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2011 Yılı Kasım ayında yapılan ilaç fiyat düşüşleri ve KKİ dü-
zenlemelerinden etkilenen ilaçlar eczane stoklarında zarar 
oluşturmuştu. Düzenlemelerden bu yana ilgili mevzuatta 
yapılan değişiklikler doğrultusunda yapılması gereken iş-
lemler TEB web sayfasında duyurulmuştu. Stok zararı olu-
şan ilaçlarını duyurular kapsamında eczane otomasyon sis-
temleri  ile İTS’ye bildiren eczacılar, o günden bu yana za-
rarlarının karşılanmasını beklemekte idi.
Stok zararlarının oluşmasından bugüne kadar yedi ay geçtik-
ten sonra TEB web sayfasında Haziran 2012 ayı başında yeni 
bir duyuru yayımlandı. Duyuruda, “Meslektaşlarımızın, Stok 
Zarar Bildirimi sürecinde İTS’ye bildirdikleri ilaçların oluştur-
duğu stok zararlarının ecza depolarına fatura edilmesi için 
TEBEOS Programında gerekli güncelleme tamamlanmış, di-
ğer eczane otomasyon yazılımları da güncellemeleri yayın-
lamaları konusunda bilgilendirilmiştir.” denildi. 

AEO Başkanı Ecz. Oğuz EKİNCİOĞLU Bizim Gazete’ye yap-
tığı değerlendirmede, yedi aylık süre içerisinde ancak fa-
tura kesilme aşamasına gelinmesini eleştirerek, “Gerçek-
ten de, stok zararlarının geri ödeme süreci çok yavaş ilerli-
yor, umarım bundan sonraki süreç çabuk işler.” dedi. EKİN-
CİOĞLU, geçmişte, TEB duyurularına istinaden fatura dü-
zenleyen eczacıların faturalarındaki tutarların tam olarak 
ödenmediğine dikkat çekerek, “meslektaşlarımızın  maddi 
zarara uğramaması için , kesilen  faturaların bedellerinin 
tam olarak ödenmesi sağlanmalıdır” dedi.
AEO web sitesinde 25 Haziran 2012 tarihinde yapılan duyu-
ruda; “stok zararı faturası kesmemiş olan meslektaşlarımızın 
konu netleşinceye kadar fatura kesmemeleri, kesmiş olanla-
rın ise KDV ödemek zorunda kalmamaları için kestikleri fatu-
raları iptal etmeleri ve konu ile ilgili tarafımızca yapılacak du-
yuruları takip etmeleri önem arz etmektedir.” diye belirtildi.
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STOK ZARARLARI ÖDENİYOR MU?

SIRALI DAĞITIM 
BAŞLADI

1. Ulusal Kamu Eczacıları 
Kongresi 6-9 Aralık 2012 
Tarihinde Yapılıyor
Tüm Kamu Eczacıları Derneği (TÜKED) Başkanı Ecz. Mustafa 
GÖNEN, Bizim Gazete’ye yaptığı açıklamada, 6-9 Aralık 2012 
tarihleri  arasında Rixos Sungate Otel, Beldibi - Antalya’da 
yapılacak olan I. Ulusal Kamu Eczacıları Kongresi’ne bütün 
eczacıları davet etmekten mutluluk duyarız dedi.

(Devamı sayfa 2’de)

SUT’da Yine Değişiklik

(Devamı sayfa 11’de)(Devamı sayfa 4’te)

22 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 
SUT değişikliğinde, daha önce yürürlükten kaldırılmış 
olan reçetede kalem kısıtlaması ile kutu sayısı kısıtla-

ması tekrar yer aldı. Değişiklikte ayaktan yapılan tedavilerde, 
ilaçların parenteral formları ile SUT’un 6.1.8 numaralı mad-
desinde belirtilen durumlar hariç bir reçetede en fazla dört 
kalem ilaç yazılabileceği ve her kalem ilaçtan bir kutunun  be-
deli ödeneceği belirtildi.

(Devamı sayfa ??’da)

Başkan’dan

Ecz. Oğuz EKİNCİOĞLU

Değerli Meslektaşlarım,

6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Ka-
nunda değişiklik yapılmasına dair kanun tasa-
rısı 17 Mayıs 2012 tarihinde TBMM’de kabul 
edilerek yasalaşmış, 31 Mayıs 2012 tarihinde 
de Cumhurbaşkanımız tarafından onaylana-
rak Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yürürlü-
ğe girmiştir.

(Devamı sayfa 11’de)

1 Temmuz 2012 tarihinde başlayacak olan 
e-reçete uygulaması öncesinde, TEB ile SGK ara-
sında Ek Protokol metni imzalandı. 

   -Reçete Uygulaması 
İçin Ek Protokol 

İmzalandı

(Devamı sayfa 3’te)

TEB ile SGK arasından imzalanan 2012 yılı protokolü kap-
samında  bazı ilaçlarda sıralı/kotalı dağıtım 1 Haziran 
2012 tarihinde Ankara’da başladı.
23 Mayıs 2012 tarihinde AEO Yönetim Kurulu tarafından 
Kocatepe Kültür Merkezinde, sıralı dağıtım hakkında bil-
gilendirme amacıyla toplantı düzenlendi. AEO Başkanı 
Ecz. Oğuz EKİNCİOĞLU, sıralı dağıtım hakkında eczacılara 
bilgiler verdikten sonra, katılımcıların sorularını yanıtladı. 
Ankaralı eczacıların büyük ilgi gösterdiği toplantının açı-
lış konuşmasında EKİNCİOĞLU, TEB tarafından hazırlanan 
yazılım nedeniyle karşılaştıkları güçlükleri dile getirirken, 
AEO Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. Barış ŞAHİN’e sisteme ge-
çilmesi esnasında zorlukların üstesinden gelmek için gös-
terdiği yoğun mesai ve emeği için teşekkür etti. 
TEB ile SGK arasında yapılan protokol gereği dağıtıma 
yeniden kura çekerek başlamak zorunda olduklarını ifa-
de eden EKİNCİOĞLU, AEO tarafından yıllardır sorunsuz 
olarak yürütülen sıralı dağıtım sisteminde kullanılan bil-
gisayar programını kullanmak istediklerini ancak bunun 

mümkün olmadığını, TEB tarafından hazırlanan progra-
mın büyük illerde uygulanmasının sorun yaratacağını dile 
getirdi. EKİNCİOĞLU; bahsettiği zorlukların bir ölçüde gi-
derildiğini ancak bunun da gecikmeye yol açtığından bah-
setti. EKİNCİOĞLU, yaptığı sunumda, sıralı dağıtım siste-
mine giren ilaçlardan ve sisteme nasıl girileceğinden, re-
çete onaylarının nasıl yapıldığından da bahsetti. 
AEO Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. Barış ŞAHİN, Bizim Gaze-
teye yaptığı açıklamada; sisteme dahil olan ilaçlarda olu-
şan değişiklikleri AEO web sayfasından meslektaşlarımı-
zın takip etmesinin önemli olduğunu belirtti.

ECZACILIKTA
YENİ DÖNEM

6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile 
2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkın-
da Kanun’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 31 
Mayıs 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yü-
rürlüğe girdi.
AEO Başkanı Ecz. Oğuz EKİNCİOĞLU, Bizim Gazete’ye yap-
tığı açıklamada, İlçe bazında 3500 kişiye bir eczane düşe-
cek şekilde eczane açılacak olmasının, kanun değişikliğinin 
en önemli maddelerinden birisi olduğuna dikkat çekerek, 
eczacılıkta yeni bir dönem başlayacaktır dedi. Muvazaa ile 
ilgili değişikler ile birlikte, nüfus kısıtlamasının muvazaalı 
eczanelerle mücadeleyi kolaylaştıracağını belirten EKİNCİ-
OĞLU,  Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılan geleneksel tıb-
bi bitkisel ürünler de eczanelerde satılacaktır, dedi.

Ankara Eczacı Odası tarafından 28-29-30 Eylül ta-
rihleri arasında ÜRGÜP’te Türkiye’deki eczacıla-
rın katılımına açık “BİTKİSEL 2012 SEMPOZYU-
MU” düzenleniyor.

28-30 Eylül 2012 
PERISSIA HOTEL & CONVENTION CENTER  

KAPADOKYA (ÜRGÜP)
w w w . b i t k i s e l 2 0 1 2 . o r g

(Devamı sayfa 12’de)

Ankara İl Sağlık Müdürü 
AEO’yu Ziyaret Etti
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Sosyal Güvenlik Kurumu yıllardır bekleneni gerçekleştir-
di ve E-reçete uygulamasını başlattı. Her yeni uygulama 
beraberinde sorunları da getirir. Uygulamadaki aksaklık-
lar, yaşandıkça çözülür ve sonunda sistem oturur. Tam da 
bu süreçte deneyimli, işi bilen personele ihtiyaç varken, 
Kurum çok sayıda tecrübeli eczacısının Genel Müdürlük-
ten tayinini çıkarttı.

Hem emekli olana kadar son 5 yılımı birlikte geçirdiğim ve 
çok özlediğim mesai arkadaşlarımı görmek hem de konu-
yu yerinde incelemek adına SGK’na ziyarette bulundum.

Arkadaşlarımın bazılarıyla biraz sonra değineceğim konu-
larda sohbet etme imkanı bulmakla birlikte, daha önce 
diz dize çalıştığım bazı arkadaşlarımla ise Kurum’un bit-
mek bilmeyen toplantıları nedeniyle ne yazık ki görüşme 
fırsatımız olmadı. Zamanında bu toplantıların hemen hep-
sinde görev yapan biri olarak sonuçlarının eczacıların lehi-
ne olmasını diliyorum.

E-reçete uygulaması ile ilgili bilgi istediğimde; benim zi-
yarette bulunduğum tarihte aile hekimlerine şifre verildi-
ği ve bu hekimlerce sisteme 100 bin civarında reçete kay-
dedilmesine karşılık ancak 20 bin kadarının e-reçete sor-
gu ekranından karşılandığı, dolayısıyla uygulamanın tam 
anlamıyla hayata geçmesine 10 gün gibi kısa bir süre kal-
mışken, eczacıların daha ilgili olması gerektiği vurgulandı. 
Yeni sistemin, hep şikayet konusu olan reçete karşılama 
süresini büyük oranda azalttığı, böylelikle hastaların bek-
leme sorununun ortadan kaldırıldığı belirtildi.

Reçetelerin doktorlar tarafından sisteme kaydı yapılırken 
Sağlık Uygulama Tebliği’ne uygunluğunun sorgulanıp sor-
gulanmadığını sorduğumda; doktorların Kurum’la sözleş-
meleri olmadığından böyle bir kısıtlama getirilmediği söy-
lendi. Yani yine biz eczacılar Tebliğ’i çok iyi bilmek, yine 
doktorların reçetelerini çok iyi kontrol etmek zorundayız 
ki hastalara verdiğimiz ilaçların parasını Kurum’dan kesin-
tisiz alabilelim. Aile hekimleri E-reçetelerde düzeltme ya-
pamadıklarını söylemişlerdi. Bu durumda hatalı reçetele-
ri nasıl düzelttireceğimizi sordum. Reçete eczane tarafın-
dan kaydedilmediği sürece gerekli düzeltmenin yapılabil-
diği bildirildi. Ben yine de SUT sorgulamasının doktor re-
çeteyi yazarken yapılmasını savunuyorum. Elbette hekim 
uygun gördüğü tedaviyi yapmakta özgürdür ama SGK has-
tasına medula üzerinden reçete düzenliyorsa SUT kuralla-
rı onun için de geçerli aksi takdirde özel reçete düzenle-
yebilir. Üstelik bu durumda sağlık tesisi ile eczane arasın-
da mekik dokuyan hastanın mağduriyeti de ortadan kal-
kacaktır.

