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2 ARALIK 2020 TARİHİNDE COVİD-19 VE VEFAT EDEN ECZACI

MESLEKTAŞLARIMIZ HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI.

VİRÜSTEN VEFAT EDEN ECZACI SAYISI 25’E YÜKSELDİ!

ECZACILAR, COVİD MÜCADELESİNDE YALNIZ HİSSEDİYORLAR!

Halkımızın ilk adımda ulaştığı sağlık çalışanı eczane eczacıları olduğu için ülke

genelinde virüsten etkilenen eczacı sayısı da giderek artıyor. Bugün itibariyle covid-

19’dan vefat eden 25 eczacı, 6 da eczane çalışanı bulunuyor.

Covid-19 mücadelesinde ön saflarda çalışan eczacıların büyük risk altındaki meslek

guruplarından biri olduğunu söyleyen Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı

Ecz. Nurten Saydan, Türkiye’deki ilk can kaybının da bir eczacı olduğunu hatırlatarak,

“Covid polikliniklerinde çalışanlardan sonra en büyük riski eczacılar yaşıyor” diyerek,

şunları kaydetti:

“Eczacılar birinci sınıf sağlık hizmetleri sunucusu ve olaylardan ilk etkilenen meslek

grubudur. Pandeminin ilk görüldüğü günden bu yana kendi önlemlerini alan eczacılara

yoğun iş düşüyor. Hasta bir insanın ilk girdiği yer eczane, son çıktığı yer de eczane.

Hatta hastalar bazen doktora gitmeden direkt eczanelere geliyor.

BULAŞ RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN E-REÇETE YAZILMALI

Bu süreçte en büyük sıkıntımız hastanelerden hastalara kağıt reçete yazılması.

Doktorların sadece covid riski bulunan hastalara değil bütün hastalara elektronik reçete

yazması gerekiyor ki, bulaş riski en aza insin.

Bizler, devam reçetelerinde hastalarımızı aile hekimliklerine veya hastanelere

göndermeyerek onları bulaş riskinden koruyoruz. Bizim de doktorlardan ricamız hastaya

reçete yazarken manuel reçete değil, e-reçete yazmaları. Çünkü e reçete bulaş riskini

daha aza indiriyor.

Ayrıca, bulaş riskini azaltmak için vatandaşlarımızdan ricamız; eczanelere girerken

maske takmaları ve eczanelere tek tek girmeleridir.

TEİS olarak, eczane eczacılarının görevlerinin aksamaması ve hizmetlerini vermeye

devam edebilmeleri için Covid tedbirleri konusunda halkımızın eczanelerde daha dikkatli

olması gerektiğinin altını tekrar çiziyor, tüm yetkililerden eczanelerimize daha fazla ilgi

ve destek bekliyoruz.”
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8 ARALIK 2020 TARİHİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU

BAŞKANLIĞI’NDAN GELEN İLAÇ STATÜSÜNDE ÜRÜN SATAN İNTERNET

SİTELERİNİN ERİŞİMİNİN ENGELLENMESİ KONUSUNDA YAZDIĞIMIZ YAZIYA

GELEN CEVAP YAZISI DUYURULDU.

T.C.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU

Internet Daire Başkanlığı

08.12.2020

Sayı:E-34817124-421.99-73706

Konu : Erişimin Engellenmesi

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASINA 

Ziyabey Caddesi No:31/2 Balgat- ANKARA

İlgi : 17.11.2020 tarihli ve TEİS2020-14 sayılı yazınız.

1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu'nun 18 inci maddesi, 

"Müstahzarların bu Kanuna aykırı şekilde tanıtım ve satışını yapanlar ile bunları onaylı 

endikasyonu dışında pazarlayan ve bu şekilde reçete oluşumunu teşvik edenlere, 

ürünün son bir yıllık satış tutarı toplamının beş katına kadar idari para cezası verilir. 

Ancak bu ceza yüz bin Türk Lirasından aşağı olamaz. 

Tanıtım veya satışların internet üzerinden yapılması hâlinde, Bakanlık tarafından derhâl 

erişimin engellenmesine karar verilir ve bu karar uygulanmak üzere Bilgi Teknolojileri ve 

İletişim Kurumuna bildirilir. Yetkili merciden izin almaksızın veya verilen izne aykırı 

olarak sağlık beyanı ile ürün tanıtım ve satışını yapanlar hakkında yirmi bin Türk 

Lirasından üç yüz bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir. Fiillerin tekrarı hâlinde 

verilecek idari para cezası, daha önce verilen cezanın iki katı olarak uygulanır." 

hükmüne haizdir.

Bu kapsamda, söz konusu talebinizin Sağlık Bakanlığına bildirilmesi hususu 

takdirlerinizdedir.

Bilgilerinizi rica ederim. 

Bahadır Aziz SAKIN

Başkan a. 

Daire Başkan Vekili
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5 ARALIK 2020 TARİHİNDE GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MUSA

YILDIZ ZİYARET EDİLDİ.

Gazi Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Musa YILDIZ' a, TEİS Başkan Yardımcısı Ecz.

Burak Kaan SEYREKBASAN, TEİS Genel Sekreteri Ecz. Mehmet AYDOĞAN ve Gazi

Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. İlkay ERDOĞAN ORHAN ile

birlikte ziyaret gerçekleştirildi.

Ziyarette pandemi sürecinde Eczacıların rolü ve önemi konuları paylaşıldı. Sayın

Rektöre, TEİS ve Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi işbirliği ile oluşturulan Covid 19

Rehberinin hazırlanmasında başta Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Sayın

Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan ve Prof. Dr. M. Orhan ULUDAĞ olmak üzere emeği

geçen tüm hocalarımız adına teşekkürlerimiz iletildi. Mesleğimiz adına Eczacılık

Fakültelerimiz ile yapılacak çalışmaların devam etmesi konusunun önemine değinildi.

Gazi Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Musa YILDIZ’ a kabullerinden, Gazi

Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. İlkay ERDOĞAN ORHAN’a

bizleri yalnız bırakmadığından saygılarımızı sevgilerimizi ve teşekkürlerimizi sunarız.
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8 ARALIK 2020 TARİHİNDE TİTCK’YA ECZACI YERLEŞTİRME SİSTEMİ

SONUÇLARINA GÖRE ECZANE AÇMA HAKKI KAZANAN ECZACILARA EK SÜRE

VERİLMESİ TALEBLİ BAŞVURU YAPILDI.

08/12/2020

TEIS2020-115

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

İLAÇ VE ECZACILIK BAŞKAN YARDIMCILIĞI

ECZANELER DAİRE BAŞKANLIĞI

ANKARA

Konu : Eczacı Yerleştirme Sistemi sonuçlarına göre eczane açma hakkı kazanan 

eczacılara ek süre verilmesi talebi hk.

Bilindiği üzere Başkanlığınızca sevk ve idare edilen Eczacı Yerleştirme Sistemi ile 6197

sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ve 12/04/2014 tarihli ve 28970 sayılı

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Eczacılar ve Eczaneler Hakkında

Yönetmelik hükümleri doğrultusunda nüfus kriterine tabi olan eczacılara ait başvurular

değerlendirilmekte, hak kazanan eczacıların da yasal süre içinde eczane açması

istenmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen COVİD 19 salgını sebebiyle

kurumunuzca 19/02/2020 tarihli EYS ile yerleştirmesi yapılmış eczacılara sokağa çıkma

kısıtlamaları nedeniyle başvuru sürelerinin uzatılmasına ilişkin ek süre tanınmış olup, bu

bağlamda Cumhurbaşkanlığınca 30/11/2020 tarihinde açıklanan tedbirler kapsamında

21/09/2020 tarihinde başlayan atamalara ilişkin olarak da eczacılara ek süre

tanınmasına ilişkin talebimizin değerlendirilerek ivedilikle işlem tesis edilmesini arz ve

talep ederim.

