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1 TEMMUZ 2021 TARİHİNDE AYDINLIK GAZETESİ’NE ‘ECZACILARIN İŞSİZLİK 

KAYGISI BÜYÜYOR’ BAŞLIKLI BASIN DEMECİ VERİLDİ.

ECZACILARIN İŞSİZLİK KAYGISI BÜYÜYOR

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre 2023 yılında Türkiye’nin eczacı ihtiyacı 32 bin 900

olacak. Mevcut sayı 41 bini geçti. Yeni açılan eczacılık fakülteleri ise hem eğitimin

kalitesi konusundaki endişeleri artırıyor hem de işsizlik ordusunu büyütüyor.

Son 20 yılda eczacılık fakültelerinin sayısı 5 kat arttı. Her yıl yaklaşık 2 bin öğrenci

eczacılık fakültelerinden mezun oluyor. Böyle giderse 2023 yılında 9 bini aşkın

eczacının işsizlik ordusuna katılması bekleniyor. Eczacılar endişeli. Türk Eczacılar

Birliği, bugün plansızca açılan eczacılık fakültelerini protesto etmek için Yükseköğretim

Kurumları’nın önüne siyah çelenk bırakacak.

Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı Sağlıkta İnsan Kaynakları 2023 Vizyonu’na göre 2023

yılında eczacı ihtiyacı 32 bin 900 olacak. Mevcut eczacı sayısı 41 bini geçti. Ankara

Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı ve Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel

Başkanı Ecz. Nurten Saydan, Aydınlık’a konuştu.

KONTENJANLAR DÜŞÜRÜLMELİ

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

fakülte sayılarının artmasının endişe verici olduğunu söyledi. Saydan, “2003’te 919

mezun veren eczacılık fakülteleri 2020 yılında bin 759 mezun verdi. Önümüzdeki dönem

yeni mezun olacak genç eczacılar için iş bulma açısından ciddi sorunların yaşanacağı

bir dönem olacak. TEİS olarak beklentilerimiz; Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2023

yılında 9 bin fazla eczacı olacağı öngörüsünden hareketle; mesleğimizin geleceği ve

işsiz eczacı ordusu oluşmaması için daha fazla eczacılık fakültesi açılmaması ve

kontenjanlardaki sayıların azaltılmasıdır “dedi.

https://aydinlik.com.tr/eczacilarin-issizlik-kaygisi-buyuyor-249391-1#2
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13 TEMMUZ 2021 TARİHİNDE SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI’NA ECZANELERDE

YAPILAN DENETİMLER VE 3516 SAYILI KANUN’A AYKIRILIK SEBEBİYLE UYGULANAN

İDARİ PARA CEZALARI HAKKINDA YAZI YAZILDI.

08/07/2021 TEİS2021-41

T.C. SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI’NA/ANKARA

Konu : Eczanelerde yapılan denetimler ve 3516 sayılı Kanun’a aykırılık sebebiyle uygulanan

idari para cezaları hakkında

Üyelerimiz eczacılardan sendikamıza yapılan bildirimlere göre, kütle setlerinin periyodik

muayenesi için başvurmaları üzerine ya da eczanelerde Müdürlüğünüzce denetimler yapılarak

muayene başvurusunun süresi içerisinde yapılmadığına dair tutanaklar düzenlenmekte ve idari

para cezaları uygulanmaktadır.

Ancak; bilindiği gibi Anayasa Mahkemesi’nin 04/03/2021 tarih ve 2019/47 E. sayılı kararı ile

“3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’nun 15. maddesinin 1. fıkrasının c bendinin 1. cümlesinde

yer alan “damga süresi geçmiş” ibaresi ve e bendinin 1. cümlesi iptal edilmiştir. Kararın, Resmi

Gazetede yayım tarihi olan 08/06/2021 tarihinden 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar

verilmişse de, Bakanlığınız görevlilerince mezkur maddelere dayanarak idari para cezaları

uygulanması usulsüzdür. Zira; maddelerin hukuka aykırılıkları Anayasa Mahkemesi kararı ile

sabittir.

