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YÖNETİM-DENETİM VE DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ 

YÖNETİM KURULU: 

ECZ. NURTEN SAYDAN      GENEL BAŞKAN 

ECZ. İ. BÜLENT YILMAZ      II.BAŞKAN 

DR. ECZ. MURAT ÇİFCİ      GENEL SEKRETER 

ECZ. BURAK KAAN SEYREKBASAN    MALİ SEKRETER 

ECZ. BAŞAK FİDAN TUGA      ÜYE 

ECZ. FİKRET ACAR       ÜYE 

ECZ. AHMET KAYA       ÜYE 

 

DENETİM KURULU: 

ECZ. ABDURRAHMAN HAYRİ      BAŞKAN 

ECZ. EKMEL ÖZKAN       ÜYE 

ECZ. ŞULE YILMAZ       ÜYE 

 

DİSİPLİN KURULU : 

ECZ. SARPER TOLGA ÖZALAN 

ECZ. NİZAMETTİN PARILDAR 

ECZ. AZİME ERDOĞAN 
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KURUCULAR KURULU: 

 

ECZ.NURTEN SAYDAN 

ECZ. MEHMET SAYDAN 

ECZ. KADİR SEDAT SOFUGİL 

ECZ. ALPAYDIN EROĞLU 

ECZ. İ.BÜLENT YILMAZ 

ECZ.MUSTAFA BİLGEN 

ECZ. ABDURRAHMAN HAYRİ  

ECZ.EKMEL ÖZKAN 

ECZ. SATI SULTAN ALTUN 

ECZ.NERİMAN DOĞANCALI 

ECZ. ORKİDE ÇETİN 

ECZ.YAHYA KEMAL KAYA 

ECZ. SÜLEYMAN AÇAR 

ECZ.NEZİH BAYINDIR 

ECZ.EDİP SELİM HAZİNECİ 

ECZ.ŞENSU BAL 

ECZ. HESNA MİRGÜN ERSARI BALÇIK 
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İLKELERİMİZ 

Sendikal faaliyetlerimizin her alanında Devletin; Ülkesi ve Milleti ile bölünmez 

bütünlüğünün, Milli Egemenliğin ve Cumhuriyetin korunması, Atatürk İlkelerinin yaşatılması 

ve Demokratik ilkelerden ayrılmadan faaliyet gösterilmesi esastır. Karar alma süreçlerinde 

üyelerinin katılımını, kararların uygulanmasında ise demokratik anlayışı esas almak, dil, ırk, 

renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ayrımı gözetmeksizin bütün üyelerin 

mesleki amaçlar doğrultusunda birliğini, hak ve menfaatlerinin korunmasını sağlamaya 

çalışmak, ve bunları halkın ve devletin hak ve menfaatleri ile birlikte en iyi şekilde 

gerçekleştirmeye çalışmak vazgeçilmez ilkelerimizdir. 
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GENEL KURUL GÜNDEMİ 

 

24-25 EYLÜL 2016 ANKARA 

 

1- Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşının Okunması 

 

2- Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi 

 

3- Gündemin okunarak oylanması 

 

4- Yönetim Kurulu Çalışma, Mali ve Denetleme Kurulu raporlarının okunması 

 

5- Çalışma raporu, Mali raporun ve Denetleme raporunun görüşülerek ayrı ayrı ibra edilmesi 

 

6- Sendika tahmini bütçesinin sunulması ve oylanması 

 

7- Yeni değişen sendikalar kanununa göre yapılması gereken tüzük değişikliklerinin Genel 

Kurul'a sunulması  

 

8- 21.02.2013 tarihinde yapılan Sendika adres değişikliğinin tüzüğe kaydı için Sendika 

Tüzüğümüzün 2. maddesi gereği adres değişikliğinin Genel Kurula sunulması 

 

9- Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu asil ve yedek üye adaylarının 

belirlenmesi 

 

10- Dilek ve temenniler 

 

11- Kapanış 
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Değerli Üyelerimiz; 

 

Öncelikle; 15 Temmuz gecesi yaşanan hain terör örgütünün kanlı kalkışması sonrası şehit 

olanlara Allah'tan Rahmet, yaralananlara acil şifalar dileyerek başlamak istiyorum.  

 Mesleğimize yapılan darbeler başta olmak üzere;  Demokrasiye, insan hakları ve özgürlüklere 

karşı yapılan tüm darbelere ve darbe girişimlerine her zaman olduğu gibi karşı olduğumuzu, katılımcı 

ve çoğulcu demokrasiyi, toplumsal huzuru ve barışı kararlılıkla ve ısrarla savunup koruyacağımızı, Bu 

amaçla da; Başta meslektaşlarımız olmak üzere tüm halkımızı omuz omuza olmaya çağırdığımızı 

buradan bir kere daha ifade etmek istiyorum. 

 Değerli Üyelerim ve meslektaşlarım; 

 Eczane eczacılarının ilk ve tek sendikası olarak gerçekleştirdiğimiz 4.Olağan Genel 

kurulumuza ulaştığımız bu günlerde, mesleğimiz için yaptığımız çalışmalar esnasında üyelerimizin 

bizlere verdiği destek ve güçle bir yaş daha büyümenin ve her geçen gün aramıza yeni 

meslektaşlarımızın katılmasının memnuniyeti içerisindeyim.  

10 yıl önce 17 tane eczacı maddi ve manevi güçlerini birleştirip, kendi imkanlarını mesleğe 

hizmet etmek için seferber ederek bir araya geldi ve eczane eczacılarının haklarını savunmak için 

TEİS’i kurdu.  

Bu sendika bütün eczane eczacılarının sendikasıdır. Bizler gelecek kuşaktaki 

meslektaşlarımıza, haklarını özgürce savunabilecekleri, hukuksal olarak her türlü mesleki hakkın 

aranabileceği imkanlara sahip bir sendika hediye etmek istedik ve bunu başardık. 

  Önceleri “nasıl olsa hiçbir şey yapamazlar” denilerek önemsenmeyen , yaptığı başvurular 

için “biz de istesek yaparız” denilen, alınan sonuçlar karşısında “aslında biz yapmıştık” şeklinde 

sahiplenilmeye çalışılan sendikamızın çalışmaları tüm açıklığıyla ve şeffaflığıyla eczacı kamuoyunun 

gözü önünde gerçekleşmiştir.  

Kazandığımız başarılar ve  mesleğin hak ettiği itibara kavuşması için verdiğimiz çabalar  

karşılığında sizlerin memnuniyetini gördükçe TEİS'i kurmanın ve Genel Başkan olarak hizmet 

vermenin haklı gururunu yaşıyorum. 

Elbette TEİS'in daha fazla büyümesi ve güçlenmesi için asıl maratonumuz bundan sonra 

başlayacaktır. Geçtiğimiz süreçte ülkemizin en ücra kasabalarındaki eczane eczacılarına bile sesimizi 

duyurduk. Artık TEİS'i herkes tanıyor, biliyor ve yaptıklarımızı takdir ediyorlar. Bundan sonraki 

süreçte ise amacımız bizi tanıyan meslektaşlarımızı sendikamız çatısı altında örgütlemeye devam 

etmektir.  

Bu yüzden, unutulmamalıdır ki; toplum veya örgüt tabanı ÖRGÜTLERİ ÇALIŞTIRIR. 

Sizlerin isteğini ve sesini duymayan, 

Tabanının sesini dinlemeyen yönetimler OLAMAZ! 

Değerli Üyelerimiz; 

Bundan sonra da bundan önce olduğu gibi sizlerden aldığımız güçle çalışmalarımız tüm 

hızıyla devam edecektir. Başkan olarak Öncelikle Kurucu üyelerimize ve bugüne kadar Sendika 

organlarında fedakarca çalışan bütün meslektaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum.. 

Her zaman dediğimiz gibi  Birlikteysek, güçlüyüz... 

TEİS'liysek daha da güçlüyüz... 

 

Saygılarımla...        Ecz. Nurten SAYDAN 
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EYLÜL - 2012 

28.09.2012- TEİS Genel Kurulundan Çağrı: "Meslek Hakkımızı istiyoruz" başlığıyla basın açıklaması 

yapıldı 

EKİM - 2012 

06.10.2012- İlaçlar internetten değil eczanelerden alınması ile ilgili basın açıklaması yapıldı 

12.10.2012- Sağlık Bakanlığı TİTCK Başkanlığı'na; İstanbul İl Gıda Tarım Hayvancılık 

Müdürlüğü'nün eczanelerin işletme kayıt belgesi alması yönündeki uygulaması hakkında yazı yazıldı. 

15.10.2012- Eczanelerin, gıda tanımı içinde yer alan takviye edici gıdalar ile çocuk mamaları ve 

benzeri ürünleri satabilmeleri için Tarım Bakanlığı'ndan işletme kayıt belgesi almaları yönündeki 

karar ile ilgili yazılı bir basın açıklaması yapıldı.  

15.10.2012- Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Hizmet Sunum Genel Müdürlüğü'ne; Medula 

provisyon sistemine "Alt Kullanıcı" eklenmesi talebi hakkında yazı yazıldı. 

16.10.2012 – Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı GSS Genel Müdürlüğü'ne; Medula Provizyon 

Sistemine "Alt Kullanıcı" eklenmesi talebi hakkında yazı yazıldı 

22.10.2012- Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na; bayram kutlama mesajı yazıldı.  

KASIM - 2012 

03.11.2012- SGK'nın sağlıkta dönüşüm adı altında yaptığı sürekli değişen uygulamaların eczacıyı zor 

duruma düşürdüğü ile ilgili bir basın açıklaması yapıldı. 

05.11.2012- Sağlık Bakanlığı TİTCK Başkanlığı'na; Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında, 

Yönetmelik Taslağı Hakkındaki görüş ve önerilerimiz hakkında yazı yazıldı. 

06.11.2012- Yerli ilacın teşvik edilmesi için yeni çalışmaların yapılması gerektiği ile ilgili basın 

açıklaması yapıldı.  

08.11.2012- Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı  Genel Sağlık Sigortası İlaç ve Eczacılık Dairesi 

Başkanlığı'na; İthal edilemeyen enteral beslenme solüsyonunun medula provizyon sisteminden 

kaldırılması hakkında yazı yazıldı.  

08.11.2012- Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na; diyaliz reçetelerine eklenen tetkik sonuçları 

hakkında yazı yazıldı.  

08.11.2012- Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık 

Daire Başkanlığı'na;  diyaliz reçetelerine eklenen tetkik sonuçları hakkında yazı yazıldı. 

14.11.2012- Sağlık Bakanlığı 6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki kanun çerçevesinde yeni 

düzenlemelere gitmesiyle ilgili basın açıklaması yapıldı.  

18.11.2012- Kamu kurum iskonto artışları ve ilaç fiyat indirimlerinden kaynaklanan zararların bir yılı 

geçmiş olmasına rağmen karşılanacağı sözünün tutulmaması ile ilgili basın açıklaması yapıldı.  

19.11.2012- TEİS Başkanı Ecz. Nurten Saydan Kanaltürk Anahaber'e katılarak bodrum katında eczane 

ve ecza laboratuarı çalıştırılmayacağı ile ilgili demeç verdi.  
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19.11.2012- TEİS Başkanı Ecz. Nurten Saydan Bugün TV'ye katılarak bodrum katında eczane ve ecza 

laboratuarı çalıştırılmayacağı ile ilgili demeç verdi.  

19.11.2012- TEİS Başkanı Ecz. Nurten Saydan Bugün TV'ye katılarak eczacılık kanunun değiştiğiyle 

ilgili demeç verdi.  

20.11.2012- TEİS Başkanı Ecz. Nurten Saydan TGRT Haber Gün Biterken programına eczacılık ile 

ilgili hazırlanan yeni kanun taslağında yer alan bazı maddelerin eczanelerin kapanmasına neden 

olacağı ile ilgili demeç verdi.  

20.11.2012- TEİS Başkanı Ecz. Nurten Saydan STV'de Merhaba Yenigün programına laboratuarlarını 

kapatmayan eczacıların kapısına kilit vurulacağı ile ilgili demeç verdi.  

20.11.2012- TEİS Başkanı Ecz. Nurten Saydan TGRT Haber'e yeni kanun taslağının eczacıları zor 

durumda bırakacağı ile ilgili demeç verdi.  

20.12.2012- TEİS Başkanı Ecz. Nurten Saydan FOX TV'de Çalar Saat programına katılarak 

yönetmelik taslağıyla binlerce eczanenin kapanma durumuna gelebileceği ile ilgili demeç verdi.  

20.12.2012- TEİS Başkanı Ecz. Nurten Saydan STV Anahaber'e katılarak bodrum katındaki 

laboratuarını kapatmayan eczanelerin kapatılacağıyla ilgili demeç verdi.  

20.12.2012- TEİS Başkanı Ecz. Nurten Saydan Bugün TV'ye katılarak Sağlık Bakanlığının hazırladığı 

yönetmelik taslağının eczanelerin kapanmasına sebep olacağıyla ilgili demeç verdi.  

20.12.2012- TEİS Başkanı Ecz. Nurten Saydan TGRT Haber'e katılarak yönetmelik taslağının 

eczanelerin kapanmasına sebep olacağıyla ilgili demeç verdi.  

20.11.2012- Eczacıların zararlarının bir yıldır ödenmediğini vurgulanan basın açıklamasına gelen 

itiraz sonrası zorunlu bir basın açıklaması yapıldı.  

20.11.2012- Kanaltürk Televizyonuna TEİS Başkanı Ecz. Nurten Saydan, değişen eczacılık kanunu ile 

bodrum katında olan eczanelerin kapanabileceği ile ilgili demeç verdi. 

20.11.2012-TGRT Haber'e TEİS Başkanı Ecz. Nurten Saydan, değişen eczacılık kanunu ile bodrum 

katında olan eczanelerin kapanabileceği ile ilgili demeç verdi. 

20.11.2012- Samanyolu Televizyonuna TEİS Başkanı Ecz. Nurten Saydan, değişen eczacılık kanunu 

ile bodrum katında olan eczanelerin kapanabileceği ile ilgili demeç verdi. 

21.11.2012- Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İlaç ve 

Eczacılık Daire Başkanlığı'na; ithal edilemeyen enteral beslenme solüsyonunun medula provizyon 

sisteminden kaldırılması hakkında yazı yazıldı. 

26.11.2012- İlaç Takip Sistemi'nin yaklaşık bir aydır çalışmaması ile ilgili basın açıklaması yapıldı.  

ARALIK - 2012 

05.12.2012- Bebek mamalarının Sağlık Bakanlığı denetiminde sadece eczanelerde satılması gerektiği 

ile ilgili basın açıklaması yapıldı.  

11.12.2012- Eczane provizyon sisteminin sürekli kesintiye uğramasından kaynaklı eczacıların ve 

vatandaşın mağdur olması ile ilgili yazılı basın açıklaması yapıldı.  
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14.12.2012- Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İlaç ve 

Eczacılık Daire Başkanlığı'na; Rapor eki belgelerin, E-reçete açıklama bölümünde yer almasının 

istenmesi uygulaması hakkında yazı yazıldı. 

14.12.2012- Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İlaç ve 

Eczacılık Daire Başkanlığı'na; Sağlık kuruluşlarınca verilen E-roparlarda tedavi şeması girişinde 

yapılan hatalar hakkında yazı yazıldı.  

17.12.2012- Eczanelerde sahte ilaç bulunmayacağına ilişkin yazılı basın açıklaması yapıldı.  

19.12.2012- AK Parti Genel Başkanlığı'na; randevu talepli yazı yazıldı.  

19.12.2012- Sağlık Bakanlığı TİTCK Başkanlığı'na; "Ara Ürün" izni verilmiş ürünlerin internet 

ortamında satışının önlenmesi hakkında yazı yazıldı.  

25.12.2012- 1 Ocak 2013'de e-reçete sistemine geçilmesi ile ilgili basın açıklaması yapıldı.  

