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2 ŞUBAT 2021 TARİHİNDE ‘TÜRKİYE KADIN DERNEKLERİ FEDARASYONU - AİLE

İÇİ ŞİDDET ACİL YARDIM HATTI’ NIN BİLİNİRLİĞİNİ ARTIRMAK İÇİN AFİŞ

KAMPANYASI BAŞLATILDI.

Değerli üyelerimiz ve meslektaşlarımız,

Basında ve sosyal medyada her gün birbirinden kötü şiddet olaylarını maalesef görüyor ve

izliyoruz. Bu şiddet olaylarından en yıkıcısı olan kadına şiddet olayları ise ülkemizde son yıllarda

ivmelenerek çoğalmış, maalesef içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde ise hızını iyice

arttırmış durumdadır.

Kadına şiddet ciddi toplumsal bir sorundur ve en çok etkilenen ise geleceğimiz olan çocuklardır.

Şiddet görsel medyada gördüğümüz üzere sadece kaba kuvvetle olmamakta, hatta şiddetin

başlangıcı olan psikolojik baskı ve sorunlar ilk olarak mağdurlarınca eczanelerimizde

paylaşılmaktadır.

Bildiğiniz üzere eczanelerimiz her türlü sosyal ve psikolojik sorunların aktarıldığı ve paylaşıldığı,

sırların içinde kaldığı bir tür sosyal limandır. Bizler mesleğimizi hiçbir zaman sadece “ticaret”

olarak görmediğimiz için, vatandaşlarımız her türlü sorununu bizlere olan güvenlerinden dolayı

eczanelerimizde rahatça paylaşmakta, dinleyip çözebildiğimiz sorunlar mutluluk kaynağımız

olmakta, çözümü elimizden gelmeyen sorunları içinse ciddi üzüntü duymaktayız.

Doğrudan çözemediğimiz sorunlardan biri olan kadına şiddet sorunu içinse bu konuda

çalışmalar yapan, ülkemizdeki kadın derneklerinin ilk ve tek çatı örgütü olan Türkiye Kadın

Dernekleri Federasyonunca hayata geçirilen ve hattın diğer ucunda uzman psikologların olduğu

“Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı” bulunmaktadır.Hattın diğer ucunda, şiddet konusunda tüm

yasal mevzuata hakim ve mağdurların yönlendirilmesini sağlayan 6 psikolog mağdura en acil

şekilde hangi konuda yardım lazımsa o konuda yönlendirme yapmaktadır.

Şiddeti anlık yaşıyorsa polis ya da Jandarma yönlendirmesi, şiddet geçirmiş ise kolluk darp

raporu alınması veya hukuki destek için baroların kadın ya da çocuk hakları bölümleri ile

buluşturma ve eğer istenirse sığınağa gitme yönünde bilgilendirme ile sosyal yardımlaşma

vakıflarından gıda, eğitim, kira yardımı alması için bilgilendirme ve yaşam hakkının sağlanması

adına koruma tedbirlerinin alınması gibi bir çok konuda bilgilendirme yapılmaktadır.

Bu hattın daha fazla kişi tarafından bilinmesini sağlamak amacıyla Türkiye Kadın Dernekleri

Federasyonu tarafından yapılan başvuru sonucu Sendikamız Yönetim Kurulunca ekte yer alan

afişin üyelerimizin eczanelerinde içeri giren kişilerin kolayca görebileceği vitrin camlarına

asılmasının sağlanması yönünde işbirliği yapılması kararı alınmıştır.

Ülkemizde en çok kadın üyeye sahip mesleklerin önde gelenlerinden birinin mensubu olan

meslektaşlarımızın, artık bir kadın meselesi olmaktan çok memleket meselesi haline gelen

kadına şiddet sorununa gözlerini kapatmayacağına, bu bağlamda da “Aile İçi Şiddet Acil Yardım

Hattı”nın bilinirliğini yaygınlaştırmak için başlattığımız afiş kampanyasına destek vereceğine

olan inançla tüm meslektaşlarımızın katılımını bekliyoruz. Saygılarımızla..
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3 ŞUBAT 2021 TARİHİNDE GLOKOM HASTALARININ MAĞDURİYETİNİ ANLATAN BASIN

AÇIKLAMASI YAPILDI.