Tayini çıkan eczacılara gelince ki bazıları kendi istekleriy-
le gitmiş. Zira reçete ve fatura kontrolü yapan eczacıların 
ek ödemeleri Genel Müdürlükte görev yapan eczacılardan 
daha yüksek ama yıllarca bu Kurum için canla başla çalış-
mış insanların başka bir birimde görev yapması gerekiyor-
sa da yazısı hazırlanırken ihtiyaç fazlası olduğu için değil 
gideceği yerde kendisine ihtiyaç duyulduğu için olmalıydı. 
Tabi böyle toplu bir personel azalması geride kalanların iş 
yükünü de bir hayli artırmış. Gördüğüm kadarıyla kimse-
nin başını kaşıyacak zamanı yoktu. Gidenlerin de kalanla-
rın da Allah yardımcıları olsun. 

İnternette bir gazetenin,  reçetelerdeki ilaçların 1 Temmuz 
2012 tarihinden itibaren etken madde isimleriyle eczane-
lerin ekranına yansıtılacağını yazdığını okumuştum. Bu-
nun doğruluk derecesi nedir diye sorduğumda; Kurum’da 
bu konunun bir ara gündeme geldiği ama bunun mevcut 
şartlarda yapılamayacağına karar verilerek herhangi bir 
çalışma yapılmadığı ve böyle bir uygulama olmadığının 
basına da açıklandığı bildirildi.

GSS Genel Müdürlüğü’nde bazı odaların kapılarında uz-
man yazıları dikkatimi çekti. Bulunduğumuz yer sağlık üze-
rine olduğu için doğal olarak bu uzmanların sağlık personeli 

olup olmadıklarını sordum. Meğer bu uzman kadrosun-
daki kişilerin hiçbiri sağlık personeli değilmiş. Üstelik 10-
12 eczacı bir odada çalışıyorken onlar 2’şer kişilik odalar-
da ikamet ediyorlar. Aslında Genel Sağlık Sigortası Genel 
Müdürlüğü’nde bu kadar uzman ihtiyacı varsa orada bran-
şında gerçekten uzmanlaşmış hekim ve eczacılar var. Bir 
de öğrendiğime göre bu uzmanların şu anda aldıkları ek 

ödemelerin tamamı emekli maaşlarına yansıtılıyormuş. 
Bu uygulama çok güzel çünkü Kurum’da görev yaparken 
aldığımız ek ödeme maaşımızdan yüksekti hala da öyle. 
Bir çok kişi emekliliğe hak kazandığı halde geliri yarıdan 
daha aza düşmesin diye çalışmaya devam ediyor. Belki bu 
da güzel çünkü insanlar çalışabildiği sürece çalışmaya de-
vam etsinler ama çifte standart olmamalı. 

Hazırlayan: Ecz. Nesrin ÖZASLAN 
(AEO Bizim Gazete Komisyonu Üyesi)

KAMUDA ECZACILIK

SGK’YA ZİYARET
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Tüm Kamu Eczacıları Derne-
ği (TÜKED) başkanı Ecz. Musta-
fa GÖNEN, Bizim Gazete’ye yap-
tığı açıklamada, 6-9 Aralık 2012 
tarihleri  arasında Rixos Sunga-
te Otel, Beldibi - Antalya’da ya-
pılacak olan I. Ulusal Kamu Ecza-
cıları Kongresi’ne bütün eczacıla-
rı davet etmekten mutluluk du-
yarız dedi. GÖNEN; “Bu sene ilki 
düzenlenecek olan ve katılımları-
nız ile sürekliliği olacağına inan-
dığımız kongremizin amacı, ecza-
cıların meslekteki yeni gelişmele-
ri yakından izlemesi ve sıkça kar-
şılaştıkları sorunlara çözüm yolla-
rı bulmalarına yararlı olacak bil-
gilerle donanmalarını sağlamak-
tır. Bu amaç doğrultusunda, mes-
leğimizle ilgili sorunları irdeleye-
rek, eczacılık mesleğinde ‘nerede-
yiz ve nerede olmalıyız?’, ‘değişen 
dünyada mesleğimizin misyon 
ve vizyonu ne olmalıdır?’ ‘mes-
leğimizi uygularken karşılaştığı-
mız ortak sorunlara pratik ve akıl-
cı çözüm yolları nasıl bulunur?’ 
gibi sorulara cevaplar arayacak; 
mesleki yetkinliğimize nasıl sa-
hip çıkmamız gerektiğini tartışa-
cak, farklı mesleki platformlarda 
çalışan eczacılarımızın deneyim-
lerinden faydalanarak hep birlik-
te meslek adına yapıcı ve yenilik-
çi yaklaşımlar bulmaya çalışaca-
ğız.” dedi. 

1. Ulusal Kamu Eczacıları Kongresi 
6-9 Aralık 2012 Tarihinde Yapılıyor
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1 Temmuz 2012 tarihinde başlayacak olan e-reçete uy-
gulaması öncesinde, TEB ile SGK arasında Ek Protokol 
metni imzalandı. TEB web sayfasında 29 Haziran 2012 
tarihinde yayımlanan duyuruda; “Sosyal Güvenlik Ku-
rumu ile Birliğimiz arasında 01.02.2012 tarihinde im-
zalanan Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişi-
lerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Te-
minine İlişkin Protokolün 10. Yürütme başlıklı madde-
sinde yer alan hüküm doğrultusunda, protokol ile ilgi-
li olarak Mayıs ayında başlayan değerlendirme görüş-
meleri sonucunda, e-reçete uygulamaları ile protokolün 
fesih maddeleri ile ilgili bazı düzenlemelerin yer aldığı 
bir Ek Protokol metni imzalanmıştır.” denildi. Duyuru-
da, Ek protokol ile, 01.07.2012 tarihinde ülke genelin-
de başlayacak olan e-reçete uygulamalarında, Kurum-
la sözleşmeli eczaneler tarafından uyulması gereken 
usul ve esasların belirlenmiş olduğuna dikkat çekilerek, 
e-reçete uygulamalarında Ek-Protokol hükümlerine uy-
gun işlem yapılması gerektiği belirtildi. 

TEB web sayfasında yayımlanan duyuruda bahsi geçen 
“E-Reçete Sık Sorulan Sorular” başlıklı duyuru, SGK ME-
DULA sisteminde 28 Haziran 2012 tarihinde yayımlandı.  

Söz konusu duyuruda; “Eczane tarafından karşılanarak 
MEDULA eczane sistemine kaydedilmiş e-reçete üzerine 
hekim tarafından, ilaç açıklama alanı eklenmesi,  reçe-
te açıklama alanı eklenmesi, EHU ONAYI yapılması, ICD 
10 tanı kodu ekleme işlemi yapılabilmektedir.” denildi.

Duyuruda e-reçeteler üzerinde eczanelerde yapıla-
bilecek değişikliklerle ilgili olarak; “e-reçete görüntü-
leme işlemi sonrası reçete giriş ekranı üzerinde he-
nüz MEDULA eczane sistemine eczacı tarafından kay-
dedilmemiş e-reçete üzerinde eczane tarafından; ilaç 
dozunun azaltılmasına, kullanım periyodu ve birimi-
nin değiştirilmesine,  İlacın e-reçeteden çıkartılmasına,  
ilacın adedinin azaltılmasına MEDULA  eczane sistemi 
izin vermektedir.” diye belirtildi.

Duyuruda, reçeteler üzerinde eczaneler tarafından ya-
pılabilecek değişiklikler ile ilgili olarak, “E-reçete görün-
tüleme işlemi sonrası reçete giriş ekranı üzerinde henüz 
MEDULA eczane sistemine eczacı tarafından kaydedil-
memiş e-reçete üzerinde eczane tarafından; İlaç dozu-
nun azaltılmasına (Kurumca belirlenecek tarihe kadar), 
kullanım periyodu ve biriminin değiştirilmesine (Kurum-
ca belirlenecek tarihe kadar), ilacın e-reçeteden çıkar-
tılmasına, İlacın adedinin azaltılmasına Medula eczane 
sistemi izin vermektedir.” denildi.

AEO Genel Sekreteri Ecz. Süleyman GÜNEŞ, eczaneler 
tarafından kayıt edilen reçetelerde tespit edilen tanı ek-
sikliklerinin hekim tarafından eklenmesine izin verilme-
sinin hastaların mağduriyetini önleyeceğine dikkat çek-
ti. GÜNEŞ,  “Uygulamada sıkıntı ile karşılaşılmaması 
için, AEO web sayfasında da yayımlanan E-Reçete Sık 
Sorulan Sorular başlıklı duyurunun dikkatli bir şekilde 

     -Reçete Uygulaması İçin 
Ek Protokol İmzalandı

okunmasını meslektaşlarımıza öneririm” dedi. GÜNEŞ, 
meslektaşlarımızın yayımlanacak duyuruları da dikkatli 
bir şekilde takip etmesi gerektiğini  belirtti.

AEO Genel Sekreteri Ecz. Süleyman GÜNEŞ, Ek protokol  
ile ilgili olarak; e-reçetelere ait herhangi bir reçete çıktı-
sının fatura ekine konmayacağını belirterek, şeker ölçüm 
çubukları, iğne ucu ve karekodu bulunmayan ilaçları ih-
tiva eden e-reçeteler için reçete çıktısı alınarak, barkod-
lar ve varsa fiyat küpürlerinin reçete çıktısına yapıştırı-

lacağına dikkat çekti. GÜNEŞ; e-reçete altyapısı hazırla-
nıncaya kadar majistral ilaç ihtiva eden reçetelerin, TSK 
reçetelerinin, işyeri hekimlerinin düzenleyeceği reçete-
lerin ve aile hekimlerinin mobil uygulama çerçevesinde 
düzenlemiş oldukları reçeteler ile yurt dışı sigortalıları-
na ait reçetelerin manuel olarak düzenleneceğini belirt-
ti. GÜNEŞ, Bizim Gazete’nin 4. sayfasında da yayımlanan 
Ek Protokol metninin ayrıntılı bir şekilde incelenmesinin 
önemli olduğunu belirtti.

ANLAYAMADIM
Avrupa’nın en pahalı benzinini biz kullanıyoruz. 
Euro’daki artışlar ve inişler anında benzin fiyatlarına 
yansıtılıyor. Gerçi artışlar lira, inişler kuruş şeklinde olu-
yor ama yine de yansıyor. Benzini devlet değil, fakiriyle 
zenginiyle halk kullanıyor. Yani devlet benzini halka sa-
tıyor, para kazanıyor. Benzin fiyatları artınca, zincir et-
kisiyle her şeyin fiyatı artıyor, zararı yine halk görüyor.

Avrupa’nın en ucuz ilacını da biz kullanıyoruz. Devlet 
söz vermiş zamanında. Söz verdiğinde 1TL=1.90 Euro.  
Eğer artarsa Euro demiş, ben de ilaç fiyatını artırırım. 
Euro olmuş 2.35. Söz veren devlet sözünde durmadığı 
gibi fiyatları %40 da geri çekmiş. Seçimlerde övünmüş-
ler bir de, Avrupa’nın en ucuz ilacı bizde diye.

