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4 OCAK 2021 TARİHİNDE TİCARET BAKANLIĞI’NA KORONAVİRÜS SALGINI

NEDENİYLE ESNAF VE SANATKARLAR İLE GERÇEK KİŞİ TACİRLERE

VERİLECEK DESTEKLERDEN ECZANELERİN DE YARARLANDIRILMASI TALEBLİ

BAŞVURU YAPILDI.

04/01/2021

TEİS2021-01

T.C. TİCARET BAKANLIĞI

ANKARA

Konu : Koronavirüs Salgını Nedeniyle Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Verilecek

Desteklerden Eczanelerin Yararlandırılması Talebi Hk.

Bilindiği üzere, koronavirüs salgınının (COVID-19) ülkemiz ticari hayatı üzerindeki olumsuz

etkilerinin azaltılmasına yönelik çeşitli tedbirler alınmaktadır. COVİD-19 salgınından olumsuz

etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik destek paketi Cumhurbaşkanımız

Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 14 Aralık 2020 tarihli Kabine toplantısının ardından

açıklanmıştır.Bu çerçevede 3323 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar İle Gerçek Kişi Tacirlere

Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, 23 Aralık

2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Karar gereğince; salgından

etkilenen kesime aylık 1.000 Türk Lirası olmak üzere toplamda 3.000 Türk Lirası doğrudan gelir

desteği ile üç ay boyunca büyükşehirlerde aylık 750 Türk Lirası, diğer illerde aylık 500 Türk

Lirası kira desteği verilecek olup, bununla birlikte, 24 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete’de

yayımlanan Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Programı ve Uygulama

Esasları Hakkında Tebliğ ile söz konusu hibe desteklerinin verilmesine ilişkin usul ve esaslar

Bakanlığınızca belirlenmiştir.

Buna göre, ticari kazançları basit usulde vergilendirilenler ile vergiden muaf esnafın yanında

esas faaliyetleri dolayısıyla hibe desteğinden yararlanabilecek olan esnaf ve sanatkârlarımız ile

gerçek kişi tacirlerimizin ekonomik faaliyet tanımları liste halinde yayınlanmış olup, bu listede

“47.73 - Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda eczacılık ürünlerinin perakende ticareti”

NACE kodlu eczanelerin yer almadığı görülmektedir.

Pandemi süreci boyunca ücretsiz maske ve aşı dağıtımı dahil kamu yararına bir çok ücretsiz

görevi yerine getirmiş eczanelerin gerek mesailerindeki değişiklikler ve sokağa çıkma

kısıtlamaları, gerekse bir çok sağlık kurumunun hasta kabul etmemesi gibi nedenlerle ciddi

ekonomik kayıp yaşadıkları göz önünde bulundurularak, sundukları ilaç ve eczacılık hizmetinin

kesintiye uğramaması amacıyla, Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği

Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ ekindeki listeye “47.73 - Belirli bir mala tahsis

edilmiş mağazalarda eczacılık ürünlerinin perakende ticareti” NACE kodlu eczanelerin de

ivedilikle dahil edilmesi için gereğini bilgilerinize arz ederim.

Ecz. Nurten SAYDAN

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

GENEL BAŞKANI
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6 OCAK 2021 TARİHİNDE ANKARA SGK İL MÜDÜRÜ SAYIN TUNCAY

CEVHEROĞLU ZİYARET EDİLDİ.

Ankara SGK İl Müdürü Sayın Tuncay CEVHEROĞLU 6 Ocak 2020 tarihinde TEİS

Yönetim Kurulu tarafından makamında ziyaret edildi. Görüşmeye Ankara SGK İl Müdür

Danışmanı Ecz. Hilal Ergin de katıldı.

Görüşmede eczacılık mesleğinin sorunlarına ilişkin fikir alışverişi yapılarak, Covid-19

nedeniyle vefat eden ve maluliyet yaşayan meslektaşlarımızın Kuruma başvuru için

gereken iş ve işlemler konusunda üyelerimizden gelen sorunlar iletildi.