HASTALAR , GÖZÜYLE GELİRİ ARASINDA TERCİH YAPMAK ZORUNDA!

SGK’nın 1 Şubat’tan itibaren geçerli olacak uygulamasından dolayı vatandaş, Göz tansiyonu

(glokom) ilaçlarına kutu başı en az 21 TL olmak üzere 30 TL’ye varan fiyat farkı ödeyecek.

SGK’nın 1 Şubat itibarı ile göz tansiyonu (glokom) ilaçlarında yürürlüğe giren yeni bir uygulama

ile taban kamu fiyatı belirlediğini söyleyen Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz

Nurten Saydan, “Uygulama ile göz tansiyonu (glokom) hastası vatandaşlarımız kutu başı en az

21 TL olmak üzere 30 TL’ye varan fiyat farkı ödemek zorunda kalacak” dedi.

Saydan açıklamasında şunlara yer verdi:

“SGK’nın 1 Şubattan itibaren geçerli olacak bu uygulaması sonucu yaklaşık 2,5 milyon göz

tansiyonu (glokom) hastası vatandaş kutu başı en az 21 TL olmak üzere 30 TL’ye varan fiyat

farkı yüzünden mağdur olacak. Bu hastaların düzenli ilaç kullanması gerekiyor. Hastalar, raporlu

olarak 3 ayda 6 kutu ilaç kullanmaları durumunda 126 TL’den 180 TL’ye varan fiyat farkı

ödemek zorunda kalacaklar. Bu grup ilaçlarda fiyat farkı çıkarmayan bir ilaç bulunmuyor ve

çoğunluğu emekli olan bu vatandaşlarımıza ek mali külfet getiriyor. Yani ucuz eşdeğeri olan ilacı

almak istese de alamayacak çünkü bu ilaçların hepsinde fiyat farkı çıkıyor, fark çıkmayanı yok.

Sinsi ilerleyen ve tedavi edilmez ise körlüğe varan sorunlara yol açan bir hastalığın tedavisine

ilişkin böyle bir karar verilmesi kabul edilemez bir durumdur. İlaç fiyat farkını karşılayamayan

vatandaşlarımızın tedavisinin aksayacağı ve oluşabilecek komplikasyonların bu uygulamadan

beklenen tasarruftan daha maliyetli olacağı halk sağlığı açısından göz ardı edilmemesi gereken

bir durumdur.”

DÜNYADA 80 MİLYON, TÜRKİYE’DE 2,5 MİLYON GÖZ TANSİYONU HASTASI MEVCUT

Dünyada 80 milyon, ülkemizde de yaklaşık 2,5 milyon göz tansiyonu (glokom) hastası olduğuna

değinen Saydan, hastalık hakkında da bilgi verdi:

"Göz Tansiyonu" veya halk arasında "Karasu Hastalığı" olarak adlandırılan glokom, göz içi

basıncının yükselmesi sonucu oluşan göz siniri harabiyeti şeklinde tanımlanır. Sık gözlenen,

erken tanınıp tedavi edilmediği durumda kalıcı görme kaybına yol açan bir göz hastalığıdır.

Kırk yaşın üzerinde sıklığı artan bu sinsi hastalığın en sık görülen tipi "Primer Açık Açılı Glokom"

olup, görme kaybı oluştuktan sonra geri dönüş olmadığından erken tanı çok önemlidir. Dünyada

halen yaklaşık 80 milyon glokom hastası bulunmakta ve bu sayının 2040 yılında ise 111,8

milyona çıkması beklenmektedir. Ülkemizde ise yaklaşık 2,5 milyon glokom hastası

bulunmaktadır. Glokom 40-90 yaş arası hastalarda daha sık görülmektedir.”

İNSANIMIZI GÖZÜYLE GELİRİ ARASINDA TERCİH YAPMAYA ZORLAMAMALIYIZ!

