu. 
24 Ocak 2011’de Küçük Tiyatro’da sahnelen oyuna da 
yoğun ilgi gösterildi.

Sigara Bıraktırma Tedavileri ve 
Hastaya Yaklaşım Yöntemleri

AEO’da Gerçekleştirilen 
Meslek İçi Eğitim Programları

Dr. Belgin KULAKSIZ’ın katılımıyla ve Odamız koordi-
natörlüğünde  düzenlenen “Sigara Bıraktırma Teda-
vileri ve Hastaya Yaklaşım Yöntemleri” konulu mes-
lek içi eğitim programının ilki  eczacıların yoğun katı-

lımıyla 15 Ocak 2011 Cumartesi günü yapıldı. İki ayrı 
başlık altında gerçekleştirilen ve CO Ölçümünün de 
yapıldığı eğitim programı eczacıların yoğun ilgisi üze-
rine 22 Ocak 2011 Cumartesi günü tekrarlandı.

Kadın Sığınma Evleri 
Projesi Kapsamında 
Eğitimler Devam Ediyor…

Yurt Dışı Denklik 
Sınavına İptal…

Dünya Kadınlar günü etkinlikleri çerçevesinde, Anka-
ra Eczacı Odası’nın da desteğiyle Türk Eczacıları Birliği 
ve İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen “Kadın 
Sığınmaevleri Projesi” kapsamında çeşitli illerden ge-
len gönüllü eczacılara, uzman eğitmenler tarafından 
eğitim verildi.

Eğitimde, kadın hakları, illerdeki kadın sığınma evleri 
ve özellikle eczanelere gelen şiddet görmüş kadınlara 
iletilmek üzere çeşitli bilgiler verildi. Eğitim sonunda, 
İçişleri Bakanlığı imzalı sertifikaları alarak birer “eğitici 
eczacı” olan eczacılar, bölgelerine döndüklerinde, eği-
timde edindikleri bilgileri meslektaşlarına aktardı.

AEO web sayfasında konuya ilişkin olarak yayımlanan 
duyuruda, Projenin daha önceden de belirtildiği üze-
re, Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İzmir 
ve Samsun illerinde halen devam ettiği bildirildi.

TEB tarafından, T.C. Ankara 6. İdare Mahkemesinde 
açılan yurt dışı denklik sınavı iptaline ilişkin  dava so-
nuçlandı. 

TEB tarafından yayımlanan duyuruda, “Yapılan yar-
gılama sonucunda, T.C. Ankara 6. İdare Mahkemesi 
davamızı haklı bularak, Yurtdışı Yükseköğretim Dip-
lomaları Denklik Yönetmeliği hükümleri uyarınca 
dava konusu sınavın iki aşamalı olarak ve bu aşama-
lar arasında da iki aylık bir süre bırakılmak suretiy-
le yapılması ve sınavda başarılı olabilmek için asgari 
50 puan alınması gerektiği halde 2009 Yurtdışı Yük-
seköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği uyarın-
ca Seviye Tespit Sınavı Kılavuzu hükümlerine ve Yö-
netmelik hükümlerine aykırı şekilde ilgililerin sına-
vın 1. aşamasından muaf tutularak 2. aşama sınava 
alınması suretiyle gerçekleştirilen dava konusu sına-
vın hukuka ve mevzuata uygun bulunmaması gerek-
çesiyle iptaline 09.07.2010 tarihinde oybirliğiyle ka-
rar vermiştir.” denildi.

Ecz. Mustafa GÖNEN
eczmustafagonen@gmail.com

Bakış Açısı

Çok yoğun ve durulmayan gündemimizin sürekli 
yenilendiği bu günlerde eczacılık mesleğini her 
alanda icra etmeye çalışan tüm meslektaşlarıma 
kıssadan hisse olsun diye bir anekdotla seslenmek 
istedim bu ayki yazımda..

“Eski zamanların birinde bir adam hayatın 
anlamının ne olduğuna takmış kafayı… Bulduğu 
hiç bir cevap ona yeterli gelmemiş ve başkalarına 
sormaya karar vermiş… Ama aldığı cevaplar da 
ona yetmemiş. Fakat mutlaka bir cevabı olmalı 
diyormuş. Herkese bunu sormaya karar vermiş...
Köy, kasaba, ülke dolaşmış bu arada zamanda 
durmuyor tabi ki... Tam umudunu yitirmişken bir 
köyde konuştuğu insanlar ona: 

”Şu karşı ki dağları görüyor musun, orada yaşlı 
bir bilge yaşar, istersen ona git belki o sana 
aradığın cevabı verebilir.” demişler. 

Çok zorlu bir yolculuk sonunda bilgenin yaşadığı 
eve ulaşmış adam. Kapıdan içeri girmiş ve bilgeye 
hayatın anlamının ne olduğunu sormuş... Bilge 
sana bunun cevabını söylerim ama önce bir 
sınavdan geçmen gerekiyor demiş. Bilge bir 
çay kaşığı vermiş adamın eline ve içine de silme 
bir şekilde zeytinyağı doldurmuş. “Şimdi çık ve 
bahçede bir tur at tekrar buraya gel... Yalnız 
dikkat et kaşıktaki zeytinyağı eksilmesin eğer bir 
damla eksilirse kaybedersin.”

Adam gözü çay kaşığında bahçeyi turlayıp gelmiş. 
Bilge bakmış: 

“Evet, demiş kaşıkta yağ eksilmemiş, peki bahçe 
nasıldı? Adam şaşkın...”

“Ama demiş ben kaşıktan başka bir yere 
bakamadım ki.” 

Şimdi tekrar bahçeyi dolaşıyorsun kaşık yine 
elinde olacak ama bahçeyi inceleyip gel, demiş 
bilge... Adam tekrar bahçeye çıkmış gördüğü 
güzelliklerden büyülenmiş muhteşem bir 
bahçedeymiş çünkü... Geri geldiğinde bilge, 
adama bahçenin nasıl olduğunu sorunca gördüğü 
güzelliklerden büyülendiğini anlatmış adam. Bilge 
gülümsemiş, “Ama kaşıkta hiç yağ kalmamış.” 
demiş ve eklemiş: 

“Hayat senin bakışınla anlam kazanır. Sadece 
bir noktayı görürsen hayatın akıp gider sen 
farkına varmazsın... Ya da görebileceğin tüm 
güzelliklerin tam ortasında hayatı yaşarsın; akıp 
giden zamanın anlam kazanır...” 

“Hayatının anlamı senin bakış açında gizlidir.” 

Hayatlarımıza yüklediğimiz anlamların gizini 
görmek ve yaşamak dileğiyle Hayatı izlemek 
yerine yaşamayı tercih edenlerden olmanız 
temennisiyle...

Editör’den
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4/b kapsamında sigortalı olan kişilerin  (Eski Bağ Kur’lular) 
prime esas kazancın aylık alt ve üst sınırı arasında beyan 
edecekleri prime esas kazançları üzerinden (Bildirilen gelir) 
% 33,5 ile %39 oranında prim ödemeleri gerekmektedir.

Buna göre; 

01.01.2010 -30.06.2010 dönemi için  ödenecek en az ve en 
çok prim miktarları

01.07.2010 -31.12.2010 dönemi için ödenecek en az ve en 
çok prim miktarları

Beyan  esnasında dikkat edilecek parametreler; 

Öncelikle 4/b ye tabi sigortalı prime esas kazancın alt ve üst 
sınır arasında bir gelir beyan edecektir. Ancak, 4-b kapsa-
mında sigortalının işyerinde sigortalı  işçi çalıştırılması halin-
de, beyan miktarı en yüksek ücret verdiği sigortalıdan daha 
düşük bildirilemeyecektir. Birden fazla işyeri ve bu işyerle-
rinde çalışanlar varsa bildirimin alt sınırı çalıştırdığı sigortalı-
lara verdiği en yüksek ücrettir.

En az prim 
oranı

Prime esas 
kazancın alt sınırı

En az 
ödenecek prim

33,50% 769 257,62
En yüksek
prim oranı

Prime esas
kazancın üst sınırı

En fazla
ödenecek prim

39% 4.943,25 1.927,87 

En az prim 
oranı

Prime esas 
kazancın alt sınırı

En az 
ödenecek prim

33,50% 769 257,62 
En yüksek
prim oranı

Prime esas
kazancın üst sınırı

En fazla
ödenecek prim

39% 4.738,50 1.848,02 

4/B Kapsamındaki Sigortalıların 
Prim Ödemeleri

İNCELEME

! 2010 yılı Sağlık Uygulama Tebliğinin (SUT) 6.2 maddesinde belirli uzman hekimlerin düzenleyebildiği 
bazı raporlar ve reçete yazılımı hususlarının bulunduğunu, bunlardan bazılarının; 

olduğunu hatırlatalım istedik.

3. Bölüm
2010 SUT 6.2 MADDESİNDE BAHSİ GEÇEN, BELİRLİ UZMAN HEKİMLERİN DÜZENLEYEBİLDİĞİ BAZI RAPORLAR VE REÇETE YAZILIMI HUSUSLARI

S.NO HASTALIK RAPOR DÜZENLEYEBİLEN 
UZMAN HEKİM

REÇETE YAZILIMI NOT
RAPORSUZ RAPORLU

6 Migren Triptanlar Nöroloji Nöroloji Nöroloji uzmanı tarafından dü-
zenlenen uzman hekim rapor-
larına istinaden tüm hekimler

1 ay süreli reçete, ayda en fazla 6 
adet verilebilir. /12 ay süreli rapor/ 
Tedavi süresi raporda belirtilmelidir.