Ayrıca, 3516 sayılı Kanunun 15/1/c maddesine göre uygulanacak idari para cezasının alt sınırı

669,00 TL, 15/1/e maddesine göre uygulanacak idari para cezasının alt sınırı 267,00 TL

olmasına rağmen gerekçe gösterilmeden alt sınırdan uzaklaşılarak ikisi için de ayrı ayrı 1000,00

TL ceza uygulandığı görülmektedir.

Öte yandan; 3516 sayılı Kanun’da e-portal üzerinden başvuru zorunluluğuna dair bir düzenleme

ve yaptırım bulunmamaktadır. Ayrıca, pek çok eczacının portalın yoğunluğu ve cevap

vermemesi nedeniyle süresi içinde başvuru yapamadığı bilinmektedir. Kaldı ki; süresi içinde

başvuru yapabilen eczacıların da onay alamadıkları ve yeni ölçüler satın almak zorunda

bırakıldıkları anlaşılmaktadır. Ülkemizde faaliyet gösteren yaklaşık 30 bin serbest eczacının her

2 yılda bir yeni ölçü maliyeti altına sokulmasının büyük bir yük olduğu açıktır.

Üstelik; pandemi sürecinde serbest eczacıların her zamankinden daha fazla özveri ile çalıştığı

ve sağlık hizmet sunumu yapmaları nedeniyle en çok kayıp veren meslek gruplarından olduğu

malumunuzdur.

Yukarıda açıklanan nedenlerle, meslektaşlarımız hakkında herhangi bir mağduriyet

oluşmasının önlenmesi için gereğinin yapılmasını ve sonucun yazılı olarak tarafımıza

bildirilmesini arz ve talep ederim.

Ecz. Nurten SAYDAN

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası

Genel Başkanı
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2 AĞUSTOS 2021 TARİHİNDE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE ORMAN YANGINLARININ 

YAŞANDIĞI BÖLGELERDE TAHLİYE EDİLEN VATANDAŞLARIN İLACA ERİŞİMİ 
KONULU YAZI YAZILDI.

02/08/2021

TEİS2021-44

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA

Konu: Orman yangınlarının yaşandığı bölgelerde tahliye edilen vatandaşların

ilaca erişimi hk.

Bilindiği üzere başta Antalya, Muğla olmak üzere ülkemizin birçok bölgesinde orman

yangınları yaşanmakta ve vatandaşlarımız evlerini acil bir şekilde tahliye etmektedir.

Yerlerinde tahliye edilen vatandaşların ilaçları yangın nedeniyle zarar gördüğünden 

dolayı, vatandaşlar tarafından bu ilaçları eczanelerimizden tekrar talep ettikleri yönde 

tarafımıza bilgiler ulaşmaktadır. 

Muğla ve Antalya gibi birçok ilimizde devam eden yangınlardan dolayı tahliye edilen

vatandaşlarımızın ilaca erişiminin sağlanması için Medula Eczane Sisteminde gerekli

düzenlemelerin ivedilikle yapılarak mağduriyetin giderilmesi hususunda gereğinin

yapılmasını arz ederim.

Ecz. Nurten SAYDAN

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası

Genel Başkanı
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4 AĞUSTOS 2021 TARİHİNDE GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI’NA YANGIN 

FELAKETİ BÖLGESİNDEKİ ECZACILARIN MANUEL FATURA KESEBİLMESİNE 

İZİN VERİLMESİ KONUSUNDA YAZI YAZILDI.

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI’ NA

Konu: Yangın felaketi bölgesindeki eczacıların manuel fatura kesebilmesine izin 

verilmesi hk.

Ülkemizin birçok bölgesinde yaklaşık bir hafta önce başlayıp halen devam etmekte olan, 

yerleşim yerlerini de etkisi altına alacak kadar büyük, bir doğal afet haline dönüşmüş 

orman yangınları nedeni ile sıkıntılı günler geçirmekte ve büyük kayıplar yaşamaktayız. 