27.12.2012- İstanbul Basın Sözcüsü Ecz. Kadir Sedat Sofugil SKY TÜRK 360'da Analiz 360 

programına 1 Ocaktan itibaren geçilecek e-reçete sistemi ile ilgili röportaj verdi.  

OCAK - 2013 

11.01.2013- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na İş Kolları Yönetmeliği hakkında yazı gönderildi 

11.01.2013- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ve Bölge Müdürlüklerine üye formları 

gönderildi 

11.01.2013- Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na e-reçete uygulamasında yaşanan sorunlar 

hakkında yazı gönderildi.  

13.01.2013- "Hatalı ilaç kullanım oranı ancak eczacıya danışarak düşer" başlığıyla yazılı basın 

açıklaması yapıldı. 

16.01.2013- "Doktorlar hastaya e-reçeteleri bilgisayar çıktısı olarak vermeli" başlığıyla yazılı basın 

açıklaması yapıldı. 

16.01.2013- AK Parti Kocaeli Milletvekili Muzaffer Baştopçu'ya ilaç fiyatları ve eczacı kar oranları 

hakkında rapor gönderildi. 

18.01.2013- TEİS Genel Sekreteri Dr. Ecz. Murat Çiftci Kanal B'de Gündemin İçinden programına 

canlı yayına katıldı.  

21.01.2013- Raflarımızda bulunan 30 günlük ilaçlar ne olacak başlığıyla basın açıklaması yapıldı 

21.01.2013- SGK Başkanlığı Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü'ne e-reçete uygulaması hakkında yazı 

gönderildi 

21.01.2013- SGK GSS Genel Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı'na e-reçete uygulaması 

hakkında yazı gönderildi.  

21.01.2013- Sağlık Bakanlığı'na eczacı teknisyenliği eğitimlerine başvurular hakkında yazı gönderildi. 

23.01.2013- Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'ne İlaç Takip Sistemi 

Servisleri hakkında yazı gönderildi. 
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24.01.2013- SGK Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü'ne yatan hasta reçetelerinde çıkan birikmiş 

muayene katalım paylarının tahsilatı hakkında yazı gönderildi.  

24.01.2013- SGK GSS İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı'na yatan hasta reçetelerinde çıkan birikmiş 

muayene katılım paylarının tahsilatı hakkında yazı gönderildi.  

25.01.2013- SGK GSS Genel Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı'na 10.01.2013 tarihli 

Sağlık Uygulama Tebliğindeki değişiklikler nedeniyle yaşanan mağduriyetler hakkında yazı 

gönderildi.  

25.01.2013- AK Parti Genel Başkanlığı'na randevu talepli yazı gönderildi.  

28.01.2013- "Piyasada üretilmeyen ve bulunmayan ilaçlar yüzünden vatandaş mağdur oluyor" 

başlığıyla basın açıklaması yapıldı.  

29.01.2013- Sağlık Bakanlığı'na randevu talepli yazı gönderildi.  

30.01.2013- Hürriyet Gazetesi'ne "Bitkisel ilaçları kullanırken eczacınıza danışın" başlığıyla özel 

haber verildi.  

31.01.2013- "Yerli ilaca verilen destek dışa bağımlılığı azaltacak" başlığıyla basın açıklaması yapıldı.  

ŞUBAT - 2013 

08.02.2013- TEİS Başkanı Ecz. Nurten Saydan etken madde ile ilgili TRT Radyo'ya röportaja verdi.  

11.02.2013- TEİS Başkanı Ecz. Nurten Saydan etken madde ile ilgili BEST FM'de ANA HABER 

demeç verdi.  

12.02.2013- SGK Başkan Yardımcısı Yadigar Gökalp İlhan'a randevu talepli yazı gönderildi.  

13.02.2013- Eczacıların mutsuz olduğu ve yüzde 23'ünün iş değiştirmeyi düşündüğü ile ilgili basın 

açıklaması yapıldı.  

19.02.2013- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ve Bölge Müdürlüklerine üye formları 

gönderildi.  

21.02.2013- SGK GSS Genel Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı'na eczane ilaç alım 

protokolünde yer alan eczane iskonto oranları ve bu iskontoları belirleme yöntemleri hakkında yazı 

gönderildi.  

25.02.2013- SGK Başkanı Yadigar Gökalp İlhan'a yeni görevini tebrik eden yazı gönderildi.  

25.02.2013- SGK GSS İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı'na yeni teşhis eklenerek endikasyon dışı 

onayı aranmayacağı bildirilen ilaçlara ait reçetelerde yaşanan sorunlar hakkında yazı gönderildi.  

26.02.2013- Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü'ne Balıkesir'de bulunan bir üyemizin nöbet listesine 

alınması talebi hakkında yazı gönderildi.  

26.02.2013- TEB 30. Bölge Balıkesir Eczacı Odası'na Balıkesir'de bulunan bir üyemizin nöbet 

listesine alınması talebi hakkında yazı gönderildi. 

27.02.2013- "Eczacılar yeni sağlık bakanından sorunlarına ilaç olmasını istedi" başlığıyla basın 

açıklaması yapıldı.  
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MART - 2013 

01.03.2013- "İlaç fiyatları artmadı yüzde 90 azaldı" başlığıyla basın açıklaması yapıldı.  

04.03.2013-SGK Başkanı Yadigar Gökalp'e Sendikamızın hazırladığı ilaç komisyon raporu gönderildi.  

12.03.2013- Bloomberg Dergisine stok zararları ile ilgili röportaj verildi. 

16.03.2013- "İnternetten sakın ilaç almayın" başlığıyla basın açıklaması yapıldı.  

14.03.2013- Hürriyet Gazetesi'ne Piyasada 400'e yakın ilaç bulunamadığı ile ilgili özel haber verildi.  

14.03.2013- Hürriyet Gazetesi'ne eczacıların meslek hakkı ile ilgili özel haber verildi.  

15.04.2013- Hürriyet Gazetesi'ne bulunamayan kanser ilaçları ile ilgili özel haber verildi.  

19.03.2013- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü'ne sendikanın yeni 

adresini bildiren yazı gönderildi.  

19.03.2013- Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne sendikanın yeni adresini bildiren yazı gönderildi.  

21.03.2013- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne TOBB Türkiye Sektör Meclisi'ne temsilci olarak 

katılma başvurusu hakkında yazı gönderildi.  

22.03.2013- Milliyet Gazetesi yazarı Doğan Heper'e cevap ve düzeltme talepli yazı gönderildi.  

25.03.2013- SGK GSS İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı'na karekod sonlandırılması unutulan 

reçetelerde protokol hükümlerine aykırı olarak yapılan kesintiler hakkında yazı gönderildi.  

NİSAN - 2013 

09.04.2013- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ve Bölge Müdürlüklerine üye formları 

gönderildi. 

15.04.2013- TEİS Genel Sekreteri Dr. Ecz. Murat Çiftci Kanal B'de yayınlanan Gündemin İçinden 

programına katılarak e-reçete ile ilgili demeç verdi.  

15.04.2013- TEİS Genel Sekreteri Dr. Ecz. Murat Çiftci Kanal A'da yayınlanan Son 24 Saat 

programında katılarak bulunamayan kanser ilaçları ile ilgili demeç verdi.  

16.04.2013- Taraf Gazetesi'ne bulunamayan kanser ilaçları ile ilgili özel haber verildi.   

17.04.2013- TEİS İkinci Başkanı Ecz. İ. Bülent Yılmaz BEST FM'de Ana Haber Bültenine katılarak 

piyasada bulunmayan ilaçlarla ilgili demeç verdi.  

19.04.2013- SGK Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü GSS Yazılımları Dairesi Başkanlığı'na Sigortalı 

kapsam türü 60/c-1, 60/c-3 veya 60/c-9 olan kişilerin sağlık hizmeti sunucularına elektronik veya 

manuel sevklerinde düzenlenen reçetelerde yaşanan sorun hakkında yazı gönderildi.  

22.04.2013- SGK GSS Genel Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı'na majistral reçetelerde 

yapılan inceleme hakkında yazı gönderildi.  
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MAYIS - 2013 

09.05.2013- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ve Bölge Müdürlüklerine üye formları 

gönderildi.  

09.05.2013- T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na, 18 Mart 2013'de 

yayınladığı yazı hakkında yazı gönderildi.  

13.05.2013- Eczacılık Bayramı nedeniyle Sendika Genel Merkezinde basın toplantısı düzenlenerek, 

eczacıların yaşadığı sorunlar hakkında basın mensupları bilgilendirildi.  

14.05.2013- SGK Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne majistral reçetelerde yapılan inceleme 

hakkında yazı gönderildi.  

14.05.2013- AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Domaç'ın Eczacılık Bayramını kutlayan yazı 

gönderildi.  

14.05.2013- AK Parti Mersin Milletvekili Ahmet Tevfik Uzun'a Eczacılık Bayramını kutlayan yazı 

gönderildi.  

14.05.2013- AK Parti Mardin Milletvekili Gönül Şahkulubey'e Eczacılık Bayramını kutlayan yazı 

gönderildi.  

14.05.2013- AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu'na Eczacılık Bayramını kutlayan yazı 

gönderildi.  

14.05.2013- AK Parti Kastamonu Milletvekili Mustafa Gökhan Gülşen'e Eczacılık Bayramını kutlayan 

yazı gönderildi.  

14.05.2013- AK Parti İzmir Milletvekili Nesrin Ulema'ya Eczacılık Bayramını kutlayan yazı 

gönderildi.  

14.05.2013- CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'e Eczacılık Bayramını kutlayan yazı gönderildi.  

14.05.2013-AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'a Eczacılık Bayramını kutlayan yazı 

gönderildi.  

14.05.2013- CHP Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'na Eczacılık Bayramını kutlayan 

yazı gönderildi.  

14.05.2013- AK Parti Balıkesir Milletvekili Tülay Babuşçu'ya Eczacılık Bayramını kutlayan yazı 

gönderildi.  

14.05.2013- AK Parti Eskişehir Milletvekili Ülker Can'a Eczacılık Bayramını kutlayan yazı 

gönderildi.  

16.05.2013- Reçetesiz ilaç satışıyla ilgili basın açıklaması yapıldı.  

21.05.2013- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Bölge Müdürlüklerine üye formaları gönderildi. 

21.05.2013- SGK GSS İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı'na SUT değişikliği ile değişen statin etken 

madde kodu ve klopidogrel raporları hakkında yazı gönderildi.  

29.05.2013- Reçetesiz ilaç satışıyla ilgili basın açıklaması yapıldı.  
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HAZİRAN - 2013 

21.06.2013- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Bölge Müdürlüklerine üye formları gönderildi. 

26.06.2013- Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'na POS özelliği olan yeni nesil ödeme 

kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu hakkında yazı gönderildi.  

TEMMUZ - 2013 

01.07.2013- Farmaactuel Dergisi'ne eczacılık mesleği ve TEİS'in kuruluşu ile ilgili röportaj verildi.  

04.07.2013- SGK GSS İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı'na ilaçlara ait SUT hükümlerinin Medula 

Provizyon Sistemine uyarlanması hakkında yazı gönderildi.  

04.07.2013- Takviye Edici Gıdalar Yönetmeliği yargıya taşındığı ile ilgili basın açıklaması yapıldı.  

08.07.2013- "12 bin eczane yoksulluk sınırının altında" başlığıyla basın açıklaması yapıldı.  

12.07.2013- İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'ne engelliler hakkında kanunun uygulanması ile 

ilgili yazı gönderildi.  

18.07.2013- Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi Başhekimliği'ne eşdeğer ilaç uygulamasına yönelik 

hekim davranışları hakkında yazı gönderildi.  

18.07.2013- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Bölge Müdürlüklerine üye formları gönderildi.  

19.07.2013- T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı Hasan Çağıl'a eşdeğer 

ilaç uygulamasına yönelik hekim davranışları hakkında yazı gönderildi.  

29.07.2013- Özel Silivri Hayat Hastanesi Başhekimliği'ne eşdeğer ilaç uygulamasına yönelik hekim 

davranışları hakkında yazı gönderildi.  

29.07.2013- T.C. Sağlık Bakanlığı Ünye Devlet Hastanesi Başhekimliği'ne eşdeğer ilaç uygulamasına 

yönelik hekim davranışları hakkında yazı gönderildi.  

AĞUSTOS - 2013 

06.08.2013- "Hastayı iyileştiren ilacın ticari ismi değil, etken maddesidir" başlığıyla basın açıklaması 

yapıldı.  

16.08.2013- Türkiye İş Bankası A. Ş. Genel Müdürlüğü'ne SGK eczane ödemelerinde üyelerimizin 

yaşadığı sorun hakkında yazı gönderildi.  

16.08.2013- Türkiye İş Bankası A.Ş.'ye SGK eczane ödemelerinde üyelerimizin yaşadığı sorun 

hakkında yazı gönderildi.  

29.08.2013- "SGK'nın yurtdışından gelen ilaçlar için ödediği para ayda 80 milyon liraya ulaştı" 

başlığıyla basın açıklaması yapıldı.  

EYLÜL - 2013 

04.09.2013- T. C. Sağlık Bakanlığı TİTCK'na internet sitesi üzerinden reçeteli ilaç satışı yapılması 

hakkında yazı gönderildi.  
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13.09.2013- SGK GSS İlaç ve Ezacılık Dairesi Başkanlığı'na e-reçete şeklinde yazılmış yurtdışı 

sigortalılara ait reçetelerin karşılanması hakkında yazı gönderildi.  

18.09.2013- SGK GSS İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı'na ecza depolarından eczanelere kamu 

kurum iskontosu uygulanmaksızın fatura edilen ilaçlar hakkında yazı gönderildi.  

18.09.2013- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ve Bölge Müdürlüklerine üye formları 

gönderildi.  

19.09.2013- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü'ne e-devlet kapısı 

üzerinden sendikamız adına işlem yapmak üzere kullanıcı yetkilisini bildiren yazı gönderildi. 

23.09.2013- Anadolu Ajansı'na "İlaç can çekişiyor" başlığıyla özel haber verildi.  

27.09.2013- D-Life Dergisi'ne reçetesiz ilaç, bilinçsiz tüketilen ilaç, ağrı kesiciler, antibiyotikler v.b. 

konularda röportaj yapıldı.  

EKİM - 2013 

03.10.2013- SGK GSS İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı'na eylül ayı fatura teslim süresi hakkında 

yazı gönderildi.  

04.10.2013- "Bilinçsiz ilaç tüketimi gelecek nesillerin sağlığını çalıyor" başlığıyla basın açıklaması 

yapıldı.  

08.10.2013- "Eczacılar mutsuz" başlığıyla basın açıklaması yapıldı.  

10.10.2013- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Bölge Müdürlüklerine üye formları gönderildi.  

14.10.2013- Klinik eczacılıkla ilgili basın açıklaması yapıldı.  

23.10.2013- Anadolu Ajansı'na gıda takviyeleri ile ilgili özel haber verildi.  

24.10.2013- Hürriyet Gazetesi'ne bulunamayan ilaçlarla ilgili özel haber verildi.  

KASIM - 2013 

04.11.2013- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na Sendika üyeliğinin kazanılması ve sona ermesi 

ile üyelik aidatının tahsili hakkında yazı gönderildi.  

11.11.2013- Ankara Valiliği'ne tüzük değişikliği ile ilgili yazı gönderildi.  

14.11.2013- "Taşıma ilaçla vatandaş tedavi olmaz" başlığıyla basın açıklaması yapıldı.  

15.11.2013- "Her şeyin ikinci kalitesi olur, ilacın ikici kalitesi olmaz" başlığıyla basın açıklaması 

yapıldı.  

17.11.2013- TEİS Başkanı Ecz. Nurten Saydan Kanal B'ye kur farkından dolayı bulunamayan ilaçlarla 

ilgili demeç verdi.  