Sonuçta eczacı perişan, depocu perişan, yerli ilaç sa-

nayi perişan. Yabancı ilaç sanayi ise göbek atıyor. Akın 
akın ülkemize geliyorlar. Yerli firmaları tek tek satın alı-
yorlar. Yerli sermayenin yapacağı bir şey yok, bitik du-
rumdalar, teslim oluyorlar yabancılara mecburen. Yok 
pahasına satıyorlar kendilerini. Hükümet memnun. O 
işin para kısmına bakıyor. Cari açığın kapanmasına ya-
rarı var bu satışların, gerisi beni ilgilendirmez diyor. 
Teknoloji transferi de yok bu satın almalarda. Adam-
lar fason imalat amacıyla alıyorlar fabrikaları. Burada 
ucuza üretip 3. Dünya ülkelerine pahalıya satmak için. 
İran’a, Irak’a, Afrika’ya satılıyor ürettikleri. Ha bir de bu-
rada işler düzelir, artarsa fiyatlar, işte o zaman kaymak-
lı ekmek kadayıfı olur bizim için diyorlar, beklemek için 
sermaye gücü var nasılsa adamlarda.

Devlet diyor ki; ben “Sosyal Devletim” , halkımın ila-
cını ben karşılarım. En büyük alıcı ben olduğuma göre 
de ilacın fiyatını da ben belirlerim. 10 liralık ilacı 6 li-

raya alırım. E iyi de arada-
ki fark? Onu halkım ödesin.  
Yazdırdığı ilaç başına da ayrı-
ca 1 TL ödesin.  Bir de muaye-
ne ücreti ödesin bana, başka 
bir şey istemem. İyi de Sosyal 
Devlet Baba, adam 10 liralık 
ilaç alıyor, fark, katılım payı, 
muayene ücreti falan der-
ken 15 lira ödüyor nasıl iş bu? 
Ben anlamam diyor Sosyal Devlet Baba, Avrupa’nın en 
ucuz ilacı bizde.

Ben bu işi gerçekten anlamadım dostlar? Avrupa’nın en 
pahalı benzinini satıyoruz kazığı biz yiyoruz, Avrupa’nın 
en ucuz ilacını satıyoruz kazığı yine biz yiyoruz.  Anla-
yan bana da anlatsın lütfen.

Ecz. Çağatay TÜMER
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Ankara Eczacı Odası ve Ankara İl Sağlık Müdürlüğü arasın-
da dayanışma ve bilgi paylaşımı görüşmeleri devam ediyor. 
11 Haziran 2012 tarihinde Ankara İl Sağlık Müdürü Dr. Se-
raceddin ÇOM, İlaç ve Eczacılık Şube Müdürlüğü İl Sağlık 
Müdür Yardımcısı Dr. Jale ÖZTÜRK ve Ankara İl Sağlık Mü-
dürlüğü İlaç Ecz. Şube Müdürü Ecz. Nur Meral SEYFELİ, An-
kara Eczacı Odasını ziyarete gelerek eczanelerin ortak so-
runları ve çözümleri konusunda görüşlerini bildirdi. Görüş-
meler sonrasında AEO web sayfasında nöbetlerle ilgili du-
yuru yayımlandı. Ankara İl Sağlık Müdürü Dr. Seraceddin 
ÇOM ve Ankara Eczacı Odası Başkanı Ecz. Oğuz EKİNCİOĞ-
LU etik dışı çalışan eczanelerin denetimleriyle ilgili ortak 
hareket edilmesi gerekliliğine değinerek reçete toplatma, 
simsarlık, reçete yönlendirme vb sorunların kökten çözü-
mü için görüşmelerin devam edeceğini belirttiler.

Ankara İl Sağlık Müdürü 
AEO’yu Ziyaret Etti

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN 
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ÜYESİ ECZANELERDEN 

İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN EK PROTOKOL METNİ

TEB Bölgelerarası Toplantısı Yapıldı 
TEB  38. dönem I. Bölgelerarası Toplantı 24-27 Mayıs tarihleri 
arasında Antalya-Side’de yapıldı. Bölgelerarası toplantısına TEB 
Merkez Heyeti, eczacı odası yöneticileri ve delegeleri katıldı. 
Toplantı esnasında yapılan konuşmalarda çoğunlukla, 6197 sa-
yılı yasada yapılan değişikliklere yer ayrıldı. TEB çalışma rapor-
larının katılımcılara sunulduğu toplantıda çalışma raporları ko-
nuşmacılar tarafından değerlendirildi, atölye çalışmaları yapıldı.

MADDE 1: 01.02.2012 tarihinde imzalanan Protokole 
aşağıdaki madde eklenmiştir.

“3.2.15. Reçete hekim tarafından elektronik (e-reçete) 
ortamda da yazılabilecektir. E-reçete olarak düzenlenmiş 
reçeteler için aşağıdaki kurallar eczane tarafından uygu-
lanacaktır:

3.2.15.1. Hastanın T.C. kimlik numarası ve Medula 
takip numarası/elektronik reçete numarası Medu-
la eczane provizyon sistemine girilecektir.

3.2.15.2. Reçete muhteviyatı, bu protokol hüküm-
lerine göre hastaya/ilaçları alana teslim edilecek-
tir. Bu işlem, eczaneden ilaçları alan kişinin T.C. 
kimlik numarasının Medula eczane provizyon sis-
temine kayıt edilmesi ile tamamlanmış olacaktır. 
Bu şekilde yapılan işlemlerden sonra eczacı hasta-
ya ilaçlarını teslim etmiş sayılacaktır. Teslime ilişkin 
herhangi bir belge aranmayacaktır.

3.2.15.3. SUT ve eklerinde, bazı ilaçların kullanımı 
için düzenlenecek reçetelerin ekinde ibrazı isteni-
len belgelerde aranan bilgiler, e-reçete uygulama-
sında e-reçete içinde

belirtilecek olup ayrıca belge istenmeyecektir.

3.2.15.4. Aşağıdaki ilaçları ihtiva eden ve zikredi-
len hizmet sunucuları tarafından düzenlenen reçe-
teler (e-reçete altyapısı hazırlanıncaya kadar) ma-
nuel olarak düzenlenecektir.

a) Majistral ilaç ihtiva eden reçeteler,

b) TSK reçeteleri,

c) İşyeri hekimlerinin düzenleyeceği reçeteler,

ç) Aile hekimlerinin mobil uygulama çerçevesinde 
düzenlemiş oldukları reçeteler,

d) Yurt dışı sigortalılarına ait reçeteler

3.2.15.5. Şeker ölçüm çubukları, iğne ucu ve kare-
kodu bulunmayan ilaçları ihtiva eden e-reçeteler 
için reçete çıktısı alınarak, barkodlar ve varsa fiyat 
küpürleri reçete çıktısına

yapıştırılacaktır. Bunun için Medula eczane proviz-
yon sisteminde çıktı almaya yönelik düzenleme ya-
pılacaktır.

3.2.15.6. Hekim tarafından hatalı olarak düzenlen-
miş ve eczacı tarafından kuruma gönderilmiş olan 
e-reçetedeki doz veya hekimin kullandığı yazılım 
sistemlerinden

kaynaklanan eksiklikler için, e-reçete, kurum tara-
fından eksiklikleri giderilmek üzere eczacıya iade 
edilecektir. (Bu maddede yer alan iade gerekçeleri 
01.09.2012 tarihine kadar uygulanır.)

3.2.15.7. Elektrik kesintisi ya da Medula provizyon 
sistemi ve/veya hekimin kullandığı yazılım sistemi-
nin çalışmaması nedeniyle, hekim tarafından hiz-
metin aksamaması için kağıt ortamında düzenlen-
miş olan reçeteler de eczane tarafından Protokol 
hükümleri çerçevesinde kabul edilecektir.”

MADDE 2: 01.02.2012 tarihinde imzalanan Protokolün 
3.3. maddesinin 3.3.1. alt maddesindeki “Reçete ekin-
de” alt başlığına aşağıdaki madde eklenmiştir.

“(6) Sağlık Bakanlığı tarafından Beşeri Tıbbi Ürünler Am-
balajlama ve Etiketleme Yönetmeliği ile karekod uygula-
ması kapsamı dışında tutulan ancak karekodlu olan ilaç-
ların fatura edilmesinde karekod sonlandırmasının yapıl-
madığı reçeteler,”

MADDE 3: 01.02.2012 tarihinde imzalanan Protokolün 
4.1. maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“E-reçetelere ait herhangi bir reçete çıktısı fatura ekine 
konmayacaktır. (Şeker ölçüm çubukları, iğne ucu ve ka-
rekodu bulunmayan ilaçlan ihtiva eden e-reçete çıktıları 
hariç) Sadece icmal listesi faturaya ilave edilecektir. Pro-
tokolün 3.7 inci maddesi gereği karşılanan reçetelerden 
e-reçete olanları için ise, fatura ekinde bu reçetelere iliş-
kin bölge eczacı odasınca onaylanmış icmal listesinin bu-
lunması yeterlidir.”

MADDE 4: 01.02.2012 tarihinde imzalanan Protokolün 
4.3.5. maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üze-
re aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “İtiraz inceleme üst ko-
misyonuna gönderilecek olan itiraza konu belgelerin 
bir nüshası ilgili bölge eczacı odasına verilir.”

MADDE 5: 01.02.2012 tarihinde imzalanan Protokolün 
5.3.2. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5.3.2. Eczacının Kuruma fatura ettiği reçetelerde 
(e-reçete olarak düzenlenenler hariç) bulunması gere-
ken ve reçete muhteviyatı ilaçların reçete sahibine ya da 
yakınına teslim edildiğine ilişkin imzanın, reçete sahibi-
ne veya ilaçların teslim edildiği yakınına ait olmadığının 
tespit edilmesi halinde, reçete bedelinin 5 (beş) katı tu-
tarında cezai şart uygulanarak eczacı yazılı olarak uyarılır, 
tekrarı halinde reçete bedelinin 5 (beş) katı tutarında ce-
zai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 1 (bir) ay süre 
ile sözleşme yapılmaz. Ancak hastanın ilacı aldığını be-
yan etmesi durumunda bu madde hükmü uygulanmaz.”

MADDE 6: 01.02.2012 tarihinde imzalanan Protokolün 
5.3.8. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5.3.8. Kuruma fatura edilen reçetede ya da reçete ekin-
de bulunması gereken belgelerde (e-reçete ve/veya 
e-rapor olarak düzenlenenler hariç) (tıbbi bilgi ve belge-
ler de dahil olmak üzere) eczacı veya eczane çalışanları 
tarafından tahrifat yapıldığının ve Kurum zararının oluş-
tuğunun tespiti halinde reçete bedelinin 10 (on) katı tu-
tarında cezai şart uygulanarak eczacı uyarılır. Tekrarı ha-
linde reçete bedelinin 20 (yirmi) katı tutarında cezai şart 
uygulanarak sözleşme feshedilir ve 1 (bir) yıl süreyle söz-
leşme yapılmaz.”

MADDE 7: 01.02.2012 tarihinde imzalanan Protokolün 
6.12. maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üze-
re aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “01.02.2012 tarihinde 
imzalanan protokolden önceki protokollerde sözleşme-
nin feshi ve cezai şart gerektiren maddelerden bu pro-
tokolde kaldırılmış olanlar nedeniyle sözleşme feshi ve/
veya cezai şart uygulanmış olan işlemler, konusu kal-
madığından durdurulur ve işlem yapılmaz.”