Mezkûr yerleşim yerlerinde bulunan serbest eczacı meslektaşlarımızın, bölgelerinde 

yaşanan olağan üstü bu afet şartlarında vatandaşımıza kesintisiz Sağlık Hizmeti sunma 

görev ve sorumluluğu bilinci içerisinde mesleğini ifa etmeye çalıştıklarını da 

görmekteyiz. 

Kurumunuz tarafından 9 Şubat 2021 Tarihli ve 31390 Sayılı Resmi Gazete'de

yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)'nde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Tebliğ (Sıra No: 526) gereği, Eczaneler de dahil olmak üzere, Sosyal Güvenlik 

Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve 

ilaç/etken madde temin eden tüm mükelleflerin 01.07.2021 tarihinden itibaren, bu 

tarihten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayanların ise söz konusu 

Kuruma fatura düzenlemeye başlamadan önce e-fatura uygulamasına geçmek zorunda 

olduğu bildirimi yapılmış ve konu ile ilgili ülke genelindeki tüm eczanelerimizce de 

gerekli işlemler süreçte tamamlanmıştır. 

Ancak; afet bölgelerinde yaşanan zor ve sıkıntılı şartlarda faaliyetlerini kesintisiz olarak 

sürdürmeye çalışan meslektaşlarımızdan aldığımız bilgilere göre orman yangınları 

nedeni ile bölgelerinde elektrik, telekomünikasyon ve internet alt yapısı ile ilgili sıkıntılar 

yaşadıklarını, kamu kurumları ile ilgili sorumlu oldukları iş ve işlemlerin sıklıkla kesintiye 

uğradığını öğrenmiş bulunmaktayız. 

Kurumunuzca bölgede açıkladığımız mücbir sebepler altında yaşanan bu sıkıntıların 

dikkate alınması, afet bölgelerindeki eczacılarımızın e-fatura işlemlerinde elektrik, 

telekomünikasyon ve internet alt yapıları üzerinden yaşanan sorunlar göz önünde 

bulundurularak ilgili mevzuat gereği kağıt fatura kesebilme imkanı tanınması için 

gereğini arz ve talep ederim. 

Ecz. Nurten SAYDAN

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

GENEL BAŞKANI
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5 AĞUSTOS 2021 TARİHİNDE SENDİKAMIZ TARAFINDAN ‘YARA YANIK

KREMİNDE FİYAT ARTIŞI HABERİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR’ BAŞLIKLI KAMUOYU

AÇIKLAMASI YAPILDI.

TÜM KAMUOYUNUN DİKKATİNE !

YARA YANIK KREMİNDE FİYAT ARTIŞI HABERİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR!

MESLEK ÖRGÜTLERİ VE ECZANELER AFET BÖLGESİNDE FEDAKARCA

ÇALIŞIYOR VE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK !

Yangın bölgesinde dağıtılan yara ve yanık kremlerinin fiyatlarının fahiş şekilde arttığı

iddiasıyla ilgili yazılı ve görsel medyada yer alan bazı haberler eczacılık camiasını son

derece üzmüş ve infiale neden olmuştur.

Bazı basın kuruluşlarında yer alan yanık ve yara kremi ile ilgili yapılan haberler gerçeği

yansıtmamaktadır. Eczacı meslek örgütlerimiz ve eczanelerimiz yangın bölgelerine yara

ve yanık merhemi, göz damlası gibi ürünleri bol miktarda Türkiye’nin her yerinden

ücretsiz bir şekilde ulaştırmış ve yine eczacılar vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine vermek

için çalışmaktadır.

Ülkemizde satılan tüm ilaçların fiyatını senede bir kere Sağlık Bakanlığı belirlemektedir

ve bu belirlenen fiyatın altında ya da üstünde bir ilacın satışının yapılması yasaktır.