Yaklaşık 2,5 milyon hastayı ilgilendiren bu durumun bir an önce düzeltilmesi gerektiğine vurgu

yapan Saydan, “Çoğunluğu emekli maaşıyla hayatını devam ettiren glokom hastalarının üç ayda

bir en az 126 TL ödememek için ilacını kullanmayı bırakacağını ya da azaltacağını göz önünde

bulundurarak, insanımızı gören gözüyle maaşı arasında tercih yapmaya zorlayan bu

uygulamayı TEİS olarak Sosyal Güvenlik Kurumunun iptal etmesini talep ediyoruz. Zira

insanların gözünü, görme sağlığını korumayı kamu ekonomisindeki minik bir tasarrufa tercih

eden sosyal güvenlik anlayışı hem halkımıza hem de devletimize zarar verir” dedi.
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9 ŞUBAT 2021 TARİHİNDE SENDİKAMIZ TARAFINDAN HAZIRLANAN ECZANE AÇILIŞ,

DEVİR VE NAKİL İŞLEMLERİ REHBERİ YAYINLANDI.

Değerli Meslektaşlarımız

31 Mayıs 2012’de güncellenen 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki Kanun ve 12

Nisan 2014 tarihinde yürürlüğe giren Eczacılar ve Eczaneler hakkında yönetmelik eczane açılış,

devir ve nakil işlemlerinde meslektaşlarımıza mezuniyet yıllarına ve daha önceki yaptığı

işlemlere (devir,nakil,kapanış) göre farklı haklar vermiştir.

Hazırladığımız bu rehber ile yıllar ve değişen durumlara göre eczacılarımızın eczane açılış,

devir ve nakil hakları tablo ve sunum içeren bir rehber haline getirilerek, yapacakları işlemlerde

daha sonra herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için hangi haklara sahip oldukları hakkında

üyelerimize ve meslektaşlarımıza bilgi verilmesi

amaçlanmıştır. 

Sendikamızca hazırlanan rehber aşağıda yer almakta olup bilgilerinize sunarız

(ÖNEMLİ HATIRLATMA :Bu tabloda yer alan haklar; en son yayınlanan kanun ve

yönetmeliklere göre hazırlanmıştır. Eczanelerin açılış, devir, nakil ve ruhsat iptali işlemleri

valilikler/il sağlık müdürlüklerince gerçekleştirilmekte olup Eczacılar ve Eczaneler Hakkında

Yönetmelik'in "Ruhsatname Düzenlenmesi" başlıklı 12'nci maddesi üçüncü fıkrasına istinaden

ruhsatname konusunda meydana gelecek sorunlar kurum tarafından çözümlenir. )

Tablo için tıklayınız...

Sunum için tıklayınız...
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15 ŞUBAT 2021 TARİHİNDE ‘KADINA YÖNELİK ŞİDDETE HAYIR’ VE AFİŞ

KAMPANYASI’NA DESTEK BAŞLIKLI BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI.

Basında ve sosyal medyada her gün birbirinden kötü şiddet olaylarını maalesef görüyor

ve izliyoruz. Bu şiddet olaylarından en yıkıcısı olan kadına şiddet ise ülkemizde son

yıllarda ivmelenerek çoğalmış, maalesef içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde de

hızını iyice arttırmıştır.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, “Kadına yönelik

şiddet rakamları zaten yüksekti. Küresel anlamda hayatımızı etkileyen pandemi

sürecinde, bu artış hız kazandı. Şiddete maruz kalan kadınlar evde izole olarak, sosyal

desteklerden uzak kalıyor” dedi. Saydan, kadına karşı yapılan şiddetin ciddi toplumsal

bir sorun olduğuna değinerek, “Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun başlattığı afiş

kampanyasına destek olma kararı aldık” dedi.