Ecz. Nurten SAYDAN

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

GENEL BAŞKANI
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10 ARALIK 2020 TARİHİNDE TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU BAŞKANI

ZİYARET EDİLDİ.

Değerli Üyelerimiz,

Sendika olarak 10.12.2020 tarihinde TİTCK Başkanı Doç. Dr. Tolga TOLUNAY

makamında ziyaret edilmiş, görevinin hayırlı olması dileğimiz iletilerek,

mesleğimizin çözüm bekleyen sorunları hakkında konuşulmuştur.

Kurum Başkanına sunulan, mesleğimizin öncelikli sorunlarını içeren TEİS Kamu

Kurumları Komisyon Raporu aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS KAMU KURUMLARI KOMİSYONU RAPORU

I-)İLAÇTA FİYATLANDIRMA ve KADEMELİ KARLILIK

26.890 eczane eczacısı, uygulamaya konulduğu ilk günden şu ana kadar sağlıkta

dönüşüm programları için her türlü fedakârlığı göstermiştir. Eczanelerimizin sermayeleri,

elbette bizlere ait olmakla beraber aynı zamanda ülkemizin kaynağıdır ve milli servettir.

Son zamanlarda basında da yer aldığı gibi, ülke genelindeki tüm meslektaşlarımız bazı

ilaçların temininde sıkıntı çekmekte ve ne yazık ki hastalarımız mağdur olmaktadır. Bu

sürecin başlıca sebebi; Bakanlığın ilaç fiyatlandırma politikasında izlediği fiyatları

baskılayıcı tutum olmakla birlikte, üretici ve aracı paydaşların marjinal maliyetin marjinal

geliri karşılamadığı noktada üretimden/tedarikten vazgeçmesidir. Euro kurunun 9 TL’ye

ulaşmış olduğu ekonomik gerçeğine karşın Bakanlık tarafından ilaç fiyatları belirlenirken

baz alınan Euro kuru ancak 3.85 TL seviyesine ulaşabilmiştir. Bu ekonomik gerçekler

maalesef tüm sektöre dağıtılması gereken bir yük getirmektedir. Netice olarak birçok ilaç

bulunmamaya, ‘yok’a girmeye başlamış, ithal edilen ürünler ithal edilmemeye, yeni

çıkan, tedaviye yeni verilen ilaçlar ülkemize getirilmemeye başlamıştır.

Mevcut İlaç Fiyat Kararnamesi ile uygulamaya konulan Kademeli Karlılık Oranları

incelendiğinde; 1. kademede mevcut ilaçların fiyatlarının düşük olması sebebiyle ekstra

karlılığa ihtiyaç duyulduğu, 4. ve 5. kademede mevcut karlılık oranlarının eczanelerin

genel gider oranlarının altında olduğu, 3. kademede mevcut ilaçların eczane cirolarında

büyük oranda yer aldığı ancak 2019 yılındaki %26,37 ’lik kur düzeltmesinin ardından bu

ilaçların birçoğunun 4. ve 5. kademeye geçmesi nedeni ile bu ilaçlardaki karlılıkların da

düştüğü görülmektedir.
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50 TL’nin altındaki ilaçlardaki kar oranlarının ve fiyatlarının düşüklüğü bu ilaçların

bulunabilirliğini ve ulaşılabilirliğini azalttığı gibi, işletme maliyetlerini bile karşılamaktan

çok uzaktır. İşletme giderleri ortalama yüzde 15 seviyelerine ulaşan eczanelerin yüzde

12’lik kar oranları ile sundukları hizmetleri sürdürmeleri mümkün değildir. Eczanelerde

satılan ilaçların kutu bazında %74 ‘ünün 20 TL ve altındaki ilaçlardan oluştuğu göz

önünde bulundurularak, başta 4. ve 5. kademe ilaçlar olmak üzere tüm fiyat

kademelerindeki ilaçlarda mevcut işletme giderleri ve sunulan katma değerin de göz

önünde bulundurularak ilaç fiyatları belirlenirken kullanılan güncel Euro kurunun bu fiyat

dilimi için efektif Euro kuruna çevrilmesi ve yayınlanmasının üstünden 13 yıl geçmesine

rağmen hiç güncellenmemiş olan beşeri ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan karlılık

tablosundaki imalatçı fiyatına göre belirlenmiş kademe oranlarının mevcut piyasa

koşullarına uygun olacak şekilde güncellenmesi tüm paydaşlar için bir zorunluluk haline

gelmiştir.

II-)İLAÇ FORMUNDAKİ TAKVİYE EDİCİ GIDALAR İÇİN YETKİLİ KURULUŞUN

TİTCK OLMASI

Son yıllarda yaşanan sosyo-demografik dönüşüm, hızla gelişen teknoloji, sürekli

değişen ve artan sosyal ihtiyaç ve talepler, her sistemin sürekli olarak revizyonunu ve

iyileştirilmesini gerekli kılmakta, kontrol aşamasında ve sahadan elde edilen sonuçlara

göre sistemde gereken düzeltme ve değişikliklerin yapılması gerekmektedir. Bu

çerçevede, sahada yaşananların birebir muhatabı olan eczane eczacılarının sendikası

TEİS olarak, son yıllarda kontrolsüz ve bilinçsizce tüketimi artan ilaç formundaki Takviye

Edici Gıdaların halk sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri göz önünde bulundurularak; daha

önce 2018 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler

Komisyonu’nda görüşülmüş olan Torba yasa teklifi içinde de yer almış ve önkabul

görmüş olan aşağıdaki Kanun teklifinin tekrar gündeme alınarak yasalaşması için gerekli

adımların atılması önem arzetmektedir.
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MADDE GEREKÇESİ

Ürün gruplarının doğru sınıflandırılmasının yapılması ile pazardaki mevcut karışıklığın

önlenmesi ve halkın güvenli ürün kullanımının sağlanması amacıyla farmasötik formda

olan takviye edici gıdaların üretim, ithalat, ihracat ve kontrolüne ilişkin usul ve esasların

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca belirleneceği öngörülmektedir.

KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 5996 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir. “(1) Farmasötik formda olmayan takviye edici gıdaların üretim, ithalat,

ihracat ve kontrolüne ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir. Ancak, farmasötik

formda olan takviye edici gıdalar ile özel tıbbi amaçlı diyet gıdaların üretim, ithalat,

ihracat ve kontrolüne ilişkin usul ve esaslar Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca

belirlenir. Bu ürünler sadece eczanelerde satılır.

III-)ÜTS ECZANE STOK BİLDİRİM YETKİLENDİRİLMESİ

Ülkemizde üretilen veya ithal edilen tüm tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin; üretim

bandından, satılıp kullanıldığı yere ve hastaya kadar takip edilebilmesi için kurgulanan

Ürün Takip Sistemi; eczanelerimizde de uzun bir süredir kullanılmaya başlanmış olup

Kurum tarafından yapılan iyileştirmeler de yakın bir şekilde takip edilmektedir. Bunun

yanı sıra covid-19 pandemisi ile mücadelede tüm sağlık çalışanları gibi eczacılarımız da

yoğun mesai ile can siperane hizmet vermektedir. Bu süreçte eczacılarımız ; yaşanan

sokak kısıtları nedeniyle evden çıkamayan yaşlı hastalarımızın tedavi süreçlerinin

yönetilmesinden tüm vatandaşlarımıza Devletimizle işbirliği halinde maske dağıtımına,

gün içerisinde sürekli işyeri dezenfeksiyon çalışmalarından, birer sağlık hizmet

sunucusu olarak covid-19 lu ve diğer hastalara pandemi ve diğer rahatsızlıklarıyla ilgili

sağlık danışmanlığı hizmeti vermeyi başarmıştır. Bu aşırı yoğunluk içerisinde mevzuat

takipleri , sağlık uygulama tebliği değişiklikleri vb sorumlulukları da takip etmeye

çalışmaktayız. Gerek ÜTS’nin eczacıların 2010 yılından bu yana kullanıp adapte

oldukları İlaç Takip Sistemi kurgusundan ve altyapısından farklı olması, gerek

üretici/tedarikçi firmaların “ürün verme (satış)” bildirimlerini hala doğru ve zamanında

yapmaya başlayamamış olmaları, gerekse yılbaşından bu yana devam eden pandemi

koşullarının eczanelerimize getirmiş olduğu artan iş yükü ve çalışma stresi neticesinde

eczane stokunda mevcut iğne ucu, şeker ölçüm çubuğu, vb Ürün Takip Sistemi

üstünden alış-satış bildirimleri yapılması gereken ürünlerin henüz tamamı eczane

stokuna yazılımsal olarak ÜTS üzerinden alınamamıştır.
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12 Kasım’da yayınlanan “Ürün Takip Sistemi UTS-v8.7.0 Sürümü” ile stok yapılabilir

tekil ürün ekleme ve stok bildirme ekranlarının/yetkilerinin kapatılmasıyla

eczanelerimizde henüz stok bildirimi yapılamamış ürünlerin ÜTS üstünden gerekli

bildirimlerinin yapılıp, sistem üstünden işlem görme imkanı ortadan kaldırılmıştır.

