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YÖNETİM KURULU
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
II.BAŞKAN
GENEL SEKRETER
SAYMAN
ÜYE
ÜYE
ÜYE

ECZ.TOLGA M. ÇETİNKAYA
ECZ.İLHAN KAYGISIZ
ECZ.ADEM TUNÇ
ECZ.ZİHNİ ADALI
ECZ.EMEL DUYGU ÜNAL
ECZ.AHMET ATALAY
ECZ.ÖMER GÜLER

DENETLEME KURULU
ECZ.SEYRAN ALKOVAN
ECZ.FATİH ERTEM
ECZ.ZAFER BALAMAN

BAŞKAN
ÜYE
ÜYE

HAYSİYET DİVANI
ECZ. MUSTAFA TURHAN
ECZ. BEDİA METİN
ECZ. SEVGİ ŞEN
ECZ.HAKAN ADALIOĞLU
ECZ. L.GÜLÇİN AKALIN

HAYSİYET DİVANIBAŞKAN
BAŞKAN YARDIMCISI
SÖZCÜ
ÜYE
ÜYE

BÜYÜK KONGRE DELEGELERİ
ECZ. TOLGA M.ÇETİNKAYA
ECZ. Ç.ETİN ÇEKEN
ECZ. HİKMET ALTUĞ
ECZ. TÜLAY IŞIK
ECZ. AYŞEN ZİYA
ECZ. SEYRAN ALKOVAN
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BÖLGE TEMSİLCİLERİMİZ
SÜLEYMANPAŞA BÖLGE TEMSİLCİLERİ
ECZ.BEDİA METİN
ECZ.SEYRAN ALKOVAN
ECZ.PERİZAT ÖZKAN
ECZ.M.SEZGİN ULUHAN
ECZ.NURİ ÇAĞLAYANOĞLU
ÇORLU BÖLGE TEMSİLCİLERİ
ECZ.KABİL GÜRKAN
ECZ.ZAKİR ÖZTÜRK
ECZ.RAHŞAN GÜN
ECZ.İLKE KURNAZ
ERGENE BÖLGE TEMSİLCİSİ
ECZ.SEVGİ ŞEN
ÇERKEZKÖY BÖLGE TEMSİLCİLERİ
ECZ.ÖZLEM GÜNEŞ
ECZ.S.PINAR AYDIN
ECZ.GÜLAY KOÇ
KAPAKLI BÖLGE TEMSİLCİSİ
ECZ.MUHAMMED EMİN
ŞARKÖY BÖLGE TEMSİLCİSİ
ECZ.HAKAN ADALIOĞLU
MALKARA BÖLGE TEMSİLCİSİ
ECZ.CENK BAŞAR AKSU
SARAY BÖLGE TEMSİLCİLERİ
ECZ.OZAN ÇOBAN
ECZ.FURKAN KESER
MURATLI BÖLGE TEMSİLCİSİ
ECZ.ZAFER BALAMAN
HAYRABOLU BÖLGE TEMSİLCİSİ
ECZ.VEDAT EREZ
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KOMİSYONLARIMIZ
EĞİTİM, YAYIN VE SOSYAL ETKİNLİKLER KOMİSYONU
ECZ.PERİZAT ÖZKAN/SÜLEYMANPAŞA
ECZ.SERAP BAYIR/SÜLEYMANPAŞA
ECZ.PINAR SİNEM GÜLER/SÜLEYMANPAŞA
ECZ.HATİCE KALKAN/ÇORLU
ECZ.ELİF ÇİVİCİ/ÇORLU
ECZ.GÜLAY KOÇ/ÇERKEZKÖY
ECZ.TAHSİN ÇİPLİ/KAPAKLI
ECZ.CEYDA AKMAN/MARMARAEREĞLİSİ
MUVAZAA KOMİSYONU
ECZ.SEYRAN ALKOVAN/SÜLEYMANPAŞA
ECZ.NURİ ÇAĞLAYANOĞLU/SÜLEYMANPAŞA
ECZ.SİNEM DÜNDAR/ÇORLU
ECZ.İLKE KURNAZ/ÇORLU
ECZ.TUNCAY ÜNAL/YENİÇİFTLİK
ECZ.DOĞUŞ GALİP/ŞARKÖY
ECZ.TÜRKER ÇAKMAK/KAPAKLI
MEVZUAT KOMİSYONU
ECZ.SEYRAN ALKOVAN /SÜLEYMANPAŞA
ECZ.EMRE ÖZKAN/SÜLEYMANPAŞA
ECZ.BURCU YAĞCIOĞLU/SÜLEYMANPAŞA
ECZ.İLKE KURNAZ/ÇORLU
ECZ.RAHŞAN GÜN/ÇORLU
ECZ.VLERA DERYA HOCA İLİCE/ÇORLU
ECZ.BELGİN İPEKGİL/ÇERKEZKÖY
DENETİM VE ETİK KOMİSYONU
ECZ.AHMET DUMAN /SÜLEYMANPAŞA
ECZ.M.SEZGİN ULUHAN /SÜLEYMANPAŞA
ECZ.NESRİN TANRIYAKUL / ÇORLU
ECZ.HATİCE BİLGE/ ÇORLU
ECZ.S.PINAR AYDIN/ÇERKEZKÖY
ECZ.SİBEL ŞEN TAHİRAĞAOĞLU/KAPAKLI
ECZ.CENK BAŞAR AKSU/MALKARA
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Sağlıklı günlere;
Diyerek sizlerle buluşmak istedim. Ağzımız söylese de aklımızda 'ne zaman
bitecek?' sorusu. Evet gerçekten insanoğlunun nadir yaşadığı bir durumla karşı
karşıyayız. Ülkemizde ilk olarak 10.03.2020 tarihinde tespit edilen ve Dünya Sağlık
Örgütü tara ndan 11.03.2020 tarihinde Pandemi olarak ilan edilen yeni p COVİD19 salgını (corona virus december-2019) tüm dünyayı hala daha kasıp
kavurmaktadır. Ar k 25 milyona yakın vaka ve 1 milyona yakın ölüm sayılarının
konuşulduğu bir tabloya sahibiz. Bu pandemi süreci insanları çok yıpra . Başta
sağlık çalışanları olmak üzere herkeste bir yorgunluk ve uzamasıyla da bıkkınlık
oluşturdu. Tabi bir tara an tüm vatandaşları aynı zamanda müthiş bir ekonomik
darboğaza sokmuştur. Zaten zor olan hayat şartları, ötelenen düşük faizli krediler,
kısa çalışma ödeneği, ertelenen vergiler gibi geçici fakat önümüzdeki dönemi daha
da çıkmaza sokacak çözümlerle günler geçiş rildi. Üretemez hale gelen, si ahsız
mekan kapatan esnaf, salgından uzun süre kapa lan işyerleri, fabrikalar, kafeler,
lokantalar, kuaförler...... Sonuç, gün geç kçe daralan ekonomi ve kepenk kapatan
esnaf. Türkiye malesef bu çaresizlikler ile Dünya Sefalet Endeksinde 62 ülke arasında
4. sırada yer almaktadır.
Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de sağlık personelleri bulaş riski al nda
çalışmış r. Bizler eczanelerimizde kendi hijyen koşullarımızı sağlayarak, teması en
aza indirerek önlemlerimizi aldık. Alınan önlemlere biz bilgilendirme broşürleri ve
bilgi ekranlarımızla katkı sunmaya çalış k. Yaklaşık 300 eczanemizde, 300-25m2
arası değişen ﬁziki koşullar al nda bölgesel bir genel önlem üretmek tahmininiz
üzere mümkün değildi. Her meslektaşım bakanlığın yayımladığı COVID
Protokollerine göre, kendi eczanesinin şartlarında azami önlemlerini aldı.
Ülkemizde bulaş oranlarına göre sağlıkçılarda bulaş, sağlık bakanlığınca %6,5 olarak
açıklamış r. Bizler en ön saﬂarda yer alan sağlık emekçileri olarakta maalesef
bundan nasibimizi aldık. Gerek eczacılarımız gerekse çalışanlarımızın da hastalığa
bulaş ğını ha a hayatlarını kaybe klerini üzülerek öğrendik. Yeri gelmişken
hastalarımıza şifalar, aramızdan ayrılanlara Allahtan Rahmet, yakınlarına da
başsağlığı dileklerimizi sunarım. Bu süreç bitmedi ve yakın bir sürede de bitecek gibi
görünmüyor. Bizler dün başlamış yarın bitecekmiş gibi çalışmak ve buna inanmak
zorundayız.
Birinci basamak sağlık hizme sunucusu olan biz sağlık emekçisi Eczacılar.
Sağlık hizme sunucusu dedik, bu dönemde kısaca neler yap k ona biraz bakalım.
Kurumsal kimlik olarak bizler, meslektaşlarımızın kişisel hijyeni için materyalleri
sağlamaya çalış k. Bir arada ve dayanışmanın gücü ile bir değer üre p bunu
mesleğimiz, meslektaşlarımız ve çalışma arkadaşlarımız için hizmete sunduk.
Pandemi sürecini çok yakından takip eden yöne m kurulumuz birçok kez tek
gündem pandemi ile bir araya gelmiş r. Pandemi sürecinde normale göre çok daha
fazla ve yoğun olarak bir araya gelen yöne mimiz, oluşabilecek durumlara karşı
farklı yol haritaları belirlemiş r. Dışarı çıkma yasaklarında nöbet sistemi, mesai
saatlerinde kısıtlama, alınacak önlemler gibi.
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Bu süreçte İl Sağlık Müdürlüğü ile sayısız toplan lara, zaman kısıtlaması
olmadan ka lım sağlanmış r. İlimizde Sağlık profesyonelleri ve Mülki idare tam bir
kenetlenme örneği gösterdiğini söylemeden de geçemeyeceğim. Kurulmuş olan Vefa
destek gruplarına meslektaşlarımızla hizmet ve destekleri tam olarak gerçekleş rdik.
Kimsesi olmayan ve ilaca ulaşamayan tüm vatandaşlarımıza ilaç hizme nde kesin
olmadan ulaş rdık.
Süreçte gördük ki biz Türkler gerçekten dokunmayı aşırı bir ile şim yöntemi
olarak kullanıyormuşuz. Geç ğimiz günlerde en çok herhalde bir araya gelmeyi,
birbirimizi, sevdiklerimiz ile kucaklaşmayı özlemişiz. Ama bugüne geldiğimiz de bu
daha çok uzun sürecekmiş gibi de geliyor. Kurumsal birliktelikler de göz önüne
alındığında bizlerin de belki en çok tar ş ğı o oda bunu, öteki bunu yapıyor
konuşmalarıydı. Evet burada belki de meslektaşlarımıza hak vermemiz gerekiyor. Üst
birlikte bir yapılanma bir hareketlilik olmadan bizlerinde bir yerde durabilmesi
mümkün olmamış r. Birçok kez merkez heye ni uyarmamıza ve tüm Türkiye de tek bir
uygulama birliğine gidebilmek için yap ğımız başvurularımıza sonuç alamadık. Bunun
yansıması da odalar arasında yapılan uygulamaların farklılığı ve sahaya nega f
yansımaları olmuştur. Bölge bileşenleri, özellikleri, coğrafyası, eczane sayısı ve
ih yaçları gibi birkaç parametreye bakılmaksızın yargısız infazlar ne yazık ki
meslektaşlarımızca yapılmış r. Ama hem sağlık otoritesi hem de yapılan
değerlendirmelerimiz ile, bizler en uygun şeklinde süreci yürü üğümüze inanıyoruz.
Bölgemizde 48 meslektaşımız 65 yaş üzeri olup, toplamda 50 yaş üzeri
meslektaşlarımızın sayısı 102'dir. Bölgemiz bakıldığında yaş ortalaması yüksek bir
rakamdadır. Üzülerek söylemek is yorum ki, tüm bu risklere rağmen çalışırken, kamu
otoritesince hala Covid-19 meslek hastalığı olarak ülkemizde sayılmamaktadır.
10.04.2020 tarihinden i baren, başımıza bela olan, her adımında bizleri zora
sokan maske dağıtma işi İstanbul ve Ankara'da başladı. 20.04.2020 tarihinden i baren
bizim bölgemizde de dağı mı tüm eczanelerimiz aracılığı ile başlamış r. Türkiye de
80.000.000 adet dağı mı yapılan maskeleri bizim bölgemizde 1.500.000 adet
eczanelerimizden yap k. Dağı m süreci belirsizlikler, maskelerin durumunu hepimiz
biliyoruz, tam bir kaostu. Hijyen diye bir olgunun yer almadığı ve karmaşanın tam
ortasında hizmet verdik. Biz tüm zlikle kamu sağlığı ve kamu yararı için olan bu
uygulamayı da kendi işimizmiş gibi sahiplenip yürü ük. Maske dağı m süreci
eczanelerimizde bulaş riskinin en üst sınırda olduğu zamanlardı. Meslektaşlarımızdan
ya da çalışanlarımızdan bir hastalık durumu olmadan atla ğımız bir mucizedir.
Bu süreçte o kadar çok gelişme değişiklik oldu ki sizinle hangisini paylaşsam
bilemedim. Ama geleceğimize yön verecek olan akademik odaların seçim süreçleri.
Demokrasilerde genel teamül, bu tarz kurumların yasalarında yapılacak
düzenlemelerin, ilgili meslek kuruluşlarının talebi ve katkısı ile gerçekleşmesidir. Aksi
yöndeki girişimler meslek kuruluşlarının zayıﬂa lması sonucunu doğurur, bu da
özellikle akademik mesleklerde, dene min ve kamu yararının azalmasına sebebiyet
verir. Ama bu durum bizim başımıza gelmez, sadece baroları ilgilendiren bir durum
diyerek geri çekilmek bize, dayanışma, bütünleşme gücü ile yürüyen mesleklere
yakışmamaktadır. Elimizden geldiği kadarı ile sesimizi yükseltmeye her yere ulaşmaya
çalış k. Ama süreç naﬁle işledi ve bu gün barolara yapılan bu işlem çok yakında bizi de
beklediğine eminim. Haksız çıkmak is yorum!
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Değerli meslektaşlarım Eczacı demek; dertlerin danışıldığı, tasaların
paylaşıldığı, toplumun sosyal liderleridir. Biz bu görevi sağlıkta olduğu kadar hastalıkta
da üstlenmek durumundayız. Geçirdiğimiz bu günlerde dik duruş gösteren bizler,
hastaların umut kapıları olduk. Pandemi ile ilgili tüm gelişmeleri bizlerin gözlerine
bakarak samimiyetle öğrenmek istediler.
Örgütler dayanma değil, dayanışma yeridir.
Bir olmak için birlikte hareket etmek,
Biz olmak için birlikte düşünmek zorundayız.
Geçirdiğimiz zor günlerde, Odasına, Koopera ﬂerine, Birliğine yani
meslektaşına güvenen ve katkı veren tüm meslektaşlarıma en içten dileklerimle
saygılarımı sunarım. Yine bu süreçte bizlerle birlikte aynı cephede savaşan, teknisyen
arkadaşlarımıza da sağlık dolu günler dilerim.
Bu yolda yürürken yanımızda olan herkese teşekkürlerimizi sunar, sağlıklı
günlerde sevdikleriniz ile özlediğimiz gibi sımsıkı sarılarak kucaklayacağınız günler
dilerim. İyi ki varsınız…
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Gazi Mustafa Kemal Paşa Mah. Atatürk Cad.
Gamze Apt. Kat: 1 No: 78
ÇERKEZKÖY-TEKİRDAĞ
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BÜRO ÇALIŞMALARI
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24.08.2019 tarihinde BEK'in
40.Yıl Kuruluş Yıldönümüne Yönetim
Kurulumuz ve Bölge Eczacılarımız
katıldı.

