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4 MART 2021 TARİHİNDE HÜRRİYET VE MİLLİYET GAZETELERİNE ‘SUSHİ 

YİYENE VİTAMİN BEDAVA’  BAŞLIKLI BASIN DEMECİ VERİLDİ.

‘Sushi’ siparişinize C vitamini bedava!

Eczacılar, eczane dışında satılan gıda takviyelerinin promosyon olarak verilmesine

tepkili: ‘Yemek siparişinde C vitamini hediye ediyorlar’

Eczaneler dışında satışı yapılan gıda takviyeleri ve vitaminler, sushi restoranlarında

“promosyon” oldu. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan, “Yemek

siparişinde C vitamini hediye edilmesiyle birlikte gıda takviyeleri artık ayağa düştü” diyerek, bu

tür ürünlerin Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlandırılarak sadece eczanelerden satışının yapılması

gerektiğini söyledi. Pandemi döneminde bağışıklık sistemini güçlendirmek için gıda takviyeleri

ile vitaminlere vatandaş talebi artarken, gıda takviyeleri ve vitaminlerin artık restoranlarda

yemek siparişiyle birlikte ücretsiz gönderilmesi tepki çekti.

‘Sağlık sorunu’

Kendilerini hayrete düşürecek şekilde gıda takviyelerinin satışının kontrolden çıktığını söyleyen

Saydan, “Son olarak yemek siparişiyle birlikte C vitamini hediye ediliyor. Gıda takviyeleri artık

ayağa düştü. Bu tür ürünlerin Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlandırılarak sadece eczanelerden

satışının yapılması gerektiğini vurguluyoruz” diye konuştu.

Bu ürünlerin eczacı danışmanlığında eczaneden alınarak kullanılması gerektiğinin altını çizen

Saydan, şunları kaydetti: “Çünkü, eczanelerimiz de Sağlık Bakanlığı’nca 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. Geçtiğimiz günlerde zincir bir markette satılan vitamin nedeniyle bir

vatandaşımız hastaneye kaldırıldı. Vitamin raflardan derhal toplatıldı. Biz de TEİS olarak

numunesini incelemeye gönderdik. Ancak ne yazık ki çıkacak sonuçtan endişeliyiz.”

Saydan, 2018’de TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda görüşülen torba

yasa teklifi içinde de yer alan ve ön kabul gören kanun teklifinin tekrar gündeme alınmasını talep

ettiklerini söyledi.

Konsey’den sert tepki

Eczacılık Fakülteleri Dekanlar Konseyi’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada özetle şu

görüşlere yer verildi: “Tıbbi bitki-takviye edici gıda etkileşmeleri sonucunda dünyada ölüme

kadar varan ciddi istenmeyen etkilerin gözlendiği çok sayıda vakayı kapsayan fitovijilans verileri

mevcuttur. Eczaneler dışında internet, aktar ve diğer satış kanalları ile satılmak suretiyle erişime

açık olan takviye edici gıdaların ruhsat ve denetim işlemlerinin mutlaka Sağlık Bakanlığı’na

devredilmesi ve reçetesiz satılan bu ürün grubunun sadece eczaneler kanalıyla ve birinci

basamak sağlık sunucusu olan eczacı danışmanlığında satışına izin verilmesi toplum sağlığı

açısından ivedi önem arz etmektedir.”

https://www.milliyet.com.tr/gundem/sushi-siparisinize-c-vitamini-bedava-6446031

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/susi-yiyene-vitamin-hediye-41754461
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4 MART 2021 TARİHİNDE ECZANELERİMİZDE YARARLANABİLECEĞİMİZ DEVLET 

TEŞVİKLERİNİ İÇEREN RAPORUMUZ MESLEKTAŞLARIMIZLA PAYLAŞILDI.

Değerli Meslektaşlarımız Eczanelerinizde yararlanabileceğiniz Devlet teşvikleri bir rapor 

olarak hazırlanmıştır. Detaylı bilgileri Mali Müşavirleriniz ve İlgili Kurumlardan 

alabilirsiniz. 

Devlet Teşvikleri

• 5510 SAYILI KANUNDAN DOĞAN TEŞVİK (5 PUANLIK İNDİRİM) (SGK)

• 6486 SAYILI BÖLGESEL TEŞVİK (SGK)

• İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİ (İŞKUR)

• KADIN, GENÇ VE MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ OLANLARIN TEŞVİKİ (İŞKUR)

• NİTELİKLİ ELEMAN İSTİHDAM DESTEĞİ (KOSGEB)

• GELENEKSEL GİRİŞİMCİ DESTEK PROGRAMI (KOSGEB)

Rapor için tıklayınız...
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8 MART 2021 TARİHİNDE KADINA ŞİDDET KONULU BAŞLIKLI BASIN 

AÇIKLAMASI YAPILDI.

