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TURK F.CZACII,AIU I]i RLiEi
MEITKEZ I{EYETi BASKANLIGI

Sosyal Gtivenlik Kurumu'nlrn 23 Kasrm 2012 tarihinde yayrrnladrgr 2012136 sayit
genclgenin 4. maddesi " lr'10/2008 turihi sonrasr regetelcr, Kurumtm yapt$t sOzle;mclertle
t'e SuElft (lyguluntu Tahlilinin ilgili maclclelerincle bclirtilen usul ve esctsluru gt)r'e uS,rtnu
yaprltl*tan sonru, A grubunu giren regeteler %t10, B gntbuna giren reqctclar ise ol5
ttrunrndu drneklenir. C gruhurto giren regete gruplanndan oynfaturalandrnlmo Sorfi srrolr
do!ftmt kopsamrndun ba{mtstz olan regetelerin tumunr incelenir. Strult cla{ttutt
kupsantrnda olmast sebebil,'le a.vrt ,fulurctlunduilan regctclerin incelenntesinde A gruhu igin
balirlenmis kurallar gegerlitlir. " qeklindedir.

Bu ifadelerden 2012136 sayrh genelgede C grubu srrah dalrtrm regete grubundaki ayrr
faturalandtnlmayan regetelerin tamamrnrn incelenece[i anlaprlmasrna karqln Sosyal Gtiveniik
Kurttmu istanbul Stirevvapaga Safhk ve Sosyal Grivenlik Merkezi tarafindan yaprlan
incelemelerde mevzuata aykrrr olarak ornekleme yrintemi kullanrlmaktadrr.

"C grubu strah dafrtlm" regeteleri birbirinden farklr grup ve honiojen olmayan regete
tutarlart ile tjrneklemeye Lrygur-r bir regete grubu defildir. Br.r grupta regete ortalantasr 20 1'L
civartnda olan igyeri hekimi regeteleri de regete ofialamasr 600 l-l- civarrnda olarr dil.aliz
regeteleri de bir arada bulunmaktadrr. Ornekleme yonteniiyle yaprlacak incelemede ytiksek
tutarlt bir regetenin orncklernesinde eczane igin yrkrnr oh-rqturacak kesintiler soz konusu
olabilecektir.

I-ler ne kadar bLr grup regetelerde kesinti oranr %03'ti agtr[rnda tiirn regetelerin
incelenme hakkr bulunsa da itiraz si.iresinin 5 iq giinrinii gegmesi durumunda
rlreslcktaglanmtz biiytik bir yiik altrnda brrakrlmaktadrr. Regete tutarlannrn yiiksek olmasr
nedeniyle Yo3'trn altrndaki itiraz edilemeyecek kesinti oranlannrn da yiiksek tutarlara karqrhk
gelece[i goz oniine altnmahdrr.

Bu regete gruplannda yer alan ilaglarrn fiyatlannrn dordtincri veya beqinci kademcde
yer almalan nedeniyle kdrlrlrfrnur gofu kez diigiik oldufu goz oniine ahndrlrnda bu durumun
eczaneler agrsrndan kabulti mtimkiin defildir.

Aynca bu grllp regetelerin tamamrnrn incelenmekten vazgegilerck ornekleme
yontemine gegilmesi bugtine kadar sorunsuz olarak igleyen srralr, turlu ve iist limitli
regetelerin da!rtrm dtizenini bozacaktrr.

Yukanda ktsaca ozetlemeye gahgtr[rmrz nedcnlerden dolayr 2012136 sayrh
gcnelgenin yanhq uygulanmasr l<abul edilemez bir durumclur ve derhal diizeltilmelidir.

Konu ile ilgili gerekli galtqmanrn ve itirazrn Sosyal Gtivenlik Kurumu'na ivedilikle
yaprlmastnr ve geliEmeler hakkrnda tarafimrza bilgi verilmesini saygrlanmr zla arz ecleriz.
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