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2 MAYIS 2021 TARİHİNDE HÜRRİYET GAZETESİ’NE ‘DEZENFEKTAN VE SIVI

SABUNA SIKI DENETİM’ BAŞLIKLI BASIN DEMECİ VERİLDİ.

Dezenfektan ve sıvı sabuna sıkı denetim

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), piyasadaki el

dezenfektanları, antibakteriyel sıvı sabunlar ve sinek kovucuları denetledi.

Denetlenen 58 ürünün 33’ünün teknik düzenlemeye aykırı olduğu ortaya çıktı. Teknik

düzenlemeye aykırı hareket eden üreticilere 720 bin lira para cezası kesildi. TİTCK’dan

konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

720 BİN LİRA CEZA

“2021 yılı birinci üç aylık dönemde insan vücuduna doğrudan temas eden tip-1 (el

dezenfektanları, antibakteriyel sıvı sabunlar vb.) ve tip-19 (sinek kovucular vb.) biyosidal

ürünlerin piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri sonucunda teknik düzenlemeye aykırı

ürünler tespit edilmiş olup bu ürünlere idari yaptırımlar (idari para cezası, geri çekme,

imha iş ve işlemleri) uygulanmıştır. Denetlenen tip-1 ve tip-19 biyosidal ürün sayısı

58’dir. Teknik düzenlemeye uygun ürün sayısı 25, ruhsatsız ürün sayısı 18, teknik

düzenlemeye aykırı ürün sayısı 15, toplam teknik düzenlemeye aykırı ürün sayısı 33’tür.

Aykırılık gerekçesi ile uygulanan toplam idari para cezası ise 720 bin liradır.”

KOZMETİK DEĞİL

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan antiseptik

dezenfektanların ve sıvı sabunların kesinlikle kozmetik bir ürün olmadığını belirterek,

şunları söyledi: “10 yıldan fazla bir zamandır, antiseptik dezenfektanlarını ilaç

fabrikasında üretmeyen kişi ve kuruluşlara ürün ruhsatı verildiği, Sağlık Bakanlığı kontrol

ve sorumluluğu bulunmayan merdiven altı tabir edilen yerlerde üretilen bu ürünlerin,

hastanelere kadar girdiği ve her yıl binlerce kişinin hastane mikrobuna bağlı

enfeksiyonlar nedeniyle yaşamını yitirdiği bilinen bir gerçek. Merdiven altı dezenfektan

üretenlerin şimdiye kadar devletin milyarlarca lira KDV kaybına neden olduğu da

maalesef diğer çok somut bir gerçek. Ancak 29 Nisan’da TİTCK tarafından, sektörel

memnuniyetin sağlanması için biosidal ürünler için Ürün Takip Sistemi (ÜTS)

çalışmalarında sona gelindiğini öğrendik. Bu çok olumlu bir gelişme.”

https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/dezenfektan-ve-sivi-sabuna-siki-denetim-41801438
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5 MAYIS 2021 TARİHİNDE DÜNYA GAZETESİ’NE ‘TÜRKİYE 2020'DE 5 MİLYAR 354

MİLYON DOLAR İLAÇ İTHAL ETTİ’ BAŞLIKLI BASIN DEMECİ VERİLDİ.

Türkiye 2020’de 5 milyar 354 milyon dolar ilaç ithal etti

Bazı eczacılık fakülteleri AR-GE için ayrılmalı

ANKARA (DÜNYA) – Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Başkanı Nurten Saydan, Türkiye’nin ilaç

ithalatının hızlı arttığını vurgulayarak, Türkiye’nin yerli üretimde katma değerli yeni teknoloji

ilaçların ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi. ilaç reçetelerinin ticari isimle değil etken madde ile

yazılarak eşdeğer ilaç kullanımının artırılması önerisinde de bulunan Saydan “İlaçta katma

değerli gelişim yaratmak için bazı eczacılık fakültelerinin sadece Ar-Ge’ye ayrılması gerekiyor”

dedi.

DÜNYA’ya değerlendirmelerde bulunan TEİS Başkanı Nurten Saydan, 2020’de ilaç ve eczacılık

ürünleri sektörünün ithalatının bir önceki yıla göre yüzde 1,1 oranında artarak 5 Milyar 354

milyon dolara ulaştığını hatırlattı. En fazla ithalatın 1 milyar 104 milyon dolar ile Almanya’dan

yapıldığını, bu ülkeyi ABD ve Güney Kore’nin izlediğini belirten Saydan, ihracatın ise en fazla

Güney Kore, Irak ve Kazakistan’a gerçekleştiğini vurguladı.