19.11.2013- Zatürre aşıları ve penisilinlerin de piyasada olmadığıyla ilgili basın açıklaması yapıldı.  

27.11.2013- SGK GSS Genel Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Dairesi Başkanı S. Tolga Doğru'ya İlaç 

Komisyonu Raporu gönderildi.  
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28.11.2013- SGK Başkanı Yadigar Gökalp İlhan'a randevu talepli yazı gönderildi.  

ARALIK - 2013 

12.12.2013- SGK GSS İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı'na kasım ayı fatura teslim süresi hakkında 

yazı gönderildi.  

12.12.2013- Doğan Haber Ajansı'na eczanelerde sahte ilaç olmadığıyla ilgili özel haber verildi.  

12.12.2013-Anadolu Ajansı'na "İlacınızı eczaneden alın" başlığıyla özel haber verildi.  

13.12.2013- Hürriyet Gazetesi'ne eczacıların sorunları ile ilgili özel haber verildi.  

13.12.2013- TEİS Başkanı Ecz. Nurten Saydan BEYAZ TV Ana Haber Bültenine katılarak, 

internetten satılan ilaçların sakıncalarına değindi.  

23.12.2013- "Vatandaş ilaç almak için eczane değil hastane arayacak" başlığıyla basın açıklaması 

yapıldı.  

30.12.2013- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne eczane sahibi eczacıların 

6102 sayılı kanunun değişik 39. maddesi kapsamında değerlendirilmesi hakkında yazı gönderildi.  

OCAK - 2014 

07.01.2014- Milliyet Gazetesi'ne piyasada bulunmayan ilaçlarla ilgili özel haber verildi.  

09.01.2014- Sağlık Dergisi'ne eczacıların sorunlarının gün geçtikçe büyüdüğü ile ilgili özel haber 

verildi.  

17.01.2014- Piyasada bulunmayan ilaçlar ve eczacıların sorunlarını dile getiren bir basın toplantısı 

düzenlendi.  

20.01.2014- Milliyet Gazetesi'ne eczanelerin toptan ilaç satıyı yapamayacağı, internet sitesi 

kuramayacağı ile ilgili özel haber verildi.  

21.01.2014- Koz Bülten Dergisine TEİS Başkanı Ecz. Nurten Saydan 2013 yılını değerlendirdi.  

21.01.2014-  AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Domaç'a Sendikamızın yapmış olduğu Meslek 

Hakkı çalışması ile ilgili yazı gönderildi.  

21.01.2014- AK Parti İzmir Milletvekili Nesrin Ulema'ya Sendikamızın yapmış olduğu Meslek Hakkı 

çalışması ile ilgili yazı gönderildi.  

21.01.2014- AK Parti Balıkesir Milletvekili Tülay Babuşçu'ya Sendikamızın yapmış olduğu Meslek 

Hakkı çalışması ile ilgili yazı gönderildi.  

21.01.2014- AK Parti Eskişehir Milletvekili Ülker Can'a Sendikamızın yapmış olduğu Meslek Hakkı 

çalışması ile ilgili yazı gönderildi.  

21.01.2014- AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu'na Sendikamızın yapmış olduğu 

Meslek Hakkı çalışması ile ilgili yazı gönderildi.  

21.01.2014- AK Parti Kastamonu Milletvekili Mustafa Gökhan Gülşen'e Sendikamızın yapmış olduğu 

Meslek Hakkı çalışması ile ilgili yazı gönderildi. 
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21.01.2014- AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'a Sendikamızın yapmış olduğu Meslek Hakkı 

çalışması ile ilgili yazı gönderildi.  

21.01.2014- AK Parti Mardin Milletvekili Gönül Bekin Şahkulubey'e Sendikamızın yapmış olduğu 

Meslek Hakkı çalışması ile ilgili yazı gönderildi.  

21.01.2014- AK Parti Mersin Milletvekili Ahmet Tevfik Uzun'a Sendikamızın yapmış olduğu Meslek 

Hakkı çalışması ile ilgili yazı gönderildi.  

21.01.2014- CHP Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'na Sendikamızın yapmış olduğu 

Meslek Hakkı çalışması ile ilgili yazı gönderildi.  

21.01.2014- Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Necdet Ünüvar'a Sendikamızın 

yapmış olduğu Meslek Hakkı çalışması ile ilgili yazı gönderildi.  

21.01.2014- SGK Başkanı Yadigar Gökalp İlhan'a Sendikamızın yapmış olduğu Meslek Hakkı 

çalışması ile ilgili yazı gönderildi.  

21.01.2014- T.C. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'na Sendikamızın yapmış olduğu Meslek Hakkı 

çalışması ile ilgili yazı gönderildi.  

23.01.2014- T.C. Salık Bakanlığı TİTCK'na Sendikamızın yapmış olduğu Meslek Hakkı çalışması ile 

ilgili yazı gönderildi.  

24.01.2014- T.C. Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliği'ne mirasçı çocukların eczane işletme hakkının 

kısıtlanması hakkında yazı gönderildi.  

ŞUBAT - 2014 

05.02.2014- T.C. Sağlık Bakanlığı TİTCK İlaç ve Eczacılık Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz'a 

Sendikamızın yapmış olduğu Meslek Hakkı çalışması ile ilgili yazı gönderildi.  

07.02.2014- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'a Sendikamızın yapmış olduğu 

Meslek Hakkı çalışması ile ilgili yazı gönderildi.  

10.02.2014- Eyüp Devlet Hastanesi Başhekimliği'ne hekimlerin eşdeğer ilaç uygulamasına 

müdahaleleri hakkında yazı gönderildi. 

10.02.2014- Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı'na hekimlerin eşdeğer ilaç uygulamasına 

müdahaleleri hakkında yazı gönderildi. 

11.02.2014- Hürriyet Gazetesi'ne "ilaç bulunabilir olmaktan çıkıyor" başlığıyla özel haber verildi.  

12.02.2014- TEİS Genel Sekreteri Dr. Ecz. Murat Çiftci CNN TÜRK'e katılarak kan uyuşmazlığı ilacı 

ile ilgili röportaj verdi.  

12.02.2014- İstanbul Basın Sözcüsü Ecz. K. Sedat Sofugil FOX Haber'e katılarak kan uyuşmazlığı 

ilacı ile ilgili röportaj verdi.  

12.02.2014- T.C. Sağlık Bakanlığı TİTCK Başkanlığı'na 984 sayılı kanunda değişiklik yapılmasına 

yönelik taslak hakkındaki görüşlerimizle ilgili yazı gönderildi.  

15.02.2014- Anadolu Ajansı'na ithal ilaçla ilgili özel haber verildi.  
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20.02.2014- SGK GSS İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı'na C1 esteraz inhibitörlerinin yazılı olduğu 

beyaz reçetelerde eczacı odası onayı aranması uygulaması hakkında yazı gönderildi. 

21.02.2014- İstanbul Basın Sözcüsü Ecz. K. Sedat Sofugil Habertürk TV'ye gıda takviyeleri ile ilgili 

röportaj verdi.  

24.02.2014- SGK Başkanlığı GSS Genel Müdürlüğü'nden İsmet Köksal'a kutlama mesajı gönderildi.  

28.02.2014- Hürriyet Gazetesi'ne piyasada bulunmaya ilaçlarla ilgili özel haber verildi.  

MART - 2014 

07.03.2014- SGK GSS İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı'na eczanelerde 60 günden fazla kalan hak 

sahiplerine ait ilaçlar hakkında yazı gönderildi.  

07.03.2014- SGK Başkanı Yadigar Gökalp'e yurtdışı sigortalılara ait reçete bedellerinin geri 

ödemesinde yaşanan gecikmeler hakkında yazı gönderildi.  

18.03.2014- Anadolu Ajansı'na ilaç almak için nüfus cüzdanı göstermek zorunlu başlığıyla özel haber 

verildi.  

19.03.2014- Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimliği'ne reçete yönlendirme yapılmasına 

yönelik ilan hakkında yazı gönderildi.  

19.03.2014- Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü'ne reçete yönlendirme yapılmasına yönelik ilan 

hakkında yazı gönderildi.  

19.03.2014- Hürriyet Ankara ekine Eczane mesailerinin değiştiği ile ilgili özel haber verildi.  

19.03.2014- SGK GSS İlaç ve Eczacılık daire Başkanlığı'na eczanelerde 60 günden uzun süre 

bekletilmek zorunda kalan hak sahiplerinin ilaçlarının bulunduğu eczanelerin isimlerinin istenmesi 

hakkında yazı gönderildi.  

25.03.2014- SGK GSS İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı'na medula provizyon sisteminde insülin iğne 

uçlarının eşdeğer görülmemesi sorunu hakkında yazı gönderildi.  

25.03.2014- Hürriyet Gazetesi'ne deposilinin hala piyasada olmadığı ile ilgili özel haber verildi.  

28.03.2014- Medikal Akademi Gazetesi'ne eczacılık fakülteleri ve yeni mezunlar hakkında özel haber 

verildi.  

NİSAN - 2014 

04.04.2014- T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı'na hekimlerin 

eşdeğer ilaç uygulamasına müdahaleleri hakkında yazı gönderildi. 

04.04.2014- Özel Yıldız Academia Hastanesi Başhekimliği'ne hekimlerin eşdeğer ilaç uygulamasına 

müdahaleleri hakkında yazı gönderildi.   

04.04.2014- Farmaskop Dergisi'ne yerli ilaçla ilgili röportaj verildi.  

09.04.2014- "5 yılda bin 29 ilacın ruhsatı iptal edildi" başlığıyla basın açıklaması yapıldı.  
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10.04.2014- TEİS Başkanı Ecz. Nurten Saydan YOL TV'de canlı yayına katılarak piyasada 

bulunmayan ilaçlarla ilgili demeç verdi.  

11.04.2014- SGK Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Kavaklıdere Sağlık Sosyal Güvenlik 

Merkezi'ne bazı müstahzar ilaçlarla hazırlanan majistral ilaçlarda yapılan kesintiler hakkında yazı 

gönderildi.  

15.04.2014- ANKA Haber Ajansı'na gıda takviyeleri ile ilgili özel haber verildi.  

18.04.2014- SGK GSS İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı'na kamu kurum iskontosu uygulanmaya 

ilaçlar hakkında yazı gönderildi.  

24.04.2014- SGK GSS İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı'na kamu kurum iskontosu uygulanmayan 

ilaçlar hakkında yazı gönderildi.  

24.04.2014- Turizm Geliştirme Vakfı Başkanlığı'na öğrenci bursu konusu hakkında yazı gönderildi.  

28.04.2014- Medikal Akademi Gazetesi'ne kamu kurumu indirimi ile ilgili özel haber verildi.  

MAYIS - 2014 

02.05.2014- İstanbul Basın Sözcüsü Ecz. K. Sedat Sofugil Kanaltürk Televizyonuna çikolata ve 

gazozda ilaç tehlikesi haberimizle ilgili demeç verdi.  

07.05.2014- SGK GSS İlaç Eczacılık Daire Başkanlığı'na resmi tatil günlerinde tüm branşlardan 

provizyon verilmesi uygulamasının kaldırılması hakkında yazı gönderildi.  

07.05.2014- Sağlık Bakanlığı TİTCK İlaç ve Eczacılık Başkan Yardımcılığı'na muvazaalı eczane 

hakkında yazı gönderildi.  

08.05.2014- Medya 24'e Ecz. Nurten Saydan sendikacılık ve eczacıların beklentileri ile ilgili bir 

röportaj verdi.  

09.05.2014- SGK GSS İlaç ve Eczacılık Dairesi Başkanlığı'na medula provizyon sisteminde 

açılmayan alt kullanıcı tanımlama ve yetkilendirme bölümü hakkında yazı gönderildi.  

12.05.2014- SGK Strateji Geliştirme Başkanlığı'na eczane ödemelerine ilişkin yazı gönderildi. 

20.05.2014- Hacettepe Üniversitesi Fasmasötik Günlerinde TEİS Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan 

sendikayı anlatan bir konuşma yaptı.   

22.05.2014- SGK GSS İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı'na yatan hasta reçetelerinde çıkan birikmiş 

muayene katılım paylarının tahsilatı hakkında yazı gönderildi.  

22.05.2014- SGK GSS İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı'na ecza depolarından eczanelere kamu 

kurum iskontosu uygulanmaksızın fatura edilen ilaçlar hakkında yazı gönderildi.  

25.05.2014- Anadolu Ajansı'na çikolata ve gazozda ilaç tehlikesi başlığıyla özel haber verildi.  

25.05.2014- T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Aile Hekimliği Uygulama Dairesi 

Başkanlığı'na aile hekimliklerinde uygulanan randevu sistemi hakkında yazı gönderildi.  

26.05.2014- SGK GSS Genel Müdürü İsmek Köksal'a randevu talepli yazı gönderildi.  
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27.05.2014- Pharmabotanica Turizm Geliştirme Kooperatifi'ne davetleri hakkında yazı gönderildi.  

30.05.2014- Anadolu Ajansı'na GDO'lu gıdalarla ilgili özel haber verildi.  

31.05.2014- "İlaç fiyat değişiklikleri listesi neden yayınlanmıyor" başlığıyla basın açıklaması yapıldı.  

HAZİRAN - 2014 

06.06.2014- "İnternette bitkisel ilaç satışına izin veren yönetmeliğe eczacılardan dava" başlığıyla basın 

açıklaması yapıldı.  

12.06.2014- Medikal Akademi Gazetesi'ne kamu kurum indirimleri hakkında özel haber verildi.  

17.06.2014- Hürriyet Gazetesi'ne ilaç fiyat değişiklikleri listesinin açıklanmaması ile ilgili özel haber 

verildi.  

20.06.2014-"Muayene ücreti cezası eczacıları canından bezdirdi" başlığıyla basın açıklaması yapıldı.  

24.06.2014- T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'na aile hekimlerinin 

hastanelerde tuttukları nöbet esnasında yazdıkları reçeteler hakkında yazı gönderildi.  

24.06.2014- T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'na aile hekimlerinin hastanelerde 

tuttukları nöbet esnasında yazdıkları reçeteler hakkında yazı gönderildi. 

25.06.2014- Dünya Gazetesi'ne "Kamu iskontolarında eczacı aradan çıksın" başlığıyla özel haber 

verildi.  

TEMMUZ - 2014 

04.07.2014- Anadolu Ajansı'na takviye edici gıdalarla ilgili özel haber verildi.  

10.07.2014- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na eczanelerden talep edilen işletme kayıt belgesi 

hakkında yazı gönderildi.  

10.07.2014- Elmadağ Kaymakamlığı'na eczanelerden talep edilen işletme kayıt belgesi hakkında yazı 

gönderildi.  

14.07.2014- "Reçeteli ilaç satışı dayatması" başlığıyla basın açıklaması yapıldı.  

25.07.2014- Anadolu Ajansı'na "Eczane tabelalarına dokunmayın" başlığıyla özel haber verildi.  

AĞUSTOS - 2014 

19.08.2014- Özel Keçiören Hastanesi Başhekimliği'ne eşdeğer ilaç uygulamasına yönelik hekim 

davranışları hakkında yazı gönderildi. 

19.08.2014- Özel Kapadokya Hastanesi Başhekimliği'ne eşdeğer ilaç uygulamasına yönelik hekim 

davranışları hakkında yazı gönderildi.  

EYLÜL - 2014 

12.09.2014- TEİS Başkanı Ecz. Nurten Saydan Rusya'nın Sesi Radyosu'na katılarak SGK'nın 1 

Ekimden itibaren taban fiyat uygulamasına geçmesi ile ilgili röportaj verdi.  



 23 

12.09.2014- TEİS Başkanı Ecz. Nurten Saydan FOX TV'ye katılarak SGK'nın 1 Ekimden itibaren 

taban fiyat uygulamasına geçmesi ile ilgili röportaj verdi. 