29.08.2019 tarihinde Pﬁzer
ﬁrması ile beraber düzenlemiş
olduğumuz İnfantil Kolik Endikasyon
bilgisinin paylaşıldığı ve anne-bebek

03.09.2019 tarihinde 41.Dönem
Merkez Heyeti 8.Başkanlar Danışma
Kurulu toplantısına Yönetim Kurulu

sağlığı kategori yönetimine dair Başkanımız Ecz.Tolga M. ÇETİNKAYA
bilgilerin verildiği eğitim toplantısı katıldı. Toplantının gündemini; Rekabet
yapılmıştır.

Kurumu tarafından Türk Eczacıları
Birliği'ne açılan soruşturma, kan
ürünlerinin hastanelerden verilmesi
konusunun eczacılık uygulamalarına
yansımaları, bazı ilaçların kamu kurum
iskontosunun arttırılması ve bazılarının
da geri ödeme listesinden çıkartılması
konuları
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25.09.2019 tarihinde TEB yeni
hizmet binası açılışı ve Dünya Eczacılar
Günü programına Yönetim Kurulu
Başkanımız Ecz.Tolga M. ÇETİNKAYA
katıldı. Dünya Eczacılar Günü kapsamında
düzenlenen tören ile Değer Katan Eczacı
Ödülleri ve Yaşam Boyu Onur Ödülleri,
sahiplerine takdim edildi.

16 Ekim 2019 tarihinde
Odamız toplantı salonunda 49
meslektaşımıza ve

11 hekim

arkadaşımıza Uzm. Ecz. Hülya
04.09.2019 tarihinde KAYHAN' ın anlatımıyla
meslektaşlarımıza yönelik GSK İlaç “Aromaterapi Eğitimi” yapıldı.
Firması ile ortaklaşa düzenlenmiş
olduğumuz “menenjit tedavisinde yeni
yaklaşımlar ve eczacının rolü” konulu
eğitim yapıldı.
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23.10.2019 tarihinde Yönetim
Kurulumuz yeni seçilen Ankara Eczacı
Odası Yönetim Kurulu'nu ziyaret
ederek çalışmalarında başarılar diledi.
Mesleğimiz ve geleceği hakkında
görüş alışverişinde bulundu.

28-29-30 Kasım 2019 tarihlerinde
Türk Eczacıları Birliği 42. Olağan
Büyük Kongresine Yönetim Kurulu
üyelerimiz ve Büyük Kongre
Delegelerimiz katıldı

23-24-25 Ekim 2019
tarihlerinde Ankara Sheraton Hotel'de
Türk Eczacıları Birliği ev sahipliğinde
gerçekleştirilen Uluslararası Eczacılık
Federasyonu Avrupa Bölgesel
Konferansına Yönetim Kurulumuz
katıldı.
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19.12.2019 tarihinde

20.12.2019 tarihinde BEK Bölge

Eğitmenler Aynur Koyuncu & Dilek

Toplantısına Yönetim Kurulumuz ve

Sinç tarafından meslektaşlarımıza

Bölge Eczacılarımız katıldı

yönelik “İlişkilerde Ustalık Tanıtım”
semineri yapıldı. Toplantıya 24
meslektaşımız katılmıştır.
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14.01.2020 tarihinde Türk
17.01.2020 tarihinde İSKOOP
Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden Y ö n e t i m K u r u l u , Y ö n e t i m
İlaç Teminine İlişkin SGK Protokol
Ç a l ı ş t a y ı n a Y ö n e t i m K u r u l u Kurulumuzu ziyaret etmiştir.
Başkanımız Ecz. Tolga M.
ÇETİNKAYA ve Genel Sekreterimiz
Ecz. Adem TUNÇ katıldı.

14-16-21-23 Ocak 2020
tarihlerinde Eğitmen Aynur Koyuncu
tarafından 11 meslektaşımıza
Deneyimsel Tasarım Öğretisi “KİM
KİMDİR?” Semineri verilmiştir.

17.01.2020 tarihinde İSKOOP
Bölge Toplantısına Odamız Yönetim
Kurulu ve Bölge Eczacılarımız katıldı.
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27.01.2020 tarihinde Tekirdağ
Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi
toplantı salonunda meslektaşlarımıza
e-arşiv fatura, e-fatura, e-belge
bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Toplantıya 88 meslektaşımız
katılmıştır.

13.02.2020 tarihinde 42.
Dönem Merkez Heyeti Birinci
Başkanlar Danışma Kurulu
toplantısına Yönetim Kurulu
Başkanımız Ecz. Tolga M.
ÇETİNKAYA katıldı.
Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti
ve Denetleme Kurulu Üyeleri ile Bölge
Eczacı Odalarının Başkan ve
Yöneticileri, 42. Dönem Merkez
Heyeti'nin ilk Başkanlar Danışma
Kurulu Toplantısı'nı gerçekleştirmek
üzere Ankara'da bir araya geldi.
Toplantının gündeminde; 42. Dönem
Merkez Heyeti Çalışma Programı,
Sosyal Güvenlik Kurumu Protokol
Süreci ve Türk Eczacıları Vakfı senet
değişikliği maddeleri yer aldı.
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14 Şubat 2020 tarihinde
Tekirdağ Büyükşehir Belediye
Başkanı Sayın Kadir Albayrak'ı
ziyaret ettik. Kendisi ile mesleğimizi
ve Tekirdağ'ı konuştuk. Standart tip
tabelaları olan meslektaşlarımızın
tabela-ilan vergisinden muaf tutulması
için katkılarını istedik. Kendisine
yaklaşımı ve yönlendirmeleri için
teşekkür ederiz.