Yine üyelerimizden gelen talep üzerine, eczanede çalışan eczacı ve eczane destek

personelleri için meslek kodu tanımlama işlemlerinde yaşanan sorunlar paylaşıldı.
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8 OCAK 2021 TARİHİNDE KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE ESNAF VE

SANATKARLAR İLE GERÇEK KİŞİ TACİRLERE VERİLECEK DESTEKLERDEN

ECZANELERİN YARARLANDIRILMASI TALEBİ HAKKINDA TİCARET

BAKANLIĞINA YAPILAN BAŞVURUMUZA “ESNAF SANATKARLAR VE

KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ”NDEN GELEN (TALEBİN İÇ TİCARET

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE İLETİLDİĞİNİ İÇEREN) CEVAP YAZISI ÜYELERİMİZE

DUYURULDU.

T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

Sayı : E-60212789-421.06-00060475879

Konu : Eczanelerin Desteklerden Faydalandırılması Talebi

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : Tüm Eczacı İşverenler Sendikası'nın 04.01.2021 tarihli ve E-1 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı Tüm Eczacı İşverenler Sendikası'nın 04.01.2021 tarihli ve 01 sayılı

yazısında; 22.12.2020 tarihli ve 3323 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi

Tacirlere Koronavirüs Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı

hükümleri çerçevesinde Bakanlığımızca sağlanan nakdi desteklerin kapsamının

genişletilmesi ve "47.73 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda eczacılık ürünlerinin

perakendi ticareti" NACE kodu ile faaliyet gösteren eczacıların da desteklerden

faydalanabilmesi talebi yer almaktadır.

Bu itibarla, bahsi geçen faaliyet kodunun esnaf ve sanatkar niteliği taşımadığı ve Esnaf

ve Sanatkar Bilgi Sistemi (ESBİS) üzerinde bu faaliyet kodundan herhangi bir kayıt

bulunmadığı tespit edilmiş olup, ilgi talebin Genel Müdürlüğünüz görev alanı

çerçevesinde incelenmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Söz konusu talep yazısı, tarafınızca değerlendirilmek üzere ilişikte gönderilmiş olup,

değerlendirme sonucundan Genel Müdürlüğümüze ve ilgili Sendikaya bilgi verilmesi

hususunda, Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Eyüp AKSOY

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

Dağıtım:

Gereği: İç Ticaret Genel Müdürlüğüne

Bilgi:Tüm Eczacı İşverenler Sendikasına
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11 OCAK 2021 TARİHİNDE ‘SAHTE UZMAN PANDEMİSİ HIZLA YAYILIYOR’

BAŞLIKLI BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI.

Pandemi dönemi ile birlikte online eğitimlere olan talep arttı. Sosyal mecrada ulusal veya

uluslararası kurumlardan sertifika aldığını iddia eden sahte uzmanlar türedi. Bunların arasında 5

yıllık eczacılık eğitimini birkaç aylık eğitimle aldığını iddia edenler de mevcut.

Fitoterapi, Aromaterapi ve Kozmetoloji benzeri konularda hiçbir akademik ünvanı olmayan

kişilerce eğitim verildiğini, bu eğitimleri alan kişilerin de sağlık mesleği profesyoneliymiş gibi

davranarak insanlara teşhis ve tedavi uyguladığını belirten Tüm Eczacı İşverenler Sendikası

Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, “Eğitime katılanlar yetkinliği ve uzmanlığı olmayan

kişilerden aldıkları bilgileri uygulamaya çalışırlarsa sonuçları halk sağlığı açısından çok

riskli olur” diyerek bu programları uzman akademisyenlerin veya Sağlık Bakanlığı’ndan yetkili

kişilerin ve meslek birliklerinin “sağlık okur yazarlığı” çerçevesinde verilmesi gerektiğinin altını

çizdi.

Saydan bu konuda yasal düzenleme yapılması gerektiğini söyleyerek açıklamasında şunlara

yer verdi:

SAHTE UZMAN PANDEMİSİ HIZLA YAYILIYOR!

“Sosyal mecrada ulusal ve uluslararası geçerli sertifika veren yerlerin pandemi döneminde

artmış olması bizleri endişelendiriyor. Bu tip yerlerde genelde bir yetkinliği ve uzmanlığı

bulunmayan kişilerce bu eğitimler veriliyor. Bu sözde eğitimleri alan kişiler de eczacı ya da

doktormuş gibi davranarak özellikle sosyal medyada kendilerini insanları sağlıklı yaşatmaya

adamış insanlar olarak lanse ederek, tıbbi tavsiyelerde ve ürün önerilerinde bulunuyorlar. Kronik

rahatsızlıkları olan insanların kullandıkları ilaçlarla etkileşmesi olduğunu bilmedikleri ürünleri

tavsiye edip satıyorlar. Sosyal medyada patlayan bu “sahte uzman pandemisi” nin sonuçları

halk sağlığı açısından ölümcül bir risk oluşturuyor.