Topiramat Nöroloji Proflaktik migren ilaçlarının 6 ay kullanılıp etkisiz olduğu  belirtilen
ve nöroloji uzmanı tarafından çıkarılan raporla, nöroloji uzmanı tara-
fından başlanır. Rapor 1 yıl geçerlidir ve bu rapora dayanılarak diğer 
hekimler tarafından en fazla 1 aylık dozda reçetelendirilebilir.

7 Astım Formeterol, Salmetorol 
ve kombinasyonları

Göğüs hast.uzm., Göğüs cer-
rahisi, Allerji Hst., İç hast.
lıkları,Çocuk sağlığı ve hst.
uzm.

Göğüs hast.uzm., Göğüs cerrahisi, Al-
lerji Hst., İç hast.lıkları, Çocuk sağlığı ve 
hst.uzm.

Rapor düzenleyebilen uzman 
hekim raporlarına istinaden 
tüm hekimler tedavinin devamı 
için reçetelendirilebilir.

Montelukast, zafirlukast İç Hst., Çoçuk sağlığı uzm., gö-
ğüs hst.uzm., allerji uzm.

İç Hst., Çoçuk sağlığı uzm., göğüs hst.
uzm., allerji uzm.

Rapor düzenleyebilen uzman 
hekim raporlarına istinaden 
tüm hekimler

8 KOAH tedavisi Formeterol, Salmetorol 
ve tiotopium

Göğüs hast.uzm., Göğüs cer-
rahisi, İç hast.lıkları, Çocuk 
sağlığı hst. uzm., kardiyoloji

Göğüs hast.uzm., Göğüs cerrahisi, İç 
hast.lıkları, Çocuk sağlığı hst. uzm., kar-
diyoloji

Rapor düzenleyebilen uzman 
hekim raporlarına istinaden 
tüm hekimler

Formeterol ve Salmetorol’ün 
inhaler kortikosteroidlerle 
kombinasyonu

İç hast., çocuk sağlığı um., gö-
ğüs hst ve göğüs cerr. Uzm.

İç hast., çocuk sağlığı  um., göğüs hst ve-
göğüs cerr. Uzm.

Rapor düzenleyebilen uzman 
hekim raporlarına istinaden 
tüm hekimler

Eczanelerden Tıbbi Atık Bertaraf 
Ücreti Talep Edilmeyecek
TEB tarafından bölge eczacı odalarına gönderilen yazı 
ile, belediyelerin eczanelerden tıbbi atık bertaraf  ücre-
ti talep edemeyeceği bildirildi.

Yazıda, T.C Eskişehir 1. İdare Mahkemesinin 27.09.2009 
tarihli kararının Danıştay 10’ncu dairesi tarafından ona-
narak kesinleştiğine dikkat çekilerek,bu kararın bele-
diyelerin eczanelerden tıbbi atık bertaraf  ücreti talep 
edemeyeceği konusunda  yerleşik  içtihat teşkil edeceği 
anlamı taşıdığı belirtildi.
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Değerli Meslektaşlarım,

Hepimizin bildiği üzere bizlerin çevresine son derece 
duyarlı bir meslek mensubu  olmamızın verdiği bilinç-
le AEO olarak TEB’nin Balıkesir’de yapmış olduğu böl-
geler arası toplantıda Ankara Eczacı Odası Sosyal so-
rumluluk projesi adı altında bir proje sunduk. Projemiz 
eczanelerdeki kağıt israfının azalmasını hedefleyen bir 
proje olarak teknik ve hukuki altyapısı incelenerek ha-
zırlandı. 

Dünya genelinde  son yıllarda oluşan kağıt israfına bağ-
lı olarak artan orman katliamları, elektrik, su tüketimi 
ve depolama alanlarının artışı  gibi sorular artık maksi-
mum düzeylere ulaşmış durumdadır. Bizler farkında ol-
madan yaptığımız işin icabı olarak istemesek de bu uy-
gulamanın birer parçası olmuş durumdayız. Ülkemiz-
de üretilen yaklaşık yıllık 450.000 milyon reçete karşı-
lığında reçete arkası çıktısı, rapor vs gibi dökümler ne-
deniyle çok ciddi bir kağıt tüketimi meydana gelmek-
te bu da yıllık yaklaşık 40.000 adet çam ağacı, 125.000 
ton su 1.000.000 kwh enerji ve 10.000 metre küp de-
polama alanı sarfiyatına yol açmaktadır. Bu rakam-
lar bile reçete arkası çıktılarının her yıl bir ormanı na-
sıl yok ettiğini, çevreye ne denli zarar verdiğini göster-
mektedir. Unutulmamalıdır ki bu rakamlar her geçen 
yıl artmaktadır.

Ankara Eczacı Odası olarak 
bizler reçete arkası çıktılarını 
gereksiz buluyoruz. Bunun or-
tadan kaldırılması içinde sun-
duğumuz proje kapsamında; 
Reçete arkası çıktılarının yazı-
cıdan yazdırılması yerine, PDF 
uzantılı dosyaların kaydedile-
rek ay sonunda reçete bera-
berinde kuruma teslim edil-
mesini öngörüyoruz. Huku-
ki açıdanda da değerlendirdi-

ğimizde bu durumun mevcut yasalarla çelişmediği ve 
uygulanabilir olduğu açıkça gözlemlenmektedir. Çün-
kü reçete arkası çıktıları aslı itibari ile ödeme yapılma-
sı için gerekli bir belge değildir. Bu proje SGK yetkilileri 
ile de paylaşılmış,  SGK nında projeye sıcak bakması ve 
değerlendirmeye alması bizleri memnun etmiştir. Ay-
rıca bu projeyle ikinci sağlanacak fayda ise eczacıları-
mızın yazıcı, kartuş, toner, elektrik, A4 kağıdı vb bir çok 
kalemden oluşan masraftanda kurtulması sonucu ta-
sarruf sağlaması ve iş yükündeki azalmadır.

Çok yönüyle faydalarını saymakla bitiremeyeceğimiz 
bu projenin en kısa sürede hayata geçirilmesini umut 
ediyoruz.

• Son 125 yılda Dünyadaki orman alanında % 15 azal-
ma olduğunun,
• 70 kg atık kağıdın 1 ağaç kurtardığını
• Yıllık atık kağıt miktarının yaklaşık 1 MİLYON TON ol-
duğunun,
• Yetişkin bir kayın ağacının 72 GÜNLÜK oksijeni kar-
şıladığının,
• Kağıt üretim tesislerinin en çok SU tüketilen tesisler 
olduğunun,
• Yangınlarla kaybedilen ağaç miktarının atık kağıttan 
az olduğunun.

Atık kağıdın ağaç yerine kullanılmasıyla;
• %25 -70 Enerji tasarrufu
• %60 Hava kirliliğinde azalma
• %40 Su kirliliğinde azalma
• %60 Su tasarrufu
• %40 Çöp hacminde azalma olacağının farkında mı-
yız?

1 Ton Kağıt Elde etmek için
• 50 ton civarında su harcanması,
• 16 civarında çam ağacı kesilmesi,
• 350-450 kwh elektrik harcanması,
• 3-5 m³ depolama alanı gerekmektedir.

Kağıt İsrafının Eczacı - Eczane  ilişkisi nedir?
• Ülkemizde yıllık reçete sayısı yaklaşık olarak 450 mil-
yon adet seviyesindedir.
• Her reçete için A4 veya A5 boyutunda reçete arkası 
çıktısı olarak kağıt tüketimi yapılmaktadır.
• Raporlu her reçete için de ilave olarak minimum 1 
adet A4 tüketilmektedir.

Peki bu ne anlama gelmektedir?
•Tüm reçetelerin raporsuz ve çıktılarının A4 boyutun-
da olduğu, her reçetenin hatasız girildiği düşünüldü-
ğünde
• 450 milyon reçete = 450 milyon A4 kağıdı 
• Bu da Yaklaşık 1 milyon top A4 kağıdı 
• Ya da; 2.500 ton kağıt anlamına gelmektedir.

Alınan bu reçete çıktılarının toplam maliyeti;
• 125.000 bin ton su,
• 40.000 adet çam ağacı,
• 1.000.000 kwh enerji,
• 10.000 m³ depolama alanı gerekmektedir.

Doğada Ahenk

Rakamlarla Kağıt Tüketimi

İNCELEME

Ecz. Candan AYDOĞAN
eczcandanaydogan@hotmail.com

Söz’ün Sonu
Kara, kapkaraydı gece,

El yordamıyla aradım kendimi....

Yoktum.

Anlar vardır, yok olduğumuz...Anlar vardır, kap-
karanlık.

Kimi zaman talihsiz bir akşamüstü çalınan ıslık-
tır, kimi zaman ıslak kaldırımlara saçılan inci tanele-
rinin sesi...

Kimi zaman boarding kapısının kapanmasıdır, 
kimi zaman ise  ihanet kırıntılarının etrafa saçılması.

Hepimizin ayrı ayrı kimi zamanları vardır.Herşeye 
rağmen yaşanacak olan...