Her yıl birçok etkinlikle
kutladığımız 14 Mayıs Eczacılık
gününü bu yıl pandemi dolayısıyla
buruk olarak geçirdik. 14 Mayıs
Eczacılık gününde; genci, yaşlısı,
görevi başında, hastalara hizmet
ederken yaşamını yitiren tüm dünya
eczacılarını ve eczane çalışanlarını
anmak için eczanelerimizin önünde
saygı duruşunda bulunduk. Yönetim
Kurulumuzun odamız facebook
sayfasından canlı olarak
gerçekleştirdiği yayın ile basın
açıklaması yaptık.
14.05.2020 tarihinde Süleymanpaşa
Belediye Başkanımız Cüneyt Yüksel
Odamızı ziyaret ederek
meslektaşlarımızın ve Yönetim
Kurulumuzun 14 Mayıs Eczacılar
Gününü kutlamıştır.

06.03.2020 tarihinde SES,
TMOBB, Eğitim-Sen, Tekirdağ
Eczacılar Odası, Tekirdağ Diş
Hekimleri Odası, Trakya Veterinerler
Odası Tekirdağ Temsilciligi,
üyelerimiz ve değerli Basın Mensubu
arkadaşlarımızın katılımı ile Tekirdağ
Tabip Odası merkez oﬁsinde "BÜYÜK
B E Y A Z M İ T İ N G ' D E
BULUŞUYORUZ" Basın
açıklamamızı gerçekleştirdik.
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25.06.2020 tarhininde TEB'in
düzenlediği “Sosyal Sorumluluk ve
Proje Komisyonu “ toplantı video
konferansına Saymanımız Ecz. Zihni
ADALI online olarak katılmıştır.

10.06.2020 tarihinde 42.

01.07.2020 tarihinde TEB'in

Dönem İkinci Başkanlar Danışma düzenlediği “Reçetesiz İlaçlar ve İlaç
Kurulu Toplantısına Yönetim Kurulu Dışı Ürünler Komisyonu” toplantı
B a ş k a n ı m ı z E c z . T o l g a M . video konferansına Yönetim Kurulu
üyemiz Ecz.Ömer GÜLER online
ÇETİNKAYA katıldı. Türk Eczacıları
olarak katılmıştır.
Birliği Merkez Heyeti ve Denetleme
Kurulu Üyeleri ile Bölge Eczacı
Odalarının Başkan ve Yöneticilerinin
katılımları ile gerçekleşti. Toplantıda,
meslek birlikleri ile ilgili gündem
değerlendirildi.

08.06.2020 tarihinde Barolar

08.07.2020 tarihinde
TEB'in düzenlediği “Kooperatiﬂer
Komisyonu” toplantı video
konferansına II.Başkanımız Ecz.
İlhan KAYGISIZ online olarak
katılmıştır.

ve Akademik Meslek Örgütlerinde
yapılmak istenen değişikliklere karşı
ortak basın açıklaması yapıldı.

24.07.2020 tarihinde TEB'in
düzenlediği “Bilişim Komisyonu”
toplantı video konferansına Yönetim
Kurulu üyemiz Ecz. Ahmet ATALAY
online olarak katılmıştır.

2019-2020 ÇALIŞMA RAPORU

BÖLÜM 2
19.BÖLGE TEKİRDAĞ ECZACI ODASI
VE
İKTİSADİ İŞLETMESİ'NİN

MALİ RAPORLARI
2020-2021 YILI TAHMİNİ BÜTÇELERİ
DENETLEME RAPORU
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19.BÖLGE TEKİRDAĞ ECZACI ODASI
01.08.2019-31.07.2020 TARİHLERİ ARASI GİDER TABLOSU ANALİZİ
Personel Ücret Giderleri: Oda personel maaşları, Sgk primleri, stopaj vergisi, ikramiyeler ve
Çerkezköy Bölge Temsilciliğinde çalışan personelimizin kıdem tazmina gideri olup 129.399,76.TL'dir.
Araç, Yakıt, Bakım Onarım Giderleri: Oda aracına akaryakıt, HGS,MTV, bakım ve onarım,sigorta ve
kasko gideri olup 26.688,82.-TL'dir.
Matbu evrak Giderleri: Eczane de erleri ve farmakope gideri olup 3.527,50.-TL'dir.
Komisyon ve Toplan Giderleri: 8.Başkanlar Danışma Kurulu toplan sı, TEB yeni hizmet binası
açılışı ve Dünya Eczacılar Günü kutlaması, Uluslararası Eczacılık Federasyonu Avrupa Bölgesel
Konferansı, 42. Olağan Büyük Kongresi, Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine
İlişkin Protokol Çalıştayı, 42. Dönem Merkez Heye Birinci Başkanlar Danışma Kurulu toplan sı,
42. Dönem İkinci Başkanlar Danışma Kurulu Toplan giderleri olup 49.073,03.-TL'dir.
Sözleşme alım Giderleri: Adalet Bakanlığı sözleşme formları, yeni eczane açan eczacılarımıza
istenilen SGK sözleşme formu, Vakı ank, İş Bankası sözleşme formu gideri olup 11.368,75.-TL'dir.
Diğer çeşitli Giderler:Covid-19 nedeniyle meslektaşlarımıza ve eczane çalışanlarımıza alınan
koruyucu gözlük ve koruyucu tulumlar, TEB' e ödenen yardımlaşma sandığı giriş, aidat ve afet fonu
katkı payı, TEB' e ödenen üyelerimizden alınan üye aidatların %35'i, muhasebeci ücre , elektrik
bakım ve işçilik ücre , çiçek bedeli, Noter masra , gazete ilan ve abone, bina sigorta ve emlak
vergisi, TEO' ya yapılan badana ve boya, nasyonel bulaşık makinası, kızartma makinası, Ankara
Eczacı Odası yeni bina açılışına alınan hediye, seçimli genel kurul için yapılan giderler, arıtma
makinası, tezgah üstü bulaşık makinası, cep telefonu ve kahve makinası gideri olup 132.877,22.TL'dir.
Gelir-Gider Farkı:01.08.2019-31.07.2020 tarihleri arasındaki K/Z olup 107.286,16.-TL'dir.
19.BÖLGE TEKİRDAĞ ECZACI ODASI
01.08.2019-31.07.2020 TARİHLERİ ARASI GELİR TABLOSU ANALİZİ
Üye aidat Gelirleri:Giriş ve oda aidat gelirleri olup 24.385,55.-TL'dir.
Oda Giderleri ka lım payı, Yardımlaşma Sandığı giriş,aidat ve Afet Fonu katkı Payı: Oda giderleri
ka lım payı, yardımlaşma sandığı giriş, aidat ve afet fonu katkı payı olup 349.442,22.-TL'dir.
Matbu evrak Gelirleri:Eczane de erleri ve farmakope geliri olup 4.975,00.-TL'dir.
Banka Faiz Gelirleri:TEB ve İş Bankasında vadeli hesabımızdan gelen faiz geliri olup 12.875,80.TL'dir.
Sözleşme sa ş Gelirleri: Adalet Bakanlığı sözleşme formları, yeni eczane açan eczacılarımıza
istenilen SGK sözleşme formu, Vakı ank, İş Bankası sözleşme formu geliri olup 10.940,00.-TL'dir.
Diğer Olağan- Olağan dışı Gelirler: TEB'den Covid_19 salgını için destek bedeli, seçime ka lmama,
TEB'den gelen İş Bankası Oda payı alacağımız geliri olup 57.602,67.-TL'dir.
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19.BÖLGE TEKİRDAĞ ECZACI ODASI İKTİSADİ İŞLETMESİ
01.08.2019-31.07.2020 TARİHLERİ ARASI GİDER TABLOSU ANALİZİ
Personel ücret giderleri: İk sadi İşletmesi ve TEO Restaurant personel maaşları, SGK
primleri, Stopaj vergisi ve İkramiye giderleri olup 262.534,85.-TL'dir
Ticari mal alım giderleri: SGK kolileri, Rx Media Pharma, Takvim, Tıbbi Medikal Zar ,
Dezenfektan, E imza gideri olup 116.378,54.-TL'dir.
Telefon, internet, ile şim giderleri: Odamızın ve TEO Restaurant' ın, Bölge Temsilciliklerin
telefon, internet ve ile şim gideri olup 15.200,00.-TL'dir.
Aydınlatma, ısıtma, su giderleri: Odamızın ve TEO Restaurant 'ın, Bölge Temsilciliklerin
aydınlatma, ısıtma ve su gideri olup 31.392,12.-TL'dir.
Kargo, posta giderleri: Posta ve kargo gideri olup 7.515,78.-TL'dir.
Kırtasiye giderleri: Kırtasiye malzeme alım gideri olup 12.612,00.-TL'dir.
Kira giderleri: Çorlu ve Çerkezköy Bölge Temsilciliklerin kirası ve stopaj gideri olup
14.483,21.-TL'dir.
Kitap, yayın basılı kağıt giderleri:2019 Seçimli genel kurul kitap basımı, bayram nöbet
çizelgeleri, Covid-19 ile ilgili bas rılan aﬁşler, eczane çalışanlarımıza şehir içi toplu taşımadan
ücretsiz yararlanabilmeleri için bas rılan tanı m kartları, bas rılan not de erleri gideri olup
23.761,57.-TL'dir.
TEO Restaurant yemek-mu ak giderleri: TEO Restaurant' a alınan yiyecek ve içecek
giderleri olup 173.696,36.-TL'dir.
TEO Restaurant muhtelif giderleri: Canlı müzik, ses sistemi, ekstra eleman, masa örtülerin
yıkama ücre , koltuk yıkama, ilaçlama, elektrik malzemesi, mu ak asansör tamiri, yap rılan
temizlik ücre , temizlik malzemesi gideri olup 34.077,00.-TL'dir.
Diğer çeşitli giderler: SGK Koli taşıma hammal ücre , gazete abone ve ilan bedeli, çiçek
bedeli, muhasebeci ücre , Nöbet ekranlarına ait onarım bedeli, personel yemek ücretleri,
bina aidatları, kuru pasta, damacana su, market gideri (çay, kahve ve içecek), Balıkesir Eczacı
Odası açılışına alınan hediye, odaya yap rılan temizlik bedeli, Noter, Komisyon üyelerine
verilen yemek ücre , Nöbet ekran iade ücretleri, Klima temizleme ücre , TEO' ya alınan
ledler ve elektrik işçiliği, Kültür taş yapımı, mu ak dolabı, granit tezgah ve baca temizliği
SMS ücre , Nöbet ekranları için alınan bilgisayarlar ve monitörler gideri olup 177.011,80.TL'dir.