Eczacılık eğitiminin bir parçası olan Fitoterapi, Aromaterapi ve kozmetoloji benzeri konularda

eğitmen olarak ev hanımından tutun da mimar, mühendis, lise öğretmeni olan kişiler sertifika

veriyor. Bu kişiler eğitim vermeye ehil olmadıkları gibi verdikleri sözde sertifikaların da hiçbir

geçerliliği bulunmuyor. İnsanlara hiçbir geçerliliği olmayan sertifikalar vererek haksız kazanç

sağladıkları gibi bu sertifikaları alanların kendilerini sağlık profesyoneli olmuş saymaları ve sırf

para kazanmak amacıyla insanların sağlığıyla oynamalarına müsaade edilemez.

HALK SAĞLIĞI SERTİFİKA İLE MESLEK KAZANDIRILACAK BİR SEKTÖR DEĞİLDİR!

TEİS olarak bu tip eğitimler için yasal bir düzenlemenin yapılması ve sertifikaların vatandaşa

“sağlık okur yazarlığı” eğitimleri kapsamında verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Hiçbir sertifika

senelerce okunarak elde edilen akademik eğitimin yerini alamaz. Sosyal medya üzerinden

hızla türeyen sahte uzmanların halk sağlığına verdiği zarar maalesef ölçülememekte, sağlık

sistemine verdiği zararın maliyeti hesaplanamamaktadır. “Sağlık okur yazarlığı” eğitimlerinin de

konusunda uzman akademisyenler veya Sağlık Bakanlığından yetkili kişiler tarafından, Meslek

Birlikleri, Sendikalar veya Bakanlıkça düzenlenmesi gerekiyor. Yasal düzenleme yapılmaz ise

bu yetkisiz eğitimler sebebiyle vatandaşlarımız meslek kazandığını sanarak sahte

uzmanlar tarafından dolandırılmaya, halkımız da sahte uzmanlardan şifa bulma umuduyla

sağlığından olmaya devam edecektir.”
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18 OCAK 2021 TARİHİNDE ‘ECZACILAR DA DESTEK BEKLİYOR’ BAŞLIKLI BASIN

AÇIKLAMASI YAPILDI.

“ECZACILAR DA DESTEK BEKLİYOR !”

Pandeminin Türkiye’de ticari hayatın üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletebilmek için devlet 133

farklı meslek grubundan çok sayıda işletmeye destekte bulunuyor.

Ekonomide yaşanan olumsuz etkilerin azaltılması için yapılan bu destek programında covid-19

ile en çok yüz yüze kalan eczane eczacılarının olduğunu söyleyen Tüm Eczacı İşverenler

Sendikası Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, “Covid-19'lu hastalarla en çok yüz yüze gelen

meslek grubuyuz. Bu süreçte 45 meslektaşımız hayatını kaybetti. Ekonomik anlamda da en çok

biz etkilendik. Buna rağmen bu destek programında eczacılar bulunmuyor. Söz konusu

ekonomik destekten yararlanabilmek için Ticaret Bakanlığı’na başvuruda bulunduk” dedi.

TEİS olarak Ticaret Bakanlığı’na yaptığımız başvuru şöyle:

COVİD'DEN ETKİLENENLERE DESTEK LİSTESİNDE ECZACILAR YOK !