KADINLAR HAKLARINI KULLANMAKTA ENGELLERLE KARŞILAŞIYOR

KADINA ŞİDDET SİSTEMATİK BİR ŞEKİLDE ARTIYOR

ABD’nin New York eyaletinde yaşanan yangın felaketinde 120 kadın işçinin hayatını

kaybetmesinin ardından 8 Mart’ın kadınlara özel bir gün olarak anılması kararı alındı. “Dünya

Emekçi Kadınlar Günü” adı ile 1984 yılından itibaren Türkiye’de de kutlanan 8 Mart, dünyada

1975 yılından itibaren yaygın bir şekilde kutlanmakta.Tüm farklılıklarına rağmen dünyanın dört

bir yanındaki kadınlar 8 Mart’ta ortak taleplerini dile getirerek, kadını sömüren, aşağılayan, yok

eden zihniyetlere karşı mücadele veriyor. Yüzyıllardır devam eden bu mücadele sonucunda

kadınlar, yasalarla erkeklerle eşit haklar kazandı. Ancak, günümüzde hala kadınlar haklarını

kullanmakta birçok engelle karşılaşıyor.

Ülkemizde nüfusun yarısını oluşturan kadınlar; yaşamın her alanında varken; karar alma

organlarında, istihdamda, eğitimde, politikada aynı oranda temsil edilemiyor. Bunun yanında

kadına ve çocuklara yönelik şiddet ve cinsel istismar sistematik bir şekilde artıyor. Her geçen yıl

kadına karşı evde, iş yerinde, okulda, sokakta şiddet artarak devam ediyor. Kadına karşı şiddet,

küçük mahallelerden büyük metropollere kadar uzanarak, dünyanın en büyük sorunlarından biri

haline dönüştü. Hemen her gün kadına karşı işlenen şiddet ve cinayet haberleri artık

üçüncü sayfa haberi olmaktan çıkıp manşetlere taşınıyor.

SON 12 YILDA 3 BİN 485 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ

Ülkemizde Kadın cinayetleri istatistiklerine göre sırasıyla 2008'de 80, 2009'da 109, 2010'da 180,

2011'de 121, 2012'de 210, 2013'te 237, 2014'te 294, 2015'te 303, 2016'da 328, 2017'de 409,

2018'de 440, 2019'da 474. 2020’de 300 kadın öldürülmüş ve yine 2020 yılında 171 kadın

şüpheli şekilde ölü bulunmuştur. Son 12 yılda toplam 3 bin 485 kadın öldürüldü. Küresel

anlamda hayatımızı etkileyen pandemi sürecinden dolayı kadına yönelik şiddet hız kazandı.

Şiddete maruz kalan kadınlar evde izole olarak, sosyal desteklerden uzak kalıyor.

Sorunların çözüme kavuşması için kanuni işlemlerin yanında sivil toplum örgütlerinin de bu

olaylara müdahil olması gerektiğini düşünerek Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun

başlattığı afiş kampanyasına geçtiğimiz haftalarda TEİS olarak destek olma kararı aldık ve

eczanelerde afiş kampanyası başlattık.

Bu ülkenin eczacıları olarak; “Dünya Emekçi Kadınlar Günü” nde ülkemizde ve dünyada her gün

yaşanan, kadına yönelik şiddetin, kadın cinayetlerinin, her türlü baskı ve ayrımcılığın son

bulmasını, bunun için gereken hukuki ve idari düzenlemelerin gecikmeden hayata geçmesini

istiyoruz.

Çünkü kadına yönelik şiddet; kadınların ve kız çocuklarının insan hakları ihlalidir. Maddi ve

manevi bütünlük hakkı, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı, ifade özgürlüğü, eğitim hakkı ve

çalışma hakkı gibi birçok hak ihlalini de içine almaktadır.
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9 MART 2021 TARİHİNDE GENEL BAŞKANIMIZ TARAFINDAN 

MEDİKALAKADEMİ’ye ANTİDEPRESAN VE GIDA TAKVİYELERİ İLE İLGİLİ DEMEÇ 

VERİLDİ.