19.BÖLGE TEKİRDAĞ ECZACI ODASI İKTİSADİ İŞLETMESİ
01.08.2019-31.07.2020 TARİHLERİ ARASI GELİR TABLOSU ANALİZİ
Reçete katkı payı: C Grubu reçetelerinden alınan %0,5 ve Cezaevi reçetelerinden %1 reçete
katkı payı geliri olup 370.253,75.-TL'dir.
Ticari mal sa ş geliri: SGK kolileri, eczane personel günlük çalışma saatleri kayıt de eri,
dezenfektan, Rx Media Pharma, Takvim, E imza geliri olup 153.620,50.-TL'dir.
Koli gönderim ücre : SGK koli gönderim ücre geliri olup 65.550,00.-TL'dir.
TEO Restaurant geliri: Restaurant geliri olup 244.180,41.-TL'dir.
Diğer Olağan-Olağan Dışı Gelir ve Karlar: Nöbet ekran depozitosu olup 12.711,90.-TL'dir.
Gelir-Gider farkı: 01.08.2019-31.07.2020 tarihleri arasındaki K/Z olup 22.346,67.-TL'dir
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TEKİRDAĞ ECZACI ODASI VE ECZACI ODASI İKTİSADİ İŞLETMESİNİN
DENETLEME KURULU RAPORU
Tekirdağ Eczacı Odası, Eczacı Odası İk sadi İşletmesi ve TEO Restaurant'ın idari ve mali
yönden denetleme sonuçlarını bilgilerinize sunuyoruz.
İDARİ YÖNDEN;
Yasa gereği tutulması zorunlu olan Yöne m Kurulu ve ik sadi işletme karar de erleri,
yevmiye de eri, kebir de eri, envanter de eri ve üye kayıt de eri kayıtlarının yasal
süresi içinde yapıldığı görülmüştür. Yap ğımız dene mlerde kayıtların muhasebe
ilkelerine uygun olduğu ve harcamaların Yöne m Kurulu kararı ile yapıldığı görülmüştür.
Odamıza gelen evraklara tarih ve sıra numarası verilerek gelen evrak kayıt de erine
kaydedildiği, dosyalandığı, yazışmalarında giden evrak de erine düzenli olarak
kaydedildiği imzaların Başkan ve Genel Sekreter adına açıldığı görülmüştür.
MALİ YÖNDEN;
01.08.2019 – 31.07.2020 dönemine ait Oda gelirlerinin tamamı EBS sisteminden
çıkarılan iki nüshalı tahsilat makbuzu ile. Eczacı Odası İk sadi İşletmesinin gelirleri fatura
karşılığında, TEO Restaurant'ın gelirleri fatura ve yazar kasa ﬁşi ile tahsil edildiği,
giderlerin ise, fatura, yazar kasa ﬁşi, gider pusulası ve masraf senedi gibi belgeler
karşılığında yapılmış olduğu, gerek gelirlerin gerekse giderlerin kanun, mevzuat ve
muhasebe yöntemine uygun olarak ilgili de erlere kaydedildiği ve tarih sırasına göre
tasnif edildiği görülmüştür. Oda aidat gelirlerinin bilançoya uyumlu olduğu tespit
edilmiş r.
Giderlerin kasa mevcudu imkan verildiği sürece evrak karşılığı nakit şekilde ödendiği,
diğer durumlarda ise, başkan ve genel sekreter ve saymandan en az ikisinin imzası
karşılığında, verilen çeklerle ve oda ve ik sadi işletme adına çıkarılan kredi kar ile
yapıldığı görülmüştür. 31.07.2020
DENETÇİLER
Ecz.Seyran ALKOVAN

Ecz.Fa h ERTEM
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TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİNİN DÜZENLEDİĞİ
TOPLANTILAR
03 Eylül 2019 tarihinde 41.Dönem Merkez Heye 8.Başkanlar Danışma Kurulu
toplan sına Yöne m Kurulu Başkanımız Ecz.Tolga M. ÇETİNKAYA ka ldı.
25. Eylül 2019 tarihinde TEB yeni hizmet binası açılışı ve Dünya Eczacılar Günü
programına Yöne m Kurulu Başkanımız Ecz.Tolga M. ÇETİNKAYA ka ldı.
23-24-25 Ekim 2019 tarihlerinde Ankara Sheraton Hotel'de Türk Eczacıları Birliği
ev sahipliğinde gerçekleş rilen Uluslararası Eczacılık Federasyonu Avrupa
Bölgesel Konferansına Yöne m Kurulumuz ka ldı.
28-29-30 Kasım 2019 tarihlerinde Türk Eczacıları Birliği 42. Olağan Büyük
Kongresine. Yöne m Kurulu üyelerimiz ve Büyük Kongre Delegelerimiz ka ldı.
14 Ocak 2020 tarihinde Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine
İlişkin Protokol Çalıştayına Yöne m Kurulu Başkanımız Ecz.Tolga M. ÇETİNKAYA
ve Genel Sekreterimiz Ecz.Adem TUNÇ ka ldı.
13 Şubat 2020 tarihinde 42. Dönem Merkez Heye Birinci Başkanlar Danışma
Kurulu toplan sına Yöne m Kurulu Başkanımız Ecz.Tolga M. ÇETİNKAYA ka ldı.
10 Haziran 2020 tarihinde 42. Dönem İkinci Başkanlar Danışma Kurulu
Toplan sına Yöne m Kurulu Başkanımız Ecz.Tolga M. ÇETİNKAYA ka ldı.
25 Haziran 2020 tarhininde TEB'in düzenlediği “Sosyal Sorumluluk ve Proje
Komisyonu “ toplan video konferansına Saymanımız Ecz.Zihni ADALI online
olarak ka lmış r.
01 Temmuz 2020 tarihinde TEB'in düzenlediği “Reçetesiz İlaçlar ve İlaç Dışı
Ürünler Komisyonu” toplan video konferansına Yöne m Kurulu üyemiz
Ecz.Ömer GÜLER online olarak ka lmış r.
08 Temmuz 2020 tarihinde TEB'in düzenlediği “Koopera ﬂer Komisyonu”
toplan video konferansına II.Başkanımız Ecz.İlhan KAYGISIZ online olarak
ka lmış r.
24 Temmuz 2020 tarihinde TEB'in yapmış olduğu Bilişim Komisyonu toplan
video konferansına Yöne m Kurulu üyemiz Ecz.Ahmet ATALAY online olarak
ka lmış r.
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MESLEKTAŞLARIMIZLA YAPTIĞIMIZ TOPLANTILAR VE
ETKİNLİKLER
29.08.2019 tarihinde Pﬁzer ﬁrması ile beraber düzenlemiş olduğumuz
İnfan l Kolik Endikasyon bilgisinin paylaşıldığı ve anne-bebek sağlığı kategori
yöne mine dair bilgilerin verildiği eği m toplan sı yapılmış r.

04.09.2019 tarihinde GSK İlaç Firması ile ortaklaşa düzenlenmiş olan
meslektaşlarımıza yönelik eği m yapıldı.
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16 Ekim 2019 Odamız toplan salonunda meslektaşlarımıza Uzm. Ecz.
Hülya KAYHAN' ın anla mıyla “Aromaterapi Eği mi” yapıldı.

19.12.2019 tarihinde Eğitmenler Aynur Koyuncu & Dilek Sinç tara ndan
meslektaşlarımıza “İlişkilerde Ustalık Tanı m” semineri yapıldı.

14-16-21-23 Ocak 2020 tarihlerinde meslektaşlarımıza Deneyimsel
Tasarım Öğre si “KİM KİMDİR?” Semineri yapıldı.
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27.01.2020 tarihinde Meslektaşlarımıza E-arşiv, Fatura, E-Fatura, E-Belge
Bilgilendirme Toplan sı yapıldı.
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YÖNETİM KURULUMUZUN KATILDIĞI TOPLANTILAR,
ZİYARET VE AÇILIŞ TÖRENLERİ
24.08.2019 tarihinde BEK'in 40.Yıl Kuruluş Yıldönümüne Yöne m Kurulumuz ve
Bölge Eczacılarımız ka ldı.

04.10.2019 tarihinde Çorlu ilçesinde eczane açılışına Yöne m Kurulu üyemiz
Ecz.Ahmet ATALAY ve Bölge Temsilcilerimiz Ecz.İlke KURNAZ, Ecz.Rahşan GÜN,
Ecz. Zakir ÖZTÜRK ka ldı.
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07.10.2019 tarihinde Çorlu ilçesinde eczane açılışına Yöne m Kurulu üyemiz
Ecz.Ahmet ATALAY ve Bölge Temsilcilerimiz Ecz.Zakir ÖTÜRK , Ecz.Kabil GÜRKAN
ka ldı.

08.10.2019 tarihinde Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesinde eczane açılışına
Yöne m Kurulu üyelerimiz ka ldı.

23.10.2019 tarihinde Yöne m Kurulumuz seçilen Ankara Eczacı Odası Yöne m
Kurulunu ziyare e bulundu.

43

2019-2020 ÇALIŞMA RAPORU

30.10.2019 tarihinde Çorlu ilçesinde eczane açılışına Yöne m Kurulu üyelerimiz
ve Bölge Temsilcimiz ka ldı.

20.12.2019 tarihinde BEK Bölge Toplan sına Yöne m Kurulumuz ve Bölge
Eczacılarımız ka ldı.

17.01.2020 tarihinde İSKOOP Çorlu Şubesinin Bölge Toplantısına
Odamız Yönetim Kurulu ve Bölge Eczacılarımız katıldı

44

2019-2020 ÇALIŞMA RAPORU

20.01.2020 tarihinde Süleymanpaşa ilçesinde eczane açılışına Yöne m
Kurulumuz ka ldı.

30.01.2020 tarihinde Çerkezköy İlçesinde eczane açılışına Yöne m Kurulumuz
ka ldı.

01.02.2020 tarihinde Marmaraereğlisi İlçesinde eczane açılışına Yöne m
Kurulumuz ka ldı.
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14 Şubat 2020 tarihinde Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir
Albayrak'ı ziyaret e k. Kendisi ile mesleğimizi ve Tekirdağ'ı konuştuk.
Standart p tabelaları olan meslektaşlarımızın tabela-ilan vergisinden muaf
tutulması için katkılarını istedik. Kendisine yaklaşımı ve yönlendirmeleri için
teşekkür ederiz

06.03.2020 tarihinde SES, TMOBB, Eği m-Sen, Tekirdağ Eczacılar Odası, Tekirdağ Diş
Hekimleri Odası, Trakya Veterinerler Odası Tekirdağ Temsilciligi, üyelerimiz ve değerli
Basın Mensubu arkadaşlarımızın ka lımı ile, Tekirdağ Tabip Odası merkez oﬁsimizde
"BÜYÜK BEYAZ MİTİNG'DE BULUŞUYORUZ" Basın açıklaması gerçekleş rildi.
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21.04.2020 tarihinde Devrim Web Tv 'de Yöne m Kurulu Başkanımız Ecz.Tolga
M. ÇETİNKAYA Covid-19 ile ilgili canlı yayına ka ldı.

