
EGE ECZACI ODALARI DANIŞMA KURULU TOPLANTISI 

ÇANAKKALE 

_______________________________________________________________________________ 

 

EGE ECZACI ODALARI DANIŞMA KURULU ÇANAKKALE TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ 

 

Ege Eczacı Odaları Başkan ve Yöneticileri, 29 Şubat 2020 tarihinde Çanakkale Eczacı Odası ev 

sahipliğinde Çanakkale’de toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır: 

1-Suriye’nin İdlip bölgesinde yaşanan saldırı sonrasında şehit düşen Mehmetçiklerimize Allah’tan 

rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. 

2-Eylül 2020 tarihinde yürürlüğe girecek olan’ Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’,eczaneler üzerine 

ciddi mali yük getirecektir. Bu sebeple eczanelere bu konuda muafiyet tanınmalıdır. 

3-İlaç fiyat kararnamesi ivedi bir şekilde yeniden düzenlenmelidir. Yapılacak olan düzenlemede 

eczanelerdeki ekonomik sorunlara çözüm olacak kalıcı düzenlemeler yapılmalıdır. 

4-Eczanelere ek iş yükü getirecek ve sağlık hizmetlerini olumsuz etkileyecek olan 01.Mart.2020 

tarihinde başlayacağı duyurulan, manuel reçetelerin ve evrakların taranarak SGK’ya gönderilmesi 

uygulaması tamamen kaldırılmalıdır. 

5-İl Tarım Müdürlüklerinin, veteriner ilaçlarla ilgili eczanelerde denetimler yapması ve bu denetimler 

sonucu cezaların düzenlenmesi kabul edilemez. Eczanelerin idari ve mesleki yönden denetim 

yetkisinin sadece Sağlık Bakanlığında olması hayata geçirilmelidir. Bu konuda yasalarda bulunan 

boşlukların eczane lehine tamamlanarak yeni yasal düzenlemelerin yapılması için çalışmaların 

ivedilikle sonuçlandırılması gerekmektedir. 

6-Son günlerde hekimlerin tüm ilaçları Renkli Reçete Sistemine kaydetme zorunluluğundan dolayı, 

reçetelerin medulaya aktarılamaması sonucu düzenlenen manuel reçetelerle işlem yapıldığı 

sonrasında da medula şifresinin gecikmeli olarak sisteme düşmesinden dolayı, yeniden E-reçete kayıt 

işleminin yapılması eczalerde ciddi iş ve zaman kaybına yol açmaktadır. Bu reçetelerin E-reçete olarak 

düzenlenmesi konusunda yetkililerle bir an önce görüşmeler yapılıp, bu sorunun ortadan kaldırılması 

gerekmektedir. 

7-Yeni SGK Protokolü görüşülürken aşağıda yazılı olan maddelerin dikkate alınmasını ve gerekli 

düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz; 
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a- Medula sistemi ve SUT  tam olarak uyumlu hale getirilmelidir. 

b- Cezai şartlarda eczacı lehine iyileştirmeler yapılmalıdır. 

c- SGK’ya kesilen faturalar üzerinden iskonto oranlarının belirlenmesi zorunludur. 

d- Şu anda çalışması yapılan, eczanelerde ‘Kimlik Doğrulama’ ve ‘Retina Taraması’ yapılarak 

reçetelerin karşılanması uygulaması kesinlikle reddedilmelidir. 

e- SGK Protokolü onayı son güne bırakılıp, meslektaşlarımız zor durumda bırakılmamalı, bir 

kaos ortamı yaratılmamalıdır. 

f- Raporlu olsa dahi uzman hekime yazdırılma zorunluluğu olan ilaç listesinin artması, ciddi 

hasta mağduriyetine yol açmaktadır. Bu konuda yeni düzenlemeler için çalışmalar 

yapılması gerekmektedir. 

8-Birlikteliğimizi güce dönüştüren kurumlarımız olan ‘Eczacı Kooperatiflerimize’ sektördeki tüm 

paydaşların desteğinin sağlanması için yapılan çalışmaların artarak devam etmesi gerekir. 

9-Özellikle ilaç zam dönemlerinde ilaç bulunamaması sorunu halk sağlığını tehdit eder noktalara 

ulaşmıştır. Bu sorunun eczanelerden kaynaklanmadığını iyi bir şekilde anlatan (kamu spotu, broşür 

vb.) çalışmaların TEB tarafından yapılması ve bu sorunun kaynağının halka iyi anlatılması 

gerekmektedir. 

10-İnsan sağlığını doğrudan ilgilendiren tüm ürünler, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmalı ve 

sadece eczanelerde satışa sunulmalıdır. 

 Ayrıca internette satılan OTC ürünlerin fiyatlarının, aynı ürünler için eczanelerimizde sattığımız 

fiyatlara oranla afaki farklar oluşturması, eczanelerin hastalarımızın gözünde güvenilirliğini 

zedelemektedir. Bu sebeple, internet üzerinden satılan bu ürünlerin internet sitelerine tedarikini 

sağlayan eczacıların tespit edilip daha etkin yöntemlerle cezalandırılmalarının sağlanmaları gereklidir. 

11-K.K.İ uygulanmayan ilaçların reçetelerinde medulada görünmeyen fiyat farklarının eczaneler 

tarafından alınması, zaman içinde hastalar tarafından Cimer’e şikayet edilerek eczanelerin 

soruşturma geçirmelerine sebep olmuştur. Bu tür ilaçların SGK ödeme listesinden çıkarılması 

doğrultusunda çalışma yapılması gerekmektedir. 

ECZACI KAMUOYUNA SAYGILARIMIZLA 
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