Koronavirüs pandemisi döneminde antidepresan ve gıda takviyesi talebinin arttığını

söyleyen Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan,

bu ikisinin birlikte kullanılmasının ise sağlık riski oluşturduğunu belirtti. Medikal Akademi

Ankara Temsilcisi Hatice PALA KAYA’ya değerlendirmelerde bulunan Ecz. Nurten

Saydan, 2020’de antideprasan talebinin yüzde 10 arttığını bildirdi.

Saydan, “Antidepresan ilaçları tüketirken bilinçsiz bir şekilde alınan gıda takviyeleri insan

sağlığını tehlikeye atıyor” dedi.

Antidepresan ve gıda takviyelerinin birlikte kullanımının yan etkilere neden olduğunu

söyleyen Ecz. Saydan, şunları kaydetti: “Uygun dozlarda ve sürelerde kullanıldığında

hayatı kolaylaştıran ürünler olan gıda takviyeleri, eczacı ya da doktor danışmanlığında

kullanılmadığında hayatımızı karartabiliyor. Yanlış bir şekilde alınan gıda takviyeleri ve

antidepresan ilaçlar etkileşim göstererek ilacın etkisini azaltabiliyor veya artırabiliyor.

Gıda takviyesi alımında yapılan en büyük hatalardan birisi eczacı ya da doktor

danışılmadan kullanılmasıdır. Çünkü kullandığımız ilaçlarla birlikte gıda takviyesi almak

ilaçlarla etkileşime girerek, sağlımıza zarar veriyor. Antidepresan ilaçlarla bazı gıda

takviyelerinin birlikte kullanılması serotonin sendromuna yol açıyor. Serotonin sendromu,

aşırı sinirsel aktiviteye sebep olarak halüsinasyon, komaya girme gibi zihinsel durum

değişimleri, ateş basması, titreme, kan basıncında bozulma, reflekslerde artış, titreme,

mide bulantısı, karın krampları beraberinde intİhara kadar gidebiliyor.”

İvedilikle yasal düzenleme yapılmalı

Gıda takviyelerinin kullanımının artış eğiliminde olduğunu dile getiren TEİS Başkanı Ecz.

Saydan, bu ürünlere yönelik mutlaka yasal düzenleme yapılması gerektiğini vurgulayarak

şu bilgileri verdi: “TEİS olarak vatandaşlarımıza, antidepresanları ve gıda takviyelerini

kullanırken hekim tavsiyesi ve eczacı danışmanlığında almaları gerektiğini tekrar

hatırlatıyoruz.

Bu tür ürünlerin Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlandırılarak sadece eczanelerden satışının

yapılması gerektiğini savunuyoruz. İnsan sağlığı için ivedilikle yasal düzenleme yapılarak,

bu ürünlerin eczane dışında satışının önlenmesi gerekiyor.”

MEDİKAL AKADEMİ

https://www.medikalakademi.com.tr/tes-baskani-ecz-saydan-antidepresan-ilaclarla-

birlikte-kullanilan-gida-takviyeleri-risk-yaratiyor/

5

https://www.medikalakademi.com.tr/tes-baskani-ecz-saydan-antidepresan-ilaclarla-birlikte-kullanilan-gida-takviyeleri-risk-yaratiyor/


TEİS’ten Haberler
Mart 2021 

TEİS’ten Haberler – Mart 2021

9 MART 2021 TARİHİNDE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ

KİŞİLERİN TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ÜYESİ ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE

İLİŞKİN PROTOKOLÜN İÇERİĞİNDEN ÖNEMLİ HATIRLATMALARI İÇEREN DOSYA

YAYINLANDI.

Değerli Meslektaşlarımız

2020 yılında imzalanan Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamındaki kişilerin Türk Eczacıları

Birliği üyesi eczanelerden ilaç teminine ilişkin protokolün içeriğinden meslektaşlarımıza

rehber olması amacıyla önemli hatırlatmaları içeren ekteki dosya hazırlanmıştır.

Bilgilerinize sunulur.

Protokolden Önemli Hatırlatmalar dosyası için tıklayınız...
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18 MART 2021 TARİHİNDE GENEL BAŞKANIMIZ TARAFINDAN SAHTE DEZENFEKTANLAR

KONUSUNDA HÜRRİYET GAZETESİ’NE DEMEÇ VERİLDİ.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, Sağlık Bakanlığı’nın,

piyasada bulunan el dezenfektanları, antibakteriyel sıvı sabunları ve sinek kovucuların da içinde

bulunduğu 297 ürünün denetimini yaparak, 111 biyosidal ürünü teknik düzenlemeye aykırı

bulduğunu açıkladı. Saydan, “Birçok sağlık kuruluşunda dahi, bilmeden sahte dezenfektan

kullanılıyor” dedi.