08.06.2020 tarihinde Barolar ve Akademik Meslek Örgütlerinde yapılmak
istenen Değişikliklere karşı ortak basın açıklaması yapıldı.
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ODAMIZA ZİYARETLER
17.01.2020 tarihinde İSKOOP Yöne m Kurulu, Yöne m Kurulumuzu ziyaret
etmiş r.

14.05.2020 tarihinde

Süleymanpaşa Belediye Başkanımız Cüneyt Yüksel

Odamızı ziyaret ederek meslektaşlarımızın ve Yöne m Kurulumuzun 14 Mayıs
Eczacılar Gününü kutlamış r.
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ODAMIZIN KOMİSYON TOPLANTILARI
07.08.2019 TARİHİNDE MEVZUAT

05.11.2019 TARİHİNDE MUVAZAA

KOMİSYONU TOPLANTISI YAPILMIŞTIR.

KOMİSYON TOPLANTISI YAPILMIŞTIR.

08.08.2019 TARİHİNDE MUVAZAA

04.12.2019 TARİHİNDE MUVAZAA

KOMİSYON TOPLANTISI YAPILMIŞTIR.

KOMİSYON TOPLANTISI YAPILMIŞTIR.

27.08.2019 TARİHİNDE MUVAZAA

05.12.2019 TARİHİNDE NÖBET

KOMİSYON TOPLANTISI YAPILMIŞTIR.

KOMİSYONU TOPLANTISI YAPILMIŞTIR.

14.10.2019 TARİHİNDE MUVAZAA

12.12.2019 TARİHİNDE MUVAZAA

KOMİSYON TOPLANTISI YAPILMIŞTIR.

KOMİSYON TOPLANTISI YAPILMIŞTIR.
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HAYSİYET DİVANI

Başkan
Ecz. Mustafa TURHAN

Başkan Yardımcısı
Ecz. Bedia METİN

Üye
Ecz. Hakan ADALIOĞLU

Sözcü
Ecz. Sevgi ŞEN

Üye
Ecz. L.Gülçin

Haysiyet Divanı bu dönem 11 kez toplan yapmış olup, 8 meslektaşımıza ait
dosyalar görüşülmüş ve ne celendirilmiş r. 3 eczacımıza meslekten men cezası, 1
eczacımıza iki ayrı dosyadan ayrı ayrı yazılı ihtar, 1 eczacımıza 1 dosyadan yazılı ihtar,
diğer 2 dosyadan para cezası, 1 eczacımıza yazılı ihtar ve 2 eczacımıza para cezası
verilmiş r.
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BÖLÜM 4

SGK KOLİ RAKAMLARI
REÇETE TEVZİLER
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BÖLÜM 5

BAŞKANDAN
BASIN AÇIKLAMALARI
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Piyasada bulunmayan yada kısıtlı bulunan ilaçlar için hastalar eczane eczane
gezerken yaydıkları riskler, bilinçsiz sosyal sınır aşımları ve her dakika hizmet
almak için eczaneleri aşındıran hastalarımızla ar k; kolonya-maske yok-çok
pahalı demekten, neden ilacımı vermiyorsunuz, benim raporum vardı diyenlere
açıklama yapmaktan, her ilacı eczaneden alabiliyormuşuz diyenlere kuralları
anlatmaktan, akut ilaçlarını yazıp, raporlu ilaçlarını yazmayan hekimlerimizi
anlamaya çalışmaktan YORULDUK.
Biz ar k sadece ve sadece mesleğimizi yapmak ve yarınlara sağlıklı kavuşmak
is yoruz.
Tüm meslektaşlarımızın ve çalışma arkadaşlarımızın her türlü olumsuzluğa ve
zorluklara karşı sakin ve sağduyulu olacağına sonsuz bir inanç içindeyiz.
Hep birlikte sağlıklı günlere ulaşabilme arzusu ve umudu ile saygılarımla.
19.Bölge Tekirdağ Eczacı Odası
Yöne m Kurulu
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08.06.2020 TARİHİNDE BAROLAR VE AKADEMİK MESLEK ÖRGÜTLERİNDE YAPILMAK
İSTENEN DEĞİŞİKLİKLERE KARŞI ORTAK BASIN AÇIKLAMASI YAPILMIŞTIR
Türkiye ve dünya COVİD-19 salgını ile mücadeleye odaklanmış; adaletsizlik, gelir
dağılımındaki dengesizlik ve bunların daya ğı yoksulluk haya olabildiğince
zorlaş rmışken, Baroların ve Akademik Meslek Odaları'nın temel yasalarını değiş rip,
çalışmalarında kamu yararını gözeten bu kurumların etkisizleş rme girişimini, üzüntü ve
endişe ile öğrenmiş bulunuyoruz.
Daha önce gündeme ge rilen, ancak TMMOB'nin kararlı duruşu ve kamuoyundan aldığı
destek karşısında tasarı geri çekilmiş r.
TMMOB ve bağlı odalarla ilgili kanunu değiş rme girişimine bu defa Barolar ve Türk
Tabipler Birliği de eklenmiş, bu girişim; Barolar ve Akademik Meslek Odaları'nı
işlevsizleş rmeye, mesleki dene mleri ve yetkilerini yok etmeye, meslek kuruluşlarının
toplum ve üyeler ile bağını koparmaya ve bu kurumların toplum yararına çalışmasının
önüne geçmeye yönelik r.
Kamu yararını çalışmalarında ön planda tutan ve gücünü Anayasa'nın 135.
maddesindeki “kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu” olma özelliğinden alan
meslek örgütlerinin tüzel kişiliğini dönüştürülmek istenmektedir. Bu girişim, toplumsal
yaşamın her alanı ile doğrudan bağlan lı mühendislik, hukuk, mimarlık, şehir
planlamacılığı hizmetlerini bir bütün olarak değersizleş rme, kararsızlaş rma ve
işlevsizleş rme çabalarıdır.
Bir devle n demokra k niteliğinin göstergesi hukuk devle ve evrensel hukuk ilkelerinin
tüm kurumları ile işler halde olmasından geçer. Hukuk devle ancak güçlü, bağımsız ve
tarafsız bir yargı erkinin varlığı ile hayat bulur. Barolar yargının kurucu unsuru olup
bağımsız savunmayı temsil eden avukatların örgütlü gücüdür. O nedenle, Cumhuriyet'in
kuruluş felsefesine aykırılık teşkil eden bu tasarı aynı zamanda; Cumhuriye mizin köklü
kuruluşlarından biri olan Baroların da demokra k yapısını bozacak, Baroları
işlevsizleş rilecek, bağımsız ve özgür savunmaya ket vuracak nitelikte olup, yur aşların
hak ve özgürlüklerinin barolar tara ndan korunmasının da önüne geçecek r.
Ülkemizde yaşamı pahasına COVID -19 polikliniklerinde-servislerinde gece gündüz
çalışan ve sağlık hizmet sunumunun her basamağında emeğini esirgemeyen sağlık
emekçilerimize ve Pandeminin başından sonuna vergi sisteminin aksamadan yürümesi
için var gücüyle çalışan TURMOB üyelerine teşekkür bu şekilde edilmemelidir.
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Barolardan, TMMOB ve TTB'den görüş dahi alınmayıp demokra k süreçler işle lmeden
Barolar ve Akademik Meslek örgütlerini etkisizleş rme, toplumla bağlarını koparıp
kamu yararına çalışmalar yapmalarını engellemeye yönelik bu yasa tasarısı kabul
edilemez bir durumdur.
Anayasamız, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını meslek mensuplarının
ortak ih yaçlarını karşılamanın yanı sıra mesleğin genel menfaatlere uygun olarak
gelişmesini sağlamak ve meslek disiplin ve ahlakını korumakla görevlendirmiş r. Bu
anlamıyla Barolar ve Akademik Meslek kuruluşları, kamu idaresinin bir parçasıdır. Yine
Meslek Örgütlerinin ülkenin yöne minde ve ülke poli kalarının oluşturulmasında,
kendilerini ifade edebilmeleri demokrasinin gereğidir.
Anayasanın 135. Maddesi ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu, 6235 sayılı TMMOB Kanunu,
6023 Türk Tabipleri Birliği Kanunu, 3224 Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu 3568 Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu, 6643 Türk Eczacıları
Birliği Kanunu, 6343 Veteriner Hekimliği Kanunu ile düzenlenmiş olan kamusal mesleki
yetki ve dene mlerinin ortadan kaldırılması, seçim sistemimizin değiş rilmesi ve
Bakanlıkların hiyerarşik vesaye al na sokulma doğrultusundaki Anayasamıza aykırı
bazı değişiklik girişimlerini anlamak mümkün değildir.
Meslek kuruluşlarının kamusal görevlerini yerine ge rmesi ancak, merkezi yöne mi
yönlendiren siyasi saiklere tabi olmadan, herhangi bir baskı al nda kalmadan, yalnızca