Dolayısıyla ilaç fiyatları Türkiye’nin her yerinde aynıdır, hiçbir şekilde ilaç fiyatı

değiştirilemez. İnternet üzerindeki bazı sanal marketlerde Sağlık Bakanlığı onayı

olmadan sahte ve yanıltıcı beyanlarla satılan ve ilaç gibi lanse edilen ürünlerin ise

eczanelerimizle hiçbir ilgisi olmadığı gibi, bu tip ürünlerin ilaçmış gibi lanse edilerek

adeta gizli reklamı şeklindeki bir haber sunumu anlayışını da tasvip etmediğimizi

belirtmek isteriz.

Bu tür haberler yapılırken basın meslek ilkeleri gereği meslek örgütlerimizden,

Sendikamızdan, Eczacı Odalarımızdan bilgi alınması gerekmektedir. Afet bölgesinde 7

gün 24 saat fedakarca çalışan meslek grubunun ve sadece o meslek grubuna ait

ürünlerin bu şekilde lanse edilmesi, halkımızda bir meslek grubuna karşı kin ve öfke

oluşturulmaya zemin ve imkan tanıyacak böyle bir haber sunumu yapılması asla tasvip

edilecek bir durum değildir.

Biz eczacılar olarak; bu haberlerin derhal düzeltilmesini ve eczacılık camiasından açık

bir şekilde özür dilenmesini talep ediyoruz.

Kamuoyunun bilgisine...

Saygılarımızla...

TEİS YÖNETİM KURULU
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12 AĞUSTOS 2021 TARİHİNDE SENDİKAMIZ TARAFINDAN YANGIN VE SEL

FELAKETLERİ KONUSUNDA KAMUOYU AÇIKLAMASI YAPILDI.

CİĞERLERİMİZ YANIYOR, YÜREĞİMİZ BOĞULUYOR!

Türkiye orman yangınlarından sonra şimdi de sel felaketi ile baş etmeye çalışıyor.

Karadeniz'de yaşanan seller nedeniyle birçok ev ve köprü yıkılıp sular altında kalırken,

bazı yerlere de elektrik verilemiyor. Bu felaketten dolayı resmi rakamlara göre yirmi yedi

kişinin hayatını kaybettiğini de üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz.

Selden dolayı hayatın kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı

ve sabır diliyor, bölgede selden etkilenen meslektaşlarımıza da geçmiş olsun

dileklerimizi iletiyoruz.

Orman yangınları ve sel felaketlerine karşı alınacak önlemlerin vakit kaybetmeden

hayata geçirilmesi gerektiğinin bir kez daha altını çiziyor, Tüm Eczacı İşverenler

Sendikası olarak yaraların yetkililerce en kısa sürede sarılacağına inanıyoruz.

TEİS YÖNETİM KURULU

7



TEİS’ten Haberler
Temmuz-Ağustos 2021 

TEİS’ten Haberler – Temmuz/Ağustos  2021 

12 AĞUSTOS 2021 TARİHİNDE SENDİKAMIZ TARAFINDAN SAĞLIK BAKAN

YARDIMCISI SN.DOÇ. DR. TOLGA TOLUNAY MAKAMINDA ZİYARET EDİLDİ.

TEİS Yönetim Kurulu olarak, Sağlık Bakan Yardımcısı Sn.Doç. Dr. Tolga Tolunay’ı

makamında ziyaret ederek hem hayırlı olsun dileklerimizi hem de mesleğimizin öncelikli

sorunlarını paylaştık.

• İLAÇTA FİYATLANDIRMA ve KADEMELİ KARLILIK,

• İLAÇ FORMUNDAKİ TAKVİYE EDİCİ GIDALAR İÇİN YETKİLİ KURULUŞUN TİTCK

OLMASI,

• ÜTS’DE FARMASÖTİK FORMDA BULUNAN CE BELGELİ TIBBİ CİHAZLARIN

MÜNHASIRAN ECZANELERDE SATIŞININ SAĞLANMASI

konularında görüşme yapılmıştır.