Saydan, “Şiddet görsel medyada gördüğümüz üzere sadece kaba kuvvetle olmamakta,

hatta şiddetin başlangıcı olan psikolojik baskı ve sorunlar ilk olarak mağdurlarınca

eczanelerimizde paylaşılmaktadır” diyerek açıklamasında şunlara yer verdi:

“Günde 2,5 milyon hastanın girdiği eczanelerimiz her türlü sosyal ve psikolojik sorunların

aktarıldığı ve paylaşıldığı, sırların içinde kaldığı bir tür sosyal limandır. Bizler

mesleğimizi hiçbir zaman sadece “ticaret” olarak görmediğimiz için, vatandaşlarımız her

türlü sorununu bizlere olan güvenlerinden dolayı eczanelerimizde rahatça paylaşıyor.

Toplumsal sorun haline gelen bu durumun profesyonel olarak çözülmesi için Türkiye

Kadın Dernekleri Federasyonu’nun hayata geçirdiği yardım hattına katkı sunmaya karar

verdik.

Vatandaşlarımız en mahrem konularını bile bizlere olan güvenlerinden, eczanelerimizin

rahat ortamından dolayı çok rahat paylaşmaktadırlar. Dolayısıyla kadına yönelik olarak

gelecek ilk şiddet sinyali eczanelerimizde belli olur. Sorunların çözüme kavuşması için

kanuni işlemlerin yanında sivil toplum örgütlerinin de bu olaylara müdahil olması

gerektiğini düşünerek, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonunca hayata geçirilen ve

hattın diğer ucunda uzman psikologların olduğu “Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı” na

eczacılar olarak destek vermeye karar verdik.

Kadına yönelik şiddet olaylarının önüne geçmek için Türkiye Kadın Dernekleri

Federasyonu tarafından yapılan başvuru sonucu, dernek tarafından hazırlanan afişin

üyelerimizce eczanelerinden içeri giren kişilerin kolayca görebileceği şekilde vitrin

camlarına asılmaya başlandı.

Ülkemizde en çok kadın üyeye sahip meslek grubu eczacılardır.

Meslektaşlarımızın, artık bir kadın meselesi olmaktan çok memleket meselesi

haline gelen kadına şiddet sorununa karşı yapılan mücadeleye bu afişleri

eczanelerinin camlarına asarak katkı vermelerini bekliyoruz.”
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17 ŞUBAT 2021 TARİHİNDE VİTAMİNLERİN MARKET RAFLARINDA SATILMASI

NEDENİYLE GENEL BAŞKANIMIZ TARAFINDAN CUMHURİYET GAZETESİ’NE

DEMEÇ VERİLDİ.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, zincir

marketlerde elektronik eşya, mobilya gibi ürünlerin satışı yasaklanırken gıda

takviyesi adı altındaki vitamin satışlarının yasaklanmadığına anlam

veremediklerini belirtti.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, Cumhuriyet’e yaptığı

açıklamada zincir marketlerde elektronik eşya, mobilya gibi ürünlerin satışı

yasaklanırken gıda takviyesi adı altındaki vitamin satışlarının yasaklanmadığına anlam

veremediklerini belirterek “Sağlığa ilişkin ve aslında ilaç olan eczanede satılması

gereken ürünlerin marketlerde satışına neden hâlâ dur denilmiyor” diyerek tepkisini dile

getirdi.

“Geleneksel perakendeciler korunurken halk sağlığı neden markette unutuldu” diye

soran Saydan, “Takviye edici gıdalar, vitaminler, mineraller vb. açısından ülkemiz

maalesef adeta bir çöplüğe dönüşmüş durumda. Özellikle internetten satışları artarak

toplum sağlığını tehdit eden boyutlara ulaştı” dedi.

Sağlığa ilişkin ürünlerin bir an önce, özel yasa ile “eczane içine” alınması gerektiğini

vurgulayan Saydan, “Tekel bayileri, benzin istasyonları bile vitamin satıyor. Sağlığa

ilişkin, eczanede olması gereken, eczacı danışmanlığı isteyen ürünler, uluorta her yerde

nasıl satılabiliyor? Takviye edici gıda adı altındaki bu ürünlerin de satışı yasaklanmalı”

diye konuştu.