Üyelerimizin Ürün Takip Sisteminde stok bildirim işleminin sistemsel olarak kapatılması ,

iş yoğunluğu artmış olan birçok üyemizin bu kapanmadan ötürü mağduriyet yaşamasına

neden olmuştur.

Mevcut pandemi koşullarının gerek eczanelere, gerek ecza depolarına, gerekse üretici

ve tedarikçilere getirdiği ek sorun ve iş yükünün de göz önünde bulundurularak; ÜTS’nin

nihai kullanıcıları olan eczacılara “stok yapılabilir tekil ürün ekleme ve stok bildirme

ekranlarının/yetkilerinin” en az altı ay süreyle tekrar açılması, ilgili sürenin sonunda

konunun tekrar istişare edilmesi, hem sistemin doğru ve nitelikli işlemesi hem de

sektörün tüm paydaşlarının gerçek anlamda hazır hale gelmeleri için elzemdir.

TEİS KAMU KURUMLARI KOMİSYONU
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11 ARALIK 2020  TARİHİNDE TİTCK ‘DAN SENDİKAMIZA ECZANELERDE 

SATILABİLECEK TIBBİ MALZEMELER İÇİN CEVAP YAZISI GÖNDERİLDİ.

Değerli Üyelerimiz,

Sizlerden gelen istekler üzerine konu ile ilgili olarak başvuru yapılmış olup gelen

cevap aşağıda bilgilerinize sunulur.

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Sayı: 66489590-000-E.285851 11.12.2020

Konu: Eczanelerde satışı yapılacak tıbbi cihazların listesi

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASINA

Ziyabey Cad. No:31/2

Balgat /ANKARA

İlgi : 04/9/2020 tarihli ve 2020/49 (E.411045) sayılı yazınız

Tıbbi Cihaz Satış, Reklam Ve, Tanıtım Yönetmeliği kapsamında olup eczanelerde satışı

yapılacak olan tıbbi cihazların listesinin yayımlanmasını talep eden ilgi yazınız

incelenmiştir.

Malumlarınız olduğu üzere piyasaya arz edilen tıbbi cihazların satış, reklam ve tanıtım

faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslar 15/5/2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanarak yürürlüğe giren “Tıbbi Cihaz Satış, Reklam Ve Tanıtım Yönetmeliği" ile

düzenlenmiştir.

Yönetmeliğin “İstisnaî hükümler" başlıklı 33 üncü maddesinin “(1) (Değişik:RG-

2/9/2020-31232) Farmasötik formda piyasaya arz edilen tıbbi cihazlar ile beşeri tıbbi

ürünlerin uygulanmasında kullanılan cihazlar hariç olmak üzere münhasıran sağlık

meslek mensupları tarafından kullanılması veya uygulanması gereken cihazların

eczanede satışı yapılamaz. Bunun dışındaki cihazlar herhangi bir yetki veya izin

aranmaksızın eczanelerde satılabilir. ” hükmü sevk olunmuştur.

Yapılan bu düzenleme ile eczanelerin tıbbi cihaz satış merkezi yetki belgesi almadan

münhasıran sağlık meslek mensupları tarafından kullanılması veya uygulanması

gereken cihazların dışındaki cihazlar ve farmasötik formda piyasaya arz edilen tıbbi

cihazlar ile beşeri tıbbi ürünlerin uygulanmasında kullanılan cihazların satışının

yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Yine 6197 sayılı kanunun 28 maddesinde "Beşerî ilaçlar, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı

geleneksel bitkisel tıbbi ürünler; Sağlık Bakanlığının iznine tabi olan homeopatik tıbbi

ürünler, enteral beslenme ürünleri dâhil özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar ve özel tıbbi

amaçlı bebek mamaları münhasıran eczanede satılır.
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İlgili bakanlıktan izin, ruhsat veya fiyat alınarak üretilen veya ithal edilen gıda takviyeleri,

eczacılık ve ziraatta kullanılan ilaç, kimyevi madde ve diğer sağlık ürünleri, veteriner

biyolojik ürünler hariç veteriner tıbbi ürünleri, kozmetik ürünler, kapsamı Sağlık

Bakanlığınca belirlenen tıbbi malzemeler, anne sütü ve beslenme yetersizliğinde

kullanılan çocuk mamaları ile erişkinlerin metabolizma bozukluklarında kullanılan tüm

destekleyici ürünler ve Türk Eczacıları Birliği tarafından çıkarılan bilimsel yayınlar

eczanelerde satılabilir." hükmü yer almaktadır.

Bu minvalde

• Yalnızca işitme cihazı merkezlerinde. ısmarlama protez ve ortez merkezlerinde,

optisyenlik müesseselerinde veya diş protez laboratuvarlarında satışı, uyarlaması veya

uygulaması yapılan cihazlar,

• Münhasıran sağlık profesyonelleri tarafından kullanılması veya uygulanması öngörülen

ya da tıbbi cihaz satış merkezlerinde uygulama gerektiren cihazlar hariç olmak üzere:

1. Farmasötik formda piyasaya arz edilen tıbbi cihazları,.

2. Beşeri tıbbi ürünlerin uygulanmasında kullanılan tıbbi cihazların,

3. Tıbbi Cihaz Satış, Reklam Ve Tanıtım Yönetmeliğinin Ek-3 ün de yer alan tıbbi

cihazların,

4. Bireysel kullanıma yönelik cihazların,

Eczanelerden satılabileceği hususunda

Bilgilerinizi rica ederim.

Doç. Dr. Tolga KARAKAN

Kurum Başkanı a.

Kurum Başkan Yardımcısı

Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinin Ek-3 Listesi

Satış Merkezleri Haricinde Satışı Yapılabilecek Cihaz Listesi

1. Diş macunu.

2. Diş protez bakım ürünleri.

3. Kondom.

4. Hasta altı bezi.

5. İnkontinans pedi.

6. Topikal uygulanan sıcak soğuk kompres.

7. Yara bandı, flaster.

8. Pamuk.

9. Ağız çalkalama suyu.

10. Nefes açıcı burun bantları.
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11 ARALIK 2020 TARİHİNDE ANKARA ECZACI ODASI’ NDAN YÖNETİM

KURULUMUZA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRLDİ.

Ankara Eczacı Odası Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulumuza hayırlı olsun

ziyareti gerçekleştirildi.

Ankara Eczacı Odası Başkanı Ecz. Taner ERCANLI, Ankara Eczacı Odası Genel

Sekreteri Ecz. Ali Fuat GÜL ve Ankara Eczacı Odası Saymanı C. Cem ABBASOĞLU’

nun katıldığı ziyarette, Sayın Ecz. Taner ERCANLI; TEİS 5. Olağan Genel Kurulu

sonrasında göreve başlayan TEİS Yönetim Kurulu’ na tebriklerini ve başarı dileklerini

iletti.