Bakan Yardımcısı'na verilen dosya için tıklayınız.

TEİS YÖNETİM KURULU
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13 AĞUSTOS 2021 TARİHİNDE ‘KALİTELİ VE GÜVENİLİR MASKE

ECZANELERİMİZDEN ALINIR’ BAŞLIKLI BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI.

PANDEMİYLE BİRLİKTE MASKE ÜRETİMİ VE SATIŞLARI ARTTI

KALİTELİ VE GÜVENİLİR MASKE ECZANELERİMİZDEN ALINIR

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre, pandemi döneminde maske,

kolonya, dezenfektan gibi ürünlerin üretimden satışına kadar büyük artış gözlendiği

görülüyor. Salgınla beraber maske satışlarında 144 kat artış olmuştur.

Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan COVİD-19 salgını nedeniyle maske kullanımının

hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini belirten Tüm Eczacı İşverenler

Sendikası Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, “Daha önce sağlık çalışanlarının

kullandığı maskeler pandeminin başlamasıyla beraber insanların günlük hayatına girdi.

Maskelerin yaygın kullanılması ve zorunlu olması sonucu ulaşımının kolaylaştığını fakat

güvenirliğinin de azaldığının altını çizerek, Sağılığı riske atmamak için kaliteli ve

güvenilir , Sağlık Bakanlığının Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ile takip sistemine kayıtlı

maskeler tercih edilmelidir. Bu sistem sayesinde standartlara aykırı maske bulunması

mümkün değildir.

AŞILARINIZ TAM OLSA BİLE MASKEDEN VE HİJYEN KURALLARINA UYMAKTAN

VAZGEÇMEYELİM

Saydan, “Güvenilir ve kaliteli maskelerin ambalajında gerekli belge ve izinlere sahip

olduğunu gösteren ibareler ile CE işareti bulunur” diyerek, açıklamasına şöyle devam

etti:

“Pandemi döneminde, sağlık kurumlarında kullanılan maskeler her eve, her ortama girdi.

Aşı olsanız bile salgından korunmanın birinci şartı olan maskelerin seçiminde çok

dikkatli ve titiz olmak zorundayız.

Tercih edilen maskenin ihtiyacı tam ve doğru bir şekilde karşılaması için kaliteli olması

gerekir. Kaliteli maske bazı özelliklerine dikkat edilerek anlaşılır. Maske alırken ilk olarak

dikkat edilecek özellikler şunlardır:

-Kaliteli bir maskenin ambalajında gerekli belge ve izinlere sahip olduğunu gösteren

ibareler ile CE işareti bulunur. -Diğer detay ise filtrasyon sistemidir. Bu noktada 3 katlı

maskeler her zaman daha avantajlıdır. Çünkü 3 katlı maskelerin orta katında çoğunlukla

filtre görevi gören bir malzeme bulunur. -Maskelerde burun kısmında bir tel bulunması

son derece önemlidir. Kalitesiz maskelerin çoğunda bu tel bulunmaz maske yüze tam

oturmadığı için koruma sağlamaz ve kullanım sırasında bu kısım burun üzerine tam

olarak yerleştirilmelidir. Aksi halde maskenin kenarlarında boşluklar kalır ve bu

boşluklardan zararlı mikroorganizmalar girip çıkabilir.”

9



TEİS’ten Haberler
Temmuz-Ağustos 2021 

TEİS’ten Haberler – Temmuz/Ağustos  2021 

17 AĞUSTOS 2021 TARİHİNDE ‘TÜRKİYE 2020’DE 5 MİLYAR 640 MİLYON DOLAR

İLAÇ İTHAL ETTİ’ BAŞLIKLI BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI.