12.09.2014- TEİS Başkanı Ecz. Nurten Saydan BEYAZ TV'ye katılarak SGK'nın 1 Ekimden itibaren 

taban fiyat uygulamasına geçmesi ile ilgili röportaj verdi. 

13.09.2014- TEİS Başkanı Ecz. Nurten Saydan TV 5'e katılarak SGK'nın 1 Ekimden itibaren taban 

fiyat uygulamasına geçmesi ile ilgili röportaj verdi. 

16.09.2014- SGK Başkanı Yadigar Gökalp İlhan'a bağ-kur prim borcunun fatura ödemelerinden 

kesilmesi hakkında yazı gönderildi.  

25.09.2014- TEİS Başkanı Ecz. Nurten Saydan ATV'ye ilaçta taban fiyat ile ilgili röportaj verdi.  

25.09.2014- TEİS Başkanı Ecz. Nurten Saydan FOX TV'ye ilaçta taban fiyat ile ilgili röportaj verdi.  

29.09.2014- CHP Konya Milletvekili Atilla Kart'a 5510 sayılı kanunun 103'üncü maddesinin EK 1 

fıkrası hakkında yazı gönderildi.  

29.09.2014- T.C. Sağlık Bakanlığı TİTCK'na yeni mevzuatın yanlış yorumlanması yüzünden 

denetimlerde yaşanan sorunlar hakkında yazı gönderildi.  

EKİM - 2014 

01.10.2014- Cihan Haber Ajansı'na "SGK'nın ilaç tasarruf politikası vatandaşın cebini yakacak" 

başlığıyla özel haber verildi.  

02.10.2014- Cumhuriyet Gazetesi'ne "İlaç taban fiyat uygulamasının sorumlusu eczacılar değil" 

başlığıyla özel haber verildi.  

08.10.2014- Ankara Valiliği'ne yönetim kurulu üyelerinde değişikliği bildiren yazı gönderildi.  

08.10.2014- SGK GSS Risk Yönetimi Daire Başkanlığı'na özel sağlık hizmeti sunucularınca resmi 

tatil günlerinde düzenlenen reçetelerde yaşanan sorunlar hakkında yazı gönderildi.  

16.10.2014- Fransa Eczacılar Sendikası hem posta hem de e-mail yoluyla İVEK'ne davet edildi.  

24.10.2014- Başbakan Ahmet Davutoğlu'na stok zararları ile ilgili yazı gönderildi.  

KASIM - 2014 

14.11.2014- Birgün Gazetesi'ne "Eczacılığa tıptaki gibi uzmanlık sistemi geldi" başlığıyla özel haber 

verildi.  

17.11.2014- Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'na ilaç fiyat indiriminden doğan kayıplarla ilgili yazı 

gönderildi.  

ARALIK - 2014 

08.12.2014- Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı'na Başakşehir Devlet 

Hastanesi'nde kiraya verilen bir alandaki eczane ürünleri satışı hakkında yazı yazıldı.  

08.12.2014- Sağlık Bakanlığı TİTCK İlaç ve Eczacılık Başkan Yardımcılığına ilaç fiyatları ve eczacı 

kar oranlarındaki değişikliklerden meydana gelen sorunlar hakkında yazı gönderildi. 
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16.12.2014- Sağlık Bakanlığı TİTCK'na İlaç Takip sistemi Birimi'ne eczanelerde bulunan ilaç ve 

karekodlar ile İTS sisteminde kayıtlı görünen ilaç ve karekodların eşleştirilmesi hakkında yazı 

gönderildi. 

17.12.2014- "Gerçek tasarruf etken madde ile olur" başlığıyla basın açıklaması yapıldı.   

17.12.2014- TİTCK İlaç ve Eczacılık Başkanı Yardımcısı Hüseyin Yılmaz'a reçeteli ilaç konusu 

hakkında yazı gönderildi.  

22.12.2014- Boehringer Ingelheim İlaç Ticaret A.Ş.'ye Spiriva İnhalasyon için toz içeren kapsül 

18mcg/doz 30 kapsül/kutu ilacınızın kamu kurum indirim oranını düzeltmesi talebi hakkında yazı 

gönderildi.  

23.12.2014- Sağlık Bakanlığı TİTCK'na eczane vitrinleri ya da tabelalarda medikal ifadesinin yer 

almasının uygun olmayacağı şeklindeki duyuru hakkında yazı gönderildi.  

24.12.2014- Başbakanlık İdari ve Mali İşler Başkanlığı'na Suriyeli sığınmacılara ait reçetelerin 

ödenekleri hakkında yazı gönderildi.  

24.12.2014- Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'ne Suriyeli sığınmacılara ait 

reçetelerin ödenekleri hakkında yazı gönderildi.  

25.12.2014- Türkiye Noterler Birliği'ne defter tasdiki esnasında istenen ticaret sicil numarası ya da 

MERSİS numarası hakkında yazı gönderildi.  

25.12.2014- RTÜK'e bitkisel ürünlerle tedavi ile ilgili televizyon programları hakkında yazı 

gönderildi.  

25.12.2014- Başbakanlık Müsteşarlık Makamına Suriyeli sığınmacılara ait reçetelerin ödenekleri 

hakkında yazı gönderildi.  

30.12.2014- Sağlık Bakanlığı TİTCK Başkanı Özkan Ünal'a yeni görevinden dolayı tebrik mesajı 

gönderildi.  

30.12.2014- SGK Başkanı Yadigar Gökalp İlhan'a emekli sigortalı ve hak sahiplerini maaşlarından 

kesilen katılım paylarının eczaneler ödemesinin gecikmesi hakkında yazı gönderildi.  

OCAK - 2015 

09.01.2015- Bitkisel ilaçlarla ilgili RTÜK'ü göreve çağıran bir basın açıklaması yapıldı.  

13.01.2015- TEİS Başkanı Ecz. Nurten Saydan Rusya'nın Sesi Radyosu'na TV'lerde bitkisel gıdaların 

reklamının yapılmasının sakıncalarına değinen bir röportaj verdi.  

15.01.2015- NTV'ye Suriyelilerin reçetelerinin eczacıları mağdur ettiğiyle ilgili özel haber verilerek 

sendikada çekim yapıldı.  

19.01.2015- SGK GSS Genel Müdürlüğü'ne yatan hasta reçetelerinde çıkan birikmiş muayene katılım 

paylarının tahsilatı hakkında yazı gönderildi.  

21.01.2015- "Eczacılar Suriyeli sığınmacılara verdikleri ilaç bedellerini 8 aydır alamıyor" başlığıyla 

basın açıklaması yapıldı.  
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20.01.2015- Türkiye Noterler Birliği'ne defter tasdiki esnasında istenen ticaret sicil numarası la da 

MERSİS numarası hakkında ikinci kez yazı gönderildi.  

23.01.2015- Sağlık ve İnsan Dergisi'ne sendikalı olmanın önemine değinerek TEİS'i anlatan bir 

röportaj verdi.  

24.01.2015- 22 Ocak 2015'de FOX Ana Haberde eczacılık mesleğini ve eczacıları suçlayıcı ifadelerin 

kullanıldığı haberin doğru olmadığına ilişkin basın açıklaması yapıldı.  

26.01.2015- Sahte reçeteyi önlemek için doktorların reçeteleri elektronik imza ile yazmaları gerektiği 

ile ilgili basın açıklaması yapıldı.  

26.01.2015- KOZ BÜLTEN Dergisi'ne 2014 yılını değerlendirilerek eczacıların yaşadığı sorunları 

anlatan röportaj verildi.  

29.01.2015- Liba Laboratuarları A.Ş.'ne EMADINE adlı ilaca uygulanması gereken yüzde 31.93 

oranındaki kamu indiriminin yapılması hakkında yazı gönderildi.  

ŞUBAT - 2015 

02.02.2015- Seydiler Belediye Başkanlığı'na hafta sonu izin belgesi hakkında yazı gönderildi.  

06.02.2015- Gümüşova Belediye Başkanlığı'na hafta sonu izin belgesi hakkında yazı gönderildi.  

20.02.2015- Yönetmelik maddesindeki değişiklik yargıya taşınarak, bununla ilgili basın açıklaması 

yapıldı.  

MART - 2015 

01.03.2015- "Sağlık Bakanlığı veri merkezi bakım çalışması eczaneleri ve vatandaşları mağdur etti" 

başlığıyla basın açıklaması yapıldı.  

02.03.2015- Birgün Gazetesi'ne grip aşılarının piyasada olmadığına dair özel haber verildi.  

06.03.2015- Hürriyet Gazetesi'ne Suriyeli sığınmacıların reçetelerinden kaynaklı eczacıların 

mağduriyetini anlatan özel haber verildi.  

06.03.2015- Türk Tabipleri Birliği'ne doktorların kendileri adına reçete düzenlemeleri konusundaki 

mevzuat hakkında yazı gönderildi.  

07.03.2015- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle TEİS Yönetim Kurulu basın toplantısı 

düzenleyerek üyeleri ve basınla bir araya gelip gündemdeki konulara değindi.  

09.03.2015- İstanbul Basın Sözcüsü K. Sedat Sofugil SHOW TV'ye Suriyeli sığınmacıların 

reçeteleriyle ilgili röportaj verdi.  

09.03.2015- İstanbul Basın Sözcüsü K. Sedat Sofugil ÇİN Televizyonuna Suriyeli sığınmacıların 

reçeteleriyle ilgili röportaj verdi. 

11.03.2015- Milli Gazete'ye Suriyeli sığınmacıların reçetelerinden kaynaklı yaşanan mağduriyet 

hakkında özel haber verildi.  

13.03.2015- AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Domaç'a geçmişe yönelik çıkarılan bağ-kur prim 

borçları sebebiyle yaşanan mağduriyet hakkında yazı gönderildi.  
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13.03.2015- AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu'na geçmişe yönelik çıkarılan bağ-kur 

prim borçları sebebiyle yaşanan mağduriyet hakkında yazı gönderildi.  

15.03.2015- Hürriyet Gazetesi'ne SGK'nın binlerce eczacıya prim borcu kesintisiyle ilgili özel haber 

verildi.  

16.03.2015- Hürriyet Gazetesi'ne SGK'nın bağ-kur'lulardan prim borcunu tahsil etmeye başladığıyla 

ilgili özel haber verildi.  

16.03.2015- TEİS Başkanı Ecz. Nurten Saydan ve TEİS Mali Sekreteri Burak Kaan Seyrekbasan ve 

Ecz. Erdoğan Şatır  NTV'ye SGK'nın Bağ-Kurlu'dan kestiği prim borçları ile ilgili röportaj verdiler.  

17.03.2015- Birgün Gazetesi'ne muayene ücretleriyle ilgili özel haber verildi.  

23.03.2015- Celil Göçer'e meslek hakkı uygulamasıyla ilgili yazı gönderildi.  

23.03.2015- Sare Davutoğlu'na meslek hakkı uygulamasıyla ilgili yazı gönderildi.  

29.03.2015- İnternetten ilaç satışlarıyla ilgili basın açıklaması yapıldı.  

30.03.2015- İstanbul Basın Sözcüsü K. Sedat Sofugil CNN TÜRK'e internetteki ilaçların yarısının 

sahte olduğuyla ilgili röportaj verdi.  

NİSAN - 2015 

09.04.2015- Farmalive Dergisi'ne sendikalı olmak ve TEİS hakkında röportaj verildi.  

09.04.2015- Sağlık Bakanlığı TİTCK'na meslek hakkı uygulaması ile ilgili yazı gönderildi.  

17.04.2015- Sağlık Bakanlığı TİTCK'na eczanelerde satılabilecek ürünlerin listesi hakkında yazı 

gönderildi.  

20.04.2015- Eczacılık meslek hakkının verilmesiyle ilgili basın açıklaması yapıldı.  

21.014.2015- Bugün Gazetesi'ne Kanser İlaçlarının hastanelerden verilmesiyle ilgili özel haber verildi.  

21.04.2015- Samanyolu TV ile kanser ilaçlarının hastanelerden verilmesi hakkında röportaj yapıldı. 

21.04.2015- TEİS Başkanı Ecz. Nurten Saydan SHOW TV'ye kanser ilaçlarının hastanelerden 

verileceğiyle ilgili röportaj verdi.  

21.04.2015- TEİS Başkanı Ecz. Nurten Saydan Sivas 4 Eylül TV'ye kanser ilaçlarının hastanelerden 

verileceğiyle ilgili röportaj verdi. 

24.04.2015- "SGK yanlıştan döndü-binlerce eczacıyı ve 550 bin esnafı zor durumda bırakan kanun 

maddesi iptal edildi"  

28.04.2015- Posta Gazetesi'ne "Bağ-Kur'luya büyük müjde" başlığıyla özel haber verildi.  

29.04.2015- Hürriyet Gazetesi'ne "İnternetten satılan ilaçlar dünyada her yıl 1 milyondan fazla kişiyi 

canından ediyor" başlığıyla basın açıklaması yapıldı.  

MAYIS - 2015 

 

04.05.2015- Hürriyet Gazetesi'ne "Kanser ilaçlarının hastanelerden satılması devlete de halkada zarar 

verir" başlığıyla özel haber verildi.  
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04.05.2015- TEİS Başkanı Ecz. Nurten Saydan ATV'ye internetten satılan ilaçların yarısının sahte 

olduğuyla ilgili röportaj verdi.  

05.05.2015- TEİS Başkanı Ecz. Nurten Saydan NTV'ye 1 Temmuz 2015'den itibaren kanser ilaçlarının 

hastanelerden verileceğiyle ilgili röportaj verildi. 

25.05.2015- Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığı'na müfredat hakkındaki görüşlerimizi 

belirten yazı gönderildi.  

12.05.2015- OTC News Dergisine meslek hakkı ile ilgili röportaj verildi.  

14.05.2015- Eczacılık Bayramı nedeniyle yapılan basın toplantısında eczacıları sorunlarına değinildi.  

HAZİRAN - 2015 

01.06.2015- Sağlık Bakanlığı TİTCK'na daha önce eczanelerde satılabilecek ürünlerin listesi hakkında 

yazı gönderilmişti. Bu listeyi yapma görevinin kuruma ait olduğunu belirten tekrar bir yazı gönderildi.  

02.06.2015- "Eski SSK Eczanelerinin ayak sesleri geliyor" başlığıyla basın açık mektup gönderildi.  

12.06.2015- Kanser ilaçlarının hastanelerden çalınmasıyla ilgili basın açıklaması yapıldı.  

23.06.2015- Bitkisel ilaçlarla ilgili basın açıklaması yapıldı.  

23.06.2015- İstanbul Basın Sözcüsü K. Sedat Sofugil TGRT Haber'e internette satılan ilaçlarla ilgili 

röportaj verdi.  

29.06.2015- Üyemiz Ecz. Bülent Yener Bektaşoğlu'na Milletvekili seçilmesinden dolayı tebrik mesajı 

gönderildi.  

29.06.2015- Ecz. Erkan Aydın'a Milletvekili seçilmesinden dolayı tebrik mesajı gönderildi.  

29.06.2015- Ecz. Özgür Özel'e Milletvekili seçilmesinden dolayı tebrik mesajı gönderildi.  

29.06.2015-Ecz. Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt'a Milletvekili seçilmesinden dolayı tebrik mesajı 

gönderildi.  

29.06.2015- Ecz. Nesrin Ulema'ya Milletvekili seçilmesinden dolayı tebrik mesajı gönderildi.  

29.06.2015- Ecz. Nursel Reyhanlıoğlu'na Milletvekili seçilmesinden dolayı tebrik mesajı gönderildi.  

29.06.2015- Ecz. Mustafa Gökhan Gülşen'e Milletvekili seçilmesinden dolayı tebrik mesajı gönderildi.  

29.06,2015- Ecz. Reşit Polat'a Milletvekili seçilmesinden dolayı tebrik mesajı gönderildi.  