Kendilerine ziyaretleri için teşekkür ediyoruz.
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15 ARALIK 2020 TARİHİNDE MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI’NA ER/ERBAŞ

REÇETELERİNDE HASTALARIN ÖDEMESİ GEREKTİĞİ GÖRÜNEN FARK ÜCRETLERİNİN

TAHSİLİ HAKKINDA BAŞVURU YAPILDI.

15/12/2020 TEIS2020-117 ve 116

T.C MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

ASKERİ SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

VE BÜTÇE VE MALİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Konu : Er/erbaş reçetelerinde hastaların ödemesi gerektiği görünen fark ücretlerinin tahsili hk.

Bilindiği üzere, Türk Eczacıları Birliği ve Milli Savunma Bakanlığı arasında “Sağlık Giderleri Milli

Savunma Bakanlığı Tarafından Karşılanan Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden

İlaç Teminine İlişkin Protokol” 22.07.2016 tarihinde imzalanmış olup, söz konusu protokolde yer

alan “3.5. Reçete muhteviyatı ilaçlar bölünemez, reçetede yer alan tüm ilaçların aynı eczane

tarafından verilmesi ve fatura edilmesi zorunludur. Reçetede yazılı ilaç yerine fiyatı aynı veya

daha düşük olan farmasötik eşdeğerinin hastaya verilmesi durumunda, verilecek ilaç bedelinin

fiyat farkı da dâhil tamamı Kurum tarafından karşılanır.” hükmü gereği er ve erbaşlara ait

reçetelerde yer alan ilaçlara ait fiyat farklarının tamamının Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden

karşılanması gerekmektedir.

31.07.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 669 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname’de

yer alan“(7) Er ve erbaşların sağlık hizmeti giderleri Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanır. Bu

giderler için Sosyal Güvenlik Kurumuna gerekli ödeme Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden

yapılır” hükmü gereği bu tarih sonrasında düzenlenen reçetelere ait faturalar Sosyal Güvenlik

Kurumu adına düzenlenmeye ve ödemeleri de Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılmaya

başlanmış olup, bu geri ödeme ise hastadan tahsil edilesi gereken ilaç fiyat farklarını

kapsamamaktadır.

İlaç fiyat farklarının hastadan tahsili Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk

Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol hükümleri gereği zorunlu

olup, vatani görevini yerine getirmekte olan vazife başındaki er/erbaşların serbest eczanelerden

ilaçlarını komutanları ya da görevli personel tarafından alındığı için bu farkın tahsili mümkün

olmadığı gibi, böyle bir talep Milli Savunma Bakanlığı ile yapılmış olan protokole de aykırı

bulunmakta, bu fark ücretini tahsil edemeyen üye meslektaşlarımız da hak kaybına uğrayarak

mağduriyet yaşamaktadır.

Dolayısıyla ; 22.07.2016 tarihinde imzalanmış protokol ve 31.07.2016 tarihli Resmi Gazetede

yayımlanan 669 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname’de yer alan ifadelerden de açıkça

anlaşılacağı üzere Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden karşılanarak, er/erbaş reçetelerinde

oluşan fiyat farklarının eczanelere ödenmesinin sağlanması için Sosyal Güvenlik Kurumu’na

gerekli ödeneğin aktarılmasını, bu yönde gereken çalışma ve düzenlemenin yapılarak yaşanan

hak kaybı ve mağduriyetin giderilmesi için gereğini, bilgilerinize arz ederim.

Ecz. Nurten SAYDAN

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

GENEL BAŞKANI

13

TEİS’ten Haberler
Aralık 2020 

TEİS’ten Haberler - ARALIK 2020



15 ARALIK 2020 TARİHİNDE TİTCK’YA MAJİSTRAL TARİFENİN GÜNCELLENMESİ

KONULU BAŞVURU YAPILDI.

15/12/2020

TEIS2020-118

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

ECZANELER DAIRESI BAŞKANLIĞI’NA

ANKARA

KONU: Majistral Tarifenin Güncellenmesi Hk.

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 39. maddesinde yer alan “Eczanelerde ihzar

edilen reçetelerde yazılı ilaçların fiyatlarını tesbit için en geç bir sene zarfında Sağlık ve

Sosyal Yardım Vekaletince bir tarife yapılarak usulü dairesinde ilan edilir. Bu tarifeler en

az senede bir defa tetkik edilerek lüzum görülürse tadil ve aynı şekilde ilan olunur.”

şeklindeki düzenleme ile Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları

Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol’ün 3.2.5 maddesinde yer alan

“Majistral ilacın terkibine giren ilaç varsa, bunlara ait karekodların İlaç Takip Sistemine

satış bildirimi yapılacaktır. Karekod uygulaması kapsamı dışında tutulan ürünler için ise

kupür ve barkod diyagramları reçeteye düşmeyecek şekilde eklenecektir. Majistral

terkibine giren ancak Kurum geri ödeme listesinde yer almayan ilaçlar için kupür/karekod

gibi kanıtlayıcı belgenin reçeteye eklenmesi gerekmemektedir. Majistral tarifeye yönelik

güncellemeler her yıl görüşülüp, yeniden değerlendirilir.” şeklindeki düzenlemelere

istinaden; eczane giderlerindeki ve hammadde fiyatlarındaki artış göz önünde

bulundurularak 2015 yılından bu yana güncellenmeyen majistral tarifenin yeniden

güncellenmesi ve günümüz piyasa koşullarına uygun hale getirilmesi gerekmektedir.

İlaç ve eczacılık hizmetinin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla eczanelerde üretilen

ilaçlar için ilan edilmiş majistral tarife fiyatlarında geçmiş yıllarda da güncelleme

yapılmadığı göz önünde bulundurularak, Maliye Bakanlığı’nın 521 sayılı Vergi Usul

Kanunu Genel Tebliği ile yayımlanan 2020 yeniden değerleme oranından az olmamak

üzere artış yapılmasını, eczacıların ürettikleri majistral ilaçlarda yaşadığı ekonomik

zararın ortadan kaldırılmasının sağlanması için yasal mevzuatın gereğinin yerine

getirilmesini, arz ve talep ederim.

Ecz. Nurten SAYDAN

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

GENEL BAŞKANI
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16 ARALIK 2020 TARİHİNDE GIDA TAKVİYELERİ VE VİTAMİNLER KONUSUNDA

BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI.

COVİD-19 SALGININDAN DOLAYI VİTAMİNLERE TALEP ARTTI

DOKTOR VE ECZACIYA DANIŞMADAN KULLANILAN VİTAMİNLER FAYDA YERİNE

ZARAR VEREBİLİR

Son aylarda Covid-19 salgını nedeniyle vitaminlere olan talep oldukça arttı. Vitaminlere yoğun

ilginin artması sonucu internet ve marketlerden bu ürünlerin kontrolsüz bir biçimde satılması

maksimum seviyeye çıktı.

Bu konuda endişelerini dile getiren Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz.

Nurten Saydan market, sosyal medya ve online alışveriş sitelerinde ilanlar yolu ile bu ürünlerin

serbestçe reklamı yapılarak vatandaşların özendirildiğini belirterek, “Bu ürünlerin hekim ve

eczacı gözetimi olmadan kullanımı sağlık problemlerine yol açabilir” dedi.

Saydan açıklamasında şunlara yer verdi:

“Pandemi süreci boyunca vatandaşlarımızın bağışıklık sistemini güçlendirmek için özellikle C ve

D vitamin içeren ilaç ve gıda takviyelerine olan talebi arttı. Ancak Tarım Bakanlığınca

ruhsatlandırılan ve reklamı yapılarak gerek internet üzerinden gerekse de marketlerde

kontrolsüzce satışına izin verilen bu ürünlerin bilinçsiz kullanımı büyük riskleri barındırıyor.