MADDE 8: Bu ek Protokol 01.07.2012 tarihinden itiba-
ren geçerlidir.

MADDE 9: 01.02.2012 tarihinde imzalanmış olan Pro-
tokolün 7.11. ve 10.1. maddeleri gereği 3 (üç) sayfa ve 
2 (iki) nüsha olarak düzenlenen bu ek protokol, taraflar 
arasında karşılıklı mutabakat ile imzalanmış olup, bir 
nüshası TEB’de bir nüshası da Kurumda saklanacaktır.

29.06.2012
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Ecz. Candan AYDOĞAN
eczcandanaydogan@hotmail.com

Hezeyan...

Kim uydurdu bu haziranı bu temmuzları..

Bu yaşamları gizli kapaklı..

Bu yulafları, oğlakları, bardakları...

Diye sürüp giden Turgut Uyar’ın dizelerini okurken 
insan elbette düşünmeden edemiyor...

Kim uydurdu bu haziranı bu temmuzları..

Bölgesel güç olmak Ortadoğu’yu alevlendiriyorsa.. 

Sıcak günlerde sıcacık gündem yaşatıyorsa haziran 
ortasında....

Ülke savaşla barış arasında gelgitler yaşıyorsa,

Madımak hala yanmaya devam ediyorsa..

Kim uydurdu bu haziranı bu temmuzları, dedirtir el-
bette insana..

Kadının adı olmadığı hallerde bile vücudu hep var 
ise.. 

Hayatlarında ilk kez süt içen çocuklar hastalanıyorsa,

Bilimin gerçekleri göz ardı ediliyorsa...

Kim uydurdu bu haziranı, bu temmuzları..

Birkaç ayın ardından SUT’da yer alan ve TC Mahke-
melerince açılan davalarla iptal ettirilen bazı maddeler 
tekrar eski haliyle yürürlüğe giriyorsa..

Eczacı,  ilacı aldığı fiyattan daha ucuza satıyorsa..

Eczacının cuma düşüşleri adı altında her hafta ser-
mayesi kırpılıyorsa..

Ve böyle olmaya devam ederken, 2011 kasım ayın-
dan bu yana ilaç fiyat düşüşleri ve KKİ düzenlenmele-
rinden etkilenen ilaçların, eczane stoklarında meydana 
getirdiği zararın acilen karşılanacağı söyleniyorsa.. 

Tıpkı eski günlerde olduğu gibi TEB ‘’faturaları 25 
Haziran tarihine kadar kesin gönderin’’ diyorsa, ve bun-
ları söylerken zararımızın karşılanması için ecza depo-
ları, kooperatifler ve ilaç firmalarının temsilcileri ile  27 
Haziran’da görüşeceğini açıklıyorsa...

Kim uydurdu bu haziranı bu temmuzları..

Yeni yasa değişikliği ile eczane açılmasına sınır ge-
tirilirken Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu 
Kararları ile üç yeni eczacılık fakültesi daha açılıyorsa,

‘’Medula sisteminin onay verdiği reçetelerin kurum-
ca geri ödemesi yapılır’’ kararı olmasına rağmen medu-
la sisteminden onay alan reçetelerde kesintiler yapılı-
yorsa..

1 Temmuz 2012’de  e-reçete uygulamasına geçilme-
si düşünülüyorken  alt yapı hazır değilse  ve pilot uygu-
lamada karşılaşılan sorunlar henüz çözümlenemiyorsa.. 

Kim uydurdu bu haziranı bu temmuzları..

Ve şair devam eder;

Hiç umurumda değil yoksa yalnızlıklar, bozuk para-
lar, uzun boylu ayışıkları, gelip giden sarhoşluklar...

Sabahleyin yatakta az az üşümek, hani insanın ken-
di kendini bulamadığı, hatırlamadığı saatler olur ya, 
işte onlar..

Candan Cana

11 Nisan 2012 Tarihli ve 28261 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanan 69 Seri No’lu tebliğe istinaden, eczacılarda da-
hil olmak üzere, yazar kasa kullanıcıları belirlenen takvim 
uyarınca yeni ödeme kaydedici cihaz (Yazar kasa) kullan-
maya başlayacaklardır.

Söz konusu yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar;

- Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenecek kıstaslara göre, 
anlık ya da dönemsel olarak, elektronik yolla Gelir İdare-
si Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezine veri gönderebilecek ve 

Gelir İdaresi Başkanlığınca da erişilebilecek özellikleri ta-
şıyacaktır.

- Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarda mali hafıza, cihaz 
şasisine, şasi tahrip edilmedikçe çıkartılamayacak tarzda 
korumalı olarak sabitlenmiş olacak, hiçbir şekilde değiş-
tirme veya çıkarılma gibi bir işleme tabi tutulmayacaktır.

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılmasına iliş-
kin kademeli geçiş süresine ilişkin aşağıdaki tablo AEO 
web sayfasında yayımlandı.

TARİH ARALIĞI YAPILACAK İŞLEM AÇIKLAMALAR

11 NİSAN 2012  
31 ARALIK 2012

Mevcut cihazlar mali hafızaları dolana 

dek kullanılabilecek ve dolan mali hafıza-

ları yenilenebilecektir. 

-1 OCAK 2013 ten itibaren  mali hafızası dolan 
eski cihazlara yeni hafıza takılamayacaktır  

-Eski cihazların usulüne uygun olarak hurdaya ay-
rılıp yeni nesil cihaz alınması gerekecektir.  

-Firmalar tarafından önceki mevzuata göre üret-
mek üzere geliştirilen ödeme kaydedici cihaz mo-
delleri 31/12/2012 tarihine kadar onaylanabile-
cektir. Ancak modelleri onaylanan ödeme kayde-
dici cihazların onay süresi 31/12/2012 tarihinden 
sonra uzatılmayacaktır.

1 OCAK 2013 
31 ARALIK 2015

Mevcut cihazlar mali hafızaları dolana 

dek kullanılabilecek,ancak dolan mali ha-

fızaları yenilenemeyecektir.

1 OCAK 2016’dan 
itibaren

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar kulla-

nılmaya başlanacaktır.

Eski nesil cihazların usulüne uygun şekilde hurdaya 
ayrılması gerekmektedir. 

“Milletvekillerine, Yasama Organı Eski Üyelerine, Dışarıdan 
Atandıkları Bakanlık Görevi Sona Erenlere Tedavi Yardımı 

Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlandı.
AEO web sitesinde ,söz konusu yönetmelikte yer alan 
ilaç giderlerine ilişkin bölüm yayımlandı. Yönetmeliğin 
“İlaç giderleri” başlıklı  11’nci maddesinin;  “İlaç gider-
leri; (1) Resmi veya özel sağlık kurum ve kuruluşların-
da tedavi gören hak sahibi hastalar için ilgili hekim ta-
rafından düzenlenecek reçetelerdeki ilaçlar Kurum ile 
sözleşmesi bulunan eczanelerden temin edilir. Kurum 
ile sözleşmesi olmayan eczanelerin faturalarına emsal 
sözleşme hükümleri uygulanır.

(2) Ayakta sağlanan tedavilerde ilaç bedelinin yüzde 
sekseni Kurumca, yüzde yirmisi ise katılım payı olarak 
hasta tarafından eczaneye ödenir.  Ancak, emekli, dul 
ve yetimler için bu oranlar yüzde doksan ve yüzde on 
olarak uygulanır. SGK tarafından bu oranlardaki yapı-
lacak değişiklikler aynen uygulanır. İlaç ödemelerinde 
eşdeğer ilaç kuralları uygulanmaz. 

(3) İlaçlar eczanelerden, reçete arkasına ilaçları ala-
nın T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, hastaya yakınlık 
derecesi, telefon numarası ve imzası karşılığında veri-
lir. Eczaneye reçete bedeli,  ilaçların kamu kurum fiyatı 
üzerinden eczacı indirimi düşülerek ödenir. Eczacı indi-
rim oranlarında, Türk Eczacıları Birliği ile SGK’ca yapı-
lacak anlaşmalarda belirtilen oranlar uygulanır. Hasta 
katılım payından muaf ilaçlar sadece yatan hastalar-
da kullanımı halinde bedelleri ödenecek ilaçlar, ayak-
ta tedavide sağlık raporu ile verilebilecek ilaçlar ve be-
delleri ödenecek ilaçlara ilişkin Tebliğ ilaç listeleri esas 
alınmak suretiyle, Kurum tarafından değerlendirilerek 
karşılanır.  Sadece uzman hekim tarafından yazılabi-

len ilaçlar diğer hekimler tarafından da reçete edile-
bilir.  Bunların dışındaki ilaçların reçete edilmesinde,  
Tebliğde belirtilen kısıtlamalara ait Kurumca uygula-
nacak kurallar, Kurum ile Türk Eczacıları Birliği Merkez 
Heyeti arasında yapılan Protokol ile belirlenir.

(4) Yurt içinden sağlanması mümkün olmayan ilaçlar, 
yurt dışından Türk Eczacıları Birliği tarafından temin 
edilememiş ise bunların, Bakanlıkça ithaline izin ve-
rilen ilaç olduğunun, özel mevzuat hükümlerine göre 
ilaç olarak kullanılabileceğinin ve yurt içinde bulun-
madığının onaylanması halinde yurt dışından sağla-
nabilir. Bu takdirde, söz konusu ilacın alındığı ve bede-
linin ödendiğini gösterir faturanın,  reçete ile birlikte 
ibraz edilmesi halinde, raporlu muaf ilaçların tamamı, 
raporsuz ilaçların yüzde sekseni,  emekli, dul ve yetim-
ler içinse yüzde doksanı Kurumca karşılanır.

(5) Ayakta tedavilere ait reçetelerde yazılan ilaç mik-
tarları hasta katılım payından muaf olanlar hariç beş 
kalem ve üç aylık tedavi dozunu, sağlık raporuna göre 
düzenlenen reçetelerdeki katılım payından muaf olan 
ilaçlarda ise altı aylık tedavi dozunu aşamaz. Reçete-
lerdeki ilaçlar, ilaç bitim tarihinden on beş gün önce-
sinde verilebilir.

(6) Hak sahiplerine, ilaç giderlerine ait fatura bedelle-
rinin ödenebilmesi için, ilaçlar rapor kapsamında re-
çete edilmiş ise faturanın, reçete ve rapor ile birlikte 
ibraz edilmesi halinde Yönetmelik hükümlerine göre,  
fatura incelemesi yapıldıktan sonra, Kurumca karşıla-
nır.” olduğuna dikkat çekildi.

Yeni eczacılık yasası Türk Eczacıları Birliği Başkanlık Divanı 
Üyelerine (TEB Başkanı, TEB 2. Başkanı, TEB Genel Sekre-
teri, TEB Saymanı) görev yaptıkları sürece kendi eczanele-

ri için eczacı mesul müdür şartı getirdi. 6197 sayılı kanun-
da yapılan değişikliğe göre, TEB Başkanlık Divanı Üyeleri 
eczanelerine birer mesul müdür atayacaklar.