7



TEİS’ten Haberler
Şubat 2021 

TEİS’ten Haberler – Şubat 2021 

18 ŞUBAT 2021 TARİHİNDE PİYASADAKİ GÜVENSİZ KOZMETİK ÜRÜNLER

NEDENİYLE GENEL BAŞKANIMIZ TARAFINDAN BİRGÜN GAZETESİ’NE DEMEÇ

VERİLDİ.

Piyasadaki 242 kozmetik ürün denetlendi.

Sağlık Bakanlığı piyasada bulunan ürünlerin denetimini yaparak, parfümden

kreme kadar 94 kozmetik ürününün teknik düzenlemeye aykırı ve güvensiz

olduğunu tespit etti. Teknik düzenlemeye aykırılık ve güvensizlik gerekçesi ile 373

bin 49 lira para cezası uygulandı

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu kozmetik ürünler piyasa gözetim ve

denetim faaliyetleri sonucunda teknik düzenlemeye aykırı ve güvensiz ürünleri tespit

ederek, bu ürünlere idari, para, geri çekme ve imha gibi cezalar uyguladı.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası genel Başkanı Nurten Saydan, 2020 yılının son üç

ayında eczane dışında satılan kozmetik ürünlerin 242'sinin denetlendiğini, denetlenen

bu ürünlerin 94’ünün teknik düzenlemeye aykırı,9’unun ise güvensiz olduğunun tespit

edildiğini söyleyerek, "Güvensiz ürünlerin içinde vücut spreyinden parfüme kadar birçok

ürün bulunuyor" dedi.

SAHTE ÜRÜN GÖNDERİYORLAR

"Eczanelerden verilen bu ürünler üreticiden kullanıcıya kadar Ürün Takip Sistemi (ÜTS)

ile kayıt altına alınarak takibi yapılıyor. Eczacılar olarak bu ürünleri, eczanelerimize ecza

depoları üzerinden alıyoruz" diyen Saydan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Dünyada 400 milyar doları bulan kozmetik pazarı ülkemizde de hızla büyüyor.

Tüketimin bu kadar büyümesi güvensiz kozmetik ürünlerinin de artmasına neden oluyor.

Bilinen en ünlü kozmetik markalarının dahi sahteleri internette satılabiliyor. İnternette

orijinal ürünlerin fotoğraflarını koyarak sahte ürün gönderiyorlar.

FİRMALARIN İNİSİYATİFİNDE

Eczane dışında özellikle internetten satılan bu ürünlerin takip ve denetim altına alınması

kamu sağlığı için çok önemli. Sağlık Bakanlığı'nın verileri de gösteriyor ki, internet gibi

ortamlarda satılan bu ürünlerin tam denetimi yapılamıyor ve insan sağlığı hiçe sayılıyor.

Oldukça masum gösterilen bu ürünlerin, her yerde kontrolsüzce satılması bilinçsiz

tüketimi daha da arttıracak, gelecek nesillerin sağlığı; sadece para kazanma amacıyla

satış arttırma gayretinde olan firmaların inisiyatifine ipotek edilmiş olacaktır.

Nasıl bitkisel ürünleri internet gibi ortamlardan alıp tüketmememiz gerekiyorsa aynısı

kozmetik ürünler için de geçerli. Ülkemizde vatandaşımız yeterince bilgilendirilmediği ve

bilinçlendirilmediğinden kozmetik ve bitkisel ürünlerin reklamlarından oldukça etkilenerek

bilinçsizce tüketebilmektedir. Bu yüzden, bu tür ürünlerin Sağlık Bakanlığı tarafından

denetiminin sıkça yapılıp caydırıcı cezaların uygulanmaya devam etmesi gerekmektedir.

"
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21 ŞUBAT 2021 TARİHİNDE GENEL BAŞKANIMIZ TARAFINDAN HÜRRİYET

GAZETESİ’NE ‘VİTAMİNDE ÖLÇÜ KAÇTI’ BAŞLIKLI DEMEÇ VERİLDİ.

Vitamin-mineral çöplüğü olduk!