Son dönemde ihracatta artış yaşanmakla birlikte ithalatın aşağı seviyelere çekilmesi yönünde

adımlar atılması gerektiğine de değinen Saydan, “Veriler göz önüne alındığında güçlü altyapısı

olan bir ilaç sanayimiz var, ancak yüksek katmadeğerli biyoteknolojik ürün ve aşı üretimi

konusunda eksikliklerimiz göze çarpıyor. Dünyada AR-GE yatırımlarının yüzde 15’i ilaçlara

yapılıyor. İlaç AR-GE çalışmalarını sevk ve idare edecek yeni bir mekanizmanın oluşturulması

gerekiyor. Ülkemizde kullanılan ilaçların yüzde 84’ü yerli üretim olmasına rağmen, bu grubun

üretilen değerden aldığı pay yüzde 40 civarlarındadır” dedi.

.
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5 MAYIS 2021 TARİHİNDE ‘SAHTE KOZMETİK ÜRÜNLER TEHLİKE SAÇIYOR!’

BAŞLIKLI BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI.

SAHTE KOZMETİK ÜRÜNLER TEHLİKE SAÇIYOR !

145 KOZMETİK ÜRÜN TEKNİK DÜZENLEMEYE AYKIRI VE GÜVENSİZ BULUNDU

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

denetim faaliyetleri sonucunda teknik düzenlemeye aykırı ve güvensiz ürünler tespit ederek bu

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

Bakanlık sıvı sabundan saç bakım ürününe kadar 145 kozmetik ürünün teknik düzenlemeye

aykırı ve güvensiz olduğunu tespit ederek, 600 bin 150 lira Para Cezası uygulandı.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, eczane dışında satılan

kozmetik ürünlerin 220’sinin denetlendiğini, denetlenen bu ürünlerin 145’inin teknik

düzenlemeye aykırı, 6’sının ise güvensiz olduğunun tespit edildiğini söyleyerek, "Güvensiz

ürünlerin içinde sıvı sabundan saç bakım ürününe kadar birçok ürün bulunuyor" dedi.

İNTERNET SAHTE KOZMETİK ÜRÜNLERLE DOLU

"Dünyada 400 milyar doları bulan kozmetik pazarının ülkemizde de hızla büyüdüğünü söyleyen

Saydan Türkiye’de kozmetik ve kişisel bakım ürünleri ihracatı her yıl ortalama yüzde 10 büyüme

kaydediyor” diyerek şöyle devam etti:

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

Bilinen en ünlü kozmetik markalarının dahi sahteleri internette satılabiliyor. İnternet gibi

ortamlarda çok sayıda kalitesiz, sahte ürünlerin olması ve tüketicilerin bu ürünleri kullanıp zarar

görmesi bizleri son derece endişelendiriyor.

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. “

CAYDIRICI CEZALAR UYGULANMALI

Nasıl bitkisel ürünlerin internet gibi ortamlarda alınıp tüketilmemesi gerekiyorsa aynısının

kozmetik ürünler için de geçerli olduğunu söyleyen Saydan, şöyle devam etti:

“Ülkemizde vatandaşımız yanıltıcı reklamlardan korunmadığı için kozmetik ve bitkisel ürünlerin

reklamlarından olumsuz etkilenip bunları bilinçsizce tüketebiliyor. Bu yüzden, bu tür ürünlerin

Sağlık Bakanlığı tarafından denetiminin sıkça yapılıp caydırıcı cezaların uygulanmaya devam

etmesi gerekmektedir. «

https://ankahaber.net/haber/detay/denetlenen_220_kozmetik_urunun_145i_hatali_ve_guvensiz_bulundu_37756

https://odatv4.com/aman-dikkat-tehlikeli...-05052147.html

https://www.birgun.net/haber/sahte-kozmetik-urunler-tehlike-saciyor-220-sinden-145-i-teknik-duzenlemeye-aykiri-

cikti-343665

https://www.gazeteduvar.com.tr/denetlenen-220-kozmetik-urunun-145i-guvensiz-bulundu-haber-1521376

https://halktv.com.tr/gundem/internetten-satilan-kozmetik-urunlere-dikkat-456864h

https://www.winally.com/2021/05/internet-sahte-kozmetik-urunlerle-dolu/

https://penceretv.com/saglik/denetlenen-220-kozmetik-urunun-145i-hatali-ve-guvensiz-bulundu-68649h

http://saglikdunyasidergisi.com/haber-145-kozmetik-urun-teknik-duzenlemeye-aykiri-ve-guvensiz-bulundu-9160.html

https://graffitihaber.com/haber/7051312/denetlenen-220-kozmetik-urunun-145i-hatali-ve-guvensiz-bulundu

https://haberik.com/internetten-alinan-kozmetik-urunlerine-dikkat/
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11 MAYIS 2021 TARİHİNDE BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİ TEDAVİSİ VE ÜRİNER

ANTİSPAZMOTİK İLAÇLARINDAKİ SUT DEĞİŞİKLİKLERİNİ İÇEREN TABLO

MESLEKTAŞLARIMIZLA PAYLAŞILDI.