TEB Yöneticileri Mesul Müdür Atayacaklar

“Ödeme Kaydedici Cihazları 
Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 
Kanunla İlgili Genel Tebliğ” 
Yayımlandı
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TSM KorosuTHM Korosu

Geleneksel Eczacılık Balosu Yapıldı

Ankara Eczacı Odası Türk Sanat Müziği Konseri 29 Mayıs 2012 Salı Günü A.Ü. Tıp Fa-
kültesi Morfoloji Binasında gerçekleşti. Şef Eczacı Ertuğrul OTTEKİN yönetiminde ec-
zacılardan oluşan koro zengin repertuarıyla eczacı meslektaşlarına hoş bir gece ya-
şattı. Şef Ottekin’in kendi seslendirdiği eseri izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. 

Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs etkinlikleri içerisinde yer alan Türk Halk Müziği Korosu  
Hasan Eroğlu şefliğinde 22 Mayıs 2012 Salı günü eczacılarla buluştu.Eczacıların geniş 
katılımıyla gerçekleşen konser izleyicinin büyük beğenisini topladı. Her sene olduğu 
gibi bu sene de  Aşık Mahzuni Şerif’in sözlerini yazdığı  “Sarı Saçlım Mavi Gözlüm: 
Sana Hasret Sana Vurgun Gönlümüz Neredesin Mavi Gözlüm Nerde Nerde Nerdesin 
Dost” türküsü ayakta alkışlandı. 

Ankara Eczacı Odası tarafından 14 Mayıs Eczacılık Günü etkinlikleri kapsamında her yıl 
düzenlenen ‘’Geleneksel Eczacılık Balosu”’ bu yıl 12 Mayıs 2012 Cumartesi günü sanatçı 
Göksel’in katılımıyla Bilkent Otel’de gerçekleşti.Sanatçı Göksel’in şarkılarıyla coşan ec-
zacılar yoğun ve sıkıntılı geçen günlere inat doyasıya eğlenerek coştu.Gelenekselleşen 
baloda birbirleriyle hasret gideren eczacılar bol bol sohbet etme, günü tartışma ve eğ-
lenmeyi birarada gerçekleştirdi.Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin bile gölge düşüre-
mediği baloda, konuklar eczacı olmanın gururunu bir kez daha coşkuyla yaşadı. 

14  MAYIS  ECZACILIK   GÜNÜ  ETKİNLİKLERİ
Anıtkabir Ziyaret Edildi 

Bilimsel Eczacılığın akademik kuruluşunun 173.yıl törenlerini Ankara Üniversitesi Ecza-
cılık Fakültesi ve Ankara Eczacı Odası birlikte düzenledi. Anıtkabir Aslanlı Yol girişinde 
eczacıların buluşması sonrasında toplu yürüyüşün ardından saat 10.30’da Mozoleye çe-
lenk bırakıldı. Saygı duruşundan sonra Ankara Eczacı Odası Başkanı Ecz. Oğuz EKİNCİ-
OĞLU Anıtkabir özel defterini imzaladı.

A.Ü. Eczacılık Fakültesi’nde Tören Yapıldı
Anıtkabir ziyaretinin ardından Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 50. yıl Konferans 
Salonunda akademik aşama kaydeden öğretim görevlilerine ‘’Akademik Binişleri’’ giydi-
rilmesi ve başarı belgelerinin takdim edilmesi ile devam etti. 50,40 ve 30 yılını doldur-
muş eczacılara plaket ve onur belgeleri verildi. 
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Resim Sergisi

HBY

Tiyatro

Bahar Şenliği

Bir Türküdür Karadeniz

Sanatçı eczacıların eserlerinden oluşan Resim Sergisi 21-26 Mayıs 
2012’de gerçekleşti. Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs etkinlikleri çerçeve-
sinde gerçekleşen sergide 15 eczacının eserleri sanatseverlerle buluş-
tu. Sanatseverlerin büyük ilgisini çeken sergi, Milli Piyango Talih Kuşu 
Sanat Galerisinde 6 gün süreyle halka açık kaldı. 

Ankara Eczacı Odası Gençlik Komisyonu tarafından 9. Hasta Bilgilendirme 
Yarışması Gerçekleştirildi. 

30-31 Mart-1 Nisan 2012 tarihleri arasında Ankara Eczacı Odası Gençlik Ko-
misyonu tarafından Ulusal Hasta Bilgilendirme Yarışmasının 9. su Hilton Do-
uble Tree Otelde Türkiye ve Kıbrıs’taki Eczacılık Fakülteleri son sınıf öğrenci-
lerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Anadolu, Ankara, Atatürk, Ege, Erciyes, Gazi, Hacettepe, İnönü, Marmara, 
Mersin, Yeditepe ve Yakın Doğu Üniversiteleri Eczacılık Fakülteleri’ni temsi-
len 12 öğrenci yarıştı. AEO Gençlik Komisyonu’nun belirlediği kriterler çer-
çevesinde yarışmacıların 12 akademisyen 4 serbest eczacıdan oluşan jüri ta-
rafından değerlendirilmesi ile yarışma neticelendi. Yarışmanın birincisi Ana-
dolu Üniversitesi Ec-
zacılık Fakültesi’nden 
Gamze TOKGÖZ, ikin-
cisi Hacettepe Üniver-
sitesi Eczacılık Fakül-
tesi’nden Başak AKSOY, 
üçüncüsü Ege Üniversi 
tesi Eczacılık Fakülte 
si’nden Gülşah EREL 
oldu.

Dünyada bir milletin düğün âdetlerini anlatan ilk tiyatro eseri olan ve adından da anlaşılacağı üzere 
kız isteme ve düğün üzerine kurulu bir oyun olan Türkmen Düğünü, AEO Tiyatro Grubu tarafından 
30-31 Mayıs 2012 tarihlerinde Küçük Tiyatro’da sergilendi. Devlet Tiyatrosu oyuncusu Neşet Erdem 
yönetiminde geniş oyuncu kadrosuyla sergilenen eser eczacıları neşeye boğdu.

Ankara Eczacı Odası 7. Bahar Şenliği 10 Haziran 2012’de PTT Ahlatlıbel Tesisleri’nde gerçekleş-
ti.Sosyal Sorumluluk Projesi içerisinde gerçekleşen şenlikte eczacılar ve aileleri baharı neşey-
le karşıladı. Eczacı sanatçı Serenad Bağcan konseriyle izleyicileri büyüledi. AEO Türk Halk Müzi-
ği ve AEO Türk Sanat Müziği solistlerinden Hüseyin Ayçiçek ve Neslihan Öztürk meslektaşları-
na minik bir konser sundu. Baharı karşılarken Eczacı Gülcan Tunca’nın Başkanlığını yaptığı TÜ-
FEM üyelerinin folklor gösterisi ve Ankara Kulübü Seğmenleri şenliğe ayrı bir renk kattı. Minik-
lerin neşeyle oynadıkları AEO Bahar Şenliğin-
de büyükler de günün yorgunluğundan uzak 
bahara neşeyle merhaba dedi. 

11.6.2012’de başlayan Ankara Eczacı Odası’nın düzenlediği Karadeniz Gezisi 
17.06.2012’de sona erdi. Karın eriyerek suya dönüşümü sırasında söylediği türkü, 
Karadeniz’in yeşili ve horonuna  eşlik etti. Küçük Ayasofya Müzesi, İkizdere Manle 
Şelalesi, 2640 km’de yer alan Ovit Geçidi ve daha yukarılarda Buzul Gölü, Ekşioğlu 
Yaylası, Fırtına Vadisi, Ayder Yaylası, Ayder Şelalesi, Avusor Yaylası, Uzun Göl, Balıklı 
Göl, Gelin Tülü Şelalesi’ni gezmenin hemen ardından eczacılar tulum eşliğinde Ho-
ron oynayarak anılarına  unutulmaz Karadenizi oya gibi işledi. 

Karadeniz dostluktur, sevdadır, yiğitliktir diye düşünen eczacı grubu kahvaltıda kuy-
mak ve mıhlama eşliğinde güne başladı. Sümela Manastırı ve Tirebolu Çay Fabrika-
sı ziyaretinin  ardından her gezinin olmazsa olmazı alışveriş yapıldı. Çağlayan sesle-
rinin yankısı kulaklardan silinmezken eczacılar bir sonraki Ankara Eczacı Odası gezi-
sinde tekrar buluşmak üzere vedalaştı.

14  MAYIS  ECZACILIK   GÜNÜ  ETKİNLİKLERİ
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      Piyanist Gülsin Onay’la Eczacılık üzerine… Dr. Ecz. Halil Tekiner
haliltekiner@gmail.com

Serhan Yedig’in sizin hakkınızda yazdığı Yaşama Sevin-
ci Tuşlarla Buluşunca başlıklı kitapta babanızdan düşük 
tansiyon ve eklem ağrılarını miras aldığınızı söylüyor-
sunuz. Bu şikâyetleriniz devam ediyor mu?
Gülsin Onay: Düşük tansiyon devam ediyor ama düzen-
li olarak kullandığım bir tansiyon ilacı yok. Eklem ağrıla-
rından çok artrozdan şikâyetçiydim aslında. İki yıl kadar 
önce sol başparmağımdan ameliyat oldum. Aynı prob-
lem diğer elimde de var. Onu da ameliyat ettirmeyi dü-
şünüyorum. 
Tıbbi literatürde piyanistlerde en sık görülen hastalığın 
müzik aleti çalmaya bağlı olarak ortaya çıkan iskelet-
kas rahatsızlıkları (Playing Related Muscloskatal Disor-

ders - PRMD) olduğu yazıyor. Sizin rahatsızlığınız da 
buna bağlı olabilir mi? 
Hayır, bu bahsettiğim rahatsızlığın müzikle ilgisi yok, ba-
sit bir artroz sadece… 
Konsere başlamadan önce aldığınız ilaçlar var mı peki?
Her konserden iki saat kadar önce Asetil Salisilik Asit alı-
yorum. Bir saat önce de kahve içiyorum.
Her konserden önce aldığınıza göre bu ilacı çok sık kul-
lanıyorsunuz. Diğer taraftan bu ilacın mide üzerindeki 
yan etkisi de malum. Daha önce bu konuda herhangi 
bir şikâyetiniz oldu mu?
Hayır, hiç olmadı. 

Çok özel bir meslek eczacılık… Söyleyin, bizden başka hangi meslek grubu işçisi, memuru, 
emeklisi, esnafı, hatta sanatçısıyla toplumun her kesimine bizim kadar yakın? Yedi gün yir-
mi dört saat herkesin hizmetinde; herkesin sağlık danışmanlığını koşulsuz, randevusuz ya-
pıyor? Az sonra okuyacağınız röportaj da işte bu söylediklerime tanıklık ediyor: Dünyaca 
ünlü piyanistimiz, devlet sanatçısı Gülsin Onay’la sağlığı ve kullandığı ilaçlar üzerine yap-
tığımız bu keyifli röportaj eczacılığın bir sanatçının yaşamındaki rolünü anlatıyor bizlere… 

Kullandığınız bitkisel ürün, vitamin ya da gıda takviye-
leri var mı?
Ginseng ampullerimi hep yanımda taşıyorum. Ayrıca her 
gün ekinezya kullanıyorum, özellikle de kış yaklaşırken. 
Bir de C vitamini kullanıyorum. Bazen Magnezyum Kalsi-
yum aldığım da oluyor ama her gün değil. Yeşil çayı çok 
içiyorum. Zaman zaman Uzak Doğu ülkelerinde farklı 
çaylar keşfettiğim oluyor. Ginseng çayını da unutmama-
lı, o da çok iyi geliyor. Bir de yeni takviyeleri kullanmaya 
başlamadan önce mutlaka eczacıma danışıyorum. Ecza-
cımın bilgisine çok güveniyorum çünkü.
Şu halde siz “eczacı dostu” bir sanatçısınız…
Evet, evet!.. Öyle derler. Başak burcu çok meraklıymış 
ilaçlara. Hocam Adnan Saygun da Başak burcuydu. O da 
tıbbî bitkilere, özellikle de çaylara çok meraklıydı… 
Hiç yan etkisini gördüğünüz bir ilaç oldu mu? Ya da ilaç 
alerjisi? 
Yan etkisini gördüğüm bir ilaç olmadı. Penisiline de aler-
jim yok. 