TÜRKİYE 2020’DE 5 MİLYAR 640 MİLYON DOLAR İLAÇ İTHAL ETTİ

İLAÇ İTHALATININ EN ÇOK YAPILDIĞI ÜLKE ALMANYA

İEİS’in yayınladığı Türkiye İlaç Sektörü 2020 raporunda en çok ilaç ithalatı yapılan ülke önceki

yıllarda da olduğu gibi Almanya oldu. 2020 yılında 90 ülkeden gerçekleşen ilaç ithalatının yüzde

61,6’sı Avrupa bölgesinden yapıldı.

Türkiye’nin 2020 yılında yaptığı ilaç ithalatının toplam rakamı 5 milyar 640 milyon dolar olarak

gerçekleşirken, en çok ithalat yapılan ülke Almanya oldu. Almanya’da ithal edilen ilaç 2020

yılında 1 milyar 116 milyon dolar olarak gerçekleşti. Almanya’yı sırasıyla ABD, Güney Kore,

İtalya, Çin takip etti.

Geçen yılla göre ithalat oranlarını karşılaştırdığımızda Güney Kore’den 2019 yılında 414 milyon

doları ilaç ithalatı yapılırken 2020 yılında bu oran yüzde 45 artarak 598 milyon dolara yükseldi.

Fransa’dan ise 2019 yılında 406 milyon dolar ilaç ithalatı yapılırken yüzde 26 düşüşle 2020

yılında 299 milyon dolara geriledi.

İlaç ihracatının ise en yoğun olduğu bölge yüzde 62,4 ile Asya bölgesi oldu. 2020 yılında

ihracatın yapıldığı ülkeler incelendiğinde Avrupa Birliği, Bağımsız Devletler Topluluğu, Kuzey

Afrika ve Ortadoğu ülkeleri başa olmak üzere 177 ülkeye ihracat gerçekleşti.

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

Saydan, “2020 yılında toplam ilaç ithalatı 5 milyar 640 milyon dolar iken, ilaç ihracatı ise 1 milyar

836 milyon dolar oldu. Verilere baktığımızda ilaçta halen önemli ölçüde yurt dışına bağımlı

olduğumuzu görüyoruz” diyerek açıklamasında şunlara yer verdi:

“Buradaki rakamlarla da görüyoruz ki, ilaç ithalatı Türkiye’nin milyarlarca dövizinin yurt dışına

çıkmasına neden oluyor. Özellikle yüksek teknoloji gerektiren kişiye özgü ilaçlar ile yerli

ilacın üretiminin ve kullanılmasının özendirilmesine yönelik çalışmaların bir an önce

hızlandırılması gerekiyor

AB ülkelerini incelediğimizde, her ülkede jenerik ilacın ve yerli üretimin desteklendiğini

görüyoruz. AB ülkelerinde reçetesini alıp eczaneye gelen hastalar, eczacıya bir istekte

bulunmazlarsa eczacı, kendisine yerli eşdeğer ilacı veriyor. Reçeteye yerli üretilen ilacı yazan

doktor da bu ülkelerdeki yasal düzenlemeler sayesinde devletten teşvik alıyor.

Elbette doktor, eczacı ve hasta zincirinin en önemli bölümü hastalardır. Hastalara eşdeğer ilacı

çok iyi anlatmak gerekiyor. Eşdeğer ilacın, orijinal ilaçla aynı şey olduğunun, ülke ekonomisi için

yerli ilaç seçilmesi gerektiği anlatılmalı. Böylece bilinçli bir ulusal ilaç politikası oluşturabiliriz’

REÇETELERDE ETKEN MADDE YAZILMALI

İvedilikle reçetelerde etken madde yazılımına geçilmesi gerektiğine vurgu yapan Saydan,

“Eşdeğer ilaçların kullanımının artması için reçetelere ticari isim değil, etken madde yazılması

gerekiyor. Tedavi ve ilaç parasının bütçeye vereceği yükün azaltılması ve ilacın bulunabilir

olması ancak yerli ilaç desteklenerek mümkün olur. Bu bağlamda eşdeğer ilacı yaygınlaştırmak

için reçetelerde bir önce etken madde yazılımına geçilmeli.”
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26 AĞUSTOS 2021 TARİHİNDE ‘SAHTE ÜRÜNLERE DİKKAT’ BAŞLIKLI BASIN

AÇIKLAMASI YAPILDI.