Şu satırları yazmaya başladığım ana kadar hiç ağ-
zıma alamadım “o” cümleyi, harfleri yanyana getiri-
şim hep farklı şekillerde oldu...

Mutfaktan gelecek tıkırtıları bekledim...Sabah 
kahvaltısında çayın mis kokusuyla uyanmayı özle-
dim...

Zile bastığımda kapı açılır zannettim, o kapı hiç 
açılmadı ama yine de “annem öldü” diyemedim...

Gerçekler yalanlaştıkça inanılırlığı artar. Yaşama-
nın tek gerçeği de ölmekte!

       Susmamak...

       Razı olmamak....

       İzin vermemek...

       Ve teslimiyet.

Üşüdüm çok üşüdüm. Parmaklarımın ucu yok 
oldu önce, sonra rüzgarsız bir atmosferde savrul-
dum sonsuzluktan sonsuzluğa...

Elimi uzattım tutunmak istedim anneme... Tuta-
madım...Kuşlar kanat çırptı gökyüzüne... Bir el kav-
radı beni, canımı acıtırcasına tuttu bileğimden sık-
tı, sıktı bırakmadı beni.... O el, kimin eliydi göremi-
yordum....

Annemi sonsuzluğa uğurlarken, yerçekiminin ol-
madığı dünyamızda uçsuz bucaksız karanlıkta yok 
oluşumu seyrettim bir süre. Hiçliğe doğru sürükleni-
yordum. Yaşıyordum ama kalbim atmıyordu. Yağmur 
yağıyordu, ıslanmıyordum. Koşuyordum ama ayak-
larım yoktu. Karanlıktı. Gözlerimi kapattım karanlık-
tı. Gözlerimi açtım yine karanlıktı... Korktum, yum-
dum gözlerimi sıkı sıkı... Sesler vardı, sessizlik var-
dı, yaslandığım omuzlar vardı, gözyaşlarımı silen el-
ler vardı.... O el, kimin eliydi göremiyordum.

Birdenbire aydınlanmaya başladı dünyam...

Işık, karanlığa itirazdır, dostlarım ışıklarıyla aydın-
lattı uçsuz bucaksız karanlığımı. Kapı aralığından içe-
ri süzülen güvendi, şefkatdi, sevgiydi.. Sizdiniz...

Ali’ydi, Demet’di, Hakan’dı, Gülseren’di, 
Burhan’dı... Sizdiniz, sizlerdiniz... Arkadaşlarım, kar-
deşlerim, dostlarım.

Başıma ne geldiğinin farkında olmadan kaybo-
luşumu engelleyen o el’in sahibine teşekkür ediyo-
rum...Size teşekkür ediyorum...

Ve diyorum ki, canım anneme;

      Ben büyüyünce sen olmak isterim anne..

      Ve, babam gibi bir adama aşık olmak...

      İki oğlum, bir kızım olsun...

      Kızım desin ki bana...

     ‘’Ben büyüyünce sen olmak isterim anne’’

Candan Cana

Uzm. Ecz. Taner ERCANLI (AEO TEB Büyük Kongre Delegesi)

Çek Defterlerine İlişkin Tebliğ Yayımlandı…
25 Ocak 2001 gün ve 27826 sayılı Resmi Gazetede 2011/1 sayılı; “Çek Defterlerinin Baskı Şekline, 
Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar İle Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasa-
ğı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin  Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği” 
yayımlandı.

Yeni yayımlanan tebliğ ile, 20 Ocak 2010 tari-
hinde yayımlanan 2010/2 sayılı genelgenin, 
bankanın sorumlu olduğu miktar başlıklı  4’ncü 
maddesinde yer alan 600 TL ibaresi, 650 TL’ye 
yükseltildi. 

2011/1 sayılı genelge ile 201/2 sayılı genel-
genin geçici 2’nci maddesinde yer alan 500 
TL ibaresi de 545 TL’ye yükseltildi. Buna göre, 
2010/2 sayılı genelgeden önce yayımlanan 
tebliğlere göre bastırılan çeklerden ötürü mu-
hatap bankanın sorumluluğu 545 TL’ye yüksel-
tilmiş oldu.

Eczane Dışında 
İlaç Satışına Uyarı

Kontrole tabi olan veya olmayan ilaçların büfe, oto-
büs terminali, bakkal gibi eczane dışı yerlerde sa-
tıldığına dair AEO’na şikayetler ulaşması üzerine, 
AEO tarafından hazırlanan bir yazı Ankara İl Sağlık 
Müdürlüğü’ne gönderilerek, satışların engellenme-
si istendi.

AEO web sitesinde konuya ilişkin yayımlanan duyu-
ruda, eczacıların, eczane dışı ilaç satışı tespit ettik-
leri iş yerlerini ivedilikle, Sağlık Grup Başkanlıkları-
na bildirmelerinin önem arz ettiği belirtildi.



Bizim Gazete • ŞUBAT 2011 ANKARA ECZACI ODASI6 FARMASANAT

Ekslibris (Kitap Etiketi) 
ve Eczacılık Uzm. Ecz. Halil Tekiner

haliltekiner@gmail.com

Yazar Anatole France’ın meşhur bir sözü var: “Kitaplarınızı başkalarına vermeyiniz; zira ben kitaplığımı başka-
larından aldığım kitaplarla kurdum.” Tecrübeyle sabittir ki bazı talihli dostlarımızın kitaplıkları, ödünç aldıkları ki-
taplarla zenginleşiyor. Kitabın gerçek sahibi için ne büyük bir üzüntü kaynağıdır; onca emekle arayıp bulduğu, satın 
aldığı, ufacık bir çizgi ya da kırışıktan gözü gibi sakınarak satır satır okuduğu ve bir gün yeniden lazım olacağı umu-
duyla ilk günkü haliyle korumak için türlü sıkıntılar çektiği kitaplarını kıramayacağı bir dostunun ebediyen ödünç al-
ması. Evet, yazar doğru söylemiş: Kitaplarınızı başkalarına vermeyiniz, giden gelmiyor. Hoş, ekslibris yani kitap eti-
ketleri sayesinde artık bu işin de bir hal çaresi var.

EKSLİBRİS 
Ekslibris, kitapseverlerin kitaplarının iç kapağına yapıştırdıkları ve üzerlerin-

de kendi adlarının ve değişik konularda resim, sembol ya da özlü sözlerin yer al-
dığı küçük boyutlu özgün sanat yapıtlarına, bir başka ifadeyle de kitabın kime 
ait olduğunu gösteren kitap etiketlerine verilen isim. “Ex” ve “libris” kelimele-
rinden oluşan bu Latince deyiş Türkçede “…’nın kitabı”, “…’nın kitaplığından” ya 
da “…’nın kütüphanesine ait” anlamına geliyor. 

Ekslibris ilk kez 15. yüzyılda Güney Almanya’da kullanılmaya başlanmış. 18. 
yüzyıl sonlarına dek daha çok soyluların arması olarak rağbet gördüyse de 19. 
yüzyılla birlikte tümüyle sanatsal değeri olan bir nesne haline gelmiş. Günümüz-
de ise işlevsel niteliğinden çok estetik yönüyle öne çıkan bir koleksiyon malze-
mesi.

Türkiye’deki tarihi çok eski sayılmaz. Her ne kadar Osmanlı döneminden kalma el yazması ve basılmış kitaplarda görülen mü-
hürler de özgün kaligrafik yapılarıyla ait oldukları kişilerin arması veya logotaypının yer aldığı birer mülkiyet işareti (eski tabirle 
temellük kaydı) olarak kabul edilebilirse de gerçek anlamda bir ekslibris sayılmaz. Bizde bu sanatın gelişimi özellikle 1990’lı yıllar-
da değerli ekslibris sanatçımız Prof. Dr. Hasip Pektaş ve öğrencileri sayesinde ivme kazandı. Artık bizim de uluslararası camiada 
tanınmış ekslibris sanatçılarımız var. (Eserlerini geçtiğimiz yıllarda İstanbul’da açılan IMOGA Ekslibris Müzesi’nde görmek müm-
kün.) Ben de bu sayıda eczacılıkla ilgili bazı ekslibris örneklerini sizlerle paylaşmak ve bu sanatın tanıtımına “karınca kararınca” 
katkıda bulunmak istedim.

(Ekslibris hakkında daha detaylı bilgi edinmek isteyen meslektaşlarıma şu kitabı okumalarını özellikle tavsiye ederim: Pektaş, H. Exlibris. İkin-
ci Baskı. Ankara: Ankara Exlibris Derneği, 2003.)

SI

Exlibris Robert Alther (yıl bilinmiyor)
(Sanatçı: Carl Roesch)

Exlibris Halil Tekiner (2009)
(Sanatçı: Vedat Çolak)

Exlibris Jaromir Kubik (1977)
(Sanatçı: Bohumil Kratky)

Exlibris M. L. Adama (yıl bilinmiyor) 
(Sanatçı: Thijs Mauve)

Exlibris Albert Zeller (yıl bilinmiyor)
(Sanatçı: Arnold Öchslin)

Beklemek…
Dünyaya gelmeyi beklersiniz bilmeden, sonra 

da  beslenmeyi, farkında olmadığınız ihtiyaç-

larınızın giderilmesini beklersiniz. Biraz bü-

yürsünüz, okul zamanı yaklaşır, okula gitmeyi 

beklersiniz. Okulun tatil olmasını beklersiniz. 