Konserlerinizin büyük kısmını yurtdışında veriyorsunuz. 
Peki, ilaçlarınızı da gittiğiniz ülkelerden mi alıyorsunuz?
Hayır, ilaçlarımı genellikle Türkiye’den alıyorum. Ge-
çenlerde bir uyku ilacından bahsetti Rengim Gökmen. 
Çok memnun kaldığını söyledi. Benim bir ara uyku 
problemim vardı. Sanırım jet-lag’den kaynaklanıyordu. 
Melatonin’i denedim ama pek faydası olmadı. 
Valerian olabilir mi?
Hayır, Valerian da değil. İsmini şimdi hatırlayamıyorum 
ama sadece İsviçre’de satılıyor. Reçeteyle satılıyor orada 
da. Mesela bu ilacı Türkiye’de bulamamıştım. İsviçre’den 
satın aldım. Zaman zaman yurtdışındaki eczanelere de 
uğradığım oluyor tabii ama en çok İstanbul’daki eczacı-
ma gidiyorum. 
İlaç kullandığınız zaman performansızda bir değişiklik 
hissediyor musunuz? Sözgelimi piyanodaki tuşenizde 
bir farklılık oluyor mu?
Hissediyorum, evet. Çok iyi geliyor kullandığım ilaçlar. 
Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. 

Çok Özel…

Sıralı dağıtım,başladı derken şimdiden eskidi bile.

E reçete başlıyor.Bir süre gündem belli.

Ve, tuzu biberi SUT değişikliği.

İlaç fiyatları düşmeye devam etti.

Lastik gibi uzayan,stok zararları karşılama hikayesi.

Bunlardan hangisini yazsam, bilmiyorum. Sıralı 
dağıtıma sıra gelmeden önce, başlayacak olan 
e-reçeteden bahsetmek gerek. SUT değişikliği de taze 
haber. Bir ileri bir geri. Hangi değişiklik ne zamandı, 
takip edebilenler sayılı. İlaç fiyatları düşmeye 
devam. Stok zararlarının karşılanmamasına da 
devam. Geçen sefer tutmayan, iade faturası kesme 
yöntemini önermeye de devam. Fatura kesenlere 
depoların iade fatura kesmesi kuvvetli ihtimal. 6197 
sayılı kanun değişti, unutmamalı. Yönetmelik de 
değişecek takip etmeli. 

Son zamanlarda devamlı değişim söz konusu ve 
bizler de buna alışıyoruz. Değişim, bir zaman dilimi 
içerisindeki değişikliklerin tamamı, değişiklik ise, 
amaca uygun hale getirmek anlamında bir sözcük. 
Alışmak ise, yadırgamaz hale gelmek, uyar duruma 

gelmek anlamını taşıyor. Bir de “Bir işi tekrarlayarak 
kolay yapar hale gelmek” anlamını yüklenmiş. 
Uyum, bir duruma intibak sağlamayı ifade ettiğine  
göre, değişime uyum sağlıyoruz demek de mümkün. 

Değişim, beraberinde gelişme de söz konusu ise 
elbette iyi bir şey. Gelişmek, ilerlemekle eş anlamlı 
bir sözcük. İlerlemek ise bulunduğu yerden daha ileri 
gitmek! Tam burada şunu sormak lazım, mesleğimiz 
değişir iken gelişiyor mu? Geçiş süresindeki bazı 
sıkıntıları bir kenara bırakacak olur isek, işlerimiz 
daha kolaylaştığına göre İTS ve karekod gelişme 
sağlamadı mı? 6197 sayılı kanundaki değişimin de 
gelişme sağlayacağı genel kanı.

Velhasıl, değişiklikleri takip etmek zor…

Ecz. Cem ÖZCİVANOĞLU
ozhgn@hotmail.com

Gülsin Onay’ın uluslararası müzik kariyeri Arjantin’den Japonya’ya uzanan çok geniş bir coğrafyada 64 ül-
keyi kapsıyor. Özellikle romantik dönem bestecilerini ustalıklı yorumuyla tanınan sanatçı, Rachmaninov 
ve Chopin yorumlarıyla müzik otoritelerinden övgüler almakta ve hocası Ahmed Adnan Saygun’un dünya 
çapında en güçlü yorumcusu olarak kabul edilmektedir. 1987 yılında Devlet Sanatçısı, 1988 yılında Boğa-
ziçi ve 2007 yılında Hacettepe Üniversiteleri tarafından fahri doktora payeleri ile onurlandırılan Onay, şu 
an Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası solisti ve Bilkent Üniversitesi’nin de sürekli sanatçısıdır.
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ANKARA ECZACI ODASI ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE 
ZİYARETTE BULUNDU.
22.03.2012 tarihinde AEO Denetleme Kurulu Başkanı Ecz. Meh-
met AYDOĞAN ve Haysiyet Kurulu Sözcüsü Ecz. Yeşim TURAN GÜ-
REL Ankara İl Sağlık Müdürlüğüne ziyarette bulundu. İl Sağlık Mü-
dür Yardımcısı Sn. Dr. Jale ÖZTÜRK ile yapılan görüşmede eczane-
lerin sıkıntıları ve çözüm önerileri iletildi. GARD projesi kapsamın-
da akılcı ilaç kullanımında eczacının rolü değerlendirilerek projeye 
katılım isteği iletildi.

ANKARA ECZACI ODASI GELENEKSEL BAHAR ŞENLİĞİ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Ankara Eczacı Odası’nın geleneksel hale gelen Bahar Şenliği’nin 7.si 
10 Haziran 2012 tarihinde PTT Ahlatlıbel tesislerinde eczacı ve ya-
kınlarının yoğun katılımı ile gerçekleştirildi. Şenlikte animasyonlar 
dans gösterileri, halk oyunları yer alırken Ankaralı eczacılar yakın-
ları ile piknik yapma fırsatı da buldular. Sanatçı Eczacı Serenad Bağ-
can da şenlikte Ankaralı eczacı meslektaşlarına mini bir konser verdi.

14 MAYIS ECZACILIK GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ANKARA 
ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü törenleri Anıtkabir ziyareti ile baş-
layıp ardından Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 50. Yıl Kon-
ferans Salonunda  Akademisyenler, Kamu ve Eczane Eczacıları ile 
mesleğin her alanında faaliyet gösteren meslektaşlarımızın katılı-
mı ile kutlandı. Meslekte 50., 40., 30. yılını doldurmuş eczacı mes-
lektaşlara plaketleri takdim edildi.

ANKARA ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU KAVAKLIDERE 
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA ZİYARETTE BULUNDU.
13.04.2012 tarihinde AEO Genel Sekreteri Ecz. Süleyman GÜNEŞ, 
Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. Candan AYDOĞAN ve Denetleme Kuru-
lu Başkanı Ecz. Mehmet AYDOĞAN, Kavaklıdere Sağlık Sosyal Gü-
venlik Merkez Müdürü Ecz. Leyla MÜHÜRDAROĞLU’ nu makamın-
da ziyaret etti. Eczanelerin reçetelerindeki hizmet bedelleri, Yatılı 
İlköğretim Bölge Okulları katılım payları ve 1 aylık tedavi dozları so-
runları hakkındaki sıkıntılar ve çözüm önerileri üzerinde tartışıldı.

14 MAYIS ECZACILIK GÜNÜ KUTLAMALARI KAPSAMINDA 
GELENEKSEL ECZACILIK BALOSU GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
12 Mayıs 2012 Cumartesi akşamı Bilkent Otelde gerçekleştirilen ge-
leneksel eczacılık balosuna 600’ün üzerinde eczacı katıldı. Sanatçı 
Göksel’in sahne aldığı gecede Ankaralı eczacılar doyasıya eğlendi.

AEO YÖNETİM KURULU TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ 38. 
DÖNEM MERKEZ HEYETİ 1. BÖLGELERARASI TOPLANTISINA 
KATILDI.
24-25-26-27 Mayıs 2012 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen 
Türk Eczacıları Birliği 38. Dönem Merkez Heyeti 1. Bölgelerara-
sı Toplantısı eczacı odalarının başkan ve yöneticilerinin katılımıy-
la gerçekleştirildi. AEO Başkanı Ecz. Oğuz EKİNCİOĞLU toplantıda 
Türk Eczacıları Birliğinin son altı aylık çalışma raporu hakkındaki 
görüşlerini aktarmasının ardından Ankara Eczacı Odasının üyele-
rine katkı sağlamak amaçlı hayata geçirdiği projelerin sunumunu 
gerçekleştirdi.  

6197 SAYILI ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDAKİ 
KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.
6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler hakkındaki kanunda değişiklik ya-
pılmasına dair yasa teklifi TBMM Genel Kurulunda görüşülerek kabul 
edildi.Uzun yıllardır değişiklik yapılması beklenen yasa teklifi ile ecza-
ne sayılarına nüfus kriterine göre sınırlama getirilmiş oldu.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ 38. DÖNEM MERKEZ HEYETİ 4. 
BAŞKANLAR DANIŞMA KURULU TOPLANTISINA KATILINDI. 
2 Nisan 2012 tarihinde Ankara TEB Dora Otel’de gerçekleştirilen 
Türk Eczacıları Birliği 38. Dönem 4. Başkanlar Danışma Kurulu Top-
lantısına AEO Başkanı Ecz. Oğuz EKİNCİOĞLU katılarak 6197 sayı-
lı Eczacılar ve Eczaneler hakkındaki Kanun ile ilgili gçrüşlerini iletti.

ANKARA ECZACI ODASI GENÇLİK KOMİSYONU TARAFINDAN 
9.HASTA BİLGİLENDİRME YARIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
30-31 Mart – 1 Nisan 2012 tarihleri arasında Ankara Eczacı Odası 
Gençlik Komisyonu tarafından Ulusal Hasta Bilgilendirme Yarışma-
sının 9.  su Double Tree Otelde Türkiye ve Kıbrıstaki Eczacılık Fakül-
teleri son sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. 

ANKARA ECZACI ODASI TÜRK SANAT MÜZİĞİ VE TÜRK 
HALK MÜZİĞİ KOROLARI KONSER VERDİ.
Ankara Eczacı Odası üyesi eczacı meslektaşlardan oluşan Türk Halk 
Müziği ve Türk Sanat Müziği Koroları Mayıs ayı içerisinde Ankara 
Üniversitesi Morfoloji binasında konser verdi. Ankaralı Eczacılar ve 
yakınları konserlere yoğun ilgi gösterdi.