29.06.2015- Ecz. Öznur Çalık'a Milletvekili seçilmesinden dolayı tebrik mesajı gönderildi.  

29.06.2015- Ecz. Mustafa Muhammet Gültak'a Milletvekili seçilmesinden dolayı tebrik mesajı 

gönderildi.  

29.06.2015- Ecz. Mustafa Açıkgöz'e Milletvekili seçilmesinden dolayı tebrik mesajı gönderildi.  

29.06.2015- Ecz. Hacı Bayram Türkoğlu'na Milletvekili seçilmesinden dolayı tebrik mesajı gönderildi.  
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30.06.2015- Kanser ilaçlarının hastaneden verilmesiyle yaşanacak sorunları anlatan basın açıklaması 

yapıldı.  

TEMMUZ - 2015 

01.07.2015- Hürriyet Gazetesi'ne Kanser ilaçlarının hastaneden karşılanmasıyla hastaların yaşadığı 

mağduriyetlerle ilgili özel haber verildi. 

02.07.2015- Hürriyet Gazetesi"ne "SGK hastanın vücut yüzölçümüne fazla gelen ilaçları başka 

hastaya verecek" başlığıyla özel haber verildi.  

02.07.2015- Hürriyet Gazetesi'ne "Kanser ilaçlarında kaos bugün de sürüyor" başlığıyla özel haber 

verildi.  

03.07.2015- Kanser ilaçlarında sürenin 20 Temmuza uzatıldığıyla ilgili basın açıklaması yapıldı.  

08.07.2015- Novartis'e ilaç fiyat düşüşleri hakkında yazı gönderildi.  

08.07.2015- Sağlık Bakanlığı TİTCK'na ilaçların fiyatlandırmasına aykırı hareket eden firmalar 

hakkında yazı gönderildi.  

07.10.2015- Hürriyet Gazetesi'ne fiyat kararnamesinde yapılan değişikliğin sonuç vermeyeceğiyle 

ilgili özel haber verildi.  

21.07.2015- Bugün Gazetesi'ne internette satılan ilaçlarla ilgili özel haber verildi.  

22.07.2015- Anadolu Ajansı internetten satılan ilaçlarla ilgili TEİS Başkanı Ecz. Nurten Saydan ile 

röportaj yaparak çekim gerçekleştirdi.  

23.07.2015- Cihan Haber Ajansı'na internetten satılan ilaçların ölüm saçtığıyla ilgili özel haber verildi.  

30.07.2015- Hürriyet Gazetesi'ne eczacılık mesleğinde 2023'de yüzde 25,9 arz fazlalığı görüldüğüyle 

ilgili özel haber verildi.  

AĞUSTOS - 2015 

10.08.2015- Sağlık Bakanlığı TİTCK'na Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte değişiklik 

yapılmasına dair yönetmelik taslağı hakkındaki görüş ve önerilerimiz ile ilgili yazı gönderildi.  

11.08.2015- Sağlık Bakanlığı TİTCK'na meslek hakkı ile ilgili hazırlanan rapor gönderildi.  

19.08.2015- Anadolu Ajansı'na yerli ilaç sanayinin desteklenmesiyle ilgili özel haber verildi.  

22.08.2015- TEİS Mali Sekreteri Ecz. Burak Kaan Seyrekbasan Kanal B ile ilaç kuruna gelen 5 

kuruşluk zam ile ilgili röportaj yapıldı.  

27.08.2015- Eczanelerde satılan ilaçların yüzde 65'i 10 TL'nin altında olduğuyla ilgili basın açıklaması 

yapıldı.  

EYLÜL - 2015 

10.09.2015- Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığına atanan Dr. Hakkı Yeşilyurt'a tebrik 

yazısı gönderildi.  
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14.09.2015- Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'na majistral ilaç reçetelenmesi 

hakkında bilgilendirme talebi ile ilgili yazı gönderildi. 

14.09.2015- SGK GSS Genel Müdürlüğü'ne eczanelerden tahsil edilmesi gereken katılım payının özel 

sağlık kurumları4 tarafından mevzuata aykırı bir şekilde tahsil edilmesi hakkında yazı gönderildi.   

17.09.2015- Güçlü Anadolu Gazetesi'ne "Serbest eczaneler sistem dışına çıkarılmak isteniyor" 

başlığıyla özel haber verildi.  

18.08.2015- Birgün Gazetesi'ne piyasada olmayan ilaçlarla ilgili özel haber verildi.  

EKİM - 2015 

01.10.2015- Piyasada olmayan ilaç sayısının gün geçtikçe arttığını anlatan basın açıklaması yapıldı. 

02.10.2015- Samanyolu TV İstanbul Basın Sözcüsü Ecz. K. Sedat Sofugil ile piyasada olmayan ilaçlar 

hakkında röportaj yaptı.  

06.10.2015- GSS Prim borcu olan vatandaşların reçetelerinin karşılanmadığıyla ilgili basın açıklaması 

yapıldı.  

06.10.2015- TEİS : GSS prim borcu olan vatandaşların reçeteleri kurumca karşılanmamaktadır 

başlığıyla basın açıklaması yapıldı.  

 

07.10.2015- Samanyolu TV İstanbul Basın Sözcüsü Ecz. K. Sedat Sofugil ile GSS prim borcu 

olanların reçete yazdırabildiğini ama ilaç alamadığı haberlerimiz ile ilgili röportaj yaptı.  

07.10.2015- FOX TV İstanbul Basın Sözcüsü Ecz. K. Sedat Sofugil ile GSS prim borcu olanların 

reçete yazdırabildiğini ama ilaç alamadığı haberlerimiz ile ilgili röportaj yaptı.  

07.10.2015- FLASH TV TEİS Başkanı Ecz. Nurten Saydan ile GSS prim borcu olanların reçete 

yazdırabildiğini ama ilaç alamadığı haberlerimiz ile ilgili röportaj yaptı.  

12.10.2015- TİTCK'na eczanelerde bulundurulması zorunlu ilaçlar listesinde yapılması gereken 

düzenlemeler hakkında yazı gönderildi.  

12.10.2015- SGK GSS Genel Müdürlüğü'ne eylül ayı fatura teslimi süresi hakkında yazı gönderildi.  

12.10.2015- Sağlık Bakanlığı TİTCK'na tablet sayısı eksik ve ambalajı bozuk ilaç hakkında yazı 

gönderildi. 

15.10.2015- Hürriyet Gazetesi'ne SGK Medulayı Suriyelilere açtı başlığıyla özel haber verildi. 

21.10.2015- Eczaneler adeta göç idaresine döndü başlığıyla basın açıklaması yapıldı.  

26.10.2015- Hürriyet Gazetesi'ne kış saati uygulaması medulada arızaya yol açtı başlığıyla özel haber 

verildi.  

28.10.2015- Sağlık Bakanlığı TİTCK'na eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik'in 8. maddesinin 

6. fıkrasında yer alan düzenleme hakkında yazı gönderildi. 

KASIM - 2015 

06.11.2015- Doğan Haber Ajansı'na ilaç ithalatı ile ilgili özel haber verildi.  



 30 

16.11.2015- Sağlık Bakanlığı TİTCK'na SÖZCÜ Gazetesinde yer alan lösemi hastalarının kullandığı 

ve içeriğinde hardal gazı bulunan ilaçların biranda tükenmesi ile ilgili yazı gönderildi. 

17.11.2015- Reçetede e imza dönemi ile ilgili basın açıklaması yapıldı.  

18.11.2015- Hürriyet Gazetesine Suriyelilerden kaynaklı çoğalan hastalıklarla ilgili özel haber verildi.  

26.11.2015- Sağlık Bakanlığı TİTCK'na 28/10/2015 Tarih 45363605 sayılı yazı ile Ecza 

Ticarethaneleri ve Ecza Ticarethanelerinde Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelik Taslağı 

hakkında Sendikamızdan istenen görüş gönderildi. 

30.11.2015-SGK GSS Genel Müdürlüğü'ne vefat eden sigortalıdan tahsil edilemeyen ilaç katılım payı 

borçları hakkında yazı gönderildi.  

30.11.2015- SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne vefat eden sigortalıdan tahsil edilemeyen 

ilaç katılım payı borçları hakkında yazı gönderildi. 

ARALIK - 2015 

04.12.2015- SGK GSS Genel Müdürlüğüne 1 Aralık 2015 tarihinde yürürlüğe giren Kemoterapi 

ilaçlarının hastanelerden temininde yaşanan sorun hakkında yazı gönderildi. 

12.12.2015- Hürriyet Gazetesine ilaç fiyatına euro ayarı başlığıyla özel haber verildi.  

21.12.2015- Sağlık Bakanlığı TİTCK'na Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde mesleki faaliyette bulunan 

üyelerimizin yaşadığı sorunlar hakkında yazı gönderildi.  

22.12.2015- Güneydoğuda yaşanan olaylarda bölge eczanelerinin de mağdur olduğuyla ilgili bir basın 

açıklaması yapıldı.  

25.12.2015- SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı'ya tebrik ve randevu yazısı gönderildi. 

25.12.2015- TİTCK Başkanı Osman Arıkan Nacar'a tebrik ve randevu yazısı gönderildi. 

25.12.2015- TKHK Başkanı Hakkı Yeşilyurt'a tebrik yazısı gönderildi. 

25.12.2015- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'ye üye eczacılarımızdan defter tasdiki 

esnasında istenen Ticaret Sicil Numarası ya da MERSİS numarası hakkında yazı gönderildi.  

25.12.2015- T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na Geçici koruma altındaki 

yabancılara ilişkin reçetelerin kontrolleri esnasında yaşanan sorunların giderilmesi hakkında yazı 

gönderildi.  

25.12.2015- TEB Başkanı Erdoğan Çolak'a Tebrik ve randevu yazısı gönderildi.  

25.12.2015- Reçetesiz ilaçta hastayı da eczacıyı da mağdur ediyor, reçetesiz ilaçta can pazarı 

başlığıyla basın açıklaması yapıldı.  

28.12.2015- Sağlık Bakanlığı TİTCK'na ecza depolarının ilaç iadelerini kabul etmemeleri hakkında 

yazı gönderildi.  
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OCAK - 2016 

05.01.2016- Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığı'na ilaç stabilite 

değerlendirmelerinde kullanılan zone yönetim hakkında yazı gönderildi.  

08.01.2016- SGK GSS'ye özel hastanelerin sözleşme durumları hakkında yazı gönderildi. 

08.01.2016- Koz Bülten Dergisi'ne 2015 yılı değerlendirildi. 

12.01.2016- T.C. Bakırköy 26. İş Mahkemesi'ne işçi ücretleri hakkında yazı gönderildi. 

12.01.2016-SGK GSS'ye düzeltme yazısı gönderildi.  

15.01.2016-TİTCK'na eczane ve ecza depolarının bilgileri hakkında yazı gönderildi.l  

15.01.2016- Fransa Eczacılar Sendikası'na ısı nem ölçer ile ilgili bilgi istediğimize dair yazı 

gönderildi.  

21.01.2016-Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'ne reçetelerdeki ilaç fiyat 

farkları ile ilgili yazı gönderildi.  

22.01.2016- Hürriyet Gazetesi'ne ilaçlara kur zammı ile ilgili özel haber verildi.  

22.01.2016- NTV Televizyonu tarafından ilaçlara kur zammı haberi ile ilgili çekim yaptı. Çekimde 

Mali Sekreter Ecz. Burak Kaan Seyrekbasan konuştu.  

22.01.2016- Habertürk Televizyonu ilaçlara kur zammı haberi ile ilgili çekim yaptı. Çekimde Mali 

Sekreter Ecz. Burak Kaan Seyrekbasan konuştu.  

26.01.2016- TİTCK'na eczane bilgileri ve ilaç bilgisini içeren irsaliye fatura örneklerine dair yazı 

gönderildi.  

26.01.2016-"Eczaneler güvenlik nedeniyle nöbetlerde kendi önlemlerini alıyorlar" başlığıyla basın 

açıklaması yapıldı.  

26.01.2016-Yeni Özgür Gazete'ye Güneydoğu'da yaşanan olaylardan bölge eczanelerinin mağdur 

olduğu ile ilgili özel haber verildi.  

26.01.2016- YÖK Başkanına ÇEP için teşekkür yazısı gönderildi.  

26.01.2016- Anıtkabir Komutanlığı'na 27 Nisan 2016'da yapılacak 10. Yıl Töreni için izin istediğimizi 

belirten dilekçe gönderildi.  

27.01.2016-TKHK'na eşdeğer ilaç uygulamalarına yönelik hekim davranışları hakkında yazı 

gönderildi.  

27.01.2016- Medikal Akademi Gazetesi'ne "Eczacılık fakültelerinde ulusal çekirdek eğitim programı 

uygulaması başlıyor" başlığıyla özel haber verildi.  

27.01.2016- Selçuk Eczaca Deposu'na enjektör fiyatlarını isteyen yazı gönderildi. 

27.01.2016- Nevzat Ecza Deposu'na enjektör fiyatlarını isteyen yazı gönderildi.  

27.01.2016- BEK'e enjektör fiyatlarını isteyen yazı gönderildi.  
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29.01.2016- "Grip salgını var, grip ilacının bulunmasında da sorun var" başlığıyla basın açıklaması 

yapıldı.  

29.01.2016-"SGK'lı hastalar resmi tatillerde poliklinik hizmeti alamayacak" başlığıyla basın 

açıklaması yapıldı.  

ŞUBAT - 2016 

02.02.2016- TİTCK Başkan Yardımcısı Hakkı Gürsöz'e depoların ilaçları keyfi nedenden ötürü 

almadıklarını bildiren yazı gönderildi.  

02.02.2016-EGAŞ'a enjektör fiyatlarını isteyen yazı gönderildi.  

03.02.2016-SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı'ya randevu talepli yazı gönderildi.  

08.02.2016-Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü'ne yönetim kurulu üyelerindeki değişiklik 

hakkında yazı gönderildi.  

08.02.2016-Dünya Gazetesi'ne hastanelerden verilen kanser ilaçlarının devleti zarara uğrattığı ile ilgili 

özel haber verildi.  

08.02.2016- Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne reklam vergisi ile ilgili yazı gönderildi.  

08.02.2016- Adalet Bakanlığı Kırıkhan Açık Ceza İnfaz Kurumu'na reçetelerden çıkan ilaç fiyat 

farkları hakkında yazı gönderildi.  

10.02.2016-TİTCK'na ilaç imha genelgesi taslağı görüş raporu sunuldu.  

12.02.2016- TİTCK'na endikasyon dışı izin belgelerinin SGK tarafından geri ödemede kabul 

edilmemesi hakkında yazı gönderildi.  

15.02.2016-"Hayati öneme haiz ilaçlarda endikasyon uyumu aranmasının faturası eczacılara ve 

hastalara çıkıyor" başlığıyla basın açıklaması yapıldı.  

16.02.2016- K24 Haber Ajansı endikasyon dışı ilaçlarla ilgili Mali Sekreter Ecz. Burak Kaan 

Seyrekbasan ile çekim yaptı.  

16.02.2016- Kanal B Endikasyon dışı ilaçlarla ilgili Başkan Ecz. Nurten Saydan ile çekim yaptı.  

16.02.2016- Fox TV Endikasyon dışı ilaçlarla ilgili Başkan Ecz. Nurten Saydan ile çekim yaptı.  

16.02.2016- Kanal 7,  Endikasyon dışı ilaçlarla ilgili Başkan Ecz. Nurten Saydan ile çekim yaptı.  

16.02.2016- Show TV Endikasyon dışı ilaçlarla ilgili Başkan Ecz. Nurten Saydan ile çekim yaptı.  

16.02.2016- Başkan Ecz. Nurten Saydan, endikasyon dışı ilaçlarla ilgili bilgi vermek için CNN Türk 

Televizyonda canlı yayınlanan Mirgün Cabas'ın sunduğu Herşey programına katıldı. 