Sağlık Bakanlığınca gıda takviyeleri ile aynı miktarda C ve D vitaminlerini içeren ilaçların

reçetesiz satışına izin verilmiyor ve dozları çok sıkı takip ediliyor. Ancak ilaç formundaki takviye

edici gıda ruhsatlı vitaminler için Tarım Bakanlığınca hiçbir kontrol olmadan, saklanma koşulları

gözetilmeden kontrolsüzce satışına izin veriliyor. Market ve sosyal medya ile online alışveriş

sitelerinde ilanlar yolu ile bu ürünlerin serbestçe reklamı yapılarak vatandaşımız özendiriliyor.

Oysa ki eczacılarımız vatandaşların sağlık bilgilerini Sağlık Bakanlığı’nın Reçetem Bilgi Sistemi

ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Medula sistemi üzerinden kontrol ederek bu tip takviye edici

vitaminler için ücretsiz danışmanlık hizmeti vererek öneriyor.Aksi takdirde Hekim ve Eczacı

gözetimi olmadan kullanılan bu ürünler çok ciddi sağlık problemlerine yol açabiliyor.

Bu tür ilaç formundaki takviye gıdaların Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılarak sadece

eczanelerde satışının sağlanması halk sağlığı adına çok önemlidir.”

MECLİSE KANUN TEKLİFİ VERİLDİ.

TEİS olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sağlık Komisyonuna Takviye Edici Gıdalara ilişkin

yasa değişikliği için başvuruda bulunarak; 5996 sayılı kanunun 28/1 maddesinde değişikliğe

gidilerek ilaç formundaki gıda takviyeleri ile özel tıbbi amaçlı diyet gıdaların üretim, ithalat,

ihracat ve kontrolüne ilişkin usul ve esasların Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca

belirlenmesini talep ettik. Söz konusu yasa tekifi yasalaşırsa ciddi halk sağlığı problemlerine yol

açan bu sorunun çözüleceğine inanıyoruz
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C VE D VİTAMİNİ

C ve D vitaminlerinin bilinçsiz kullanımı sonucu oluşabilecek sağlık sorunlarına da değinen

Saydan şöyle devam etti:

“Cvitamini suda eriyen vitamindir,fazlası böbreklerden idrarla dışarı atılır.Eğer uzun süreli ve

yüksek dozda kullanılırsa böbrek taşı oluşabilir.

C vitamininin bilinçsiz kullanımı Akdeniz anemisi(Talasemi) olan kişilerde demir birikimine bağlı

kalp yetmezliği ve demir zehirlenmesine, organ nakli hastalarında kullanılan ilaçların etkisini

azaltarak organ reddine,kan sulandırıcı ilaçların etkisini azaltarak inme ve felce yol açabiliyor.

D vitamini ise yağda eriyen bir vitamindir ve hormon benzeri görevleri bulunduğundan vücuttan

atılmaz ve birikir.

D vitaminin bilinçsiz kullanımı ise;D vitamini zehirlenmesine yol açtığı gibi, damar sertliği, ağır

hipertansiyon ve tüberküloz hastalarında ölüme kadar varan ciddi risklere ve böbrek

yetmezliğine yol açabiliyor.Bu sebeple bu vitamin mutlaka kandaki düzeyine bakılarak

kullanılmalıdır.

TEİS olarak vitamin bile olsa, ilaç şekli verilmiş bu tür ürünlerin internet vb gibi ortamlardan

değil, hekim kontrolünde eczacı danışmanlığında eczanelerden alınarak kullanılması gerektiğini

bir kez daha vatandaşlarımıza hatırlatmak isteriz.”

TEİS BASIN BÜROSU/16/12/2020

https://www.aa.com.tr/tr/saglik/teisten-kovid-19-surecinde-vitaminlerin-bilincsiz-kullanilmamasi-
uyarisi/2078577
http://www.ankahaber.com.tr/saglik/teis-doktor-ve-eczaciya-danismadan-kullanilan-vitaminler-fayda-
yerine-h66822.html
https://www.posta.com.tr/pandemide-c-ve-d-vitamini-kullanimi-artinca-eczacilar-tbmm-saglik-
komisyonuna-basvurdu-2293040
https://www.haberturk.com/teis-ten-kovid-19-surecinde-vitaminlerin-bilincsiz-kullanilmamasi-uyarisi-
2905186
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-haberler-pandemi-doneminde-c-ve-d-vitamini-
kullanimi-artti-eczacilar-tbmm-saglik-komisyonuna-basvurdu-41690063
https://ekonomi.haber7.com/ekonomi/haber/3045699-pandemi-doneminde-kullanimi-artti-eczacilar-
tbmmye-basvurdu/?detay=2
https://akittv.com.tr/ekonomi/haber/31987-herkes-almak-istedi-eczacilar-tbmmye-basvurdu
https://www.milliyet.com.tr/ekonomi/son-dakika-pandemi-doneminde-kullanimi-artti-eczacilar-
tbmmye-basvurdu-6381166
https://www.winally.com/2020/12/pandemi-vitaminlere-talebi-artirdi/ 
https://www.ahaber.com.tr/gundem/2020/12/16/koronavirus-salgini-c-ve-d-vitamini-kullanimini-
artirdi-ancak-yeni-bir-risk-dogdu-eczacilardan-flas-basvuru?paging=7
https://haberglobal.com.tr/gundem/koronavirus-nedeniyle-kullanimi-artti-her-yerde-satiliyor-eczacilar-
tbmm-saglik-komisyonu-na-basvurdu-83079
https://www.takvim.com.tr/yasam/2020/12/16/tum-eczaci-isverenler-sendikasi-koronavirus-nedeniyle-
kullanimi-artan-vitaminlere-karsi-uyardi
https://www.baskentgazete.com.tr/saglik/teisten-kovid19-surecinde-vitaminlerin-bilincsiz-
kullanilmamasi-uyarisi/haber-33849
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http://www.ankahaber.com.tr/saglik/teis-doktor-ve-eczaciya-danismadan-kullanilan-vitaminler-fayda-yerine-h66822.html
https://www.posta.com.tr/pandemide-c-ve-d-vitamini-kullanimi-artinca-eczacilar-tbmm-saglik-komisyonuna-basvurdu-2293040
https://www.haberturk.com/teis-ten-kovid-19-surecinde-vitaminlerin-bilincsiz-kullanilmamasi-uyarisi-2905186
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https://ekonomi.haber7.com/ekonomi/haber/3045699-pandemi-doneminde-kullanimi-artti-eczacilar-tbmmye-basvurdu/?detay=2
https://akittv.com.tr/ekonomi/haber/31987-herkes-almak-istedi-eczacilar-tbmmye-basvurdu
https://www.milliyet.com.tr/ekonomi/son-dakika-pandemi-doneminde-kullanimi-artti-eczacilar-tbmmye-basvurdu-6381166
https://www.winally.com/2020/12/pandemi-vitaminlere-talebi-artirdi/
https://www.ahaber.com.tr/gundem/2020/12/16/koronavirus-salgini-c-ve-d-vitamini-kullanimini-artirdi-ancak-yeni-bir-risk-dogdu-eczacilardan-flas-basvuru?paging=7
https://haberglobal.com.tr/gundem/koronavirus-nedeniyle-kullanimi-artti-her-yerde-satiliyor-eczacilar-tbmm-saglik-komisyonu-na-basvurdu-83079
https://www.takvim.com.tr/yasam/2020/12/16/tum-eczaci-isverenler-sendikasi-koronavirus-nedeniyle-kullanimi-artan-vitaminlere-karsi-uyardi
https://www.baskentgazete.com.tr/saglik/teisten-kovid19-surecinde-vitaminlerin-bilincsiz-kullanilmamasi-uyarisi/haber-33849


18 ARALIK 2020 TARİHİNDE TİTCK TIBBİ CİHAZ VE KOZMETİK ÜRÜNLER

BAŞKAN YARDIMCISI ZİYARET EDİLDİ.