“Bilindiği üzere, COVID-19 salgını ülkemiz ticari hayatı üzerindeki olumsuz etkilerinin

azaltılmasına yönelik çeşitli tedbirler alınmaktadır. COVİD-19 salgınından olumsuz etkilenen

esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik destek paketi Cumhurbaşkanımız Sayın

Recep Tayyip Erdoğan tarafından 14 Aralık 2020 tarihli Kabine toplantısının ardından

açıklanmıştır. Bu çerçevede 3323 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar İle Gerçek Kişi Tacirlere

Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, 23 Aralık

2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Karar gereğince, salgından

etkilenen kesime aylık bin Türk Lirası olmak üzere toplamda 3 bin Türk Lirası doğrudan gelir

desteği ile üç ay boyunca büyükşehirlerde aylık 750 Türk Lirası, diğer illerde aylık 500 Türk

Lirası kira desteği verilecek olup, bununla birlikte, 24 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete’de

yayımlanan Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Programı ve Uygulama

Esasları Hakkında Tebliğ ile söz konusu hibe desteklerinin verilmesine ilişkin usul ve esaslar

Bakanlığınızca belirlenmiştir.

LİSTEYE ECZANELER DE EKLENSİN

Buna göre, ticari kazançları basit usulde vergilendirilenler ile vergiden muaf esnafın yanında

esas faaliyetleri dolayısıyla hibe desteğinden yararlanabilecek olan esnaf ve sanatkârlarımız ile

gerçek kişi tacirlerimizin ekonomik faaliyet tanımları liste halinde yayınlanmış olup, bu listede

eczanelerin yer almadığı görülmektedir. Pandemi süreci boyunca ücretsiz maske ve aşı dağıtımı

dahil kamu yararına bir çok ücretsiz görevi yerine getirmiş eczanelerin gerek mesailerindeki

değişiklikler ve sokağa çıkma kısıtlamaları, gerekse bir çok sağlık kurumunun hasta kabul

etmemesi gibi nedenlerle ciddi ekonomik kayıp yaşadıkları göz önünde bulundurularak,

sundukları ilaç ve eczacılık hizmetinin kesintiye uğramaması amacıyla, Koronavirüs Salgını

Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ ekindeki

listeye eczanelerin de ivedilikle dahil edilmesi için gereğini bilgilerinize arz ederim.
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18 OCAK 2021 TARİHİNDE ŞUBAT AYINDA GERÇEKLEŞECEK AVRO KURU

GÜNCELLEMESİ ÖNCESİNDE PİYASADA BULUNMAYAN İLAÇLAR HAKKINDA

TİTCK’YA BAŞVURU YAPILDI.

18/01/2021 TEİS2021-02

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU BAŞKANLIĞI

ANKARA

Konu: Şubat ayında gerçekleşecek Avro kuru güncellemesi öncesinde piyasada bulunmayan

ilaçlar hk.

Her yıl şubat ayında, ilaç sektöründe yapılması beklenen fiyat artışı öncesinde özellikle ocak

ayında birçok ilaç; firmalar ve ecza depoları tarafından tevzi uygulaması kapsamında günlük 3-5

gibi kotalarla eczanelere verilmekte ya da "yok" denilerek gönderilmemektedir.

Ancak, şubat ayındaki fiyat değişikliği geçerli olduktan hemen sonra söz konusu ilaçlar bir anda

piyasaya çıkarak tedarik edilebilmeye başlamaktadır. Bu da bazı firma ve dağıtım kuruluşlarının

söz konusu ilaçları stok yaparak eczaneleri ve dolayısıyla vatandaşı mağdur ettikleri yönünde

kuvvetli bir kanaat oluşturmaktadır.

Eczanelerimizde daha önce "İTS Online İşlemler" ekranında yapılan karekod sorgusu ile bir

ilacın; hangi tarihte üretildiği ve ecza deposuna hangi tarihte girişinin yapıldığı bilgilerine

erişebiliyorken uzun bir süredir sadece "ürünün eczaneye girişi yapıldıktan sonraki hareketleri"

görüntülenebilmektedir. Dolayısıyla İTS'de bir ürünün firma ve ecza deposundaki

hareketlerinin eczacılar tarafından görülmesi mümkün olmayıp oluşan kuvvetli kanaati

doğrulama imkânı bulunmadığı gibi birçoğu hayati öneme haiz ilaçlarda ciddi ve telafi

edilemeyecek oranda hasta mağduriyeti oluşmaktadır.