Orta öğrenim sırasında sınavların açıklanma-

sını beklersiniz. Belki, bazen okul kapısında 

beklersiniz. Sonra, Üniversite sınavlarına gir-

meyi beklersiniz. Üniversite sınavlarına girer 

sonuçların açıklanmasını beklersiniz. Açıkla-

nır! Eczacılık fakültesine kaydınızı yaptırma-

yı beklersiniz. Kaydınızı yaptırır yine sınavla-

ra girer, sınavların sonuçlarını beklersiniz. Bu 

kez belki de kapıdan beklediğinizle birlikte çı-

karsınız. Mezun olmayı beklersiniz. Mezun 

olursunuz, askere gitmeyi beklersiniz, gider-

siniz terhis olmayı veya  terhis olmasını bek-

lersiniz. Sonra, eczanenizi açmayı beklersi-

niz. Eczanenizi açarsınız, hastaların gelmesini 

beklersiniz. Eczacılık fakültesi kapısından bir-

likte çıktığınız da, sizin gibi  bekler. Sonunda 

beklediklerinize ulaşırsınız, kendinize  bir ya-

şam kurarsınız, bir nefes alayım derken….Bu 

kez eczanenizde yeni bir sistemi beklersiniz.

Bakalım şimdi ne açıklanacak der yine bekler-

siniz. İlaçların karekodlu olmasını beklersiniz. 

G2D li olmasını da beklersiniz. Stok zararınız 

olur, bu kez zararınızın karşılanmasını bekler-

siniz. Anlayacağınız, daha çok beklersiniz… 

Ecz. Cem ÖZCİVANOĞLU
ozhgn@hotmail.com
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SI

AEO TARAFINDAN ALTINDAĞ TÜRKERLER İLKÖĞRETİM 
OKULUNA YAPTIRILAN ATATÜRK KÖŞESİNİN AÇILIŞI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
AEO Yönetim Kurulu tarafından yaptırılan Atatürk Köşesi 10 Kasım 
2010 Çarşamba günü yönetim kurulu ve Ankaralı eczacıların katı-
lımı ile gerçekleştirilen törenle açıldı. Okula ayrıca daha önce An-
kara Eczacı Odasınca gerçekleştirilen kitap toplama kampanyasın-
da toplanan kitaplar bağışlanarak okulda bir kitaplık oluşumuna 
katkı sağlandı.

AEO YÖNETİM KURULU TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ 37. DÖNEM 
MERKEZ HEYETİ 2. BÖLGELERARASI TOPLANTISINA KATILDI.
4-5-6 Kasım 2010 tarihlerinde Adana’da gerçekleştirilen Türk Ec-
zacıları Birliği 37. Dönem Merkez Heyeti 2. Bölgelerarası Toplantısı 
eczacı odalarının başkan ve yöneticilerinin katılımıyla yapıldı. AEO 
Başkanı Ecz. Oğuz EKİNCİOĞLU’nun toplantıda Türk Eczacıları Bir-
liğinin son altı aylık çalışma raporu hakkındaki görüşlerini aktar-
masının ardından AEO Genel Sekreteri Ecz.Süleyman GÜNEŞ miadı 
geçmiş ilaçların imhası ile ilgili AEO adına bir sunum gerçekleştirdi. 

İTS BİLDİRİMİ YAPMAYAN ECZANELERİN STOK ZARARLA-
RININ KARŞILANMASI SÜRECİ BAŞLATILDI.
İTS Bildirimi yapmayan eczanelerin stok zararlarının karşılanması 
yöntemi ile ilgili yönetim kurulu üyelerimiz ecza deposu yetkilileri 
ile bir toplantı gerçekleştirilerek stok zararlarının karşılanması sü-
reci başlatıldı.

MEDULA PROVİZYON SİSTEMİ VE E-RAPORLARLA İLGİLİ 
YAŞANAN SIKINTILAR SGK YETKİLİLERİ İLE YAPILAN 
TOPLANTILARDA DİLE GETİRİLDİ.
Hastanelerin çıkarmış olduğu e-raporlardaki eksik veya hatalı ya-
pılan düzenlemeler sonucunda ortaya çıkan eczacı mağduriyetleri-
nin giderilmesi için yapılabilecekler ve alınabilecek önlemlerle ilgi-
li SGK yetkilileri ile 23 ve 30 Aralık 2010 tarihinde toplantılar ger-
çekleştirildi. AEO Yönetim Kurulunca çözüm önerileri SGK yetkilile-
rine sunuldu.

CUMHURİYETİMİZİN KURULUŞUNUN 87. YILI TARİHİ 
MEKANDA VERİLEN BALO İLE KUTLANDI. 
28 Ekim’de Ankara Palas’da geçekleştirilen Cumhuriyet Balosunda 
bir araya gelen Ankaralı eczacılar Atatürk’ün sevdiği şarkıları Sa-
natçı Armağan Elçi den dinlediler.

SGK TARAFINDAN DÜZENLENEN 5. SEKTÖREL PAYLAŞIM 
TOPLANTISINA AEO ADINA GENEL SEKRETER ECZ.
SÜLEYMAN GÜNEŞ KATILDI.
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından düzenlenen sektörün tüm bileşenlerinin 
temsilcilerinin katıldığı 5. İlaç Sektörel Paylaşım Toplantısına Ankara Eczacı Oda-
sı adına AEO Genel Sekreteri Ecz. Süleyman GÜNEŞ katılarak eczacıların sektör-
de ve SGK ile yaşanan sıkıntılarını ve çözüm önerilerini dile getirdi. T.C. Sağlık 
Bakanlığı, T.C. Maliye Bakanlığı,Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığı, Kamu İhale Kurumu Başkanlığı Üniversitelerarası Kurul Başkanlı-
ğı, SGK Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Rekabet Kurumu Başkanlığı, Tür-
kiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği, Türkiye İlaç 
Sanayi Derneği, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası, Türk Eczacıları Birliği,Türk 
Tabipler Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği ve Ecza Depocuları Derneği yetkilile-
rinden oluşan geniş katılımlı toplantı 24 Aralık 2010 tarihinde gerçekleştirildi.

İSTANBUL ECZA KOOP YETKİLİLERİ İLE AEO YÖNETİM 
KURULU BİRARAYA GELDİ.
26 Kasım tarihinde gerçekleştirilen toplantıda yöneticiler koopera-
tifçilik ve eczacılık mesleğinin sorunları üzerine fikir alışverişi yap-
tılar.

AEO GENEL SEKRETERİ ECZ.SÜLEYMAN GÜNEŞ TRT 
RADYOSUNDA CANLI YAYINA KATILDI.
Evde İlaç Kullanımı ile ilgili AEO Genel Sekreteri Ecz.Süleyman Gü-
neş TRT Ankara Radyosunda 24 Ocak 2011 tarihinde canlı yayına 
katıldı. Genel Sekreter Süleyman GÜNEŞ canlı yayında Akılcı İlaç 
Kullanımı ile bilgiler verdi.

AEO YÖNETİM KURULU TARAFINDAN YENİ YIL KOKTEYLİ 
VERİLDİ.
Ankaralı eczacılar 29 Aralık Çarşamba akşamı Bilkent Otel de AEO 
Yönetim Kurulu tarafından verilen kokteylde bir araya geldi. AEO 
tarafından verilen kokteylde eczacılar hem birbirleriyle sohbet 
edip hem de gece boyunca eğlenme imkanı buldular.

AEO YÖNETİM KURULU ANKARA VALİSİ SAYIN ALAADDİN 
YÜKSEL’İ MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.
AEO Yönetim Kurulu Ankara Valisi Sayın Alaaddin Yüksel’e maka-
mında nezaket ziyaretinde bulundu. Sıcak ve olumlu geçen görüş-
mede Ankara ilindeki eczacılık hizmetinin detayları ve eczacılıkla il-
gili gelişmeler konuşuldu.

AEO YÖNETİM KURULU A.Ü.E.F 50.YIL SALONUNUN AÇILIŞI 
VE A.Ü.E.F 50. YIL KUTLAMA TÖRENİNE KATILDI.AEO Yönetim Kurulu 12 Kasım 2010 tarihinde Ankara Üniversitesi 

Eczacılık Fakültesinin kuruluşunun 50.yılı nedeniyle yenilenen kon-
ferans salonunun açılışına ve 17 Aralık 2010 tarihinde gerçekleşen 
50. yıl kutlama törenlerine katıldı.

KKİ ARTIŞLARI VE FİYAT DÜŞÜŞLERİ SÜRECİNDE İZLENECEK 
YÖNTEMLERİN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ ECZA DEPOLARI 
VE İLAÇ FİRMALARI YETKİLİLERİ İLE BİR DİZİ TOPLANTILAR 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Aralık ayı içerisinde yürürlüğe giren referans fiyat uygulamasından 
kaynaklanan fiyat düşüşleri ile KKİ artışından etkilenen ilaçlara ait 
stok zararının ilaç firmaları tarafından tam ve eksiksiz olarak tela-
fi edilebilmesi ve bunun yöntemi ile ilgili ecza depoları ve ilaç fir-
malarının Ankara yetkilileri ile 27 Aralık 2010 tarihinde bir toplan-
tı gerçekleştirildi.