Pandemi döneminde bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen, takviye gıda ve

vitaminlere bel bağladı. Bu ürünler benzincilerde bile satılmaya başladı. Ancak uzmanlar

uyarıyor: “Takviye edici gıdalar, vitaminler, mineraller açısından ülkemiz adeta bir

çöplüğe döndü. Bu ürünlerin fazlası ölümcül hasarlara neden olabilir. Her vücudun

ihtiyacı farklıdır. Doktora danışmadan sakın almayın!” Pandemi döneminde vatandaşların

bağışıklık sistemini güçlendirmek için gıda takviyeleri ile vitaminlere olan talebi arttı. Ancak

“Vitamin ve takviye edici gıdalara herkesin ihtiyacı var mı” sorusu gündemde. Tüm Eczacı

İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, “Takviye edici gıdalar, vitaminler,

mineraller açısından ülkemiz maalesef adeta bir çöplüğe dönüşmüş durumda. Her vücudun

ihtiyacı farklıdır” dedi.

Saydan, Hürriyet’e şunları söyledi:

‘ULUORTA SATILIYOR’

“Tarım Bakanlığı’nca ruhsatlandırılan ve reklamı yapılarak internet üzerinden ve marketlerde

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

Geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanlığı zincir marketlerde cep telefonu, elektronik eşya, mobilya

ve tütün ürünlerinin satışının yasaklanacağını açıkladığı halde, gıda takviyelerinin satışı devam

ediyor. Marketlerde, internette ve hatta tekel bayilerinde bile hangi koşullar altında muhafaza

edildiği belli olmayan, bilinçsiz bir şekilde satışı yapılan gıda takviyeleri ve vitaminler, eczacı

danışmanlığında satılmalı, uluorta her yerde satılmamalı.

‘GIDA TAKVİYELERİ DE İLAÇTIR’

Takviye edici gıdalar, vitaminler, mineraller ve benzeri ürünler açısından ülkemiz maalesef

adeta bir çöplüğe dönüşmüş durumda. Özellikle marketlerden ve internetten satışları artarak

toplum sağlığını tehdit eden boyutlara ulaştı. İlaç formundaki gıda takviyeleri hiçbir kontrol

olmadan, saklanma koşulları gözetilmeden, kontrolsüzce vatandaşlarımıza reklamlarla

sunuluyor. Market ve sosyal medya ile online alışveriş sitelerinde ilanlar yoluyla, 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 önermektedir. Bu ürünlerin hekim ve eczacı gözetimi olmadan kullanımı çok

ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Takviye edici gıdaların, günlük alım dozu olan birer

ilaç olduğu unutulmamalı. İster kimyasal isterse bitkisel kökenli olsun, tüm ilaçlar

eczacının uzmanlık alanıdır. Eczanelerimiz de Sağlık Bakanlığı tarafından denetimi

yapılan, ısı, nem ve diğer saklama koşullarının yanı sıra mevcut ürünlerin son kullanım

tarihlerinin kontrolü yapılarak, kaliteli şekilde muhafaza edilen, insan sağlığına yönelik

ürünlerin en güvenilir şekilde korunup saklandığı yerlerdir.”

"
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SENDİKAMIZDAN BİR HUKUK ZAFERİ DAHA !

Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,

Şeker Ölçüm cihazlarını ödeme kapsamından çıkaran; 14/07/2016 tarih ve 29770

sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık

Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'in 16. maddesinin (b) bendinin

ve 25/08/2016 tarih ve 29812 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Tebliğ'in 13. maddesinin iptali istemiyle Sendikamızca Danıştay’da açılan davanın

temyiz aşaması sonuçlanmıştır.

24/03/2013 tarihli Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebligi'nin 3.3.2 numaralı

maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde yer alan; "Kan şekeri ölçüm cihazlarına ait

bedeller, Kurumca karşılanacaktır. Kan şekeri ölçüm cihazının yenilenme süresi 2

yıldır. Bu süreden önce temin edilen kan şekeri ölçüm cihazının bedeli Kurumca

ödenmez." şeklindeki düzenlemeyi ortadan kaldıran dava konusu düzenleme için

verilen karar Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2019/363 Esas, 2020/2400

Karar No.’lu kararı ile oybirliği ile iptal edilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

TEİS YÖNETİM KURULU
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