Türk Ceza Yasası’nın “Mal veya hizmet satımından kaçınma” başlığını taşıyan 240.maddesine

göre, “(1)Belli bir mal veya hizmeti satmaktan kaçınarak kamu için acil bir ihtiyacın ortaya

çıkmasına neden olan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” amir

hükmüne göre Kamunun ihtiyacı olarak kabul edilen, kamu sağlığının korunması veya tedavi

amacıyla kullanılan ilaç, tıbbi malzeme vb. araç gereç, mal veya hizmetler suçun konusu

kapsamında olduğu gibi 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na göre de sağlık hizmeti

sunumu ile ilgili tüm iş ve işlemlerin Sağlık Bakanlığınca denetlenmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede; Başkanlığınızca İlaç Takip Sistemi üzerinden ilaç akışını kesen ve veya

azaltan firma ve dağıtım kuruluşlarının tespit edilerek haklarında yasal işlem yapılmasının

sağlanmasını, söz konusu tespitin sağlıklı olarak yapılabilmesi için eczacıların piyasada

bulunmayan ilaçları İlaç Takip Sistemi üzerinden bildirebilmesi için “piyasada

bulunmayan ilaç bildirim ekranı” açılması yönünde gerekli düzenlemenin yapılması için

gereğini bilgilerinize arz ederim.

Ecz. Nurten SAYDAN

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası

Genel Başkanı
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18 OCAK 2021 TARİHİNDE ECZANELERDEN ALINAN TABELA VERGİLERİ

HAKKINDA KANUN DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİNDE BULUNDUK!

Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,

Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığı Genelgesi ile 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler

Hakkındaki Kanun kapsamında faaliyet gösteren tüm eczaneler 1. Basamak Sağlık

Kuruluşu olarak tanımlanmış olup, kamu hizmeti yapan eczanelerimizin yasal zorunluluk

gereği kullandıkları tabelalar için ilan reklam vergisi ödememesi gerekmektedir.

Ancak, eczanelerden tabela vergisi alınmaması yönündeki yargı kararlarına rağmen

bazı belediyelerce eczanelerden ilan reklam vergisi alınmaya devam ettiği için, yasal

mevzuatın amir hükümleri çerçevesinde eczanelerin astığı tabela, levha vb. materyal

yüzünden vergi ödeme yükümlülüğünden kurtulması amacıyla 2464 Sayılı Belediye

Gelirleri Kanununa düzenleme ilave edilmesi talebiyle aşağıda yer alan yazılı

başvurumuz Eczacı Milletvekillerimize gönderilmiştir.

Bu konunun bir daha gündemimizi meşgul etmemesi için söz konusu yasal

değişikliğin yapılması yönünde Eczacı Milletvekillerimizin gerekli hassasiyeti

göstereceğine olan inançla,

Bilgilerinize Sunarız.

TEİS YÖNETİM KURULU

Sayın,

……………..

……..Milletvekili

TBMM

ANKARA

Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığının 31 Mayıs 2019 tarih ve 54567092/045 sayılı Sağlık

Hizmeti Sunucularının Basamaklandırılması konulu Genelgesi ile 6197 sayılı Eczacılar

ve Eczaneler Hakkındaki Kanun kapsamında faaliyet gösteren tüm eczaneler 1.

Basamak Sağlık Kuruluşu olarak tanımlanmıştır.

1.Basamak Sağlık Kuruluşları olarak eczaneler yönetmelikteki tabelalarını ilan ve reklam

amaçlı değil, hastaların sağlık hizmetlerini kolaylaştırmak ve kamu sağlığını yerine

getirmek amacıyla amir hükümlerin gerekliliği ile zorunlu olarak kullanmakta olup,

bunlardan ilan reklam vergisi alınmaması yönünde bazı belediye meclislerince alınan

kararlar olmakla birlikte, açık bir hüküm içeren yasal bir düzenleme olmadığı için birçok

belediye tarafından eczanelerden İlan Reklam vergisi tahakkuk ettirilip tahsil

edilmektedir.
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Uygulama birliğinin sağlanması ve eczanelerin yasal mevzuatın amir hükümleri

çerçevesinde astığı tabela, levha vb. materyal yüzünden vergi ödeme

yükümlülüğünden kurtulması için 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa

düzenleme ilave edilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede; ekte yer alan yasal değişikliğin gerçekleşmesi için gerekli hassasiyeti ve

desteği vereceğinize olan inançla bilgilerinize arz ederim.