Değerli Meslektaşlarımız,

Benign Prostat Hiperplazi ilaçları ve Üriner Antispazmotik ilaçlarındaki 28 Nisan 2021 

tarihli SUT değişiklikleri konusunda detaylı bilgilendirmeyi içeren tablo hazırlanmıştır. 

Bilgilerinize sunulur.

Tabloyu indirmek için tıklayınız..
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12 MAYIS 2021 TARİHİNDE T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İSTANBUL İL

TARIM MÜDÜRÜ SAYIN AHMET YAVUZ KARACA’YA YAPTIĞI BİR KONUŞMADA

ECZACILARI VE ECZANELERİ ADETA GÜVENSİZ OLARAK GÖSTERMEYE

ÇALIŞMASINDAN DOLAYI AÇIK MEKTUP GÖNDERİLDİ.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İSTANBUL İL TARIM MÜDÜRÜ SAYIN AHMET YAVUZ 

KARACA’YA AÇIK MEKTUP:

İNSAN SAĞLIĞI İÇİN EN DOĞRU ADRES ECZANELERDİR.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Tarım

Müdürü Sayın Ahmet Yavuz Karaca’ya 6 Mayıs 2021 tarihinde "Güvenli 2023 İstanbul

Sohbetleri"nde Eğitim Komitesi üyesi Nurten Sırma'nın konuğu olarak katıldığı İnstagram

yayınında yaptığı “Gıda Takviyelerinin Eczanede Satılacağı Bir Dünya Yok”, “Gıda

Takviyelerinin Ruhsatlandırılması Sağlık Bakanlığı'ndan Olsaydı Daha Kolay Ruhsat

Alabilirlerdi”, “Ben Şahsen Eczaneden Gıda Takviyesi Almam, Aktardan Daha Rahat Alırım”,

“Esas Denetimsizlik Eczanelerde Var” şeklindeki açıklamalarında eczacıları ve eczaneleri adeta

güvensiz olarak göstermeye çalışmasından dolayı 12 Mayıs 2021 tarihli açık mektup

gönderdi.

Sayın Ahmet Yavuz Karaca’ya gönderilen açık mektup aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS BASIN BÜROSU/12/05/2020

12/05/2021

TEİS2021-33

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü’ne Açık Mektup !

Sayın Ahmet Yavuz Karaca,

06/05/2021 tarihli "Güvenli 2023 İstanbul Sohbetleri"nde Eğitim Komitesi üyesi Nurten Sırma'nın

konuğu olarak katıldığınız İnstagram yayınının 49:17 ila 51:03 dakikaları arasında yaptığınız

açıklamalarda yer alan “Eczacılar Odası Dezenformasyon İçindedir”, “Biz Eczaneleri

Denetleyemiyoruz”, “Gıda Takviyelerinin Eczanede Satılacağı Bir Dünya Yok”, “Gıda

Takviyelerinin Ruhsatlandırılması Sağlık Bakanlığı'ndan Olsaydı Daha Kolay Ruhsat

Alabilirlerdi”, “Ben Şahsen Eczaneden Gıda Takviyesi Almam, Aktardan Daha Rahat Alırım”,

“Esas Denetimsizlik Eczanelerde Var” şeklindeki eczacıları ve eczaneleri adeta güvensiz olarak

göstermeye çalışan, yasal mevzuatla çelişkili, maddi gerçeklikten uzak ve hukuka aykırı

ifadelerinizi esefle izlemiş olup, kamuoyunun ve bir sağlık meslek mensubu veteriner hekim olan

şahsınızın doğru bilgilenmesi amacıyla konuyla ilgili açıklamalarımızı tarafınıza bildirme

zorunluluğu hasıl olmuştur.