AEO BAŞKANI ECZ.OĞUZ EKİNCİOĞLU KANAL B DE 
YAYINLANAN BİZBİZE İSİMLİ PROGRAMA CANLI YAYIN 
KONUĞU OLDU.
AEO Başkanı Ecz. Oğuz EKİNCİOĞLU, Kanal B de yayınlanan Bizbi-
ze adlı programa 17 Ocak 2011 tarihinde katılarak geçici karekod-
lu ilaçların durumu ve eczacılık mesleğinin sorunları ile ilgili görüş-
lerini aktardı.

Hazırlayan: Uzm. Ecz. Funda GEZER (AEO Yönetim Kurulu Üyesi)
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Eczanelerde Kolonya 
Satılır mı?

Borçlar Kanunu 
Yayımlandı

Kötüye Kullanılma Olasılığı 
Bulunan Göz Damlaları

-Rapor Uygulaması 
“Eee” Dedirtti!

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Su-
numuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 
gereği, eczanelerin kolonya satmak için “perakende 
alkollü içki satış belgesi” sahibi olmaları gerektiğine 
ilişkin haberler basında yer alınca, “Eczanelerde ko-
lonya satılalabilir mi?” sorusu gündeme düştü.

TEB tarafından açıklamada,  kolonyanın, 23.05.2005 
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kozmetik Yönet-
meliğinde yer alan Ek-1 listesinin içinde belirtilen 
ürünlerden biri olduğu, bu itibarla da kolonyanın, 
“kozmetik ürün” olarak kabul edildiği belirtildi. 

Duyuruda, 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkın-
da Kanun ve bağlı Yönetmelikte ise, eczanelerde koz-
metik ürün bulundurması ve satılmasına izin verildiği 
de belirtilerek, kozmetik ürünler konusunda eczacı-
ları uzman olarak kabul edildiğine dikkat çekildi. Ka-
nun kapsamındaki düzenlemelerin özel bir alana iliş-
kin üst normlar olduğu ve genel ve alt bir normla de-
ğiştirilmesinin mümkün bulunmadığı belirtilen duyu-
ruda, halkın eczanelerden kolonya temin etmesi için 
eczacıların herhangi bir özel izin alması gerekmedi-
ği açıktır denildi.

4 Şubat tarih ve 27836 sayılı Resmi Gazetede “Türk 
Borçlar Kanunu” yayımlandı. Kanunda, Makbuz ve 
senetlerin düzenlenmesi, alacaklı ve borçlular ara-
sındaki ilişkiler, zamanaşımı süreleri, Borç ilişkile-
rinde özel durumlar, kapora alınması, sözleşmeler, 
ayıplı mal satımı ve sorumlulukları ve kira sözleş-
melerine ilişkin hususlar yer alıyor. 

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlü-
ğü tarafından Türk Eczacıları Birliği’ne gönderilen 
20.10.2010 tarihli, yazı ile; Siklopejin, Eye-visol, Visi-
ne, Tropamid, Tropamid Fort ve Mydfrin %2.5 Steril 
Göz Damlası adlı müstahzarların reçetesiz satılması-
nın suç teşkil edeceği ve bu durumun tespiti halinde 
cezai müeyyide uygulanacağı bildirildi.

Daha  önce ertelenen e-rapor uygulaması, 01 Ka-
sım 2011 tarihinde başladı. Uygulamanın başlama-
sı ile bazı hastaların raporlarındaki eksiklikler nede-
niyle ilaçlarına ulaşamadıkları ve mağdur oldukla-
rı görüldü. 

Uygulamanın yeni olması nedeniyle raporların dü-
zenlenmesinde eksikliklerle sıklıkla karşılaşılmasın-
dan dolayı, SGK tarafından bir duyuru yayımlan-
dı. Duyuruda, 06.12.2010 tarihine kadar e-rapor da 
tanı ve ilacın uyumlu olduğu ancak ICD-10 kodunun 
uyumsuz olduğu durumlarda kesinti ve iade yapıl-
mayacağı, 06.12.2010 tarihinden itibaren bu tür 
(ICD-10, LDL, KMY, ALT, Hbs) eksiklikleri bulunan 
e-raporların kabul edilmemesi gerektiği belirtildi.

AEO web sayfasında yer alan duyurularda da, ecza-
cıların MEDULA sistemine kayıtlı e-raporları incele-
yerek, raporlu reçeteleri karşılamaları, LDL, Trigli-
serit, KMY ölçümü v.b değerlerin gerekli olduğu ra-
porlar için, bu hususların e-raporda tarihleri ile be-
lirtilmiş olmasına dikkat edilmesi gerektiği belirtil-
di. 

DÜNYADAN KISA, KISA 
Romanya’da Yeni Eczacılık 

Yasası tartışmaları
2011 yılı içerisinde de yürürlüğe girmesi bekle-
nen tasarıda, Kentlerde eczane açma koşulunun  
nüfusa bağlı olması  ve eczaneler arasındaki me-
safenin en az 500 metre olması gerektiği husus-
ları dikkat çekiyor. Reçeteli ilaçların internet üze-
rinden satışının yasaklanması ve alışveriş mer-
kezleri ile tren istasyonlarında eczane açılmasına 
müsaade edilmeyecek olması da dikkat çeken hu-
suslar arasında. 

Norveç’te zincir eczaneler  şikayet edildi.

Norveç’te bazı eczane zincirlerinin, hastalarına 
en ucuz jenerik ilaçları satmadıkları iddiaları ne-
deniyle Norveç İlaç Ajansı’na (NoMA) şikâyette 
bulunuldu. 

Almanya’da Yeni İlaç Fiyat Düzenlemeleri 

İlaç üreticilerinin ilaç fiyatlarını belirleme özgür-
lüğünü kısıtlayan ve ilaç endüstrisine 2 milyar 
Euro’ya mal olması beklenen yasal düzenleme Al-
manya Parlamentosu’nun alt kamarasında onay-
ladı.

Uygulamaya konulacak  yeni düzenlemeyle, ilaç 
fiyatları ilaç üreticileriyle sağlık sigortası kuruluş-
larının müzakereleri sonucunda belirlenecek. 

Bisfenol-A Kimyasal Maddesinin Biberonlarda 
KullanılmasıAvrupa Birliğinde Yasaklanıyor.

Plastik biberonlarda Bisfenol-A (BPA) kullanımı-
nın yasaklandığı Avrupa Komisyonu  tarafından 
duyuruldu. Yasağa ilişkin yapılan açıklamada, bi-
leşimin bebeklerde gelişimi ve bağışıklık tepkisini

etkileyebileceğine ilişkin kaygılara yer verildi. 
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Şeker Ölçüm Çubuklarında Faturalı Dönemin Ardından

Haber Türk Yazarlarından Yiğit Bulut’un
Köşesinde Yayımlanan Yazı, AEO’nın Tepkisini Çekti

Medula Bildiğiniz Gibi, 
Arada Bir ve Geceleri 

Çalışıyor!

SGK Primleri Ödemesinde 
Kredi Kartlı Dönem

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yayımla-
nan 2011/5 sayılı Genelge ile, şeker ölçüm çubukları 11 
Ocak 2011 tarihinde MEDULA eczane provizyon siste-
minde pasif ürün durumuna alındı.

Söz konusu genelgede, SGK aleyhine kan şekeri ölçüm 
çubukları ile ilgili açılan dava neticesinde, Danıştay 
Onuncu Dairesi’nin 05.11.2010 tarihli ve E.2010/10024 
sayılı kararı ile, her bir kan şekeri ölçüm çubuğu için 0,55 
TL ödeme yapılacağına ilişkin sınırlamanın yürütmesinin 
durdurulmasına karar verildiği belirtildi. 

Şeker ölçüm çubuklarının MEDULA sisteminde pasif du-
ruma alınması ile, eczanelerden reçete karşılığı temin 
edilebilen şeker ölçüm çubukları, fatura karşılığı ücreti 
ödenerek temin edilmeye  başlandı.Eczanelerden aldık-
ları faturaları SGK il ödeme birimlerine teslim etmek iste-
yen bazı hak sahiplerine, şahıs adına faturanın düzenlen-
diği eczanenin UBB kaydı olmadığı gerekçesiyle, faturası-
nın kabul edilmediği ve geri ödeme yapılmadığı görüldü.

SGK tarafından yayımlanan “Şeker Ölçüm Çubukları Ec-
zane Faturalarının Değerlendirilmesi Hakkında Duyuru” 
ile, 2011/5 sayılı Genelgenin uygulanmasında, hak sa-
hiplerinin mağdur olmaması amacıyla, yapılacak yeni bir 
düzenlemeye kadar şeker ölçüm çubuklarına ait eczane 
faturalarının karşılanmasını teminen, Şahıs Ödemele-
ri Tıbbi Malzeme Provizyonu ekranında şeker ölçüm çu-
buğu (eczane fatura) seçeneği açıldığı bildirildi. Duyuru-
da, Eczane faturalarının ilgili Müdürlüklerce kabul edil-
mesi, sisteme kaydının şeker ölçüm çubuğu (eczane fa-
tura) seçeneğinin seçilerek yapılması hususunun uygun 
görüldüğü de belirtildi. 