Ecz. Nurten SAYDAN

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

GENEL BAŞKANI

MADDE GEREKÇESİ- Bilindiği üzere 2464 sayılı Belediye Kanunu’nun 12. Maddesinde

“Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü İlan ve reklam, İlan ve

Reklam Vergisine tabidir.” hükmü yer almakta olup, 13. Maddesinde ise “İlan ve Reklam

Vergisinin mükellefi, yurt dışından gönderilen ilan ve reklamlar dahil olmak üzere, ilan ve

reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzel kişilerdir.” denilmektedir.

28970 sayılı 12.04.2014 tarihli Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki yönetmeliğin Eczane

ismi, levhası ve vitrini kısmının Madde 25/2. bendinde “Eczanelerin görülebilir

cephelerinden en az birine ve eczane olarak kullanılacak yerin sınırları içerisinde kalmak

kaydıyla, eczanenin adını gösterir, özellikleri Türk Eczacıları Birliği tarafından

standardize edilmiş ışıklı veya ışıksız levha konulur.” hükmü yer almakta olup, 3.

Bendinde ise “Eczanelerin bulunduğu parsel sınırları içinde olması kaydıyla, asgarî ve

azamî ebatları ile renkleri Türk Eczacıları Birliği tarafından belirlenen standartlarda, iki

cepheden kolayca görülecek yükseklikte olmak kaydıyla “E” logolu ışıklı levha konulur.”

denilmektedir.

Sağlık Bakanlığının 31 Mayıs 2019 tarih ve 54567092/045 numaralı Sağlık Hizmeti

Sunucularının Basamaklandırılması konulu genelgesi 6197 sayılı Eczacılar ve

Eczaneler hakkındaki kanun kapsamında faaliyet gösteren tüm eczaneler 1. Basamak

Sağlık Kuruluşu olarak Bakanlıkça tanımlanmıştır.

1.Basamak Sağlık Kuruluşları olarak eczaneler yönetmelikteki tabelalarını ilan ve reklam

amaçlı değil, hastaların sağlık hizmetlerini kolaylaştırmak ve kamu sağlığını yerine

getirmek amacıyla amir hükümlerin gerekliliği ile zorunlu olarak kullanmaktadırlar.

KANUN TEKLİFİ :

MADDE 1- 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun “İstisna ve Muaflıklar” başlıklı 14. 

Maddesine 11. Bend olarak aşağıdaki cümle ilave edilmiştir.

“6197 Sayılı Kanuna göre açılmış olan eczanelerin ilgili mevzuat çerçevesinde

işyerlerinin içine veya dışına asılması zorunlu olan ışıklı ya da ışıksız her türlü afiş, ilan

ve reklam ile Eczane Tabelaları ve E tabelalar”
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18 OCAK 2021 TARİHİNDE SGK GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE SAĞLIK

KURUM/KURULUŞU İADE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KURULMASI

TALEBİYLE YAZI YAZILDI.

18/01/2021

TEİS2021-18

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ‘NE

ANKARA

Konu: Sağlık Kurum/Kuruluşu İade Değerlendirme Komisyonu Kurulması Hk

Üyelerimizden gelen bildirimlere istinaden; eczacıların Kuruma fatura ettikleri reçeteler

içerisinde Protokol hükümlerine göre “iade” edilmesi gereken hatalı/eksik reçetelerin

iade edilmediği, doğrudan kesinti işlemi uygulandığı, reçetedeki veya ilaç kullanım

raporundaki eksikliğin/hatanın “iade” mi yoksa “kesinti” hükümlerine mi tabi olduğu

konularında dönem dönem belirsizliklerin yaşandığı, iade gerekçelerinin anlaşılamadığı

ve muhatap bulunamadığı anlaşılmaktadır.