Şöyle ki;

. 
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Sağlıklı ve güvenilir ürün satışının en önemli göstergesi son kullanma tarihi kontrolünün yani

miad kontrolünün etkin olarak yapılıp yapılmadığıdır. Öncelikle eczanelerdeki ürünlerin satışı

Sağlık Bakanlığı tarafından kurulmuş olan İlaç Takip Sistemi (İTS) ve Ürün Takip Sistemi (ÜTS)

aracılığıyla gerçekleşmekte ve miadı geçmiş ürün bulunması ya da satılması mümkün

bulunmamaktadır. Diğer taraftan eczaneler, 6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki

Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsat alınarak açılan birinci

basamak sağlık kuruluşu olup, rutin olarak senede iki defa Sağlık Bakanlığı tarafından 56 başlık

altında denetlenmekte ve miadı geçmiş ürünlerin denetlenmesi de bu rutin denetlemelerin bir

konusu olmaktadır. Kaldı ki, gerek Sağlık Bakanlığı’nın gerekse Eczacı Odalarının rutin dışı

denetimlerinde de miadı geçmiş ürün olup olmadığı denetlenmekte, eczanelerde ortaya çıkan

miadı geçmiş ürünler ise tehlikeli (sitotoksik, sitostatik ilaçlar) ve tehlikesiz atıklar olarak 2 gruba

ayrılmakta, tehlikeli atıklar 6 ay, tehlikesiz atıklar ise 12 ay geçici olarak depolanabilmekte ve

geçici olarak depolanan atıklar süresi içinde imha edilmek üzere lisanslı tesislere teslim

edilmektedir. Aksine davranış Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuatına göre çok ciddi para

cezalarına tabi olup, 6197 sayılı Kanun’a göre de eczanelerin miadı geçmiş ürün satması idari

ve cezai kovuşturmayı gerektiren ciddi bir suç teşkil etmektedir.

Oysa sizin yapılmadığı için eczaneleri güvensiz olarak gördüğünüz Tarım Bakanlığı’nın 20

başlık içeren “Satış Yeri Denetleme Formu”nda miadı geçmiş ürün kontrolü hakkında bir

denetleme başlığı dahi yoktur. Kaldı ki, söz konusu İnstagram yayınında belirttiğiniz üzere

takviye edici gıdalarla ilgili olarak Müdürlüğünüzün ve Bakanlığınızın yeterli analizi yapacak bir

laboratuarı bulunmadığı gibi halk sağlını tehlikeye düşüren ürünlerin tespiti Sağlık Bakanlığı’nın

yaptığı analiz ve denetimler sonucu ortaya çıkmaktadır.

Dolayısıyla; “Esas Denetimsizlik Eczanelerde Var” şeklindeki ifadeniz mesnetsiz ve hukuki 

dayanaktan yoksun bir ifade olup, “Ben Şahsen Eczaneden Gıda Takviyesi Almam, Aktardan 

Daha Rahat Alırım” şeklindeki ifadenizin hangi hukuki ya da bilimsel veriye dayandığı da izaha 

muhtaçtır.

Öte yandan; genellikle farmasötik formda olan takviye edici gıdalarda sentetik ilaç etken

maddeleri ile tağşişat (katıştırma) veya etikette beyan edilen formülasyon öğelerinin hiç

bulunmaması veya belirtilen miktardan çok daha az bulunması gibi sorunlarla sıklıkla

karşılaşılmaktadır. Özellikle “doğal veya bitkisel” iddiasıyla satılan bu ürün grubunda zayıflatıcı

etkisi olduğu belirtilen takviye edici gıdalarda sıklıkla sibutramin ve analogları, cinsel gücü

artırıcı iddiasıyla satılanlarda ise sildenafil ve türevlerine rastlanmakta, bu durum ise ciddi halk

sağlığı sorunlarına yol açmaktadır. Pek çok ürünün “etkinlik, güvenlik ve kalite” standartları

açısından gerekli şartları taşımadığı birçok bilimsel çalışma ile gösterilmiş ve Sağlık

Bakanlığı’nın yaptığı analiz ve denetimler sonucu ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla; “Gıda

Takviyelerinin Eczanede Satılacağı Bir Dünya Yok”, “Gıda Takviyelerinin Ruhsatlandırılması