 ANKARA ECZACI ODASI HACETTEPE ECZACILIK FAKÜLTESİ 
KARİYER GÜNLERİNDEYDİ.Ankara Eczacı Odası Genel Sekreteri Ecz. Süleyman GÜNEŞ Hacet-

tepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde 17 Mayıs 2012 tarihinde 
gerçekleştirilen Kariyer Günlerine katılarak geleceğin meslektaş 
adayları ile mesleki tecrübelerini paylaştı.

ANKARA ECZACI ODASI ÜYE MESLEKTAŞLAŞLARI İÇİN 
SIRALI DAĞITIMLA İLGİLİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
2012 SGK Protokolünün 3.7 maddesi kapsamında protokol eki ile 
belirlenen reçetelerin Ankara ve Kırıkkale illerinde sıralı dağıtımı için 
belirlenen sistemin işleyişi ile ilgili 23.05.2012 tarihinde Kocatepe 
Kültür Merkezi’nde bilgilendirme toplantısı yapıldı. 1000’in üzerin-
de Ankaralı Eczacının katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda sıralı da-
ğıtımların limitleri ve kotalar ile ilgili detaylı bilgiler aktarıldı.

ANKARA ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU SAĞLIK KURUMLARI 
SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜNE ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ. 
03.04.2012 tarihinde Ankara Eczacı Odası Genel Sekreteri Ecz. Sü-
leyman GÜNEŞ, AEO Saymanı Ecz. Savaş KORKMAZ ve TEB Büyük 
Kongre Delegesi Ecz. Adnan ÖZASLAN, Sağlık Kurumları Saymanlık 
Müdürü Sn. Selahattin AKINCI yı makamında ziyaret ederek ecza-
ne ödemeleri ile ilgili sıkıntıları ve çözümü ile ilgili önerilerini iletti.

Hazırlayan: Uzm. Ecz. Funda GEZER (TEB Büyük Kongre Delegesi)
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E-REÇETE
Bilindiği üzere e-reçete uygulamasına 01.07.2012 tarihi 
itibariyle aile hekimliklerinde ve SGK Medula sistemi üze-
rinden fatura gönderen 2. ve 3. basamak sağlık hizmet 
sunucularında geçilmiştir. E-reçete uygulamasında reçe-
teler otomasyon sistemleri üzerinde hazırlanarak, ecza-
neler tarafından MEDULA sistemi üzerinden e-reçeteler 
kabul edilerek karşılanmaya başlanmıştır. E-reçeteler 
sağlık hizmet sunucusunun otomasyon sistemi üzerinde 
Kurum tarafından hekimlere verilen SGK KURUMSAL HE-
KİM ŞİFRESİ ile onaylanarak oluşturulmaktadır.

E-reçete pilot uygulamasına 13.06.2012 tarihinden iti-
baren tüm İllerde başlanmış olup, 01.07.2012 tarihinde 
e-reçeteye uygun hale getirilmesi hedeflenmiştir.

E-reçete ile ilgili olarak bazı maddelerin hafızada iz bırak-
ması adına tekrar yazılmasını uygun gördüm.

Hekim tarafından e-reçete numarası alınarak oluşturul-
muş ancak eczane tarafından karşılanmamış bir e-reçete 
üzerinde hekim tarafından tekrar işlem yapılabilir mi? 

Evet, eczane tarafından karşılanmamış olan e-reçete he-
kim tarafından tekrar görüntülenebilmektedir. Eczane 
tarafından karşılanmamış olma şartıyla hekim tarafından 
görüntülenen e-reçete üzerinde değişiklik yapılması için 
e-reçetenin MEDULA sisteminden silinerek yeniden dü-
zenlenmesi gerekmektedir. Bu durumda e-reçete numa-
rasının değişeceği de unutulmamalıdır.

Kurum tarafından geri ödeme amacıyla inceleme işlemi 
yapılan e-reçetenin eczaneye iadesi yapılmasının gerek-
tiği durumda iade işlemi nasıl yapılabilir? 

Geri ödeme amacıyla Kurumun ilgili birimine teslim edil-
miş e-reçetenin ilgili mevzuat hükümlerine istinaden ec-
zaneye iade edilmesi gerektiği durumlarda e-reçetenin 
iade işlemleri MEDULA eczane sistemi üzerinden Kuru-
mun ilgili birimleri tarafından yapılacaktır.

MEDULA sisteminin ve/veya sağlık hizmet sunucusuna 
ait sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçetenin düzen-
lenememesi halinde manuel reçete yazılabilecek midir? 

MEDULA sisteminin ve/veya sağlık hizmet sunucusuna 
ait sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçetenin dü-

zenlenememesi halinde reçete manuel olarak düzenle-
necek ve hekimin kaşe-ıslak imzası ile imzalanacaktır. Bu 
şekilde oluşturulmuş reçeteler eczane tarafından MEDU-
LA eczane sistemine kaydedilerek karşılanabilecektir.

Eczaneler manuel reçete kabulüne devam edecek midir? 

Reçete üzerinde e-reçete numarası var ise bu reçete ec-
zane tarafından elektronik olarak karşılanacaktır. Ancak 
sağlık hizmet sunucuları tarafından sistemin çalışmaması 
nedeniyle e-reçete oluşturulamaması durumlarında re-
çeteler manuel olarak düzenleneceğinden bu tür reçete-
ler eczaneler tarafından önceden olduğu gibi yine kabu-
lüne devam edilecektir.

Şeklindedir.

Başlıklar halinde vermeye çalıştığım bu hususların, 
27.06.2012 tarihinde Ankara Eczacı Odası web sayfasın-
da yayınlandığı gibi Sosyal Güvenlik Kurumu’ nun web 
sayfasında da yayınlandığını hatırlatmak istediğim gibi 
bu yazının sizler tarafından tekrar incelenmesinin de ya-
rarlı olacağını düşünmekteyim. 

Bugün yarınki günlerimizin ilk günüdür. Değerlendirme-
liyiz. Her günümüzün sağlıklı, mutlu ve güzel geçmesi 
umuduyla.

Saygılarımla.

Ecz. Süleyman GÜNEŞ
sgunes3@gmail.com
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Bizim GazeteAnkara Eczacı  Odası

30 Mayıs 2012 tarih ve 28308 Sayılı Resmi Gazete’de Bit-
ki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması İle 
Depolanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılma-
sına Dair Yönetmelik yayımlandı.

Yönetmelik değişikliği ile, bitki koruma ürünleri bayi 
veya toptancı izin belgesi verilecek kişilere  eczacılar da 
dahil edildi. Yönetmelikte, izin belgesi alacak kişilerin yıl-

da bir kez Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak olan sı-
navda 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri puan alması 
gerektiği belirtildi. AEO Başkanı Ecz. Oğuz EKİNCİOĞLU, 
eczacıların sınava tabi tutulmasını uygun bulmadıklarını 
belirterek, eczacılar fakülteden mezun olduklarında ilaç-
lar ile ilgili yeterli bilgiye sahiptirler,bu nedenle konuyu 
yargıya taşıyoruz dedi.

22 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 
SUT değişikliğinde, daha önce yürürlükten kaldırılmış 
olan reçetede kalem kısıtlaması ile kutu sayısı kısıtlama-
sı tekrar yer aldı. Değişiklikte ayaktan yapılan tedaviler-
de, ilaçların parenteral formları ile SUT’un 6.1.8 numara-
lı maddesinde belirtilen durumlar hariç bir reçetede en 
fazla dört kalem ilaç yazılabileceği ve her kalem ilaçtan 
bir kutunun  bedeli ödeneceği belirtildi. Daha önce uy-
gulamaya konulan ve iptal edilen 1 aylık doz; 28,29 ve 30 
günlük kullanım sürelerini ifade eder uygulaması da de-
ğişiklikte yer aldı. Ancak; 29 Haziran 2012 tarihinde SGK 

resmi internet sitesinde yapılan duyuruyla, SUT’un 6.1 
maddesi ile ilgili Danıştay kararlarının yürütümüne de-
vam edileceği bildirildi.

AEO web sayfasında konuya ilişkin yapılan duyuruda; “1 
Temmuz 2012 tarihinden itibaren 4 kalem 1 kutu uygu-
laması ve bir aylık dozun 28 - 29 - 30 gün kabul edilme-
si hükümleri uygulanmayacak olup, mevcut uygulamaya 
aynen devam edilecektir.” denildi.

Şeker ölçüm çubukları için daha önce geçerli olan aylık 
azami miktar tahdidi 22 Haziran 2012 tarihi itibarı ile tek-
rar başladı.

Eczacı oda başkanlarının da katıldığı törende konuşan 
Trabzon Eczacı Odası Başkanı Sabih Tekin ÇAĞLAR, Trab-
zon  kentinde, tarihsel ve kültürel mirasın hızla yok ol-
makta olduğuna dikkat çekerek, Trabzon  şehrinin geç-
mişini  barındıran ve “Trabzon Evi” olarak bilinen yapı-
ların yolun sonuna yaklaştığını belirtti. ÇAĞLAR, Trabzon  

Eczacı Odası Yönetim Kurulu, geçmişimize sahip  çıkmak,  

şehrimizin  tarihsel ve kültürel dokusunu korumak  ama-

cıyla, 1909’da yapılmış ve Trabzon tarihine 101 yıldır şa-

hitlik etmiş olan bir “Trabzon Evi”ni satın alıp aslına uy-

gun olarak restore etmiştir dedi. 

Bitki Koruma Ürünleri 
Yönetmeliği Değişti

SUT’da Yine Değişiklik

Değerli Meslektaşlarım,

6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun-
da değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı 17 Mayıs 
2012 tarihinde TBMM’de kabul edilerek yasalaşmış, 31 
Mayıs 2012 tarihinde de Cumhurbaşkanımız tarafından 
onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yürürlü-
ğe girmiştir.

Eczacılık mesleğinde ve eczane formatında zamana 
bağlı olarak meydana gelen değişim göz önünde bulun-
durulduğunda, 1953 senesinde yürürlüğe giren 6197 
sayılı Kanunun değiştirilmesi adeta bir zorunluluk ha-
line gelmişti.

Ancak bu değişim çok kolay olmamıştır. Özellikle son 
8-10 senedir verilen uğraşlarla bugüne gelinebilmiştir. 
Dolayısıyla, yıllar boyunca bu uğurda emek harcayan, 
uğraş veren herkese teşekkür ediyorum.

Değerli Meslektaşlarım,

Serbest eczane sayılarının, ilçe sınırları içindeki nüfu-
sa göre en az 3500 kişiye 1 eczane olacak şekilde dü-
zenlenmesi, eczacılık hizmetinin ülke genelinde yaygın-
laştırılabilmesi açısından ve daha da önemlisi şu anda 
mesleğini sürdüren meslektaşlarımızın geleceğe daha 
güvenle bakabilmeleri açısından son derece olumlu bir 
gelişmedir. 

Serbest eczane açmak veya serbest eczanelerde mesul 
müdür olarak çalışmak isteyen bir eczacının, en az 1 yıl 
müddetle hizmet sözleşmesine bağlı olarak, mesul mü-
dür eczacı ile birlikte serbest eczanelerde yardımcı ec-
zacı olarak çalışma zorunluluğu mesleğimizin niteliksel 
gelişimine katkı verecektir. 

Muvazaalı olarak eczane açmaktan dolayı, ruhsatna-
mesi iptal edilen eczacıların, 5 yıl süre ile eczane aça-
mayacak olmasını muvazaa ile mücadeleye katkı ver-
mesi nedeniyle olumlu buluyorum.