bilimsel ve teknik gereklilik ve kamunun menfaa göz önünde bulundurularak faaliyet
yapılması ile başarılı olunabilir. Bu nedenle Anayasamızda kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşları merkezi idare hiyerarşisi dışında, siyasi baskılara kapalı özerk
kurumlar olarak yapılandırılmış r. Bu yapının Anayasaya aykırı biçimde çeşitli yasal
değişiklikler ile aşındırılmaya ya da yok edilmeye çalışılması, kamu idari yapımızı da
ayrıca kaosa sürükleyecek r.
Nitekim Anayasa Mahkemesi, birçok kararında meslek kuruluşlarının çıkaracakları
yönetmeliklerin ilgili Bakanlığın onayına sunulduktan sonra yürürlüğe konulması,
uluslararası toplan ve etkinliklere ka lım için ilgili Bakanlıktan onay ve izin alınması vb.
kanuni düzenlemeleri meslek kuruluşlarının Anayasal özerkliklerine vurgu yaparak iptal
etmiş r.
Yasa değişikliğinin hedeﬂerinden biri olan, Barolar ve Akademik Meslek örgütlerinin
mesleki dene m süreci dışına çıkarılmasıyla hukukun üstünlüğü ve insan haklarını
savunmak ve korumak görevleri yerine ge rilemeyecek, toplum ve çevre sağlığı, doğal
varlıklarımız, yeral ve yerüstü zenginliklerimiz, tarihi ve kültürel mirasımız gıda
güvenliği ve dene mleri, koruyucu hekimlik kuralsız ve kontrolsüz bir şekilde piyasa
koşullarına terk edilecek r.
Toplumun genelini ve ülkemizin geleceğini yakından ilgilendiren, güvenli bir yaşam
sürdürebilmemiz açısından haya öneme sahip yapı dene mi, sanayi, imar, gıda, çevre,
enerji, ile şim, teknoloji, bilişim, tasarım, ulaşım, adalet, madencilik, tarım ve
hayvancılık, orman, su kaynakları ve kentlerin yöne mi gibi alanlarda mühendislikmimarlık-şehir plancılığı ve hukuk hizmetlerinin mesleki dene mi ve bilimsel-teknik
kriterleri devre dışı bırakılacak r.
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Bizler aşağıda imzası bulunan “Barolar ve Akademik Meslek Odaları” olarak; gücünü
Anayasa'dan ve halkımızdan aldığımızı bir kez daha ha rla yoruz. Yapılmak istenen
demokra k hukuk devle nde asla kabul edilemeyecek bu değişiklikleri kırmızı çizgimiz
olarak görüyor, diyalog ve müzakere ruhundan sonuç alınacağı inancı taşıyan
beklen nin devam e ği ancak geçen süre zar nda somut adım a ldığını görememenin
derin bir kaygı yara ğı bu kaygıyı destekleyen yeni adımlar a lması halinde ise
mesleklerimizin onurunu ve ülkemizin demokra k geleceğini korumak adına yasalar
çerçevesinde hukuki ve toplumsal mücadelenin devam e rileceğini bildirir, kamuoyuna
saygıyla duyururuz.
Tekirdağ Barosu Başkanlığı
TMMOB Tekirdağ Bileşenleri
TTB Tekirdağ Şubesi
Tekirdağ Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası
Trakya Bölge Veteriner Hekimler Odası
Tekirdağ Eczacı Odası
Tekirdağ Diş Hekimleri Odası
Çorlu Mali Müşavirler Odası
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Eczacı Kamuoyuna
Yeniden çalışmaya başlayan TBMM'nin gündeminde yer alan yasa
değişiklikleri arasında, akademik meslek odalarının işleyiş ve seçim
sistemlerine yönelik düzenlemelerin de yer aldığı kamuoyunca bilinmektedir.
Demokrasilerde genel teamül, bu tarz kurumların yasalarında yapılacak
düzenlemelerin, ilgili meslek kuruluşlarının talebi ve katkısı ile
gerçekleşmesidir. Aksi yöndeki girişimler meslek kuruluşlarının zayıﬂa lması
sonucunu doğurur, bu da özellikle akademik mesleklerde, dene min ve kamu
yararının azalmasına sebebiyet verir.
Değerli Meslektaşlarımız;
Bizi bir arada tutan örgütümüz, bizim için yaşamsal önemdedir.
Meslekler örgütleriyle güçlüdür ve bugün bizi ayakta tutan örgütsel
dayanışmamızdır.
Gerek Eczacı Odası Genel Kurullarında gerekse Türk Eczacıları Birliği Büyük
Kongrelerinde demokra k bir yarış içerisinde seçim mücadelesi veriyor olsak
da, bunun bizim zaﬁye miz değil demokra k gücümüz ve zenginliğimiz
olduğunu biliyoruz.
Yapılması planlanan değişikliğin meslek örgütümüzü zayıﬂatacak bir adım
olduğunu görüyor ve mesleğimize zarar verecek bu girişimin karşısında
olduğumuzu açıkça beyan ediyoruz.
Merkez Heye mizi, tüm Eczacı Odalarımızı ve meslektaşlarımızı;
Gerçekleş rilmek istenilen değişikliklere karşı düşüncelerimizi, "YASAMA
DOKUNMA" çağrısı al nda ortaklaş rarak bütünlük içerisinde açıklamaya ve
savunmaya davet ediyoruz.
Saygılarımızla.
TEB 1. Bölge İstanbul Eczacı Odası
TEB 3. Bölge İzmir Eczacı Odası
TEB 7. Bölge Bursa Eczacı Odası
TEB 8. Bölge Gaziantep Eczacı Odası
TEB 10. Bölge Antalya Eczacı Odası
TEB 19. Bölge Tekirdağ Eczacı Odası
TEB 25. Bölge Mersin Eczacı Odası
TEB 31. Bölge Kocaeli Eczacı Odası
TEB 40. Bölge Kırklareli Eczacı Odası
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TÜRK ECZACILARI VAKFI HAKKINDA
Türk Eczacıları Vak nın Kurucular Kurulu Genel Kurul Toplan sı için 1 Şubat
2020 tarihine çağrı yapıldığını öğrenmiş bulunmaktayız. Vakıf kurucular
kurulu üyelerine gönderilen gündem ve eki değişiklik taslağına göre, genel
kurulda vakıf senedinde önemli yapısal değişikliklerin yapılmak istendiği
anlaşılmaktadır.
Türk Eczacıları Birliği 42. Olağan Büyük Kongresinde değişiklik taslağının
Eczacı Odalarımızla paylaşılacağının söylenmesine ve Odalarımızın ısrarlı
taleplerine rağmen Merkez Heye bugüne kadar Odalarımızla taslağı
paylaşmamış, 54 Eczacı Odasının konuya ilişkin bilgilenmesine, görüş ve
önerilerini sunmasına engel olmaya çalışmış r.
Merkez Heye tara ndan vak n kurucu üyelerine gönderilen genel kurul
gündemi ve eki taslak me n, bir kurucu üyemizden temin edilerek
tara mızca incelenmiş r.
Eczacı kamuoyundan gizlenmeye çalışılarak, sessizce hayata geçirilmek
istenilen değişiklik metni üzerinde görüşlerimizi belirtmeden önce, Türk
Eczacıları Vak hakkında kısa bir bilgilendirmenin yararlı olacağı
kanısındayız:
Türk Eczacıları Vak , dönemin Merkez Heye öncülüğünde 21 kurucu üyeyle
1986 yılında kurulmuştur.
Türk Eczacıları Vak nın amacı, vakıf senedinin 2. maddesinde belir ldiği gibi;
"Eczacılar ile halen Eczacılık Fakültelerinde eği m ve öğrenim görenler ve
yine yabancı ülkelerdeki Eczacılık Fakültelerinden diplomalı olup da 6197
Sayılı Yasa'nın 2. ve 3. maddelerinde yazılı olan koşulları kendileri yönünden
gerçekleş renler ile konumları 6197 Sayılı Yasa'nın 8. maddesine uygun
bulunan gerçek kişilerin gerek eczacılık mesleği yönünden gerekse
ekonomik, sosyal ve kültürel ih yaçlarını karşılayacak nicelik ve niteliğe
ulaşmasına maddi ve manevi anlamda katkıda bulunmak ve bu amaçla yeni
kaynaklar yaratmak ve sağlamak r."
Vakıf, kuruluşundan bugüne kadar vakıf senedinin 9. maddesinde belir ldiği
şekilde, TEB Büyük Kongresi tara ndan seçilen Merkez Heyetleri tara ndan
görev süreleriyle sınırlı sürede olmak kaydıyla yöne lmektedir.
Vak n sermayesi ve geliri, TEB Büyük Kongresi tara ndan belirlenen tutarda
TEB kaynaklarından yapılan bağışlar, vakıf iş raki şirketlerin gelirleri ve
yapılan diğer bağışlardan oluşmaktadır.