16.02.2016- Ulusal Kanal Endikasyon dışı ilaçlarla ilgili Başkan Nurten Saydan ile telefonda röportaj 

yaptı.  

17.02.2016- Mali Sekreter Burak Kaan Seyrekbasan Radyo Viva'da canlı yayına katılarak endikasyon 

dışı ilaçlarla ilgili bilgi verdi.  
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17.02.2016- Hürriyet Gazetesi'ne kargo parası iki başkanlık arasında problem olduğu başlığıyla özel 

haber verildi.   

18.02.2016- TKHK Başkanına yeni görevinden dolayı tebrik yazısı gönderildi.  

26.02.2016- Zaman Gazetesi'ne yerli ilaç sanayinin desteklenmesiyle ilgili özel haber verildi.  

MART - 2016 

01.03.2016- Maliye Bakanlığı'na Silivri 6 No’lu ceza infaz kurumunun ilaç ödeneği hakkında yazı 

gönderildi.  

03.03.2016- İnternetten satılan ilaçların sakıncalarını anlatan basın açıklaması yapıldı.  

07.03.2016- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Güngören Kaymakamlığına işletme kayıt belgesi 

hakkında yazı gönderildi.  

07.03.2016- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Edremit Kaymakamlığına işletme kayıt belgesi 

hakkında yazı gönderildi.  

07.03.2016- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'e işletme kayıt belgesi hakkında yazı 

gönderildi.  

07.03.2016-TİTCK'na işletme kayıt belgesi hakkında yazı gönderildi.  

09.03.2016- Ankara Valiliği İl Dernekleri Müdürlüğü'ne 660,75 TL'li ödeme belgesini gösteren yazı 

gönderildi.  

16.03.2016- T.C. İstanbul Valiliği 14. İş Mahkemesi'ne işçi ücretlerinin bilinmediğine dair yazı 

gönderildi.  

18.03.2016-TİTCK'na içinde sağlık kurum ve kuruluşları bulunan binalarda açılmak istenen eczaneler 

hakkında yazı gönderildi.  

18.03.2016-TİTCK Başkan Yardımcısı Hakkı Gürsöz'e içinde sağlık kurum ve kuruluşları bulunan 

binalarda açılmak istenen eczaneler hakkında yazı gönderildi.  

21.03.2016- TKHK'na hastanelerden ayrılan doktorların çıkarmış olduğu raporlarda yapılması gereken 

düzeltmeler hakkında yazı gönderildi.  

21.03.2016- TİTCK'na ilaç firmaları tarafından ilaç kutusunun üzerindeki son kullanma tarihleri ile 

karekod bilgilerindeki tarihlerin birbirini tutmaması ve farklı olması hakkında yazı gönderildi.  

NİSAN - 2016 

04.04.2016-T.C. Ankara 32. İş Mahkemesi'ne eczacıların çalıştırdıkları işçilerin ücretleri hakkında 

bilgi olmadığını belirten yazı gönderildi.  

05.04.2016-T.C. İstanbul 6. İş Mahkemesi'ne eczacıların çalıştırdıkları işçilerin ücretleri hakkında 

bilgi olmadığını belirten yazı gönderildi.  

22.04.2016-Acıbadem Sigorta Genel Müdürlüğü'ne eczane provizyon sistemindeki fiyatların 

güncellenmemesi hakkında yazı gönderildi.  
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22.04.2016- CGM ECP İlaç'a eczane provizyon sistemindeki fiyatların güncellenmemesi hakkında 

yazı gönderildi.  

23.04.2016- Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nin 5. Eczacılık Sempozyumu'na TEİS 

Başkanı Ecz. Nurten Saydan konuşmacı olarak katıldı.  

27.04.2016- Sendikanın 10. yılı dolayısıyla saat 11.30'da Anıtkabir Töreni düzenlendi. Sonrasında da 

TEİS Yönetim Kurulu ve üyeleri ile birlikte, TİTCK ve SGK'dan gelen davetliler ve basın mensupları 

ile birlikte öğlen yemekte buluştular. Burada TEİS'in 10 yılı anlatan ve yeni düzenlemelerden dolayı 

eczacıların sorunlarını dile getiren bir basın açıklaması yapıldı.  

MAYIS - 2016 

14.05.2016- 14 Mayıs Eczacılık Bayramı dolayısıyla "Eczacıya bayram yok" başlığıyla basın 

açıklaması yapıldı.  

23.05.2016- SGK GSS Genel Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığ'na Heberprot adlı ilacın 

geri ödemesinde kurumun uyguladığı fiyat hakkında yazı gönderildi.  

23.05.2016- SGK GSS SGK GSS Yurtdışı İlaç ve Tedavi Hizmetleri Daire Başkanlığı'na Heberprot 

adlı ilacın geri ödemesinde kurumun uyguladığı fiyat hakkında yazı gönderildi.  

31.05.2016- " SGK diyabet hastalarının ilaç parasının yarısını ödemiyor" başlığıyla Heberprot ilacında 

yaşanan sorun basın açıklaması ile kamuoyuna duyuruldu.  

HAZİRAN - 2016 

08.06.2016- "Eczanelerimizde 2. eczacı çalıştırmak için reçete sayısı baz alınmalıdır" diyerek Hürriyet 

Gazetesi'ne özel haber verildi.  

09.06.2016- Türkiye Gazetesi'ne 2. eczacı çalıştırılmasıyla ilgili özel haber verildi.  

13.06.2016- T.C. Sağlık Bakanlığı TİTCK'na Heberprot adlı ilacın geri ödemesinde kurumun 

uyguladığı fiyat hakkında yazı gönderildi.  

09.06.2016- Heberprot ilacı ile yaşanan sorun hakkında mecliste üye milletvekilimiz tarafından soru 

önergesi verildi.  

11.06.2016- İkinci eczacı çalıştırılmasıyla ilgili "Eczacı eczacıya zorla istihdam ettirilmemeli" 

başlığıyla basın açıklaması yapıldı.  

13.06.2016- T.C. Sağlık Bakanlığı TİTCK Başkan Yardımcısı Hakan Eroğlu'na Heberprot adlı ilacın 

geri ödemesinde kurumun uyguladığı fiyat hakkında yazı gönderildi.  

15.06.2016- "Diyabet hastalarının ilaç sorunu hala çözülemedi" diyerek basın açıklaması yapıldı. 

21.06.2016- Hürriyet Gazetesi'ne "Türkiye ilaç ithalinde rekora doğru koşuyor !" diyerek özel haber 

verildi.  

23.06.2016- SGK GSS Genel Müdürlüğü'ne istenilen bilgi üzerine Heberprot ilac ile ilgili fiyat 

değişiklik tarihleri hakkında bilgi gönderildi.  

24.06.2016- Adalet Bakanlığı Ceza Ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü Ankara Açık Ceza İnfaz 

Kurumu Müdürlüğü'ne eczane faturalarının zamanında ödenmemesi ile ilgili yazı gönderildi.  
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27.06.2016- Dünya Gazetesi'ne "Sağlık Bakanlığı ve SGK'nın anlaşmazlığı şeker hastalarını zora 

soktu" başlığıyla özel haber verildi.  

28.06.2016- Doğan Haber Ajansı'na "Ücretsiz olarak sunulan sağlık hizmetinin süresi 30 Haziran'da 

doluyor" başlığıyla özel haber verildi.  

30.06.2016- "Sertifikalar sisteme girilmedi, eczacılar isyan etti" başlığıyla basın açıklaması yapıldı.  

TEMMUZ - 2016 

14.07.2016- Birgün Gazetesi'ne "1 milyon 200 bin şeker hastası ayakları kesilme tehlikesi ile karşı 

karşıya" başlığıyla özel haber verildi.   

15.07.2016- Hürriyet Gazetesi'ne "Hepatit C hastalarının ilaçlarının tedarikinde sorun yaşanıyor, 

eczanelerimizden hastalarımıza ilaç veremiyoruz" başlığıyla özel haber verildi.  

AĞUSTOS - 2016 

01.08.2016- Ankara Emniyet Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne Genel Kurul yapılması hakkında bilgi 

yazısı gönderildi.  
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TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI DENETLEME KURULU RAPORUDUR 

 Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Denetim Kurulu olarak göreve geldiğimiz 08.12.2012 

tarihinden 4. Olağan Genel Kurul'a kadar geçen süre içinde sendika kayıtları tüzüğümüzün 

öngördüğü şekilde idari ve mali açıdan düzenli olarak kontrol edilmiştir.  

 Her incelemede denetime tabi olan bütün defter ve belgelerin ve bunlara dayanarak 

eklerinin sendikanın hizmet binasında bulunduğu ve arşivlendiği saptanmıştır.  

 Tüm Eczacı İşverenler Sendikası'nın yapılan idari denetiminde:  

 Yönetim ve işleyiş ilgili mevzuata, kuruluş tüzüğüne ve genel kurul kararlarına uygun 

olarak gerçekleştirilmiştir. Yönetim kurulu üyeleri kuruluş tüzüğüne göre toplanarak karar 

almış ve alınan kararları karar defterine numara ve tarih sırası ile işleyip imzalamıştır.  

 Üye kayıt fişleri ve defterleriyle üyelikten çıkış bildirimleri ilgili yönetmeliğe uygundur.  

 Gelen-giden evrak defteri düzenli bir şekilde işlenmiş olup evrak numaraları birbirini 

izlemektedir, evrak arşivi düzenlidir.  

 Disiplin kararı ve demirbaş defterleri düzenlidir.  

 Tüm Eczacı İşverenler Sendikası'nın yapılan mali denetimlerinde ise  

gelir ve giderlerin, kanun, kuruluş tüzüğü, genel kurul kararları ile bütçe esasları ve yönetim 

kurulu kararlarına uygun olduğu,  

 Mali işlemlerin, kanunen tutulması zorunlu olan defterlerin, mevzuata uygun olarak 

yasal süreleri içinde işlendiği,   

 Vergi, sigorta ve buna benzer yasal yükümlülüklere ilişkin beyanname ve bildirimlerin 

süresinde verildiği, bunlarla ilgili ödemelerin yasal süresinde yapıldığı, gelir makbuzları ve 

gider evrakının mevzuata uygun olduğu, diğer mali konuların, kuruluş tüzüğü ve yönetim 

kurulu kararlarına uygun olduğu tespit edilmiştir.   

 Denetim Kurulumuzun 4 yıl süresince yaptığı incelemelerde ibraya aykırı bir durum 

saptanmamıştır.   

Genel Kurulunun tensip ve onayına sunarız.  

    TEİS DENETLEME KURULU  

Ecz. Abdurrahman Hayri  Ecz. Ekmel Özkan          Ecz. Şule Yılmaz 

    Başkan    Üye       Üye 
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          12/10/2012 
          TEİS2012-101 
 T.C. 
 SAĞLIK BAKANLIĞI 
 TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU  
 BAŞKANLIĞI'NA 
 ANKARA 
  
Konu : İstanbul İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün eczanelerin işletme kayıt belgesi 
alması yönündeki uygulaması hk. 
 
 İstanbul İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün ekte yer alan 19/09/2012 tarih 
120497 sayılı yazısında eczanelerin gıda tanımı içinde yer alan takviye edici gıdalar ile çocuk 
mamaları ve benzeri ürünler için Tarım Bakanlığı'ndan “İşletme Kayıt Belgesi” alması gerektiği 
bildirilmiştir. 
 İlgili yazıda atıfta bulunularak yasal dayanak olarak gösterilen  Resmi Gazete Tarihi 
17.12.2011 ve Resmi Gazete Sayısı 28145 olan GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY 
İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK'in 1. maddesinde söz konusu yönetmeliğin amacının “gıda 
işletmelerinin kayıt veya onay işlemlerine dair usul ve esasları belirlemek” olması ve aynı 
yönetmeliğin 2. maddesinde kapsamın “gıda işletmeleri” olduğu belirtilmiş olmasına 
rağmen, İl Müdürlüğü'nün açıkça yetki gasbı anlamına gelen bu davranışının başta 6197 sayılı 
Eczacılar ve Eczaneler hakkındaki kanun olmak üzere tüm yasal mevzuata aykırı olduğu 
gerçeği ve gerekçesinden hareketle, Başkanlığınızca durdurulması için gerekli işlemin 
ivedilikle yapılmasını, sonucun tarafımıza yazılı olarak bildirilmesi için gereğini bilgilerinize arz 
ederim. 
        Ecz. Nurten SAYDAN 
         TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
        GENEL BAŞKANI 
 
Ek- İstanbul İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün 19/09/2012 tarih 120497 sayılı 
yazısı 
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          15/10/2012 
          TEİS2012-102 
 
T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI  
HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
ANKARA 
 
 
 Konu: Medula Provizyon Sistemine “Alt Kullanıcı” eklenmesi talebi hk. 
 
 Bilindiği üzere Medula Provizyon Sistemi daha önceki Java uygulamalarının aksine, 
internet erişimi olan her bilgisayardan kullanılabildiği için, kullanıcı adı ve şifrenin kötü niyetli 
üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda eczanenin reçete ve hasta bilgileri dahil bir çok  
bilginin istenmeyen şekillerde kullanımı, hatta reçete kayıtlarının zayi ya da zarara uğratılması 
tehlikesi bulunmaktadır. 
 Bu tehlikenin önlenmesi ve buna benzer istenmeyen durumların yaşanmaması 
amacıyla Medula Proviyzon Sisteminde; reçete silme, ödeme/fatura görme vb. diğer 
bölümlerine erişim hakkının sınırlanabileceği bir alt kullanıcı tanımlama ve yetkilendirme 
bölümünün açılarak, eczane sahibi ve mesul müdürlerinin dilediği sayıda ve belirlediği 
yetkilere sahip kullanıcı tanımlamalarını sağlayacak düzenlemenin yapılması  için gereğini 
bilgilerinize arz ederim. 
 
 
 
              Ecz. Nurten SAYDAN 
      TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
        GENEL BAŞKANI 
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          05/11/2012 
           TEİS2012-104 
 
T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU  
BAŞKANLIĞI'NA 
ANKARA 
 
 Konu: Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Taslağı hakkındaki görüş 
ve önerilerimiz hk. 
 Bilindiği üzere tüm yasal düzenlemeler toplumun zaman içinde değişen ihtiyaçları ve 
talepleri doğrultusunda güncellenmekte ve yenilenmekte olup, yasal düzenlemelerin 
değişmesini isteyenlerin talep ve beklentilerini karşılayacak düzenlemelerin hazırlanıp hayata 
geçirilerek bu beklentinin gerçekleşmesinin sağlanması, ancak demokrasinin olmazsa olmaz 
kurumları sivil toplum örgütlerinin katkılarıyla mümkün olabilmektedir. 
 Bu bağlamda, Sendikamız Kamu Kurumları Komisyonu tarafından, Sağlık Bakanlığı'nca 
hazırlanan Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Taslağı'nda yapılan 
incelemede; Yönetmelik taslağının, eczacılık ve eczane hizmetlerinin günümüz ihtiyaçlarına 
uygun, beklentileri karşılayacak, mağduriyetleri ortadan kaldıracak ve yeni mağduriyetler 
meydana getirmeyecek şekilde bir takım düzeltme ve ilavelerin yapılarak hayata geçirilmesi 
gerektiği tespit edilmiş olup, bu konuda hazırlanan rapor ekte  sunulmuştur. 
 
 Gereğini bilgilerinize arz ederiz. 
 