AEO web sitesinde 20 Ocak 2011 tarihinde yayımlanan 
duyuruda yer alan çalışmada, UBB kayıtlarının yapılabil-
mesi için gerekli bilgiler yer verildi. 

Ancak tüm bu gelişmelere rağmen Basında çıkan haber-
lerde SGK tarafından söz konusu uygulamanın ŞUBAT ayı 
içerisinde eski haline getirileceği de dile getiriliyor.

AEO web sayfasında, Haber Türk yazarlarından Yiğit 
BULUT’un 7 Ocak 2011 tarihli köşe yazısı için cevap 
yayımlandı .

Yiğit BULUT’un yazısında yer alan hususlar ilişkin  
açıklamalara yer verilen duyuruda, köşe yazısında 
yazılanlar hakkında yazarın yanlış bilgilendirildiği ile-
ri sürüldü. Duyuruda, köşe yazısında yer alan  ifade-
nin “Sağlıkta aile hekimliği başta olmak üzere çok 
önemli adımlar atıldı. Üreticilerin, ecza depolarının 
ve eczanelerin, stok imkânlarıyla fiyatları yukarı çek-
mesi engellendi. İlaç sektöründe %50 üzerinde fiyat 
düşüşleri oldu” şeklinde olduğuna dikkat çekildi. 

BULUT’un Köşe yazısında yer alan “Stok imkânlarıyla 
fiyatları yukarı çekme” şeklindeki ifadenin  her ne ka-
dar ekonomi bilimi içinde bir karşılığı yoksa da, bir 
emtiayı stoklayarak karaborsa yaratmak anlamında 
kullanıldığının sanıldığı AEO duyurusunda belirtile-
rek, “Ülkemizde ilaç fiyatlarının tek belirleyicisi Sağ-
lık Bakanlığıdır ve ülke genelindeki her eczanede ilaç-
lar aynı fiyatlarla satılır. Hiçbir eczane sattığı ilacın fi-
yatını kendi belirleyemez. Serbest piyasa ekonomisi-
ne bağlı fiyat serbestisi ilaçta geçerli değildir. Bir ila-
cın piyasada az veya çok bulunması da ilaç fiyatını 
etkilemez. Yani sizin tabirinizle “Stok imkânlarıyla fi-
yatları yukarı çekme” olmaz,”  denildi.

MEDULA sistemindeki kesintiler nedeniyle ecza-
cılar ve reçete sahipleri zor anlar yaşıyor.

Mesai saatlerinde çalışmayan sistem nedeniy-
le, reçeteler MEDULA’ya girilemediğinden reçe-
teler eczanelerde birikiyor. Eczacılar, hastaların 
muayene katılım payı borcu ile ellerindeki ilaç-
ları sorgulayabilirlerse, karşıladıkları reçeteleri 
mesai saatleri dışında sisteme kayıt edebiliyor-
lar. Ancak, buna rağmen eczanelerde bekleyen 
hastaların serzenişleriyle de eczacılar muhatap 
kalıyor.

SGK kurum prim  ödemeleri tahsilatı yapılabilme-
si amacıyla  26 banka ile, “Prim Tahsilatı ve Nakit 
Varlıkların Değerlendirilmesi Protokolü” imzalandı-
ğı açıklandı. 

Prim ödeme yükümlülerinin primlerini kredi kartı 
ile ödemeleri konusunda SGK  ile 19 banka arasın-
da protokol imzalandığı belirtilen SGK açıklamasın-
da, prim ödeme yükümlülerinin, protokol imzalayan 
bankaların birinden edinmiş olduğu kredi kartı ile 
aynı bankanın alternatif dağıtım kanalları (internet 
bankacılığı, ATM gibi) aracılığı ile prim ödemelerini 
gerçekleştirebildikleri belirtildi. İlgili bankanın kredi 
kartına verilecek  otomatik ödeme talimatı ile  prim 
ödemelerinin yapabileceği  de açıklamada yer aldı.

Yorulduk Artık… !!!
Düşünüyorum ve öğrencilik yıllarım aklıma geliyor. 
Lise bitmiş, üniversiteye başladığım günler, aylar ve 
yıllar… İçimde hep bir umut, hep bir heyecan… Hem 
insanımıza kutsal sağlık hizmeti vereceğim, hem de 
güzel ve rahat bir yaşam kazanacağım… Okuldan me-
zun oluşum ve askerlik sonrası;  iş ve eş bu aşamada 
artık gerçekleşmiş, hayat kurulmuş, hayaller kısmen 
de olsa gerçekleşmiş…

Etik değerlere önem vererek mesleğimi yerine geti-
rirken; karnımı doyuracak, evimi geçindirecek para-
yı kazanmak ve bunu yaparken de topluma hizmet 
etmek temel ilkem olmuştur. Bu hizmeti yaparken 
de toplum sağlığını ve ülke ekonomisini gözetmek ve 
kendi çıkarlarımdan da ön planda tutmak asıl prensi-
bim olmuştur.

90’lı yılların sonundan başlayarak ve günümüze ka-
dar uzanan bir süreçte meslek erozyonu başladı. Na-
sıl ormanı yok edilen arazide yağmur suları verimli 
topraktaki alüvyonları alıp götürdü ise bu yıllardaki 
erozyon da adeta mesleğimizdeki alüvyonları alıp gö-
türdü.

Alınmayan %10 ve %20’lerin hastalara peşkeş çekil-
mesiyle başlayan süreç, daha da ileriye giderek; bir 
“çekişme” ve “bir inat” uğruna gerek meslektaşları-
mızın içinde, gerekse çeşitli kurumlarla zıtlaşmalarla 

eczacı kar oranlarında düşmelere ve daha da kötüle-
şerek kademeli iskontolar dönemini yaşamamıza ne-
den oldu. İlerleyen zamanla birlikte mesleğimizden 
ve karımızdan kaybetmeye devam edip durduk.

Son 10 yıllık süreci düşünüyorum… Sürekli didinme-
lerimiz ve ekiplerimizin yoğun çabalarıyla daha önce-
den zaten elimizde olan ve bu süreç içinde kaybetti-
ğimiz haklarımızı ve kazanımlarımızı kısmen de olsa 
geri kazanmanın sevincini yaşadık; yani ek olarak pek 
bir şey kazanamadık, protokol dönemlerini yaşadık, 
saatlerce süren görüşmeler yapıldı… Bu saatler süren 
görüşmelerde masa başında, bu süreçte kaybettiği-
miz meslek kazanımlarının birkaç tanesini kazandık 
ve sevindik. Eylemler yapıldı, mitingler organize edil-
di… Kaybettik, geri kazandık;  tekrar kaybettik ve tek-
rar geri kazandık; bu süreç devam edip durdu…

Ama hep didindik ve hep uğraştık…

İlaç fiyatlarında düşüşler oldu. Biz eczacılar kaybet-
tik, ama düşündük: halkımız daha ucuz ilaçlara ula-
şıyor diye sevindik, ama biz eczacılar aslında kaybe-
dendik. Kamu kurum iskontoları ile tanıştık. Biz ecza-
cılar kaybettik, ama yine sevindik; çünkü devletimiz 
daha ucuz ilaç satın alacak ve halkımız ilacına daha 
kolay ulaşacaktı. Ancak biz eczacılar yine kaybeden-
dik, sermayesi eritilen ve kamulaştırılandık… Kamu 
kurum iskontoları yine artırıldı ve biz eczacılar yine 
üzüldük: sermayemiz eriyor ve yok olmaya doğru gi-
diyoruz diye, ama yine de sevindik, ilaçta yıllardır sö-
mürülen ülkemiz daha ucuza ilacı halkımıza sunuyor 
diye, ama yine kaybeden değişmedi ve o yine biz ec-
zacılardık…

Ve bu zincirin son halkası olarak, İTS’nin hayatımıza 
girişi söz konusu oldu. Biz eczacılar, sahte ilaç kupür-

lerinden kurtulacağız, küpür kesmeyeceğiz, devleti-
miz zarar etmeyecek diye sevindik ilk başta…

Derken, elimizde mevcut olan ilaçlarımız, karekodu 
olmadığı için satılamaz konumuna düştü ve üzüldük. 
Sanal karekod etiketi ile 2010 yılının son gününe ka-
dar satılabilir dendi; sermayemiz ve ülke ekonomisi 
zarar görmeyecek diye sevindik.

Oysa, G2D etiketler sanaldı ve son gün olarak 2010 
Aralık görünüyordu, kutu üzerinde son kullanma tari-
hinin dolmasına çok uzun süre olmasına rağmen, bu 
etiketlerin gününün dolmasıyla, SGK bize bu ilaçla-
rı satamayacağımızı belirtti ve “Ben bu ilaçları almı-
yorum” dedi. Sermayemiz gözümüzün önünde imha 
oluyor, ülkece döviz olarak ödediğimiz ilaçlar ülke 
ekonomisinden kaybolup gidiyor diye üzüldük.

Halbuki hep biz fedakârlık yaptık,  hep biz  ülkemize 
faydamız dokunuyor, dokunacak diye, kendi kayıpla-
rımızı sinemize çekerek sevindik ve bu yurdun birer 
vatandaşı olan ve yine bu yurdun vatandaşlarına yeri 
geldiğinde sırdaş olan, gecenin kör karanlığında nö-
bet tutan ve gerektiğinde hastasıyla beraber üzülen 
biz eczacılar da yetkililerden; 

“Bunlar hep verdiler, kazandılar verdiler, kazanama-
dılar; sermayelerindeki özvarlıklarından verdiler, hep 
verdiler, hep verdiler. Yeter artık almayalım biraz da 
biz verelim” demelerini bekledik ama göremedik, 
zira vermediler ve hep istemeye devam ettiler.