80

2019-2020 ÇALIŞMA RAPORU

Türk Eczacıları Vak ; NOVAGENİX, TEB ARTI SİGORTA ve TEBEM şirketlerinin %100,
EGAŞ'ın ise %99'dan fazla hissesine sahip r. Yani bu şirketlerin sahibi Türk Eczacıları
Vak dır. Şirket yöne mleri, Türk Eczacıları Vak Yöne m Kurulu (mevcut durumda TEB
Merkez Heye ) tara ndan atanmaktadır.
Gerek vakıf yöne m kurulu gerekse şirketlerin yöne m kurulu üyelerine herhangi bir
ücret veya huzur hakkı ödenmemektedir.
Vakıf senedinin (tüzük) değiş rilmesinin vakıf yöne m kurulu ve kurucu üyelerin
2/3'ünün kabulü ile gerçekleşeceği, kurucu üyelerin haya a olmamaları durumunda bu
yetkinin Vakıf Yöne minde olduğu vakıf senedinin 11. maddesinde belir lmiş r.
Kurucu üyelere genel kurul çağrısı ekinde gönderilen taslakta yer alan değişiklikler
gerçekleşirse;
Vak n yöne m kurulu yapısı değişecek r. Bugüne kadar Türk Eczacıları Birliği Büyük
Kongresi tara ndan seçilen Merkez Heye görev süreleriyle sınırlı olmak üzere aynı
zamanda vakıf yöne mini de oluşturmaktayken, taslaktaki değişiklikle yöne m
kurulunu Vakıf Kurucular Kurulu seçecek r. Bu durum bugüne kadar vakıf yöne mini
dolaylı olarak belirleyen Türk Eczacıları Birliği Büyük Kongresinin iradesini yok edecek r.
Taslakta yöne m kurulunun 7 kişiden oluşacağı; 4 üyenin Merkez Heye içinden, 3
üyenin Kurucular Kurulu içinden seçileceği yer almaktadır. Ancak Merkez Heye içinden
hangi 4 üyenin seçileceğine Merkez Heye değil, Kurucular Kurulu karar verecek r.
Merkez Heye nin farklı gruplardan seçilen üyelerden oluştuğu durumda Vakıf Kurucular
Kurulu üyelerine yakın olan grup vakıf yöne mine gelebilir, bu durumda Merkez Heye
ile vakıf yöne minin uyumlu çalışmasına engel olabilir. Ayrıca yöne m kuruluna 3,
dene m kuruluna 2 üyenin Kurucular Kurulu içinden seçileceği taslakta belir lmektedir.
Mevcut kurucu üyelerin haya a olanların ortalama yaşı göz önüne alındığında bu
maddelerin uygulamasının sürdürülebilir olmadığı açık r.
Taslakta vak n gelirleri arasında, Türk Eczacıları Birliği gelir-gider farkının %10'unu,
%10'u aşan kısmı için TEB Büyük Kongresinin kararıyla yapılacak katkılardan oluşan
miktar sayılmaktadır. Bu durum gerçekleşirse Türk Eczacıları Birliği Büyük Kongrenin
iradesi bu madde ile yine yok sayılarak, TEB gelir-gider farkının %10'unun vakıf
hesaplarına aktarılması zorunlu hale ge rilecek r. (Taslak 7/e maddesi)
Taslakla, Türk Eczacıları Birliğinin iş raki olan ik sadi işletme (İthal İlaç) ve 35.000 üyesi
bulunan Yardımlaşma Sandığı yine Büyük Kongre iradesini ve Eczacı Odalarımızı yok
sayarak eczacı kamuoyunun da bilgisi dışında vakıf ak ﬂerine devredilecek r. (Taslak
geçici 2. madde)
Türk Eczacıları Vak Yöne m Kurulu, vak n sahibi olduğu şirketlerin yöne m kurulları,
Türk Eczacıları Birliği Merkez Heye ve Dene m Kurulları yap kları görevler nedeniyle
toplan ücre veya huzur hakkı adı al nda herhangi bir ücret almıyor, alması da doğru
değil. Ancak bu taslak gerçekleş ğinde Yöne m ve Dene m Kurulu üyelerine huzur
hakkı adı al nda ödeme yapılacak r. (Taslak madde 10/g)
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Türk Eczacıları Vak nın 21 üyesinden 18'i haya adır. Taslakla bu kurucu üyelere mevcut
Merkez Heye üyeleri kurucu üye sıfa yla eklenmektedir. Yani taslak bu şekliyle kabul
edilirse Kurucular Kurulu (mütevelli heye ) 3'ü haya a olmayan 32 kişiden oluşacak, bu
üyeler ömür boyu vakıf üzerinde tek söz sahibi olan iradeyi oluşturacak r. Ha a ölüm
veya başka bir nedenle boşalan kurucu üyeliklere de bu kurul atama yapacak r. (Taslak
geçici 7. madde)
Merkez Heye üyelerinin temsili tabana yayma gerekçesiyle kendilerini yaşam boyu
kurucular kurulu üyeliğine ataması kabul edilemez. Merkez Heye üyeleri zaten tabanı
temsil adına üst örgü e görev yapmaktadır. Temsili tabana yaymak amaçlanıyorsa; TEB,
54 Bölge Eczacı Odası ve gerekirse ecza koopera ﬂerinin tüzel kişilikleriyle Vakıf
Kurucular Kurulunda yer alması en doğru yöntem olacak r. Bu şekilde eczacı tabanının
büyük ekseriyetle temsil edildiği tüzel kişilikler vakıf bünyesinde yer alacak ve kişilerden
bağımsız olarak temsil tabana yayılmış olacak r.
Taslak me nde sıraladığımız bu değişikliklerin yanında birçok değişiklik içeren madde
yer almaktadır. Vakıf senedinin değişen Vakıﬂar Kanunu ve ih yaçlara göre
güncellenmesi gerek ği kabul edilebilir bir durumdur. Ancak bunu yaparken eczacı
kamuoyunun, Eczacı Odalarının ve/veya Büyük Kongre delegelerinin görüşü alınmadan
keyﬁ değişiklikler yapılması ve ayrıca Türk Eczacıları Birliği Büyük Kongrenin iradesine
adeta ipotek koyan hükümlerin daya lması doğru değildir ve kabul edilemez.
Biz aşağıda imzası bulunan Eczacı Odaları olarak; Türk Eczacıları Birliği Merkez Heye ni,
Bu yanlış kararlardan vazgeçmeye,
Türk Eczacıları Vak senedinde yapılması zorunlu değişikliklerle ilgili eczacı kamuoyunu
bilgilendirmeye,
Tüm Eczacı Odalarının görüş ve önerileri alınarak, sadece zorunlu maddelerde
düzenlemeler yapılmasını sağlamaya çağırıyoruz.
Büyük Kongre iradesinde olması gereken düzenlemelerin Büyük Kongrede
görüşüldükten sonra yapılmasını, acil bir gereklilik varsa Büyük Kongrenin olağanüstü
toplan ya çağrılmasını talep ediyoruz.
Saygılarımızla.
TEB 1. Bölge İstanbul Eczacı Odası
TEB 3. Bölge İzmir Eczacı Odası
TEB 7. Bölge Bursa Eczacı Odası
TEB 8. Bölge Gaziantep Eczacı Odası
TEB 10. Bölge Antalya Eczacı Odası
TEB 19. Bölge Tekirdağ Eczacı Odası
TEB 25. Bölge Mersin Eczacı Odası
TEB 31. Bölge Kocaeli Eczacı Odası
TEB 40. Bölge Kırklareli Eczacı Odası
TEB 43. Bölge Mardin Eczacı Odası
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ECZACI KAMUOYUNA
SGK tara ndan 24.12.2019 tarihinde yayımlanan duyuru ile "…elektronik ortamda
düzenlenmeyen belgelerin elektronik ortama aktarılarak Kuruma gönderilmesi
yönteminin, sözleşmeli eczaneler tara ndan da kullanılmasının 01.03.2020 tarihinden
i baren zorunlu hale ge rileceği" bildirilmiş r.
Söz konusu duyuru sonrası TEB tara ndan yapılan açıklamada, Kurum ile konu hakkında
bir mutabakatları bulunmadığı ve faturalandırma işlemlerinin bugüne kadar olduğu gibi
yürütülmesinin uygun olacağı duyurulmuştur.
Sağlık tesisinde yani kaynağında elektronik ortamda düzenlenmeyen bir belgenin,
eczaneler tara ndan çeşitli yöntemlerle elektronik ortama taşınmasını ve Kuruma
elektronik ortamda gönderilmesini istemek, biz eczacılar açısından yeni bir angarya
demek r.
2018 yılında pilot uygulama başla lan illerdeki meslektaşlarımızın tecrübeleri ve ilgili
Eczacı Odalarımızın konuya yönelik raporları açıkça ortaya koymuştur ki; bu yöntem,
mevcut kağıt reçete oranlarıyla eczanelerimiz açısından uygulanabilir bir yöntem değildir.
Bu haliyle uygulamada ısrarcı olmak, eczanelerimizde kaosa ve beraberinde de hasta
mağduriyetlerine sebebiyet verecek r.
Özellikle 2. ve 3. basamak sağlık kuruluşlarında e-reçete oranlarının %50-60 seviyelerinde
olduğu düşünüldüğünde, her ay milyonlarca adet reçetenin ve eki belgenin
meslektaşlarımız tara ndan elektronik ortama taşınarak Kuruma fatura edilmesi
mümkün değildir. Ayrıca SGK verileriyle 2018 e-reçete oranı %87 olarak açıklanmış
olmasına karşın, SB Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Eylül-2018 verilerine göre, ereçete düzenleme oranı yalnızca %60'larda kalan illerin (Ordu %60,44) mevcut olduğu da
önemli bir gerçek r. Bu gerçek de göz önüne alındığında eczanelere daya lmak istenilen
yöntemin sakıncaları daha iyi anlaşılacak r.
SGK'nın, 28.07.2019 tarihinde kağıt reçetelerdeki teşhislerin ICD-10 kod karşılıklarının
eczaneler tara ndan Medula Provizyon Sistemine kayıt edilmesi zorunluluğu ge ren
uygulaması, yine Kurum tara ndan 1 gün sonra yayımlanan duyuru ile " Toplam
reçetelerdeki e-reçete oranları %95'e ulaşana kadar" ertelenmiş r. Yalnızca ICD-10 kod
girişi için bile %95 e-reçete oranı Kurum tara ndan uygulama başlangıç kriteri olarak kabul
edilmiş iken, tüm kağıt belgelerin elektronik ortama taşınması için mevcut e-reçete
oranlarını yeterli kabul ederek aceleci davranılması izaha muhtaç r.
Biz aşağıda imzası bulunan Eczacı Odaları, meslektaşlarımızın iş yükünü ar racak,
beraberinde depolama ve muhafaza sorunları ge recek bu uygulamayı;
E-reçete oranları tüm ülke çapında en az %95 seviyesine ulaşmadan,
Sistemdeki uygulama güçlüklerine yönelik sorunlar çözülmeden,
Depolama ve muhafaza konusundaki endişelerimiz giderilmeden,
TEB ile konu hakkında mutabakat sağlanmadan ve İlaç Temin Protokolünde uygulamaya
yönelik düzenleme yer almadan, kabul etmiyoruz.
Üyelerimizin haklarını korumak adına, Kurum tara ndan 1 Mart tarihi ile bizlere daya lan
zorunluluğu reddediyor ve TEB Merkez Heye mizin konuyla ilgili atacağı tüm adımların
arkasında olduğumuzu eczacı kamuoyuna ilan ediyoruz.
Saygılarımızla.
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1. Bölge İstanbul Eczacı Odası