        Ecz. Nurten SAYDAN 
       TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
        GENEL BAŞKANI 
 
 
 

TEİS KAMU KURUMLARI KOMİSYONUNUN   
ECZANELER VE ECZANE HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI  

HAKKINDAKİ RAPORU 
 
 6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki kanunda yapılan yeni düzenlemeler 
çerçevesinde Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında 
Yönetmelik Taslağı üzerinde yapılan incelemede taslağın geneline göre; 
 —Eczanelerde verilen ilaç ve sağlık hizmetinin ağırlıklı olarak ilaç kısmına vurgu 
yapılarak, eczacı eğitimi ve eczacılık tanımı içinde yer alan ilaç dışı ürünlerle olan ilişkindir 
menin eczacı ve eczacılık tanımından ayrıldığını, 
 —Eczane açılışına kısıtlama getiren yasa değişikliğinin, yasanın yürürlüğe girdiği 
tarihte mevcut eczanesi bulunanların kazanılmış haklarını ileriye dönük olarak olumsuz 
etkileyebilecek yorumlarına karşı açıklık getirmediği, 
 —Ülkemizdeki yapıların fiili durumlarının dikkate alınmayarak, eczacıların hiçbir dahli 
olmadığı halde, eczanelerinin bulundukları binaların imar durumları ile ilgili yaptırımlarla karşı 
karşıya bırakıldığı, 
 —Son yıllarda yaşanan ekonomik kayıpları telafi edecek herhangi bir düzenleme 
yapılmamış olmasına ve eczane ekonomileri ciddi anlamda bozulmuş olmasına rağmen 
eczanelere ekonomik anlamda yeni yükümlülükler getiriyor olması, 
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 Mesleğin icrası sırasında yaşanan sorunların ortadan kalkması beklentisi içindeki 
eczacılık camiasının beklentilerini karşılamak yerine, yeni mağduriyetlerle karşı karşıya 
kalınması gibi istenmeyen bir sonuca ulaşılması tehlikesi mevcut olup, söz konusu taslak 
üzerinde geniş kapsamlı değişiklikler yapılması gerekli görülmekle birlikte, ivedilikle yapılması 
gerekli görülen değişiklikler maddeler halinde aşağıda bilginize sunulmuştur. 
 1-) Eczacılık ile ilgili tanımlarda eczacılığın sadece ilacın üretiminden hastaya 
sunumuna kadar olan süreçle ilgili görev ve yetkiye sahip olduğu, toplum sağlığı ile kişilerin 
ruh ve beden tamlığını sağlayan diğer ürünlere atıfta bulunmaması, eczacı tanımını bugün 
tüm dünyada kabul gören geniş kapsamlı yetki ve uygulama alanından çıkararak, daha dar 
bir çerçeve ile  sınırlandırmaktadır. Bu yüzden taslağın 4. maddesinin B bendinde yer alan 
“Eczacı” tanımına; eğitimini aldığı, eczacılığın var olduğu günden bugüne kadar yetki ve 
sorunluluğunda olan konularda da tek yetkili olduğuna dair ilave yapılması gerekmektedir. 
 
 Değişiklik önerimiz: 
 4. Maddesinin; 
 “Madde 4 / b-) Eczacı: Eczacılık Fakültesi veya Eczacılık Yüksekokulundan mezun 
olmuş veya usulüne göre yabancı okullardaki eğitiminin yeterliliğini tescil ettirmiş, ilaç ve 
hammaddelerinin elde edilişinde, farmasötik madde ve tıbbi müstahzar yapımında fiziksel, 
kimyasal, biyolojik ve toksikolojik analizlerinde, ilacın tanınması, kalitesinin sağlanması, 
kontrolü ve standardizasyonunda, ilacın dağıtımı ve hastaya verilmesinde, ilacın kullanım , 
gözetim ve denetiminde, ilacın üretiminden tüketimine kadar geçen her aşamada ve 
eczacılık hizmetinin kapsamı içinde olan, eğitimini aldığı tüm ürünler ve konularla 
birlikte eczacılık mesleğinin gerektirdiği her alanda idari ve teknik olarak tam yetki ile görev 
alan sorumlu kişiyi,” şeklinde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 
 2-) Mesleğin kanayan yarası haline gelen kontrolsüz ve plansız açılmış olan eczaneler 
sorununun çözümü için yapılmak istenen düzenlemelerin; yeni soru ve sorunların kaynağı 
olmaması, hali hazırda eczacılık mesleğini yapanların ve eczane sahibi olanların ciddi 
mağduriyetlerle karşılaşmaması için, bu düzenlemelerin üzerinde bir takım düzeltme ve 
değişikliklerin mutlaka yapılması gerekmektedir. Şöyle ki; 
 Yönetmeliğin tam anlamıyla yürürlüğe gireceği tarihten önce (ki bu tarih 31/12/2012 
olarak belirlenmiştir) eczacılık fakültelerine kayıt olmuş eczacılık fakültesi öğrencileri ile 
eczacılık yapmaya hak kazanmış olanların bu yönetmelikle getirilen hiçbir kısıtlamaya tabi 
olmaması gerekmektedir. Zira aksine bir düzenleme Anayasamızın 48.  maddesi ile güvence 
altına alınmış olan “Çalışma Hürriyeti” ilkesine aykırı bir durum oluşturacaktır. 
 Anayasamızın 48. Maddesi’nin: 
  “ Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir. Özel 
teşebbüsler kurmak serbesttir. 
Devlet, özel teşebbüslerin millî ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun 
yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır.” 
 amir hükmüne göre Devletin alacağı tedbirler, kazanılmış hakları almak ve veya 
bunların kullanılmasını engellemek amacına yönelik olamayacağı gibi, senelerce eczacılık 
yapmış,  fakülteyi kazandığında, eczacılık yaptığında bulunmayan bir kural yüzünden dilediği 
yerde eczane açmak gibi kazanılmış hakları elinden alınan meslek sahiplerinin en temel hak 
olan “yaşam” alanında uğrayacağı mağduriyete hiçbir hukuk kuralı cevaz veremez.  
 Oysa; yasal düzenleme sonrası bu mesleği seçecek olanlar, kendilerinin bu gibi bir 
yaptırıma muhatap olacağını daha meslek seçimini yapmadan bilecekleri için, gelecek 
planlarını buna göre yapacak, ek bir meslek, bir başka anadal veya yandal eğitimi alacaklar 
ve istedikleri yerde eczane açamayacakları bir durumla karşılaştıklarında ise hayatlarını idame 
ettirebilecekleri bir çalışma alanları olacaktır. 
 Kaldı ki; yasal düzenlemede eczanelerini kapatanların yeniden açamayacağı 
konusunda açık bir düzenleme yoktur. 6197 sayılı Yasa’nın değiştirilen 5. maddesinde 
yeniden eczane açılması kriterleri belirtilirken sürekli olarak “eczane açmak, devretmek, 
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nakletmek”ten söz edilmektedir. 6308 sayılı değişiklik Kanununun hiçbir yerinde 
“eczane kapatmaktan, eczanesini kapatan eczacının yeniden eczane açmasından” 
açıkça söz edilmemekte ve herhangi bir yasaklama çerçevesi çizilmemektedir. 
Dolayısıyla kazanılmış hak düzenlemesini içeren Geçici 3. maddede nasıl açıkça kapatılan 
eczanelerin durumundan söz edilmiyorsa, eczane açılmasında yeni kriterler getiren 5. 
maddede de “eczanesini kapatan eczacının hukuki durumundan” söz edilmemektedir.  
 Diğer taraftan Kanun teklifinin gerekçesinde “Kanun, çıkışından daha önce 
eczacılık yapma hakkını kazanmış veya eczacılık fakültesini kazanmış, okuyan 
kişilerin haklarını da saklı tutmaktadır.” ifadesine yer verilmiştir. Kanunun gerekçesine 
uygun bir kanun ve yönetmeliğin hayata geçmesi için; 
 Değişiklik önerimiz: 
 Taslağın Geçici 2. maddesinde yer alan, eczacılık fakültesi öğrencileri ile eczacılık 
yapmaya hak kazanmış olanlar için eczane açma, nakil ve yardımcı eczacılıkla ilgili 
konularda getirilmiş istisna tanıyan “bir defaya mahsus olmak üzere” şeklindeki 
ifadenin metinden çıkarılması gerekmektedir. 
  3-) Taslağın 6. maddesinde yer alan “Eczane açılmasına ilişkin kriterler” başlıklı 
bölüme eczane açılacak yerlerin tespit ve ilanı ile ilgili açıklayıcı bir madde 
eklenmesi gerekmektedir. Zira bu maddenin uygulanmasına ilişkin bir düzenleme 
yapılmadığı takdirde özellikle büyükşehirlerde eczane olarak kullanılabilecek yerlerin hak 
sahiplerince kiralanmasında ciddi anlamda hak kaybı ve mağduriyetler yaşanacaktır. Şöyle ki; 
  Yeni düzenlemeye göre eczane açmak için nüfus kriterine uymak zorunda olan 
eczacının Sağlık Bakanlığı'nın yayınlayacağı eczane açılabilecek yerlere ilişkin listeyi beklemesi 
ve bu listeye göre başvuru yapması gerekmektedir. Bakanlığın yapacağı eczane açılabilecek 
yerlere ilişkin liste yayınlama sürelerinin eczane açmak isteyen, bu yüzden de dükkan kiralamak 
zorunda olan kişileri mağdur etmeyecek zaman aralıklarında olması gerekmektedir. Zira eczane 
açmak isteyen eczacılar kiralık dükkan bulmanın özellikle büyükşehirlerde zorluğunu göz 
önünde bulundurarak, Bakanlığın açıklayacağı listeyi beklerken, nüfus kriterine uygun olduğunu 
düşündükleri bölgelerde dükkan kiralayarak bu bölgelerle ilgili listelerin yayınlanmasını ve 
müracaatların kabul edilmesini beklemek zorunda kalacaklardır. Listeler açıklandığında ve 
başvuruları kabul edilmediğinde aradan geçen sürenin uzun olması yüzünden ciddi maddi 
kayba uğrayabileceklerdir. Dolayısıyla bu maddenin giriş bölümüne ilişkin ; 
 Değişiklik önerimiz: 
 “Eczane açılacak yerler, ilçe sınırları içindeki nüfusa göre en az 3500 kişiye 1 eczane 
olacak şekilde ve bu yönetmeliğin 10. Maddesinde belirtildiği şekilde tespit olunan İlçe 
katsayıları ile birlikte, Sağlık Bakanlığı tarafından ocak ayının ilk haftasından başlamak üzere  
her üç ayda bir 10 iş günü müddetle kamuya açık şekilde Bakanlık web sitesinde ilan olunur. 
İlan süresinin bitiminden itibaren ilan olunan yerler için başvuru süresi 10 iş günü olup, süre 
sonunda bu yerler için başvuruda bulunan eczacıların isimleri ve yerleştirme puanlarının yer 
aldığı liste Sağlık Bakanlığı tarafından 10 iş günü süreyle yine kamuya açık şekilde Bakanlık web 
sitesinde askıda tutulur. Olabilecek itiraz ve/veya düzeltmeler için, ilgili eczacı tarafından 
Bakanlığa 10 iş günü içerisinde başvuru yapılır. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz 
Kurumu ile Türk Eczacıları Birliği tarafından görevlendirilecek temsilcilerin bulunduğu komisyon 
tarafından 10 iş günü içerisinde itiraz ve/veya düzeltme talebi değerlendirilir. İtiraz ve düzeltme 
talebinde bulunan eczacıya değerlendirme sonucu yazı ile bildirilir.” şeklindedir. 
 4-) Taslağın 6.maddesinin 1. bendinde yer alan “Hiç eczanesi olmayan yerleşim 
birimleri” ifadesi yoruma çok açık bir ifade olup, yönetmelikteki ilçe nüfusuna göre 
sınırlamayla çelişmektedir. Bu çelişkinin giderilmesi için, bu düzenlemenin amacına uygun 
açıklayıcı bir düzeltme yapılmalıdır. 1. fıkrada yer alan “Hiç eczanesi olmayan yerleşim 
birimlerinde nüfus kriterine bakılmaksızın bir eczanenin açılmasına müsaade edilir.” cümlesi 
yerine 
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 Değişiklik önerimiz: 
 Taslağın 6.maddesinin 1. bendinde “İlçe belediyesi sınırları dışında kalan (belde, köy 
vb.) yaşam alanları yerleşim birimi olarak kabul edilir. Bu yerleşim birimlerinde eczane yoksa 
nüfus kriterine bakılmaksızın bir eczanenin açılmasına müsaade edilir. ” şeklinde düzenleme 
yapılmalıdır.   
  5-)  Taslağın 17.maddesinin 2. bendinde yer alan “Eczane olarak kullanılacak 
binanın imar mevzuatına göre inşa edilmiş olması ve yapı kullanım izni bulunması 
gerekir.” şeklindeki düzenleme ülke gerçeklerine aykırı bir düzenleme olup, uygulanması 
durumunda ciddi anlamda hak kaybı ve mağduriyetler yaşanacaktır. Zira: ülkemizde yasal 
düzenlemelere en önce uyması gereken kurumlar Kamu Kurumları olmasına rağmen halen 
birçok Kamu binasının yapı kullanım izni bulunmamaktadır. Yapı kullanım izni olmayan bir 
kurumun aynı eksiği olan bir eczaneye ruhsat vermemesi, taslakta yer alan Geçici 1. 
maddeye göre de bu eksiği 18 ay içerisinde gidermeyen eczanenin faaliyetinin durdurulacak 
olması kabul edilebilir bir düzenleme değildir. Zira eczacılar kendilerinin hiçbir dahli olmayan 
bir konuda ve üstelik aktif husumet ehliyetleri olmayan ve düzelttirme imkân ve ihtimallerinin 
bulunmadığı bir konuda idari ve yasal yaptırıma muhatap edilmektedirler. 
 Ülkemizde faaliyet gösteren eczanelerin yapı kullanma izin belgelerinin olup olmadığı, kaç 
tanesinin bina inşaat ruhsatı dahi olmaksızın arsa tapusuyla faaliyet gösterdiği konusunda 
istatistikî bir çalışma yapılması ve bundan sonra bu maddenin tartışmaya açılması 
gerekmektedir. Bu yüzden ;  
 Değişiklik önerimiz: 
 17.maddenin 2.bendinin, belirtmiş olduğumuz istatistikî tespitlerin yapılıncaya kadar 
tamamen düzenlemeden çıkarılması gerekmektedir. 
 6-) Taslağın 12. maddesinin 1. bendinde yer alan “yüksek lisans veya doktora 
eğitimi alacaklar bu eğitim süresince” eczanelerine bir mesul müdür ataması mecburiyeti 
getiren düzenleme 6197 sayılı kanunun 19.maddesinde yer alan eczacıların öğretmenlik görevi 
almalarına izin veren düzenlemeye aykırıdır.  Zira; öğretmenlik görevini yerine getirirken mesul 
müdür ataması gerekmeyen bir eczacının uygulamada öğretmenliği de içinde barındıran bir 
eğitim nedeniyle mesul müdür atamak zorunda bırakılması Kanunun amaçlarına da aykırıdır. Bu 
yüzden; 
 Değişiklik önerimiz: 
 Taslağın 12. maddesinin 1. bendinde yer alan “yüksek lisans veya doktora eğitimi 
alacaklar bu eğitim süresince” ifadesinin taslaktan çıkarılması gerekmektedir. 
 7-) Taslağın 14.  maddesinin 2. Bendinde yer alan “Bu eczanelerden üniversitenin 
sosyal güvencesi bulunmayan öğrencilerine ilaç satışı yapılabilir” şeklindeki ifade 
redakte hatası olarak düzenlenmiş olmalıdır ki, bu durumda olan öğrencilere ancak ücretsiz ilaç 
verilebilir. Kaldı ki, 5560 Sayılı yasa ile artık bu öğrenciler de Sosyal Güvenlik hizmetinden 
ücretsiz olarak yararlanmakta olduğundan bu maddedeki ilaç satışı yapılabilir ifadesi “ücretsiz 
olarak ilaç verilebilir” şeklinde düzeltilmelidir.  
  Değişiklik önerimiz: 
 Taslağın 14.  maddesinin 2. bendinde yer alan ifadenin “Bu eczanelerden üniversitenin 
sosyal güvencesi bulunmayan öğrencilerine ücretsiz ilaç verilebilir” şeklinde yeniden 
düzenlenmesi gerekmektedir. 
 8-) Mevcut yönetmeliğin 8. maddesinde yer alan "Kanun’da belirtilen kurumlar 
dışında hiçbir kurum eczane açamaz." hükmü bu taslakta yer almadığından çeşitli kurum 
ya da kuruluşların çeşitli amaç ve nam altında eczane açabilmesinin de önü açılmakta olup bu 
durumun kabul edilebilmesi mümkün değildir. Bu yüzden; 
 Değişiklik önerimiz: 
 Taslağın 14.  maddesinin 4. bendi olarak "Kanun’da belirtilen kurumlar dışında 
hiçbir kurum eczane açamaz." hükmünün ilave edilmesi gerekmektedir. 
   9-) Taslağın 14. maddesinin 3. bendinde devlet hastanelerinin sayılmamış 
olması, buralarda sunulan ilaç hizmetinin eczanesiz ve eczacısız olarak verilmesine neden 