Bahse konu hak kaybı ve mağduriyetlerin giderilmesi ve olası gelecek hatalı işlemlerin

önüne geçilmesi adına Sağlık Hizmeti Sunucularının Faturalarının İncelenmesine ve

Bedellerinin Ödenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in “MADDE 7 –

(1) Sağlık kurum/kuruluşu tarafından sunulan sağlık hizmetlerine ait fatura eki belgeler,

Kurumca görevlendirilen personel ve komisyonlar tarafından ilgili mevzuat ve tıbbi

uygunluk yönünden incelenir.” ve “MADDE 9 – (8) Sağlık sosyal güvenlik merkezlerinde

gerektiğinde birden fazla Sağlık Kurum/Kuruluşu İtiraz Değerlendirme Komisyonu

kurulabilir.” hükümlerine istinaden, Protokol hükümlerine göre eczacıların fatura

ettiği reçetelerde yapılacak “iade” işlemlerindeki muarazanın giderilmesi amacıyla

“Sağlık Kurum/Kuruluşu İade Komisyonu” kurulmasını, iadelerin

değerlendirilmesi ile takip ve sonuçlandırılmasının bu komisyon üzerinden

yapılması için gerekli düzenlemenin yapılarak sonucun tarafımıza yazılı olarak

bildirilmesi için gereğini bilgilerinize arz ederim.

Ecz. Nurten SAYDAN

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

GENEL BAŞKAN
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18 OCAK 2021 TARİHİNDE TİTCK’YA REÇETEM SİSTEMİ’NDE “KAYIP KAŞE”

UYARISI VE “MESAJLAR/DUYURULAR” BÖLÜMÜ TANIMLANMASI KONUSUNDA

BAŞVURU YAPILDI.

18/01/2021 TEİS2021-11

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE İLAÇ ve TIBBİ CİHAZ KURUMU

DESTEK HİZMETLERİ ve BİLGİ YÖNETİMİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI

ANKARA

Konu : Reçetem Sistemi’nde “Kayıp Kaşe” Uyarısı ve “Mesajlar/Duyurular” Bölümü

Tanımlanması Hk

Bilindiği üzere 05/03/2018 tarih ve E.671 sayılı Bakan oluru ile tüm ilaçların renkli reçete

sistemine dahil edilerek kamu ve özel tüm sağlık hizmet sunucularında Bakanlığınızın

kontrolünde ortak bir e-reçete uygulamasına geçilmesi talimatlandırılmasının ardından

15/06/2018 tarihinden itibaren hekimlerin tüm ilaçları Bakanlığın Reçetem (E-Reçete) Sistemi

üzerinden oluşturmaları gerekip eczanelerimizde de öncelikle renkli reçeteye tabi ilaçlar ile

kontrole tabi ilaçlar olmak üzere ilgili kayıtlar Reçetem Sistemi üzerinden işlem görmektedir

.

Bahse konu Reçetem Sistemi tüm eczanelerde aktif bir şekilde kullanılmakta olup pandemi

döneminde maske dağıtımı, aşı dağıtımı gibi uygulamalarla eczacıların ilgili sayfayı günlük

ziyaret sayısı fazlasıyla artmıştır. Bundan hareketle ülkemiz genelindeki İl ve İlçe Sağlık

Müdürlükleri’nce üye eczacılarımıza eposta yoluyla gönderilen; “Bakanlık duyuruları, geri çekme

duyuruları, yasaklı ürün duyuruları” vb tüm konulardaki yazışma ve bildirimlerin Reçetem

Sistemi’nde kurgulanacak “Mesajlar/Duyurular” modülü üstünden bildirilmesiyle, Kurum ile üye

eczacılarımız arasındaki bilgi akışı çok daha sağlıklı bir hale getirilebilecektir.

Kaşesi kaybolan hekimlere dair gerekli tanımlamanın manuel reçetelerin kaydı için kullanılan

“Reçete Giriş” ekranında eczacılara kullanıcılara gerekli uyarıyı yapacak şekilde

kurgulanmasıyla bu tip kaşesi kaybolan hekim reçetelerinde gerekli hatırlatma yapılmış

olacaktır.

Bahse konu “kaşe kaybı” durumlarında manuel reçete girişi esnasında eczacı kullanıcıları

bilgilendirecek kurgunun yapılarak olası suiistimallerin önüne geçilmesine destek olunması;

Bakanlık ve İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden üye eczacılarımıza iletilecek tüm epostaların

Reçetem Sistemi’nde oluşturulacak “Mesajlar/Duyurular” bölümünde görüntülenebilecek

ve geriye dönük sorgulanabilecek şekilde gereken sistem iyileştirmesinin yapılmasını,

sonucun tarafımıza yazılı olarak bildirilmesi hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim.

Ecz. Nurten SAYDAN

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

GENEL BAŞKAN

11