Sağlık Bakanlığı'ndan Olsaydı Daha Kolay Ruhsat Alabilirlerdi” şeklindeki ifadeleriniz bilimsel

veri ve hukuki dayanaktan yoksundur. Kısaca izah ettiğimiz güvenlilik ve kalite sorunun artık bir

halk sağlığı sorunu haline gelmesi yüzünden biz eczacılar ve eczacı örgütleri hem ilaç

formunda, ilaç gibi etkileri olan ya da ilaçlarla etkileşmesi mümkün olan bu ürünlerin sadece

eczanelerde satılmasını, hem de bundan daha öncelikli olarak bu ürünlerin Sağlık

Bakanlığı’ndan ruhsatlandırılmasını talep etmekteyiz.
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Maalesef internette bile satılan gıda takviyelerini eczanelerden almayı güvenli bulmadığınızı

belirtmeniz pandemi sürecinde en ön safta mücadele eden eczacıları halkın gözünde

itibarsızlaştırmaya yarayacaktır. Hasta ile eczacı arasındaki güven ilişkisinin zedelenmesinin

sözde şifacılara destek ve cüret sağlayacağı unutulmamalıdır.

Sağlık okur yazarlığının düşük olduğu ülkemizde, bir sağlık meslek mensubu veteriner hekim

olan şahsınızın bilimsel gerçekleri ve halk sağlığını öncüllemesi hem akademik kariyeriniz, hem

de bulunduğunuz makamın sorumluluğu açısından büyük önem arz etmektedir.

Eczaneler dışında internet, aktar ve diğer satış kanalları ile herhangi bir sağlık profesyoneline

danışılmadan satılan takviye edici gıdaların ruhsat ve denetim işlemlerinin mutlaka Sağlık

Bakanlığına devredilmesi ve sadece eczacı danışmanlığında birinci basamak sağlık sunucusu

olan eczaneler aracılığıyla satışına izin verilmesinin toplum sağlığı açısından hayati önemi haiz

olduğunu bir kez daha önemle bilgilerinize sunar, gerçeği yansıtmayan ve ülkemizde büyük bir

özveri ile faaliyet gösteren binlerce eczacıyı rencide eden ifadelerinizin düzeltilmesini üyelerimiz

adına talep ederim. 12/05/2021

Ecz. Nurten SAYDAN

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası

Genel Başkanı

https://ankahaber.net/haber/detay/eczacilar_takviye_gidalarin_eczanede_satilmamasini

_savunan_tarim_il_mudurune_tepki_gosterdi_38652

https://www.eczacininsesi.com/haber-detay.php?id=13901

https://www.winally.com/2021/05/dogru-adres-eczanelerdir/

https://www.gercekmuhabir.com/saglik/eczacilar-takviye-gidalarin-eczanede-

satilmamasini-savunan-tarim-h115702.html

http://www.saglikdunyasidergisi.com/haber-insan-sagligi-icin-en-dogru-adres-

eczanelerdir-9259.html

https://penceretv.com/guncel/eczacilar-takviye-gidalarin-eczanede-satilmamasini-

savunan-tarim-il-mudurune-tepki-71678h

https://www.otcnews.com.tr/insan-sagligi-icin-en-dogru-adres-eczanelerdir/
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22 MAYIS 2021 TARİHİNDE BAŞKENT GAZETESİ’NE “İNSAN SAĞLIĞI İÇİN EN

DOĞRU ADRES ECZANELER” BAŞLIKLI BASIN DEMECİ VERİLDİ.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, İstanbul İl Tarım ve Orman

Müdürü’ne gönderdiği açık mektupta, “İnsan sağlığı için en doğru adres eczanelerdir. Sağlıklı ve

güvenilir ürün satışının en önemli göstergesi son kullanma tarihi kontrolünün yani miad kontrolünün

etkin olarak yapılıp yapılmadığıdır. Öncelikle eczanelerdeki ürünlerin satışı Sağlık Bakanlığı

tarafından kurulmuş olan İlaç Takip Sistemi (İTS) ve Ürün Takip Sistemi (ÜTS) aracılığıyla

gerçekleşmekte ve miadı geçmiş ürün bulunması ya da satılması mümkün bulunmamaktadır.” dedi.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Tarım Müdürü

Sayın Ahmet Yavuz Karaca’ya 6 Mayıs 2021 tarihinde katıldığı "Güvenli 2023 İstanbul Sohbetleri"

programında yaptığı “Gıda Takviyelerinin Eczanede Satılacağı Bir Dünya Yok”, “Gıda Takviyelerinin

Ruhsatlandırılması Sağlık Bakanlığı'ndan Olsaydı Daha Kolay Ruhsat Alabilirlerdi”, “Ben Şahsen

Eczaneden Gıda Takviyesi Almam, Aktardan Daha Rahat Alırım”, “Esas Denetimsizlik Eczanelerde

Var” şeklindeki açıklamalarında eczacıları ve eczaneleri adeta güvensiz olarak göstermeye

çalışmasından dolayı açık mektup gönderdi.