TEİS Yönetim Kurulu olarak, T.C. Sağlık Bakanlığı TİTCK Tıbbi Cihaz ve Kozmetik

Ürünler Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Tolga KARAKAN makamında ziyaret edildi.

Ziyarette, Ürün Takip Sistemi’nde (ÜTS) mauel stok giriş imkanının ve CE belgeli

tıbbi cihaz statüsündeki farmasötik formdaki ürünlerin münhasıran

eczanelerimizden satışının sağlanması yönündeki taleplerimiz kendisine rapor

olarak iletildi.

TİTCK Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünler Başkan yardımcısına iletilen, TEİS Kamu 

Kurumları Komisyon Raporu aşağıda bilgilerinize sunulur.

Sayın;

Doç. Dr. Tolga KARAKAN

T.C. Sağlık Bakanlığı

TİTCK Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünler Başkan Yardımcısı

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS); “Birlikteyiz Güçlüyüz” sloganından yola

çıkarak, Türkiye’nin çeşitli illerinden biraraya gelen 17 eczane eczacısının kurucu üyeliği

ile 2006 yılında Ankara’da kurulmuş, eczane eczacılarının kendi istekleri ile üye oldukları

bağımsız bir işveren sendikasıdır.

Gücünü anayasadan alan TEİS; sağlık kolundaki planlamadan uygulamaya kadar tüm

faaliyetlerde, üyelerinin söz sahibi olarak etkin ve demokratik katılımını sağlayıp; eczane

sahibi üye eczacılarının daha verimli çalışma imkanlarına sahip olabilmesi için de

çalışmalarını sürdürmektedir.

Sendikanın amacı; çalışma yaşamında ve hayatın diğer alanlarında, üyelerimizin hak ve

menfaatlerini korumak, geliştirmek, dayanışma ve yardımlaşmalarını sağlamaktır. Bu

amacın gerçekleştirilmesi için, Devletin Ülkesi ve Milleti ile bölünmez bütünlüğünün, Milli

Egemenliğin ve Cumhuriyetin korunması, Atatürk İlkelerinin yaşatılması ve Demokratik

ilkelerden ayrılmadan faaliyet gösterilmesi asıldır.

Ecz. Nurten SAYDAN

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası

Genel Başkanı
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RAPORUN AMACI

Ülkemizdeki sağlık hizmetinin hiçbir vatandaşı ayırt etmeksizin sürdürülebilmesi için

kesintisiz hizmet vermeye çalışan tüm eczacıların; sunmuş oldukları hizmetin kalitesini

arttırıp, halk sağlığındaki vazgeçilmez rolünü en doğru şekilde yerine getirebilmeleri için

bu doküman içerisinde sunulan talep ve önerilerin hayata geçirilmesi elzemdir. Bu

yüzden söz konusu sorunlar hakkındaki düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesini

sağlamak amacıyla bu rapor hazırlanmıştır.

ÜTS ECZANE STOK BİLDİRİM YETKİLENDİRİLMESİ

Ülkemizde üretilen veya ithal edilen tüm tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin; üretim

bandından, satılıp kullanıldığı yere ve hastaya kadar takip edilebilmesi için kurgulanan

Ürün Takip Sistemi; eczanelerimizde de uzun bir süredir kullanılmaya başlanmış olup

Kurum tarafından yapılan iyileştirmeler de yakın bir şekilde takip edilmektedir. Bunun

yanı sıra covid-19 pandemisi ile mücadelede tüm sağlık çalışanları gibi eczacılarımız da

yoğun mesai ile can siperane hizmet vermektedir. Bu süreçte eczacılarımız; yaşanan

sokak kısıtları nedeniyle evden çıkamayan yaşlı hastalarımızın tedavi süreçlerinin

yönetilmesinden tüm vatandaşlarımıza Devletimizle iş birliği halinde maske dağıtımına,

gün içerisinde sürekli işyeri dezenfeksiyon çalışmalarından, birer sağlık hizmet

sunucusu olarak covid-19 lu ve diğer hastalara pandemi ve diğer rahatsızlıklarıyla ilgili

sağlık danışmanlığı hizmeti vermeyi başarmıştır. Bu aşırı yoğunluk içerisinde mevzuat

takipleri, sağlık uygulama tebliği değişiklikleri vb sorumlulukları da takip etmeye

çalışmaktayız. Gerek ÜTS’nin eczacıların 2010 yılından bu yana kullanıp adapte

oldukları İlaç Takip Sistemi kurgusundan ve altyapısından farklı olması, gerek

üretici/tedarikçi firmaların “ürün verme (satış)” bildirimlerini hala doğru ve zamanında

yapmaya başlayamamış olmaları, gerekse yılbaşından bu yana devam eden pandemi

koşullarının eczanelerimize getirmiş olduğu artan iş yükü ve çalışma stresi neticesinde

eczane stokunda mevcut iğne ucu, şeker ölçüm çubuğu, vb Ürün Takip Sistemi

üstünden alış-satış bildirimleri yapılması gereken ürünlerin henüz tamamı eczane

stokuna yazılımsal olarak ÜTS üzerinden alınamamıştır.

12 Kasım’da yayınlanan “Ürün Takip Sistemi UTS-v8.7.0 Sürümü” ile stok yapılabilir tekil

ürün ekleme ve stok bildirme ekranlarının/yetkilerinin kapatılmasıyla eczanelerimizde

henüz stok bildirimi yapılamamış ürünlerin ÜTS üstünden gerekli bildirimlerinin yapılıp,

sistem üstünden işlem görme imkânı ortadan kaldırılmıştır. Üyelerimizin Ürün Takip

Sisteminde stok bildirim işleminin sistemsel olarak kapatılması, iş yoğunluğu artmış olan

birçok üyemizin bu kapanmadan ötürü mağduriyet yaşamasına neden olmuştur.

Mevcut pandemi koşullarının gerek eczanelere, gerek ecza depolarına, gerekse üretici

ve tedarikçilere getirdiği ek sorun ve iş yükünün de göz önünde bulundurularak; ÜTS’nin

nihai kullanıcıları olan eczacılara “stok yapılabilir tekil ürün ekleme ve stok bildirme

ekranlarının/yetkilerinin” en az altı ay süreyle tekrar açılması, ilgili sürenin sonunda

konunun tekrar istişare edilmesi, hem sistemin doğru ve nitelikli işlemesi hem de

sektörün tüm paydaşlarının gerçek anlamda hazır hale gelmeleri için elzemdir.
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ÜTS’DE FARMASÖTİK FORMDA BULUNAN CE BELGELİ TIBBİ CİHAZLARIN

MÜNHASIRAN ECZANELERDE SATIŞININ SAĞLANMASI

CE belgeli tıbbi cihazlarla ilgili mevzuat bağlamında farmasötik formda üretilen ürünlerin

satış yerlerinin netleştirilmemesi sebebiyle aşağıda örnekleriyle sunduğumuz ürünlerin,

satışı ile ilgili ciddi boşluklar oluşabilmesi ve halk sağlığını etkilemesi konusunda endişe

etmekteyiz.

ÖRNEK1;

BİSOLNATUR ÖKSÜRÜK ŞURUBU isimli tıbbi cihaz sınıf 2A grubunda olup

endikasyonu özellikle üst solunum yolu enfeksiyonları ile ilişkili öksürüklerin (kuru ve

balgamlı öksürük) giderilmesinde kullanılan bir tıbbi cihazdır. POLİFLAV M.A. (Flavonoid

ve polisakkarit fraksiyonu) kompleksi içeren bu ürünün farmasötik olarak öksürük şurubu

olması sebebiyle ilaç gibi değerlendirilip münhasıran eczanelerde satışının yapılması

elzemdir.

ÖRNEK2;

THEALOZ DUO GÖZ JELİ isimli tıbbi cihaz sınıf 2A grubunda olup kuru göz

sendromunda kullanılmaktadır. Sodyum hyaluronat S01KA01 ATC kodlu etkin madde

içermekte olup göz içine uygulanmaktadır. Farmasötik formu göz damlası şeklinde olup

bu ürünün de münhasıran eczanelerden eczacı danışmanlığında satışının düzenlenmesi

gerekmektedir.