Eczanesini açmak için ruhsatnamesini almış bir eczacı-
nın mahalli belediyeden ayrıca bir işyeri ruhsatı alma-
sı ve belediyeye harç ödemesi zorunluluğunun ortadan 
kalkmış olması,özellikle son dönemlerde belediyeler 
ile yaşadığımız sorunlar düşünüldüğünde sevindirici bir 
gelişme olarak değerlendirilmelidir.

Serbest eczanelerde, reçete sayısı ve/veya ciro gibi 
kriterlere göre belirlenen sayıda 2. Eczacı çalıştırılma-
sı, eczacı istihdamının sağlanabilmesi açısından olum-
lu bir gelişmedir. Ancak; her yıl mezun olan eczacı sayı-
sı düşünüldüğünde eczacı istihdamının sadece serbest 
eczaneler üzerinden yapılamayacağı da açık şekilde gö-
rülmektedir. Bu nedenle, bir an önce yeni eczacılık fa-
kültesi açılışları durdurulmalı öte yandan sanayide ve 
kamuda eczacı istihdamı için gerekli düzenlemeler ya-
pılmalıdır.

Yasayı genel olarak olumlu bulmakla beraber eksik yan-
larını görmezden gelemeyiz. Örneğin eczacılık mesleği-
ne getirilen yeni tanımlama, eczacılık hizmetinin veril-
mesinde birçok yeni fırsat ve olanağı bizlere sunarken, 
ne yazık ki eczacıyı birinci basamak sağlık hizmeti sunu-
cusu olarak tarif etmemiştir.

 Eczane ruhsatnamelerinin düzenlenmesinde Eczacı 
Odalarının fonksiyonu, bugün için genelgelerle belir-
lenmiştir.  Yasamız değiştirilirken Odaların bu fonksiyo-
nun daha da yetkilendirilmiş halinin Yasa metni içinde 
yer alması, muvazaanın önlenebilmesi açısından çok 
daha etkili olurdu diye düşünüyorum.

Değerli Meslektaşlarım,

Bilindiği gibi, Yasa’nın yürürlüğe girdiği tarihten itiba-
ren 6 aylık bir süreç içinde, Sağlık Bakanlığı tarafından 
yayımlanacak olan yönetmeliklerle detaylar belirlene-
cek ve Yasa’nın işleyişi daha açık hale gelecektir. Bu sü-
recin çok iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Saygılarımla…

Ecz. Oğuz EKİNCİOĞLU
oguzekincioglu@hotmail.com

Başkan’dan

Trabzon Eczacı Odası yeni hizmet binası 
8 Haziran 2012 tarihinde törenle açıldı.



İster Bitkisel İster Ziraî Olsun Eczacılar Her Türlü İlaçla İlgili Bilgiye Sahiptir 

Değerli Basın Mensupları;
Hepinizin de bildiği gibi, birkaç gündür Ziraat Mühen-
disleri Odası’nın ziraî ilaçların eczanelerde satışı konu-
sunu kamuoyuna sanki ortada bir usûlsüzlük varmış 
gibi lanse etmesi, bu çerçevede mesleğimizin sınırları 
ve uzmanlık alanımızla ilgili basına vermiş olduğu be-
yanlar bizleri fazlasıyla rahatsız etmiştir. Konuya daha 
fazla sessiz kalamadık; haksız ve mesnetsiz iddialar kar-
şısında bizler de konunun detaylarını sizler aracılığınızla 
kamuoyuyla paylaşmak istedik. 
Biz eczacılar, üniversitelerde 5 yıl boyunca botanik, far-
makognozi gibi dallarda almış olduğumuz kapsamlı eği-
timin yanı sıra, toksikoloji bilimini öğrenen yegane ilaç 
uzmanlarıyız. Toksikoloji; zehir bilimidir. Dolayısıyla 
bu konudaki eğitimi alarak bitkiler için kullanılan ilaç-
lar hakkında da en yetkin kişiler biz eczacılarız. Böyle-
si kapsamlı bir eğitimi alan eczacıların uzmanlık alanını 
tartışmak Ziraat Mühendisleri Odası’nın işi değildir. Kal-
dı ki, iddia ettikleri gibi, zirai ilaçların eczaneler tarafın-
dan temin edilmesini yasaklayan bir yönetmelik de or-
tada yoktur!
Öte yandan, insan sağlığını her şeyin üzerinde tutan biz 
eczacılar olarak şunu çok net bir biçimde ifade edebiliriz 

ki; sağlığını, canını bizlere emanet eden hastalarımızın 
sağlığını nasıl korumamız gerektiğini de, tarım alanında 
uzman olan kişilerden öğrenecek değiliz.
Ziraat Mühendisleri Odası’nın söz konusu basın açıkla-
masında iddia ettiği gibi, bu tür ziraî ilaçların eczaneler-
den temin edilmesi yeni bir uygulama değildir. Biz ec-
zacılar, özellikle tarımın yoğun olduğu köylerde ve kır-
sal bölgelerde yıllardır eczanelerimizden zirai ilaç satı-
şı yapmaktayız. Bunun yeni bir uygulama gibi günde-
me getirilmesine ve ortada herhangi bir suiistimal var-
mış gibi mesleğimize saldırılmasına bir anlam verebil-
miş değiliz. Nitekim ziraî ilaçların eczanelerden satı-
şı 1953 tarihli ve 6197 Sayılı Eczaneler ve Eczacılık Hak-
kındaki Kanun’da 6308 Sayılı Kanun ile yapılan değişik-
likten önce de mevcuttu. Bu kanun dikkatle incelendi-
ğinde görülecektir ki; Kanunun 28. Maddesi tam 59 yıl-
dır zirai ilaçların eczanelerden satışına izin vermektedir. 
Dolayısıyla 59 yıldır sesini çıkarmayan Ziraat Mühendis-
leri Odası’nın bu açıklamasını son derece talihsiz bulu-
yoruz. Zira konuyla ilgili açıklama yapmadan önce Birli-
ğimizi aramış olsalardı tüm bu bilgileri kendileriyle de 
paylaşırdık.
Diğer yandan zirai ilaçların sadece ziraat mühendis-

leri tarafından satılacağına dair Ziraat Mühendisleri 
Odası’nın açıklamalarında atıfta bulunduğu Ziraat Yük-
sek Mühendisliği Hakkında Kanun da dâhil olmak üze-
re herhangi bir hukuksal düzenleme bulunmamaktadır. 
Değerli Basın Mensupları; 
Şunun altını özenle çizmek isteriz ki; ziraî ilaçlar ile in-
san sağlığını ilgilendiren ilaçlar eczanelerde yan yana 
değil ayrı raflarda yer almakta, birbirleriyle karışmala-
rını ve etkileşmelerini engelleyecek şekilde ambalajlar 
içerisinde ve gereken diğer önlemler alınarak saklan-
maktadır. Bu bağlamda Ziraat Mühendisleri Odası’nın 
bu endişesinin, meseleyi tam olarak kavrayamamaktan 
kaynaklandığını düşünüyoruz.
Halk sağlığını her şeyin üstünde tutan bir mesleğin 
mensupları olarak insanların sağlığını nasıl ve ne şekil-
de korumamız gerektiğini gayet iyi biliyor; eczaneleri-
mizin toplum sağlığının nöbetçisi olduğu gerçeğini bir 
kez daha hatırlatmak istiyoruz. Eczacılarımızı hedef alan 
bu açıklamaları esefle kınıyoruz.
Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ

TEB web sayfasında zirai ilaçların eczanelerde satılması konusuna dair aşağıdaki basın bildirisi yayımlandı.

BİTKİSEL 2012
Ankara Eczacı Odası tarafından 28-29-30 Eylül tarih-
leri arasında ÜRGÜP’te Türkiye’deki eczacıların katı-
lımına açık Bitkisel 2012 Sempozyumu düzenleniyor. 
AEO Yönetim Kurulu Üyesi Uzm. Ecz. Taner ERCANLI, 
“Ankara Eczacı Odası  olarak bitkisel ve bitkisel içerikli 
ürünlerin eczaneler aracılığıyla eczacı danışmanlığın-
da  halka ulaştırılması gereğine inanmaktayız. Çün-
kü bitkisel ürünler ile ilgili ülkemizde en detaylı bilgi-
ye sahip, konuyla ilgili her türlü eğitimi almış tek mes-
lek grubu olma özelliğini eczacılar taşımaktadır. Bit-
kisel ürünlerle ilgili olarak bu felsefeyi desteklemek 
inancıyla Türkiye’deki meslektaşlarımızın da katılımı-
na açık bir sempozyum düzenlemekteyiz.” dedi. ER-
CANLI, 6197 sayılı kanunda yapılan değişiklik ile ecza-
neden halka ulaşması desteklenen bitkisel ya da bit-
kisel içeriği olan ürünlerin halka ulaşmasında eczacı-
nın öneminine dikkat çekerek, bu konuyu meslektaş-
larımıza anlatmak ve bunun yanı sıra bir nebze olsun 
meslektaşlarımızın konuya olan bakış açılarında deği-
şikliğe yol açmasını sağlanmaya çalıştıklarını belirtti.

AEO bünyesinde kurulan geniş katılımlı bir komisyon 
tarafından yürütülen çalışmalar ile ilgili olarak, komis-
yon üyesi ve AEO TEB Büyük Kongre Delegesi Ecz. Fü-
sun AKMANGİT, “Bu sempozyumda üyelerimize teo-
rik bilgilerin yanı sıra eczane pratikleri açısından da 
uygulamaya yönelik eğitimler vermek arzusundayız. 
Son yıllarda ülkemizde artan özellikle aktarlarda ve 
diğer alışveriş mekanlarında bitkisel ve bitkisel kay-
naklı ürünlerin bilinçsiz tüketimi toplum sağlığı açı-
sından da çok ciddi sakıncalar doğurmaktadır. Bu-
nun önüne geçmenin en önemli yollarından bir tane-
sinin eczacılarımızın bu ürünlere olan ilgisini ve ecza-
nelerde bulunabilirliğinin arttırılmasıdır.” dedi. Aynı 
komisyonda görev alan  AEO Denetleme Kurulu üye-
si Ecz. Müberra MEMİÇ, “Sempozyum esnasında, tabi 
ki bölgenin özelliğinden kaynaklanan sosyal aktivite-
leri de unutmadık, eğitimlerin yanısıra sosyal olarak 
da vakit geçirebilecekleri organizasyonları da bu et-
kinliğin içerisine koymayı planladık. Eğitimlerin so-
nunda yorgunluğumuzu gün batımında, Türk gece-
sinde ve balon turuyla atmanın planlarını yapmakta-
yız. 2 gece 3 gündüz sürecek eğitimin eczacı meslek-
taşlarımıza her anlamda büyük katkılar sağlayacağını 
düşünüyoruz.”dedi. AEO TEB Büyük Kongre Delegesi 
ve Bitkisel 2012 komisyonu üyesi Uzm.Ecz. Funda GE-
ZER, “Tüm meslektaşlarımızı Ankara Eczacı Odasının 
Ürgüp’te düzenlemiş olduğu sempozyuma bekliyo-
ruz. Sempozyumla ilgili tüm detayları meslektaşları-
mız www.bitkisel2012.org, www.bitkisel2012.com ve 
www.aeo.org.tr adresinden takip edebilir, Sempozyu-
ma katılım kontenjanları sınırlı olduğundan meslek-
taşlarımızın  erken başvurmalarını da öneririm.”dedi.