Tüm Eczacı işverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, pandemi
sürecinde gıda takviyelerine olan talebin artmasının sahte ürün üretimini tetiklediğini

belirterek, “Ülkemizde sahte gıda takviyesi satışı üç kat arttı” dedi.

Vitamin ve gıda takviyesi kullanımının özellikle pandemi sürecinde hastalıklardan korunma,

sağlıklı yaşamak gibi nedenlerle giderek arttığı belirtiliyor. Bu ürünlerin televizyon, internet,

market, spor salonları hatta benzin istasyonları gibi birçok yerde kontrolsüz bir şekilde

vatandaşa sunulması ise durumu halk sağlığı açısından endişe verici boyutlara taşıyor. Gıda

takviyelerine ve vitaminlere talebin artmasıyla bu ürünlerin uygun olmayan ortamlarda satışının

devam etmesinin sakıncalarına değinen TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, “Sağlığa ilişkin,

eczanede olması gereken ürünler, uluorta her yerde satılıyor” ifadesini kullandı.

İNTERNET SATIŞLARI

RTÜK’ün gıda takviyesi adı altındaki ürünlerin reklamını yapan yayınlara 26 milyon 934 bin 246

lira tutarında bin 81 kez idari para cezası verdiğini hatırlatan Saydan, “Olumlu bir gelişme

olmakla beraber maalesef yeterli değil. Çünkü bu ürünlerin tanıtımı sadece televizyonlarda

yapılmıyor. İnternet gibi ortamlardaki ürünlerin satışları devam ediyor” dedi. Nurten Saydan,

Hürriyet’e şunları söyledi: “Tarım Bakanlığı’nca ruhsatlandırılan ve reklâmı yapılarak internet

gibi platformlar üzerinden kontrolsüzce satışına izin verilen bu ürünlerin bilinçsiz kullanımı büyük

riskleri barındırıyor. İlaç formundaki gıda takviyeleri hiçbir kontrol olmadan, saklanma koşulları

gözetilmeden, kontrolsüzce vatandaşlarımıza reklamlar ile sunuluyor. Market ve sosyal medya

ile online alışveriş sitelerinde ilanlar yolu ile bu ürünlerin serbestçe reklamı yapılarak,

vatandaşlarımız özendiriliyor.”

İÇERİĞİ BELİRSİZ

Pandemi sürecinde gıda takviyelerine olan talebin artmasının sahte ürün üretimini tetiklediğini

ve Türkiye’de sahte gıda takviyesi satışının da üç kat arttığını kaydeden TEİS Başkanı Saydan,

şunları söyledi: “İnternet ve sosyal mecralarda satılan ürünlerin çoğunluğu sahte çıkmakta ve

içeriği bilinmeyen bu ürünler vatandaşımızda ciddi sağlık problemlerine yol açıyor. Hangi

koşullarda muhafaza edildiği belli olmayan vitaminler, her gün alışveriş yaptığımız marketlerde

rahatlıkla satışa sunuluyor.

Takviye edici gıdaların günlük alım dozu olan birer ilaç olduğu unutulmamalı. İster

kimyasal isterse bitkisel kökenli olsun, tüm ilaçlar eczacının uzmanlık alanıdır. TEİS olarak, bu

tür ürünlerin Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlandırılarak, sadece eczanelerden satışının yapılması

gerektiğini savunuyoruz. İnsan sağlığı için ivedilikle yasal düzenleme yapılarak, bu ürünlerin

eczane dışında satışı önlenmeli.”

https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/sahte-urunlere-dikkat-41880969

https://www.ntv.com.tr/turkiye/pandemide-gida-takviyesi-satisi-3-kat-artti-sahte-urunlere-

dikkat,NOrjoZYXrEiXNBNhw47f3Q

https://youtu.be/Fqjpxuz-wTw
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