Saydan, eczanelerin önemine dikkat çekerek, şunları söyledi: “Sağlıklı ve güvenilir ürün satışının en

önemli göstergesi son kullanma tarihi kontrolünün yani miad kontrolünün etkin olarak yapılıp

yapılmadığıdır. Öncelikle eczanelerdeki ürünlerin satışı Sağlık Bakanlığı tarafından kurulmuş olan

İlaç Takip Sistemi (İTS) ve Ürün Takip Sistemi (ÜTS) aracılığıyla gerçekleşmekte ve miadı geçmiş

ürün bulunması ya da satılması mümkün bulunmamaktadır. Diğer taraftan eczaneler, 6197 Sayılı

Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde Sağlık Bakanlığı’ndan

ruhsat alınarak açılan birinci basamak sağlık kuruluşu olup, rutin olarak senede iki defa Sağlık

Bakanlığı tarafından 56 başlık altında denetlenmekte ve miadı geçmiş ürünlerin denetlenmesi de bu

rutin denetlemelerin bir konusu olmaktadır.

Kaldı ki, gerek Sağlık Bakanlığı’nın gerekse Eczacı Odalarının rutin dışı denetimlerinde de miadı

geçmiş ürün olup olmadığı denetlenmekte, eczanelerde ortaya çıkan miadı geçmiş ürünler ise

tehlikeli (sitotoksik, sitostatik ilaçlar) ve tehlikesiz atıklar olarak 2 gruba ayrılmakta, tehlikeli atıklar 6

ay, tehlikesiz atıklar ise 12 ay geçici olarak depolanabilmekte ve geçici olarak depolanan atıklar

süresi içinde imha edilmek üzere lisanslı tesislere teslim edilmektedir. Aksine davranış Çevre ve

Şehircilik Bakanlığı mevzuatına göre çok ciddi para cezalarına tabi olup, 6197 sayılı Kanun’a göre

de eczanelerin miadı geçmiş ürün satması idari ve cezai kovuşturmayı gerektiren ciddi bir suç teşkil

etmektedir.”

Saydan yapılan açıklamayı eleştirerek, “Maalesef internette bile satılan gıda takviyelerini

eczanelerden almayı güvenli bulmadığınızı belirtmeniz pandemi sürecinde en ön safta mücadele

eden eczacıları halkın gözünde itibarsızlaştırmaya yarayacaktır. Hasta ile eczacı arasındaki güven

ilişkisinin zedelenmesinin sözde şifacılara destek ve cüret sağlayacağı unutulmamalıdır.” dedi.

Eczacılar adına konuşan Saydan sözlerini şöyle sürdürdü: “Eczaneler dışında internet, aktar ve

diğer satış kanalları ile herhangi bir sağlık profesyoneline danışılmadan satılan takviye edici

gıdaların ruhsat ve denetim işlemlerinin mutlaka Sağlık Bakanlığına devredilmesi ve sadece

eczacı danışmanlığında birinci basamak sağlık sunucusu olan eczaneler aracılığıyla satışına

izin verilmesinin toplum sağlığı açısından hayati önemi haiz olduğunu bir kez daha önemle

bilgilerinize sunar, gerçeği yansıtmayan ve ülkemizde büyük bir özveri ile faaliyet gösteren

binlerce eczacıyı rencide eden ifadelerinizin düzeltilmesini üyelerimiz adına talep ederim.”

.
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25 MAYIS 2021 TARİHİNDE MONO İNTRANAZAL KORTİKOSTEROİD VE MONO

İNTRANAZAL ANTİHİSTAMİNİK İLAÇLARIN BİRLİKTE KULLANIMINDAKİ SUT

DEĞİŞİKLİKLERİNİ İÇEREN TABLO MESLEKTAŞLARIMIZLA PAYLAŞILDI.

Değerli Meslektaşlarımız,

Mono İntranazal Kortikosteroid ve Mono İntranazal Antihistaminik ilaçların birlikte

kullanımı konusunda meslektaşlarımızdan gelen sorular üzerine 28 Nisan 2021 tarihli

SUT değişiklikleri konusunda detaylı bilgilendirmeyi içeren tablo hazırlanmıştır.

Bİlgilerinize sunulur.

Tabloyu indirmek için tıklayınız..
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26 MAYIS 2021 TARİHİNDE ‘İLAÇ ECZANEDE DEVADIR DIŞARIDA ZEHİRDİR.İLAÇ

İÇİN EN GÜVENİLİR YER ECZANELERDİR’ BAŞLIKLI BASIN AÇIKLAMASI

YAPILDI.