Ben bu süreç ne zaman bitecek diye merak ediyorum 
ve hala yukarda söylediğim cümlenin yetkililer tara-
fından ne zaman kurulacağını merak ediyorum ve ek-
lemek istiyorum tüm eczacı kardeşlerim adına: YO-
RULDUM ARTIK ÜZÜLMEK İSTEMİYORUM…

Ecz. Süleyman GÜNEŞ
sgunes3@gmail.com
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Başkan’danSTOK ZARARLARININ KARŞILANMA 
SÜRECİ BAŞLATILIYOR

AEO tarafından yapılan duyuruda “Stok Zararlarımızın Karşılanması 
Sürecini Başlatıyoruz” denildi.

ilaç görseli kullanabilirsin

Söz konusu duyuruda,” Bilindiği üzere 18 Aralık 
2010 tarihinde yürürlüğe giren kamu kurum is-
kontosu değişikliği nedeniyle 3 bini aşkın ilaçta 
stok zararı oluşmuştur. Stok zararlarının firmalar-
ca karşılanması sürecinde Türkiye genelinde 15 
bin meslektaşımız Türk Eczacıları Birliği’nin öner-
diği İlaç Takip Sistemi üzerinden bildirim yaparak 
zararlarının karşılanmasını talep ederken, 9 bine 
yakın meslektaşımız içinde odamızın da bulundu-
ğu bazı eczacı odalarının duyuruları ışığında İlaç 
Takip Sistemine stok bildiriminde bulunmamıştır. 
İlaç Takip Sistemine stok bildiriminde bulunmayan 
meslektaşlarımızın stok zararlarının karşılanması 
için ilaç sanayisinin temsilcileriyle yapılan görüş-
melerde geriye dönük 45-30-15 gün yönteminin 
uygulanması talep edilmiştir. Yapılan görüşmeler-
de ilaç sanayisinin temsilcileri de stok zararlarının 
eczaneler arasında ayrım gözetilmeksizin karşıla-
nacağını dile getirmişlerdir.

Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti 21 Ocak 2011 
tarihinde yaptığı duyuruda da İlaçta Durum Ko-
misyonu tarafından İTS’ye stok bildiriminde bu-
lunmayan meslektaşlarımıza yönelik çalışma ya-
pılmakta olduğunu, sektör bileşenleriyle görüşü-
lerek yapılacak işlemlerin ayrıca duyurulacağını 
ve bu grup meslektaşlarımızın kesinlikle mağdur 
edilmeyeceğini belirtmiştir.

Yapılan açıklamalara rağmen İTS’ye stok bildiri-
minde bulunmayan meslektaşlarımızın zararları-
nın karşılanmasına yönelik somut bir adım bugü-
ne kadar atılamamıştır.

Yönetim Kurulumuzca sürecin başından itibaren 
önerilen, geriye dönük 45- 30 -15 gün yönteminin 

uygulanmasına ilişkin olarak yapılacak işlemler sı-
rasıyla aşağıda yer almaktadır.

1- İlaç Takip Sistemi üzerinden stok bildiriminde 
bulunmayan meslektaşlarımız aşağıda yer alan 
linkden ulaşacakları formu dolduracak, sonrasın-
da kendilerine gelecek olan e- postayı onaylaya-
caklardır. Bu sayede bildirim işlemi tamamlanmış 
olacaktır.

 2- Bu eczanelerin listesi Odamız tarafından bölge-
mizde faaliyette bulunan dağıtım kanallarına ileti-
lecektir.

3- Dağıtım kanalları bu listede yer alan eczanele-
rin stok zararlarını, 45-30-15 gün geriye dönük be-
lirleyerek, Odamıza 31 Ocak 2011 Pazartesi akşa-
mına kadar göndereceklerdir.

4- Dağıtım kanallarından gelen bilgiler Odamız ta-
rafından düzenlenerek meslektaşlarımıza iletile-
cek ve fiyat farkı faturalarının kesilmesi sağlana-
caktır.

5- Hazırlanan fiyat farkı faturaları meslektaşları-
mız tarafından ilgili dağıtım kanallarına gönderi-
lecektir.

6- Dağıtım kanalları meslektaşlarımız tarafından 
gönderilen faturalarda yer alan bilgileri ilaç firma-
larına gönderecek, gerekli mutabakat sağlandık-
tan sonra bu fatura bedelleri eczanelerin borçla-
rından düşülecektir.

İTS’ ye stok bildirimi yapmayan meslektaşlarımızın 
stok zararlarının karşılanabilmesi için 28.01.2011 
Cuma günü saat 17:00’ye kadar aşağıdaki linkden 
bildirim yapmaları gerekmektedir.” denildi.

ORTAK AKIL OLMADAN ÖRGÜT 
BİLİNCİ OLUŞMASINI BEKLEMEK…
Merhaba Değerli Meslektaşlarım,
Mesleğimizi yıpratmaya, geleceğini karartmaya yönelik uygula-
maların şiddetinin giderek arttığı bir süreci hep birlikte yaşıyoruz. 
Bu zor günlerde en akılcı yol, örgüt birliği ve bütünlüğü bilincine 
sahip olmak ve bu bilinçle hareket edebilmektedir.
Örgütlülük ve örgüt bilinci demişken; Son yaşanan ilaç fiyat düşüş-
leri ve kamu kurum iskontoları artışları ile ilgili yaşanan sürece bir 
göz atalım isterim.
Hepinizin bildiği gibi İTS konusu uzun süredir gündemimizin baş-
köşesinde oturuyor. En başa dönersek; İTS ile tanışmamız sıkça 
tekrarlanan ertelemelerle oldu. O dönemde meslek örgütümüzün 
üst çatısı olan TEB, belirli şartlar ortaya koyarak, bu şartlar oluş-
madan İTS’ ye geçişin karşısında olacağını açıkça beyan etti. Doğ-
rusuda buydu zaten. 
Ancak, TEB’ nin öne sürdüğü, dağıtım kanallarının sisteme dahil 
edilmesi, Medula ve İTS sisteminin sorunsuz bir şekilde işletilme-
si, İlaç Fiyat Kararnamesinde yer alması kaydıyla stok zararları-
nın karşılanmasının yasal teminat altına alınması, eczanelere stok 
düzeltme hakkının verilmesi gibi koşullar yerine getirilmemişken 
bu gün İTS, gündemimizin değil meslek hayatımızın baş köşesin-
de oturuyor.
Daha düne kadar yukarda sözünü ettiğim taleplerimiz karşılan-
mazsa, stok bildirimi yapmayı red ediyoruz diyen TEB, bu gün sa-
dece örgüt içi politika önceliğiyle, İTS’ ye stok bildirimi yapılması 
için eczacıyı teşvik etmeye çalışan yayınlar yapmaktan çekinmiyor. 
Ne oldu da TEB bu konudaki tavrını değiştirdi? TEB Merkez Heye-
ti Başkanlık Divanı’nın çok sık yapmakla her fırsatta öğündüğü ve 
6643 sayılı yasada yer alan Başkanlar Danışma Kurulu Toplantısı 
yapılırsa, o zaman bu konuda daha fazla bilgilenmeyi ve size daha 
net bilgiler aktarabilmeyi umuyorum. 
Değerli Meslektaşlarım;
İTS ye stok girişi yapma meselesi maddi değil mesleki bir konu-
dur ve daha da önemlisi mesleki bir duruştur. Bizler Meslek Örgü-
tü Yöneticileri olarak, İTS eczacıyı mağdur etmeye devam ederken 
onlarcasını yaşadığımız fiyat düşüşlerinin sadece birinde zararla-
rı karşılanacak umuduyla stok girişi yapması için üyelerimizi yön-
lendirmenin neye mal olacağını iyi hesaplamak zorundayız. Üste-
lik firmaların stok zararlarını karşılaması için yasal bir zorunluluğu 
yokken verilen sözlere nasıl güvenildi, varıldı denilen mutabakat-
lara nasıl inanıldı anlamak mümkün değil ne yazık ki. Daha kısa bir 
süre önce sözleşmeler için atılan imzalar geri çekilmemiş miydi?
Değerli Meslektaşlarım;
Tüm bunlar yaşanırken 23 Eczacı Odası tarafından yapılan Başkan-
lar Danışma Kurulu çağrısı hepinizin bildiği bir konu. Çağrı met-
ni gayet açık bir şekilde birliğe ve bütünlüğe davet ederken, bu 
çağrıyı örgüt bütünlüğüne zarar vermekle özdeşleştirmenin, po-
litik manevra yapmaktan öteye gitmeyeceği tüm gerçekliğiyle or-
tada durmaktadır.
Bildiğiniz gibi bu dönemde Ankara Eczacı Odası, Türk Eczacıları 
Birliği Merkez Heyeti’nde iki üye ile temsil edilmektedir. Ancak, 
bu durum yapılan yanlışların üstünü örtmemiz ve saklamak için 
çaba göstermemiz anlamına gelmez ve gelmemelidir de. Gördü-
ğümüz yanlışlıkları elbette dillendireceğiz, söz ile sonuç alamadı-
ğımızda elbette yazıya dökeceğiz. 
Türk Eczacıları Birliği yönetim kadrolarının içinde temsil edilsin 
veya edilmesin Ankara Eczacı Odası’nın, taşıdığı bilinci kaybetme-
si söz konusu olamaz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonrada 
üyelerinin arasında ve yanında yer alacaktır. Asıl görevimiz üye-
lerimizin geleceğine olumlu katkı yapacak politikaları üretmektir. 
Meslek örgütü iç yapılanması ve seçim politikaları asla öncelik-
lerimiz olamaz, olmayacaktır. Her ne kadar içerde üyesi bulundu-
ğu halde muhalefet yapan oda olarak haksız ve kasıtlı suçlamala-
ra maruz kalsak da doğru bildiğimiz yoldan şaşmayarak, gördüğü-
müz yanlışları hür irademizle söylemeye devam edeceğiz. Bu yan-
lışlarla dolu sürece ne sadece seyredip tanıklık edecek, ne de 
alet olacağız. Meslek örgütümüzü daha da güçlü kılmak adına 
gereken neyse onu yapacağız. 
Üyelerine tepeden bakan, bilgi vermeyi bile “lütfen” gerekli gö-
ren, ortak aklı yok sayan, eğilip bükülen ve antidemokratik olan 
her türlü tavrın ve düşünce yapısının karşısında olmaya devam 
edeceğiz.