Mevcut mevzuatta eczane dışındaki diğer tıbbi satış merkezlerini kısıtlayan bir

uygulama bulunmadığından ilaç olarak değerlendirilebilecek bu ürünlerin kontrolsüz

satışının yapılmaması gerekmektedir.

Bu bağlamda ÜTS’ye kayıtlı farmasötik formdaki CE belgeli tıbbi cihazların Yönetmelikte

değişikliğe gidilerek münhasıran eczanelerde satılmasına ilişkin düzenlemenin

yapılması gerekmektedir.

TEİS KAMU KURUMLARI KOMİSYONU
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22 ARALIK 2020 SENDİKAMIZ İLE GAZİ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ

İŞBİRLİĞİ İLE HAZIRLANAN "ECZACILAR İÇİN COVID-19 AŞILARI KİTAPÇIĞI"

MESLEKTAŞLARIMIZLA PAYLAŞILDI.

Kitapçık içerisindeki başlıklar:

• Koronavirüs Hastalığı 2019 (COVID-19)

• COVID-19 Tedavisi

• Aşı İhtiyacı

• Dünyada ve Türkiye’de Halen Kullanılmakta Olan Temel Aşılar

• Bakteriyel aşılar 

• Kombine aşılar 

• Viral aşılar

• Protein subunit (alt-ünite) aşıları; 

• COVID-19 AŞILARI

• CoronaVac-SinoVac Aşısı (Çin) 

• mRNA Aşısı 

• Sputnik V Aşısı (Rusya)

• COVID-19 Moderna Aşısı (ABD)

• Oxford-Astra Zeneca Aşısı (İsveç)

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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23 ARALIK 2020 TARİHİNDE TİTCK’YA PANDEMİ NEDENİYLE OLUŞAN MÜCBİR

SEBEPTEN DOLAYI DEPOLARA İLAÇ İADE ETMEK İSTEYEN ÜYELERİMİZİN

YAŞADIĞI SORUNLAR HAKKINDA BAŞVURU YAPILDI.

23/12/2020 TEİS2020-136

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

İLAÇ VE ECZACILIK BAŞKAN YARDIMCILIĞINA

ANKARA

Konu: Pandemi nedeniyle oluşan mücbir sebepten dolayı depolara ilaç iade etmek

isteyen üyelerimizin yaşadığı sorunlar hk.

Bilindiği üzere Covid-19 virüsünden kaynaklı pandemi nedeniyle günlük hayatta birçok

kısıtlamaya gidilmiştir. Bu kısıtlamalar nedeniyle de birçok poliklinik ve aile hekimliği

ayaktan hasta kabul etmemiş, bu tarz sağlık kurumlarına yakın yerlerde hizmet veren

eczanelerdeki günlük reçete adetleri de düşmüştür. Eczanelerimizin raflarındaki ilaçlar

satılamamış ve son kullanma tarihleri dolmasına bir yıldan az süre kalmıştır.

Sendikamıza eczanelerden gelen bildirimlere göre, eczanelerin stoklarında bulunan

ilaçların depoya geri iade taleplerinde, ilaç tedarik ettikleri ecza depolarınca son

kullanma tarihlerinin dolmasına bir seneden fazla süre olması ve son 90 gün içinde

alınmış olması şartı arandığı bildirilmektedir.

Bu ürünlerin depolarca iadesi kabul edilmez ise son kullanma tarihleri geçecek ve ciddi

ilaç israfı yaşanacak, üyelerimiz telafisi mümkün olmayan maddi kayıplarla karşı karşıya

kalacaktır. Oysa bu ilaçların ecza depolarına iade edilmesiyle başka eczanelerce satın

alınması sağlanabilecek, dolayısıyla mili servet korunacağı gibi üyelerimizin ve

meslektaşlarımızın maddi kayıp yaşaması da önlenecektir.

6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler hakkındaki kanunun 24 Maddesi’nde ”İlaçların satışı,

alındığı ecza deposuna veya mücbir sebep hâlinde diğer depolara iadesi, eczaneler

arasındaki takası, miadı geçmiş ya da bozulmuş olanlarının imhası işlemlerinde ilaç

takip sistemine bildirim yapılması zorunludur “ denilmektedir. Eczacılar ve Eczaneler

Hakkında yönetmeliğinin 27. Maddesinde; “(1) Eczaneler tarafından beşeri ilaçların alışı,

satışı, alındığı ecza deposuna veya mücbir sebep halinde yahut eczanenin kapanması

halinde diğer depolara iadesi, eczaneler arasındaki takası, miadı geçmiş ya da

bozulmuş olanlarının imhası işlemlerinde Kurumca uygulanan ilaç takip sisteminin

kullanılması ve bu sisteme bildirim yapılması zorunludur. İlaç takip sisteminin

kapsamına alınacak diğer hususlar ile kayıtlara ilişkin esaslar Kurumca belirlenir. (2)

Beşeri ilaçların ilaç takip sistemi üzerinden satış, mal iade, takas bildirimi yapıldığı alıcı

ile bu bildirime dair düzenlenen belgelerde belirtilen alıcının aynı olması zorunludur.

“denilmektedir.
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İlaçlar Ve Ecza Deposunda Bulundurulan Ürünler İle İlgili İyi Dağıtım Ve Muhafaza

Uygulamaları Kılavuzu’nun 28. Maddesinde de; “iadelere ait kayıtlar tutulmalıdır. Mes’ul

müdürün veya yetkilendirilmiş kalite güvencesi sorumlusunun, yazılı prosedürlere uygun

olarak, iade ürünlerin satılabilir stoklara dönebileceğini yazılı olarak bildirmesinden

sonra, bu ürünler stoklara “ilk giren, ilk çıkar” ilkesini sağlayacak şekilde dâhil edilir.”

denilmektedir.

Dolayısıyla, ecza depolarının uyguladığı süre kısıtlaması durumunun ne mevzuatta ne

de güncel hayatta bir dayanağı bulunmamaktadır. Covid-19 virüsüne bağlı olarak

yaşanan olağan üstü koşulların “mücbir sebep” olarak görülerek eczanelerin miad

sorunu vb. herhangi bir gerekçeye tabi tutulmaksızın ilaçları aldığı ecza deposuna ya da

çalıştığı bir başka ecza deposuna iade işlemi yapabilmesi için İTS’de gerekli

düzenlemenin yapılmasını ve ilaç iadesinde sorun yaşanmaması için de durumun ecza

depolarına bildirilmesi için gereğini bilgilerinize arz ederim.

Ecz. Nurten SAYDAN

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

GENEL BAŞKANI

22

TEİS’ten Haberler
Aralık 2020 

TEİS’ten Haberler - ARALIK 2020



31 ARALIK 2020 TARİHİNDE GRİP AŞILARININ VATANDAŞLARA ECZANELERDEN

ÜCRETSİZ VERİLMESİ KONUSUNDA BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI.

GRİP AŞISINI VATANDAŞLAR ECZANELERDEN TEMİN EDEBİLECEK

Mevsim olarak, grip salgını dönemindeyiz. Yaklaşık 10 aydır içinde bulunduğumuz

pandemi krizi dolayısıyla da grip aşılarına olan talep arttı.

Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen grip aşılarına vatandaşlar eczanelerden

ücretsiz olarak ulaşabilecek. Eczanelerden grip aşılarını temin edecek vatandaşların

daha önceden olduğu gibi E-nabız sisteminden durumlarını kontrol ederek aile

hekiminden yazdırdıkları reçeteleriyle eczanelere başvurmaları gerekiyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz.

Nurten Saydan, vatandaşların E-nabız sisteminden durumlarını kontrol ederek

reçeteleriyle eczanelere gelip grip aşılarını alabileceğini belirterek, “Eczacılar ücretsiz

grip aşılarını sadece reçetem sistemi üzerinden karşılayabilecekler” dedi.