“İLAÇ ECZANEDE DEVADIR DIŞARIDA ZEHİRDİR”

Geçtiğimiz günlerde İzmit’te ihbar sonucu yapılan denetimlerde bazı market ve bakkalların

eczane dışında satışı yasak olan ilaçların satıldığının belirlenmesi üzerine, Sağlık Müdürlüğü

tarafından ilgililer hakkında yasal işlem başlatılacağı duyuruldu.

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 43. Maddesi “Zehirli veya kimyevi maddelerle tıbbî

ecza ve müstahzarların müsaadesiz satılması yasak. Bunları müsaadesiz satan veya satmak

üzere dükkanında bulunduranlar TCK’nın 193. maddesine göre cezalandırılır” ibaresi yer alıyor.

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

Saydan, market, bakkal, benzin istasyonu gibi yerlerde ilaç satışının yapılmasının halk sağlığını

ciddi anlamda olumsuz etkilediğini belirterek, “Bu tür yerlerden alınıp kullanılan ilaçlar telafisi

mümkün olmayan hasarlara yol açabiliyor” dedi.

Saydan açıklamasında şunlara yer verdi:

“Bakkal, market ve benzin istasyonları gibi yerlerde özellikle ağrı kesici ve ateş düşürücü, soğuk

algınlığı gibi ilaçların satışı yapıldığı bilgisini alıyoruz. Eczane dışında kontrolsüzce ve

bilinçsizce satılan bu ilaçlar vatandaşlarda telafisi mümkün olmayan hasarlara yol açabiliyor.

Örneğin, kalp yetmezliği rahatsızlığı olan birsinin bu şekilde kontrolsüzce soğuk algınlığı ilacı

alması ritim bozukluklarına bağlı rahatsızlığı ortaya çıkarabiliyor.”

İLAÇ İÇİN EN GÜVENİLİR YER ECZANELERDİR

Saydan, internette son kullanma tarihi geçen, hatta az kullanılmış olarak satışa çıkan ürün dahi

olduğunu söyleyerek, “ilaçların ve gıda takviyelerinin doktor kontrolünde ve eczacı

danışmanlığında kullanılması gerekiyor” diyerek açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Eczanelerimiz 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.

TEİS olarak, yetkililer tarafından ilaçların, eczane ve ecza deposu dışında satışının ve

depolanmasının yasak olduğu, bu tür iş yerlerine denetimler yapılarak tespiti halinde ilgililer

hakkında yasal işlem başlatılmasını talep ediyoruz. “

https://www.winally.com/2021/05/bakkal-ve-marketlerde-satilan-ilaclara-ceza/

https://www.birgun.net/haber/ilac-satan-bakkal-ve-marketlere-ceza-346038

.
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26 MAYIS 2021 TARİHİNDE TİTCK’YA İTS STOK DÜZELTME TALEBİNİ İÇEREN

BAŞVURU YAPILDI.

26/05/2021

TEİS2021-36

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

BAŞKANLIĞINA

Konu : Eczanelerin İTS Stok Düzeltme Talebimiz

2020 Yılında tüm dünyada etkisini gösteren Covid-19 Pandemisi ülkemizde de birçok sıkıntıyı

beraberinde getirmiştir. İlk ve en büyük etkisini sağlık sisteminde gösteren bu süreçte

eczanelerimiz sokak yasakları, pandemi kuralları vb. sebeplerle vatandaşımızın ihtiyaçlarını

giderebilme hususunda belli zorluklarla da top yekün mücadele etmiştir.

Eczanelerimizde kronik hastalarımızın ihtiyaçları Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik

Kurumu’nun kronik hastalıklarda devam reçetesi direktifleriyle büyük ölçüde karşılanabilmiştir.

Eczaneler hem günlük mesailerinde hem de gece nöbetlerinde birincil sağlık sunucularıdır.

Bunun bilinciyle davranan tüm meslektaşlarımız; hastaların ihtiyaç duydukları ilaçlara ulaşmaları

için büyük bir özveriyle emek harcamaktadır.

Bilindiği üzere ilaç sahteciliği ve ilaç kaçakçılığını önleyip, akılcı ilaç kullanımı açısından önemli

veriler elde etmek amacıyla kurulan İlaç Takip Sistemi süreçlerinin ve bildirimlerinin

uygulanması için eczanelerimizde azami özen gösterilmektedir.