Saygılarımla,



23 ECZACI ODASININ BAŞKANLAR DANIŞMA KURULU ÇAĞRISI
14.12.2010 

Türk Eczacıları Birliği’nin internet sayfasında 13.12.2010 tarihinde (dün) yayınlanan 
duyuruda meslektaşlarımızın İTS ne stok ve mal alım bildirimi yapmaları gerektiği 
bildirilmiştir. Bugün 14.12.2010 tarihinde tekrar bir duyuru yayınlanarak mal alım 
bildirimi yapılmasına gerek olmadığı, sadece stok bildirimi yapılmasının yeterli ol-
duğu belirtilmiştir.

Kısa süre önce stok düzeltme hakkı verilmeden ve dağıtım kanalları sisteme dahil 
olmadan meslektaşlarımızın İTS ne bildirim yapmasını uygun görmeyen ve bu yön-
de duyurular yapan TEB her ne olduysa bugün tam ters yönde görüş bildirmektedir.

Stok düzeltme hakkı verilmeden, stok zararlarının karşılanmasının İlaç Fiyat Ka-
rarnamesine yazılmak suretiyle yasal teminat altına alınmadan İTS ne mal alım ve 
stok bildirimi yapılmasını kesinlikle uygun bulmuyoruz.

Son beş yıl içinde eczacılara yaşatılan ekonomik çöküntü göz önünde bulunduruldu-

ğunda bu son darbeyi meslektaşlarımızın kaldıramayacağı açıktır. Böyle bir dönem-
de TEB örgütlü gücünü kullanmak yerine kendi kabuğuna çekilmiş ve derin bir ses-
sizliğe bürünmüştür.

Bir yıl önce benzer koşullar oluştuğunda kepenk kapatmak suretiyle tüm örgütümü-
zü eylemlilik noktasına götüren merkez heyetimizin böylesine bir dönemde Başkan-
lar Danışma Kurulu yapmamasını, eczacı odası başkanlarımızın bile gelişmeleri TEB’ 
nin internet sayfasından öğrenmesini kaygı ile izliyoruz. Ayrıca TEB Merkez Heyeti 
tarafından sergilenen katılımcılıktan ve örgütsel bütünlükten uzak yönetim biçimini 
de kabul edilir bulmuyoruz. 

Biz aşağıda imzaları bulunan Eczacı Odaları olarak en geç 16.12.2010 Perşembe 
günü olmak üzere acil ve olağanüstü gündemli Başkanlar Danışma Kurulu yapılma-
sını, bu zor süreçte örgütümüzün izleyeceği yol haritasının ortak akılla belirlenme-
sini talep ediyoruz.

Saygılarımızla; 

İstanbul Eczacı Odası

Ankara Eczacı Odası

İzmir Eczacı Odası

Bursa Eczacı Odası

Gaziantep Eczacı Odası

Antalya Eczacı Odası

Diyarbakır Eczacı Odası

Erzurum Eczacı Odası

Kahramanmaraş Eczacı Odası

Denizli Eczacı Odası

Zonguldak Eczacı Odası

Trabzon Eczacı Odası

Tekirdağ Eczacı Odası

Mersin Eczacı Odası

Hatay Eczacı Odası

Kocaeli Eczacı Odası

Aksaray Eczacı Odası

Van Eczacı Odası

Mardin Eczacı Odası

Batman Eczacı Odası

Amasya Eczacı Odası

Karaman Eczacı Odası

Adıyaman Eczacı Odası

T.C Milli Eğitim Bakanlığı Altındağ Türkerler İlköğretim Okulu Müdürlüğü’nün Ankara Eczacı Odasına Atatürk Kö-
şesi yapılması ve Okul Kütüphanesi için kitap yardımı talebi AEO Yönetim Kurulunca değerlendirilerek uygun bu-
lundu. AEO tarafından yaptırılan Atatürk Köşesi 10 Kasım 2010 Çarşamba günü saat 14.00 te yönetim kurulu ve 
meslektaşlarımızın katılımı ile gerçekleştirilen törenle açıldı. Okul Müdürü Yücel ÇELİK yaptığı konuşmada Ankara 
Eczacı Odası yönetim kurulu nezdinde tüm Ankaralı Eczacı meslektaşlarımıza anlamlı bir amaca vesile olduğu için 
teşekkürlerini sundu. Törende öğrenciler  katılımcılara mini bir konserin ardından oratoryo gösterisinde bulundu.

A.Ü. Eczacılık Fakültesi kuruluşunun 50. yılı bir hafta 
süren etkinliklerle kutlandı. 13-14 Aralık 2010 tarihin-
de Eczacılık Fakülteleri öğrencilerinin hazırladığı tiyat-
ro şenliği ile başlayan etkinlikler 18 Aralık 2010 tarihin-
de Söğütözü Ramada Otel de gerçekleştirilen ve sanatçı 
Ecz.Atilla ATASOY ve sanatçı Ecz. Serenad Bağcan’ın şar-
kılarıyla renk kattığı Gala Yemeği ile son buldu. Kutlama 
Haftası boyunca Resim ve Fotoğraf Sergisi, Eczacılık Ta-
rihi Sergisi, Taş Plak dinletisi ve ücretsiz meslek içi eği-
tim programları düzenlendi.Yine etkinlikler kapsamında 
düzenlenen tamamen Ankara Üniversitesi Eczacılık Fa-
kültesi öğrencilerinin çalışmaları ile hazırlanan öğren-
ci kongresi olma özelliğine sahip 3D Eczacılık Kongresi, 
3-5 Aralık 2010 tarihleri arasında gerçekleştirildi.Kong-
renin bilimsel ve sosyal programı, öğrenci ağırlıklı ka-
tılımcılarını Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde 
bir araya getirdi. Düzenlenen kongrenin bilimsel prog-
ramı kadar sosyal programı üzerinde de özenle çalışan 
düzenleme komitesi, kongre boyunca kongre katılımcı-
larına Ankara’nın tarihi ve turistik merkezlerini de ziya-
ret imkanı sağladı.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ BAŞKANLIĞI’NA
ANKARA

Eğitime Desteğe Devam

İlaç İndirim Oranları

50. Yıl Kutlamaları

Kamu Kurum İskontosu Değişim Tablosu
NO KAPSAMI İNDİRİM ORANI
1 3.56 TL ALTINDA OLAN İLAÇLAR %4

2 20 YILLIK İLAÇLAR
DP.YA SATIŞI 6.79 TL ÜZERİNDE OLAN 20 YILLIK İLAÇLAR

REFERANS FİYAT ALANA DEK %32.5 (11+21.5)
REFERANS FİYAT ALINDIĞINDA %20.5 (11+9.5)

DP.YA SATIŞI 6.79 TL ALTINDA OLAN 20 YILLIK İLAÇLAR Kapsam dışı 

3 ORJİNAL İLAÇLAR
JENERİĞİ OLMAYAN ORJİNAL İLAÇLAR %32.5 (11+21.5)
JENERİĞİ OLAN ORJİNAL İLAÇLAR %20.5 (11+9.5)

4 JENERİK İLAÇ %20.5 (11+9.5)
5 DEPOCUYA SATIŞ FİYATI 3.56 TL ALTINDA OLAN BÜTÜN İLAÇLAR

Kapsam dışı
6 REÇETESİZ İLAÇLAR, KAN ÜRÜNLERİ, TIBBİ MAMALAR, RADYOFARMASÖTİK ÜRÜNLER, ENTERAL BESLENME ÜRÜNLERİ

11 Aralık 2010 gün ve 27782 sayılı Resmi Gazetede ilaç 
firmaları tarafından SGK’na yapılacak kurum ilaç indirim 
oranları yayımlandı. Yeni indirim oranlarına ait tablo; 

Şeklinde AEO web sayfasında yayımlandı.