Saydan, “Geçmiş yıllarda, isteyen herkes grip aşısı olabiliyordu. Ancak şu an E-nabız

sisteminden onay alan hastalar aile hekimlerine gidip elektronik reçetelerini alarak,

eczanelerden aşılarını temin edebilecekler” dedi.

Saydan açıklamasına şöyle devam etti:

“COVID-19 pandemisi sürecinde vatandaşların, mevsimsel grip aşısına en kısa sürede

ulaşması için Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen grip aşıları eczanelerden

vatandaşlara ücretsiz olarak. Bunun için vatandaşların daha önce olduğu gibi e-

nabızdan durumlarını kontrol ederek reçeteleriyle eczanelere başvurmaları gerekiyor.

Doktorların ücretsiz grip aşısı reçetelerini reçetem sisteminden reçetelendirmeleri,

eczacıların da ücretsiz grip aşısı reçetelerini sadece reçetem sistemi üzerinden

karşılamaları gerekiyor. “

AŞILANMAK TOPLUM SAĞLIĞINI KORUR

Aşılama her yıl milyonlarca insanın hayatını kurtaran en başarılı, etkili ve düşük maliyetli

sağlık müdahalelerinden birisi olmasına rağmen, bugün hala dünyada aşı karşıtlığı söz

konusu.Bu yıl yaşadığımız covid-19 salgınının aşılamanın hayat kurtarıcı olduğunu, bir

kez daha bizlere hatırlattığını söyleyen Saydan, “Aşılama dünyada ve ülkemizde

bulaşıcı hastalıklara karşı en önemli koruyucu sağlık hizmetidir” diyerek şöyle devam

etti:
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“Her zaman, bir hastalığı önlemek, hastalık oluştuktan sonra onu tedavi etmekten daha 

iyidir. Aşılanmanın bir hedefi kendimizi korumaksa diğer önemli hedefi de etrafımızdaki 

insanları koruyarak “toplumun bağışıklık sistemini sağlamak ve sağlıklı toplum olmaktır”

ECZACI MESLEK HAKKI DA ECZACILARIN EKONOMİK AŞISI

Saydan, eczacıların pandemi sürecinde ücretsiz olarak ve fedakârca halk sağlığı için, 

hizmet verdiğini söyleyerek şunları belirtti:

“Grip aşılarında eczanelerimizin hiçbir kazancı bulunmadığı gibi ecza depolarından 

eczanelerimize 1 kuruş bedelle fatura edilmektedir. Yani eczacılar herhangi bir hizmet 

bedeli, meslek hakkı almadığı gibi sembolik de olsa üste para ödüyorlar. 

Birinci basamak sağlık kuruluşu olan eczanelerde verilen hizmet için eczacı meslek 

hakkının tanımlanmasının ne kadar önemli olduğu içinde bulunduğumuz süreçte bir kez 

daha net bir şekilde anlaşıldı. Eczacı meslek hakkı eczanelerin ekonomik aşılarıdır. Bu 

konunun da ilaç ve eczacılık hizmetinin devamlılığı için bir an önce çözüme 

kavuşturulması gerekmektedir.” 

SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN DAĞITACAĞI AŞI SAYISI 600 BİN

Saydan, Sağlık Bakanlığı’nın dağıtacağı grip aşıların sayısının 600 bin olduğunu ve bu 

rakamın yetersizliğine ilişkin olarak da şunları söyledi: 

“Ülkemizde yalnızca 65 yaş üstü vatandaş sayısı 7,5 milyon, kronik hastalığı olan ve 

grip aşısına birinci derecede ihtiyacı olan vatandaş sayısı ise 10 milyon. Sağlık 

Bakanlığı’nın ücretsiz dağıtacağı aşı sayısı ise 600 bin. Dolayısıyla bu rakam yeterli 

değil. 

TEİS olarak inanıyoruz ki, Bakanlığımız tarafından getirilen grip aşısı sayısı kademeli 

olarak arttırılacak, ilerleyen günlerde yeterli sayıda aşı alımı yapılarak riskli gruptaki 

vatandaşlarımızın hepsi de aşılanacaktır. Bu süreçte vatandaşlarımızın E-nabız sistemi 

üzerinden aşı alma sıralarının gelip gelmediğini sabırla takip etmelerini rica ediyoruz. 

Eczanelerimizin bu sistem dışında aşı getirme imkanının olmadığını kamuoyunun 

bilgisine ve dikkatine sunarız”
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Sayın Üyemiz,

Yeni yılın mesleğimiz ve insanlık için çok daha güzel bir yıl olması umut ve 

temennisiyle sizin ve sevdiklerinizin yeni yılını en içten dileklerimizle kutluyoruz. 

Sendikalar, hukuksal zeminde hak arayan ve üyelerinin haklarını savunan özgür 

Anayasal örgütlerdir.

Sendika üyeleri olarak, eczanelerinize gelen her bildirim ve tebligatla ilgili tüm konularda 

mutlaka TEİS’e danışınız. Sendikaya danışmadan hiçbir belge imzalamayınız veya 

cevap yazmayınız. Sizce çok basit olan, size tebliğ edilmiş bir yazıyı bile zaman 

geçirmeden , mümkünse aynı gün içinde Sendikamızla paylaşınız. Çünkü, iyi niyetle 

yazacağınız kelimeler, yarın yaşanabilecek olan hukuki süreçte bizleri ve 

hukukçularımızı daha çok uğraştırmakta olup, sizlerin de yok yere üzülmesine neden 

olmaktadır.

Unutmayınız sizler sendika üyelerisiniz ve asla yalnız değilsiniz!

Bizler sizlerin seçtiği yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri olarak sizlere en kısa 

sürede cevap vermeye çalışacağız. Sizlere bir telefon ve bir e-posta kadar yakınız.

Lütfen eczanenizle ilgili her konuda resmi bir cevap vereceğiniz veya yazı yazacağınız 

zaman mutlaka önce Sendikanıza başvurunuz ve bu uyarımızı asla hatırınızdan 

çıkarmayınız.

Üyelerimizin destek taleplerinin ve sorularının takibi portal.teis.org.tr adresli Sendika 

Portalımızdan yapılmaktadır. İlgili Portal'a kayıt olup tüm destek taleplerinizi ve 

sorularınızı iletebilirsiniz. Portal'a kayıt ve kullanım konusundaki sorularınızı 

teknik@teis.org.tr adresimize iletebilirsiniz. 

Saygılarımızla.

TEİS YÖNETİM KURULU

SENDİKA İLETİŞİM

Adres: Ziyabey Cad. No: 31/2 Balgat Çankaya Ankara 

Telefon: 0312 287 71 24 Faks: 0312 287 71 24

Eposta: bilgi@teis.org.tr

Web: www.teis.org.tr

ÜYE PORTALI portal.teis.org.tr 
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SENDİKA YÖNETİM KURULU 

Ecz. Nurten SAYDAN - Başkan (Ankara) 

Ecz. Burak Kaan SEYREKBASAN - Başkan Yardımcısı (Ankara) 

Ecz. Mehmet AYDOĞAN - Genel Sekreter (Ankara) 

Ecz. Satı Sultan KIRIŞKAN - Genel Mali Sekreter (Ankara)

Dr.Ecz. Murat ÇİFTÇİ - Üye (İzmir) 

Ecz. Ceyhun KABAHASANOĞLU - Üye (İstanbul) 

Ecz. Ata CÖMERT - Üye (Ordu)

ONLINE AİDAT ÖDEME SAYFASI 

www.teis.org.tr/aidatode

SOSYAL MEDYA 

Facebook: www.facebook.com/tumeczaciisverenlersendikasi

Tweeter: www.twitter.com/tumeczisvsen

Youtube Kanal: www.youtube.com/channel/UCRtK4iE8co4nXY8OGrv-NdA
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