Ancak; gerek kullanılan stok takip yazılımlarından kaynaklı, gerek İTS sunucularından kaynaklı,

gerek bölgesel internet ve elektrik kesintilerinden kaynaklı birçok etkene bağlı olarak İTS’ye

yapılan bildirimler kesintiye uğrayabilmekte ve İTS stok tutarlılığı bozulabilmektedir. Medula,

Renkli Reçete Sistemi, İlaç Takip Sistemi ve Eczane Stok Programlarının entegrasyonunun tam

sağlanamaması da stok tutarsızlığını arttırmaktadır. Eczacılar yapılan denetimlerde bu stok

farkları nedeniyle haksız ve suçsuz yere ciddi hak kaybı ve mağduriyetler yaşamaktadır.

Ulusal basından meclisimizde bazı borç, sicil vb. durumlar için af hususunda düzenleme

yapılacağı bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Bu af kapsamında eczanelerimizin İTS Stok Düzeltme

imkanının da değerlendirilmesi ve İTS Deaktivasyon işleminin tekrardan açılması hususunda

gereğini arz ederim.

Ecz. Nurten SAYDAN

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası

Genel Başkanı
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31 MAYIS 2021 TARİHİNDE SGK TARAFINDAN YAPILAN RAPORLARLA İLE İLGİLİ

DÜZENLEME İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI.

PROSTAT RAPORLARINDAKİ KAOS BİTTİ!

SGK BİR AY SONRA DUYURU YAPARAK ESKİ RAPORLARIN GEÇERLİ

OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 27 Mayıs tarihinde yapılan resmi duyuru ile

28 Nisan’da yapılan Sağlık Uygulama Tebliğ (SUT) değişikliği öncesi düzenlenen

raporların geçerli olduğu bildirildi.

SGK tarafından raporların geçerli olduğunun bildirilmesi üzerine açıklama yapan Tüm

Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, 6 Mayıs tarihi itibarı ile

oluşan kaos ortamının son bulmasının olumlu bir gelişme olduğunu söyleyerek şöyle

devam etti:

“Bilindiği üzere SUT ‘’4.1.3/(9) Sağlık raporları, SUT değişikliği olması halinde yeni

hükümlere uygun olması kaydıyla süresi sonuna kadar geçerlidir. Değişiklik sonrası SUT

hükümlerine uygun olmayan raporlar, SUT’un 4.1.3(6) fıkrası kapsamında yeni

hükümlere uygun hale getirilebildiği takdirde geçerli olacaktır. (Kurumca süresi sonuna

kadar geçerli olacağı duyurulan raporlar hariç.) ‘’ maddesi uyarınca 6 Mayıs’ta yürürlüğe

giren tebliğ maddesine istinaden resmi duyuru 21 gün sonra yapılmış olup, pandemi

süreci içerisinde vatandaşlarımızın ilaca erişiminde sorunlar yaşandı.

ESKİ RAPORLARIN GEÇERLİ OLMASI BİR GELİŞME

SGK’nın resmi duyuru yayınlayarak eski raporları geçerli kılması olumlu bir gelişme

olmakla beraber, yeni tanı konulan prostat hastalarına ilişkin sıkıntılar devam etmektedir.

Bu hastaların özellikle yaşlı olmasına rağmen normal reçete ile ilaçlarını alamayıp

mutlaka üroloji uzman hekimince rapor çıkarılma zorunluluğu getirilmiş olması ülke ve

pandemi koşulları ile uyuşmamaktadır. Ülkemizde üroloji uzman hekimi bulunmayan

birçok ilçe var. Bu durum pandemi sürecinde yaşları sebebiyle risk grubunda bulunan

hastaların il merkezine gitmelerini zorunlu hale getiriyor. Tebliğde değişiklik yapılması

durumunda Pandemi sürecinin göz önüne alınmasını özellikle vurgulamak istiyoruz.

Prostat hastalarının durumu göz önüne alınarak mağduriyet oluşmaması için söz

konusu düzenlemenin kurumca yeniden değerlendirilmesini talep ediyoruz.”

https://ankahaber.net/haber/detay/sgk_bir_ay_sonra_duyurdu_prostatta_eski_raporlar_

gecerli_40628

.
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MOBİL UYGULAMAMIZ HİZMETİNİZDE

Mobil uygulamamızı indirerek;

• Sendikadan Haberler

• Güncel Duyurular

• TEİS PORTAL

• Online Aidat Ödeme 

hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.

Mobil uygulamaya Sendikaya bildirdiğiniz eposta adresiniz ve şifre olarak belirlenen TC 

kimlik numaranız ile giriş yapıp kullanmak için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
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