Koronavirüs hastalığının yayılma hızını azaltmada en etkili yöntemlerden birinin en az yüzde 60

alkol içeren el dezenfektanları olduğunu ifade eden Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel

Başkanı Nurten Saydan, sahte dezenfektanlara karşı uyarılar yaptı. Saydan, konu ile ilgili şunları

söyledi: “Son bir yıldır herkesin hayatının bir parçası haline gelen antiseptik el dezenfektanlarının

merdiven altında sahte üretimi yapılması, insan sağlığını tehdit ediyor. Geçtiğimiz ay Sağlık

Bakanlığı, piyasada bulunan el dezenfektanlarından, antibakteriyel sıvı sabunlara, sinek

kovuculara kadar 297 ürünün denetimini yaparak, 111 biyosidal ürünü teknik düzenlemeye aykırı

buldu. Teknik düzenlemeye aykırılık ve güvensizlik gerekçesi ile 2 milyon 205 bin 972 lira para

cezası uygulandı. Piyasada bu kadar güvensiz ürünün bulunması vatandaşları tedirgin ederek,

‘dezenfektan ürünleri nereden almalıyız, nasıl güvenle kullanmalıyız’ sorusunu akla getiriyor.

Biyosidal ürünlerin sadece ilaç fabrikalarında bilimsel yollarla üretilmesi gerekirken, merdiven altı

tesislerde koruyuculuğu olmadan da üretiliyor ve insan sağlığını tehdit ediyor.”

El dezenfektanlarının 5 saate kadar koruduğunu ve onun için günde en fazla 5 defa kullanılması

gerektiğine dikkat çeken Saydan, “Daha fazla kullanımında alerjik etki, egzama gibi elde yaralar

çıkmasına neden oluyor. Birçok sağlık kuruluşunda dahi bilmeden sahte dezenfektan kullanılıyor.

Sağlık çalışanları bu dezenfektanların ilaç fabrikasında etkin ve güvenilir olarak üretildiğini

zannediyor. Bu ürünlere güvenerek hastanede çalışan doktor ve sağlıkçılar hastane mikrobuna

maruz kalıyor. Bugüne kadar ülkemizde COVID-19’dan ölen doktor sayısının, Almanya’da ölen

doktor sayısının 40 katı olduğu ifade ediliyor. Biyosidal ürünlerin, GMP belgesi ilkelerine, standart

çalışma yöntemlerine ve ilgili mevzuata uygun olarak üretilmesi ve ecza depoları kanalıyla

eczanelerden satılması şart” diye konuştu.

‘FABRİKALARDA ÜRETİLMELİ’

Sahte hijyen ürünleri ile COVID-19’a karşı mücadele edilmeyeceğinin altını çizen Nurten Saydan,

“İnsan hijyenine yönelik antiseptik-dezenfektanları, beşeri tıbbi ürün olduğu için 13 Eylül 2019

tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na geçti. Bu

ürünler ilaç fabrikalarında üretilmeli ve satış yerleri de sadece eczaneler olmalıdır” dedi.

HÜRRİYET GAZETESİ/ 18.03.2021

https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/sahte-dezenfektana-dikkat-41765453

https://www.ntv.com.tr/saglik/sahte-dezenfektana-dikkat-hastanelere-kadar-girdi,A-yY-w_hwk-RQuY6HDjLyg

https://www.cnnturk.com/turkiye/hastanelere-kadar-girdi-sahte-dezenfektana-dikkat

https://www.takvim.com.tr/guncel/2021/03/18/son-dakika-dikkat-hastanelere-bile-girdi-koronavirusten-

korundugumuzu-saniyoruz-ama

https://www.milligazete.com.tr/haber/6639109/hastanelere-kadar-girdi-sahte-dezenfektana-dikkat
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TVNet - Ecz Kadir Sedat Sofugil

BeyazTV Ecz Burak Kaan Seyrekbasan

ShowTV - Ecz Mehmet Aydoğan

KanalD - Ecz Mehmet Aydoğan

StarTV - BeyazTV - Ecz Ali Erdem

18 MART 2021 TARİHİNDE SAHTE DEZENFEKTANLAR KONUSUNDA MEDYADA YER ALAN

HABERLERİMİZ

https://www.youtube.com/watch?v=UwbwZRv3Amo
https://www.youtube.com/watch?v=UwbwZRv3Amo
https://www.youtube.com/watch?v=LwyN_3aA31k
https://www.youtube.com/watch?v=bWKCxq6fYvs
https://www.youtube.com/watch?v=d9TxjtnRQLU