28. Bölge Hatay Eczacı Odası

2. Bölge Ankara Eczacı Odası

29. Bölge Manisa Eczacı Odası

3. Bölge İzmir Eczacı Odası

30. Bölge Balıkesir Eczacı Odası

4. Bölge Adana Eczacı Odası

31. Bölge Kocaeli Eczacı Odası

5. Bölge Konya Eczacı Odası

32. Bölge Muğla Eczacı Odası

6. Bölge Samsun Eczacı Odası

33. Bölge Afyon Eczacı Odası

7. Bölge Bursa Eczacı Odası

34. Bölge Aksaray Eczacı Odası

8. Bölge Gaziantep Eczacı Odası

35. Bölge Kütahya Eczacı Odası

9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası

36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası

10. Bölge Antalya Eczacı Odası

37. Bölge Sivas Eczacı Odası

11. Bölge Diyarbakır Eczacı Odası

38. Bölge Van Eczacı Odası

12. Bölge Kayseri Eczacı Odası

39. Bölge Edirne Eczacı Odası

13. Bölge Erzurum Eczacı Odası

40. Bölge Kırklareli Eczacı Odası

14. Bölge Kahramanmaraş Eczacı Odası

41. Bölge Tokat Eczacı Odası

15. Bölge Isparta Eczacı Odası

42. Bölge Giresun Eczacı Odası

16. Bölge Denizli Eczacı Odası

43. Bölge Mardin Eczacı Odası

17. Bölge Zonguldak Eczacı Odası

44. Bölge Batman Eczacı Odası

18. Bölge Trabzon Eczacı Odası

45. Bölge Çorum Eczacı Odası

19. Bölge Tekirdağ Eczacı Odası

46. Bölge Uşak Eczacı Odası

20. Bölge Sakarya Eczacı Odası

47. Bölge Amasya Eczacı Odası

21. Bölge Aydın Eczacı Odası

48. Bölge Osmaniye Eczacı Odası

22. Bölge Malatya Eczacı Odası

49. Bölge Yozgat Eczacı Odası

23. Bölge Elazığ Eczacı Odası

50. Bölge Karaman Eczacı Odası

24. Bölge Ordu Eczacı Odası

51. Bölge Adıyaman Eczacı Odası

25. Bölge Mersin Eczacı Odası

52. Bölge Nevşehir Eczacı Odası

26. Bölge Kastamonu Eczacı Odası

53. Bölge Niğde Eczacı Odası

27. Bölge Şanlıurfa Eczacı Odası

54. Bölge Burdur Eczacı Odası
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ECZACI KAMUOYUNA
SGK tara ndan 24.12.2019 tarihinde yayımlanan duyuru ile "…elektronik ortamda
düzenlenmeyen belgelerin elektronik ortama aktarılarak Kuruma gönderilmesi yönteminin,
sözleşmeli eczaneler tara ndan da kullanılmasının 01.03.2020 tarihinden i baren zorunlu hale
ge rileceği" bildirilmiş r.
Söz konusu duyuru sonrası TEB tara ndan yapılan açıklamada, Kurum ile konu hakkında bir
mutabakatları bulunmadığı ve faturalandırma işlemlerinin bugüne kadar olduğu gibi
yürütülmesinin uygun olacağı duyurulmuştur.
Sağlık tesisinde yani kaynağında elektronik ortamda düzenlenmeyen bir belgenin, eczaneler
tara ndan çeşitli yöntemlerle elektronik ortama taşınmasını ve Kuruma elektronik ortamda
gönderilmesini istemek, biz eczacılar açısından yeni bir angarya demek r.
2018 yılında pilot uygulama başla lan illerdeki meslektaşlarımızın tecrübeleri ve ilgili Eczacı
Odalarımızın konuya yönelik raporları açıkça ortaya koymuştur ki; bu yöntem, mevcut kağıt reçete
oranlarıyla eczanelerimiz açısından uygulanabilir bir yöntem değildir. Bu haliyle uygulamada
ısrarcı olmak, eczanelerimizde kaosa ve beraberinde de hasta mağduriyetlerine sebebiyet
verecek r.
Özellikle 2. ve 3. basamak sağlık kuruluşlarında e-reçete oranlarının %50-60 seviyelerinde olduğu
düşünüldüğünde, her ay milyonlarca adet reçetenin ve eki belgenin meslektaşlarımız tara ndan
elektronik ortama taşınarak Kuruma fatura edilmesi mümkün değildir. Ayrıca SGK verileriyle 2018
e-reçete oranı %87 olarak açıklanmış olmasına karşın, SB Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü
Eylül-2018 verilerine göre, e-reçete düzenleme oranı yalnızca %60'larda kalan illerin (Ordu
%60,44) mevcut olduğu da önemli bir gerçek r. Bu gerçek de göz önüne alındığında eczanelere
daya lmak istenilen yöntemin sakıncaları daha iyi anlaşılacak r.
SGK'nın, 28.07.2019 tarihinde kağıt reçetelerdeki teşhislerin ICD-10 kod karşılıklarının eczaneler
tara ndan Medula Provizyon Sistemine kayıt edilmesi zorunluluğu ge ren uygulaması, yine
Kurum tara ndan 1 gün sonra yayımlanan duyuru ile " Toplam reçetelerdeki e-reçete oranları
%95'e ulaşana kadar" ertelenmiş r. Yalnızca ICD-10 kod girişi için bile %95 e-reçete oranı Kurum
tara ndan uygulama başlangıç kriteri olarak kabul edilmiş iken, tüm kağıt belgelerin elektronik
ortama taşınması için mevcut e-reçete oranlarını yeterli kabul ederek aceleci davranılması izaha
muhtaç r.
Biz aşağıda imzası bulunan Eczacı Odaları, meslektaşlarımızın iş yükünü ar racak, beraberinde
depolama ve muhafaza sorunları ge recek bu uygulamayı;
E-reçete oranları tüm ülke çapında en az %95 seviyesine ulaşmadan,
Sistemdeki uygulama güçlüklerine yönelik sorunlar çözülmeden,
Depolama ve muhafaza konusundaki endişelerimiz giderilmeden,
TEB ile konu hakkında mutabakat sağlanmadan ve İlaç Temin Protokolünde uygulamaya yönelik
düzenleme yer almadan, kabul etmiyoruz.
Üyelerimizin haklarını korumak adına, Kurum tara ndan 1 Mart tarihi ile bizlere daya lan
zorunluluğu reddediyor ve TEB Merkez Heye mizin konuyla ilgili atacağı tüm adımların arkasında
olduğumuzu eczacı kamuoyuna ilan ediyoruz.
Saygılarımızla.

85

2019-2020 ÇALIŞMA RAPORU

MESLEKİ BİRLİĞİMİZİ SAVUNMA MESLEĞİMİZİ VE KAMU YARARINI SAVUNMAKTIR!
Meslek birliklerinin yapılarında ve işleyişlerinde değişiklik yapılması ne yazık ki bir kez daha ülke
gündemine ge rilmiş r.
Kamuoyuna yansıdığı kadarıyla meslek birliklerinin bölünmesi, aynı alanda birden çok meslek
birliği kurulmasına imkân tanınması, seçimlerinde nispi temsil yöntemine geçilmesi ve delege
sayılarının değiş rilmesi gibi hem mesleki alanlarımız hem de kamu yararı açısından bir takım
ciddi ve riskli sonuçlar doğurabilecek yasal düzenlemeler öngörülmektedir.
Meslek birlikleri kökleri yüzyıllara dayanan, dayanağını anayasadan gücünü üyelerinden alan;
çağdaş bilimsel ilkeler doğrultusunda mesleği ileriye taşımak, üyeleri arasında mesleki disiplini ve
dayanışmayı sağlamak, meslek e ğini korumak amacıyla kurulmuş demokra k kuruluşlardır.
Meslek birliklerini diğer mesleki dernek ya da sendika gibi yapılardan ayıran en önemli özellik;
kamusal yarar öncelikli ve kamu hizme gören yapılar olmasıdır. Dolayısıyla meslek birlikleri
sadece mesleği ve meslektaşları değil yur aşların ve devle n de hak ve menfaatlerini korur.
Nitekim Türk Eczacıları Birliği ve Eczacı Odaları halk sağlığının korunması, geliş rilmesi,
iyileş rilmesi, toplumun daha fazla sağlığa erişimi, daha kaliteli sağlık ve ilaç hizmet sunumu ve
kamu kaynaklarının verimli kullanımı için 64 yıldır hiç durmadan çaba sarf etmektedir.
Meslek mensuplarının tamamını temsil etmeyen, parçalanmış, bölünmüş, birbiriyle sürekli
biçimde olumsuz rekabet edecek birden fazla meslek birliğinin kuruluşuna izin verilmesi, mesleki
alanlarımızda ciddi karmaşaya sebebiyet verecek bir uygulamadır. Böylesi bir durumda ülkemizin
tümünde geçerli olacak mesleki standartların nasıl sağlanacağı ve bu standartların kimler
tara ndan tespit edileceği belirsiz hale gelecek, kamu yararı odaklı mesleki dene m ortadan
kalkacak, mesleklerde yoğun bir dezenformasyon yaşanacak r. Aynı alanda birden fazla meslek
birliğinin kurulması, siyase n doğrudan meslek odalarına sirayet etmesini, siyasal ve ideolojik
temelde meslek odalarının ortaya çıkmasını beraberinde ge rebilecek bir durumdur. Oysa meslek
birlikleri hâlihazırda siyasal, kültürel ve toplumsal olarak birbirinden farklı tüm meslek
mensuplarını bünyesinde barındıran ve temsil eden yapılardır.
Meslek birliklerinin seçim ve yöne m usullerinin değiş rilerek nispi temsil sistemine geçilmesinin
temsilde adale sağlayacağı ifade edilmektedir. Ancak bu sistemin kimi zaman çoğunluğun
iradesini dışarda bırakmak ve hiçbir gruba dâhil olmayan bağımsızların temsilini ortadan
kaldırmak gibi başka adaletsizlikleri beraberinde ge rdiği gözden uzak tutulmamalıdır. Temsilde
adalet ilkesi, yöne mde is krar ilkesinden bağımsız ele alınamayacak, birlikte düşünülmesi
gereken iki temel ilkedir. Daha önce yaşama geçirilmiş örneklerin açıkça gözler önüne serdiği gibi
nispi temsil sistemi uygulanan meslek birlikleri karar alamaz, yönetemez ve adeta çalışamaz hale
gelmektedir. Nispi temsil sisteminin mevcut olduğu meslek birliklerinde hangi görüşten olursa
olsun is snasız tüm kesimler bu yöntemden memnun olmadıklarını defalarca kez dile ge rmiş r.
Etkin ve verimli bir şekilde çalışamaz hale gelen meslek birlikleri işlevlerini yi rmeye başlayacak,
bu da özellikle akademik mesleklerin i barının büyük yara almasına, nitelikli-bilimsel mesleki
üre min ve topluma ka lan değerin azalmasına yol açacak r.
Meslek birliklerinin kanunlarının değiş rilmesinde en akılcı ve gerçekçi yöntem; gelişen ve
değişen mesleki ih yaçlar doğrultusunda meslek birliklerinin kendileri tara ndan talep edilen;
mesleği, meslek mensuplarını ve kamu yararını gözeten düzenlemeler yapılmasıdır.
Türk Eczacıları Birliği ve 54 Eczacı Odası olarak, siyasi otoriteyi, meslek örgütlerine zorunlu üyeliğin
kaldırılması, çoklu meslek birliklerinin kurulmasına imkân tanınması ve seçim sistemlerinin
değiş rilmesine yönelik olarak yapılması planlanan yasal düzenlemelerden vazgeçmeye
çağırıyoruz.
Unutulmamalıdır ki, mesleklerimiz, meslektaşlarımız, insanımız ve kamunun yüksek yararı için;
ulusal düzeyde mesleği tek temsil yetkisine sahip, güçlü, demokra k, kamu kurumu niteliğinde
meslek birliklerinin varlığı yaşamsal önemdedir.
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
Türk Eczacıları Birliği ve 54 Bölge Eczacı Odası
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TEB 19.BÖLGE TEKİRDAĞ ECZACI ODASI
OLAĞAN MALİ GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU
Yayını Hazırlayanlar
Ecz. Tolga M. Çe nkaya
Tekirdağ Eczacı Odası Başkanı
Ecz. İlhan Kaygısız
Tekirdağ Eczacı Odası II. Başkanı
Ecz. Adem Tunç
Tekirdağ Eczacı Odası Genel Sekreteri
Ecz. Zihni Adalı
Tekirdağ Eczacı Odası Saymanı
Ecz. Emel Duygu ÜNAL
Tekirdağ Eczacı Odası Yöne m Kurulu Üyesi
Ecz. Ahmet ATALAY
Tekirdağ Eczacı Odası Yöne m Kurulu Üyesi
Ecz. Ömer GÜLER
Tekirdağ Eczacı Odası Yöne m Kurulu Üyesi
TEB
19.Bölge Tekirdağ Eczacı Odası
Cumhuriyet Meydanı Sahil İş Merkezi No.2 Kat.3
Süleymanpaşa / Tekirdağ
Tel:0282 261 36 29 – 262 62 45 Fax:261 87 75
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