 45 

olacak ve yasal düzenlemenin amacına ters düşecektir. Ayrıca Yönetmelik hükümlerine göre 
ruhsatname ve mesul müdürlük belgesi düzenlenen üniversite, devlet ve özel hastanelerde 
bulunan eczanelerden atanmış eczacının ayrılması halinde bu ayrılışın on beş günü aşması 
durumunda düzenlenen belgeler iptal edilmelidir. Bu yüzden;  
  Değişiklik önerimiz: 
 Taslağın 14.  maddesinin 3. bendi olarak “Üniversiteler ile özel hastanelerde ve devlet 
hastanelerinde bulunan eczanelere bu yönetmelik hükümlerine göre ruhsatname ve mesul 
müdürlük belgesi düzenlenir. Adına ruhsatname ve mesul müdürlük belgesi düzenlenmiş 
eczacının görevinden ayrılması ve on beş gün içinde yerine eczacı görevlendirilmemesi 
durumunda, söz konusu belgeler iptal edilir.” şeklinde yeniden düzenlenmelidir. 
 10-) Taslağın 13. maddesinin 1. bendinde yer alan “Serbest eczanelerde aylık 
asgari ... reçete veya asgari ücretin ... tutarında ciro yapılması halinde ikinci eczacı 
çalıştırılması zorunludur.” şeklindeki düzenlemeden anlaşıldığı üzere henüz bu konuda 
kesin bir rakam belirlenmemiş olup, önerilere göre bir tespit yapılacaktır. Ancak; yasada ikinci 
eczacı için verilecek aylık ücretin asgari ücretin üç katı olarak belirlenmiş olması, yani günümüz 
koşullarına göre bir eczanenin aylık 3 bin TL'den fazla bir giderle personel istihdam etmek 
zorunda bırakılması, eczacıların içinde bulunduğu ekonomik durum göz önünde 
bulundurulduğunda kolayca uygulanabilecek bir düzenleme olarak gözükmemektedir. Zira 
büyük şehirlerde böyle bir ekonomik gücü olan eczane sayısı çok az olmasına karşın Anadolu'da 
büyük şehirlerdekinden fazla sayıda bu güçte eczane bulunabilecek, ancak o bölgelerde de 
ikinci eczacı bulmak ve çalıştırmak mümkün olmayacaktır. Bu yüzden bu uygulamanın 
tamamen bölge eczacı odaları ile tespit edilerek belirlenecek şekilde düzenlenmesi 
gerekmektedir. 
  Değişiklik önerimiz: 
 13. maddesinin 1. bendinin “Reçete sayısı ya da ciro miktarı bölge eczacı odalarınca her 
yıl belirlenen “aylık asgari reçete” veya “asgari tutarda ciro yapılması”  kriterlerine istinaden 
serbest eczanelerde ikinci eczacı çalıştırılması zorunludur. Bölge eczacı odalarınca belirlenen 
miktarlar Türk Eczacıları Birliği'nce Bakanlığa bildirilir ve Bakanlıkça yayınlanarak yürürlüğe 
girer. Bu düzenlemenin uygulanmasında eczanelerin ekonomik koşulları göz önünde 
bulundurularak yaptıkları itirazlara göre Bakanlık ve Türk Eczacıları Birliği'nce aynı takvim yılı 
içinde yeniden düzenleme yapılabilir.”   şeklinde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 
 11-) Taslağın 17. maddesinin 4. bendindeki “..ve bazı bölge eczacı odalarınca 8 
saatten fazla açık bulundurulmasına izin verilen eczaneler...” ifadesi ile hangi kritere 
göre belirleneceği belli olmayan bazı eczanelere 24 saat açık olma hakkını tanıyan düzenleme, 
objektif hukuk kurallarına açıkça aykırıdır. 
 Zira; Bölge eczacı odalarına bu yönde bir taleple yapılacak başvurulara eczacı odalarınca 
hangi kritere göre izin verileceği, hangi kriterlerin göz önünde bulundurulacağı belirlenmiş 
olmamakla birlikte, böyle bir düzenlemenin hangi ihtiyaca karşılık olarak hayata geçirilmek 
istendiği de bilinmemektedir.  
 Bütün yasal düzenlemeler gelişen ve değişen koşullar nedeniyle oluşan ihtiyaçlara 
istinaden yapıldığı halde bu yönde bir düzenlemeyi gerektirecek bir gelişim ve değişim olmadığı 
gibi, verilecek izinlerin hiçbir objektif kriter belirlenmeksizin çerçevesi çizilmemiş bir yetki ile 
bölge eczacı odalarının takdirine bırakılmış olması hukuka uygun olmadığı gibi, uygulamada bir 
çok sorun yaşanmasına neden olacaktır.   
  Değişiklik önerimiz: 
  Taslağın 17. maddesinin 4. bendindeki “..ve bazı bölge eczacı odalarınca 8 saatten 
fazla açık bulundurulmasına izin verilen eczaneler...” ifadesinin çıkarılması gerekmektedir. 
 12-)  Taslağın 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesindeki “Bodrum 
katlar laboratuar olarak kullanılamaz” şeklindeki ifade mevcut eczanelerin de bu şartı en 
geç on sekiz ay içerisinde yerine getirmek zorunda bırakılmaları nedeniyle ciddi anlamda 
mağduriyet yaşanmasına neden olacaktır. 
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 Zira ; bu yönetmelik değişikliği yürürlüğe girmeden önce açılmış olan ve laboratuarları 
bodrum katında olan eczaneler bulundukları binanın fiziki koşulları müsait olmadığı için bu 
değişikliği yerine getiremeyecekleri için ciddi anlamda mağdur olacaklardır. 
 Eczanesini nakleden ve yeni eczane açacak olanları kapsaması gereken düzenleme 
Geçici 1.maddede istisna getirilmediği için bütün eczaneleri kapsamakta, bu durum da 
kazanılmış hakların kullanılmasını engelleyen hukuka aykırı bir durum meydana getirmektedir. 
Yönetmeliğin bu şekliyle hayata geçmesiyle ciddi mağduriyetler yaşanacağı için; 
  Değişiklik önerimiz: 

GEÇİCİ MADDE 1- (1). fıkrasının 1.cümlesinin ; “Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden 
önce açılma ruhsatı verilmiş bulunan eczaneler, 17 nci maddenin birinci fıkrası ile 
üçüncü fıkrasının ikinci cümlesindeki hükümleri hariç olmak üzere, Yönetmeliğin 
diğer hükümleri ile öngörülen gerekleri en geç on sekiz ay içerisinde yerine getirmek 
zorundadırlar. ” şeklinde yeniden düzenlenmelidir. 

13-) Taslağın 23. maddesi ile eczanelerin kullanacağı ışıklı ve ışıksız levhalara 
standardizasyon getirilmekle birlikte bu levhaları kullanmaları da zorunlu hale getirilmektedir. 

Eczaneler; görülmesi, kolayca bulunması gereken, kamu hizmeti sunan bir sağlık 
kuruluşu olduğundan, levhalarının halkın kolayca eczaneleri görmesi amacıyla yasal düzenleme 
ile zorunlu tutulmuş olması, bu levhaların reklam amacıyla kullanılmadığını ve 
kullanılmayacağını açıkça ortaya koymaktadır.  

Bu şekilde kamu hizmeti sunan kurum ve kuruluşlara tanınan “pozitif ayrımcılık” 
çerçevesinde birçok kurum ve kuruluş belediyelere ödenen ilan ve reklam vergisinden muaf 
tutulmaktadır. 

Yasal düzenleme gereği kullanılan levhaların ilgili mevzuat gereği de ilan reklam 
vergisine konu olması mümkün olmadığından;  

 Değişiklik önerimiz: 
Taslağın 23. maddesinin sonuna gelmek üzere “ Bu yönetmelik gereği eczanelerin asmış 

olduğu eczane levhaları her türlü harç ve vergiden muaftır.”  şeklinde bir düzenleme 
yapılmalıdır. 

14-) Taslağın 38. maddesinin 3.bendinde yer alan “Eczanelerde satışına izin 
verilen ürünlerin toptan satışı yapılamaz” şeklindeki düzenleme eczaneler arasında 
yapılmakta olan takas ve ecza depolarına yapılan iadeleri de kapsadığından uygulamada ciddi 
anlamda birçok sorun yaşanmasına neden olacaktır. 

Zira; Eczaneler İTS üzerinden bildirim yaparak kendi aralarında takas yapabilmekte, 
yanlış veya fazla gelen ilaçlarını İTS üzerinden bildirim yaparak fatura karşılığında depolara iade 
edebilmekte iken bu düzenleme ile bu haklarını kullanamaz hale gelebileceklerdir. 

Yasal düzenlemenin amacı eczanelerin yasa ile ecza depolarına tanınan toptan ilaç satışı 
yetkisini, haksız ve hukuka aykırı bir şekilde paydaşlar dışına ilaç satışında kullanmasının önüne 
geçmek olduğundan, İTS üzerinden bildirim yapılarak, GLN numarası olan paydaşlar arasında 
yapılan ilaç hareketlerine istisna getirilmelidir. Bu yüzden; 

Değişiklik önerimiz: 
Taslağın 38. maddesinin 3.bendinin “Eczanelerde satışına izin verilen ürünlerin (GLN 

numarasına sahip paydaşlar arasında İTS üzerinden yapılanlar hariç) toptan satışı 
yapılamaz” şeklinde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 
      15-) Taslağın 44.maddesinde yer alan “Eczanenin hizmet verdiği saatlerde mesul 
müdür eczacı varsa ikinci eczacı ve yardımcı eczacılar görevi başında bilfiil 
bulunmak zorundadır.” şeklindeki düzenleme, yardımcı eczacı ve/veya ikinci eczacı 
çalıştırılan eczanelerin mesul müdürlerinin eczanelerinden kısa süreliğine de olsa ayrılmalarına 
engel teşkil etmektedir. Oysaki bir eczacının mesai saatleri içerisinde dahi olsa her an 
eczanesinde hazır halde bulunmasını beklemek hayatın olağan akışına aykırıdır. Kaldı ki, mesul 
müdür eczacı sırf bu sebeple dahi olsa, ikinci veya yardımcı eczacı çalıştırıyor olabilir. Bu 
sebeple, ikinci ve/veya yardımcı eczacı var iken mesul müdür eczacının makul bir süre için 
eczanesinden ayrılmasına olanak sağlanmalıdır. 
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              Değişiklik önerimiz: 
             Taslağın 44.maddesinin ilk cümlesinin “Eczanenin hizmet verdiği saatlerde 

mesul müdür eczacı varsa ikinci eczacı ve/veya yardımcı eczacılardan birisinin görevi başında 
bilfiil bulunması zorunludur. Ancak mesul müdür eczacı, eczanesinden İl Sağlık Müdürlüğü’ne 
haber vermeksizin 72 saatten uzun bir süre ayrılamaz.”  şeklinde yeniden düzenlenmesi 
gerekmektedir.  

 
 

TEİS KAMU KURUMLARI KOMİSYONU 
          
 
 
          
          08/11/2012 
          TEİS2012-105 
 
T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 
GSS, İLAÇ VE ECZACILIK DAİRESİ  
BAŞKANLIĞI'NA  
ANKARA 
 Konu : İthal edilmeyen enteral beslenme solüsyonunun Medula Provizyon 
Sisteminden kaldırılması hk. 
 
 Üyelerimizden gelen şikayette; Numil firmasına ait Fortini isimli enteral beslenme 
solüsyonunun ithalatının yapılmadığı, yerine aynı firmanın Fortini Multifibre isimli enteral 
beslenme solüsyonunun ithal edildiği, bu yüzden de sadece Fortini yazılı olan reçetelere 
Fortini Multifibre isimli enteral beslenme solüsyonunun verildiğinde kesintiye uğradıklarını 
bildirmişlerdir.   
 Sendika olarak Numil firması ile yaptığımız görüşmede Etkin madde kodu SGKEZB 
olan Fortini isimli enteral beslenme solüsyonunun ithalatını yapılmadığı, durumun 
kurumunuza yazılı olarak iletildiği bildirilmiştir. 
 Sağlık Uygulama Tebliği'nin “6.4.2. Eşdeğer İlaç Uygulaması” başlıklı bölümünde 
yer alan “...ürünlerin eczacılar tarafından ulaşılabilir olması gerekir. Bu amaçla, tavana esas 
en ucuz ilaç olarak belirlenen ilacın en az 5 ay piyasada bulunma ve ilgili eşdeğer ilaç 
grubuna dâhil olan ilaçlar arasından en az %1 pazar payına sahip olması gözetilir...” amir 
hükmüne göre ; 
 Etkin madde kodu SGKEZB olan Fortini isimli enteral beslenme solüsyonu yerine aynı 
etken madde kodlu Fortini Multifibre adlı enteral beslenme solüsyonunun verilmesi 
durumunda herhangi bir kesinti yapılmaması, yapılmış olanların düzeltilmesi ve Medula 
Provizyon sisteminde gerekli düzenlemenin ivedilikle yapılarak yaşanan mağduriyetlerin 
giderilmesi için gereğini bilgilerinize arz ederim. 
          Ecz. Nurten SAYDAN 
           TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
            GENEL BAŞKANI 
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          08/11/2012 
          TEİS2012-106 
 
T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 
BAŞKANLIĞI 
GSS İLAÇ VE ECZACILIK DAİRESİ  
BAŞKANLIĞ'INA  
ANKARA 
 
 Konu : Diyaliz reçetelerine eklenen tetkik sonuçları hk. 
 
 Bilindiği üzere Sağlık Uygulama Tebliği'nin 6.2.9.A-1 maddesi'nde yer alan  “...Bu 
değerlere hemodiyaliz hastalarında 3 ayda bir, periton diyaliz hastalarında 4 ayda bir bakılır 
ve tetkik sonuç belgesi reçeteye eklenir...” şeklindeki düzenlemeye göre eritropoietin ve 
darbapoetin kullanan hemodiyaliz hastalarının belirli aralıklarla yaptırdıkları laboratuar 
tetkiklerinin reçetelere eklenmesi zorunluluğu bulunmaktadır. 
 Sağlık Uygulama Tebliği'ndeki düzenlemeye göre hemodiyaliz hastalarında 3 ayda bir, 
periton diyaliz hastalarında 4 ayda bir yenilenmesi gereken tetkik sonuçlarının Kocaeli Sağlık 
ve Sosyal Güvenlik Müdürlüğü'nce (bu reçetelerin her ay yenilendiği gerekçesiyle) son bir aya 
ait olmasının istendiği yönünde üyelerimizden Sendikamıza bildirimde bulunulmuştur. 
 Üyelerimizin haksız kesinti ve mağduriyet yaşamasına neden olan Kocaeli İl 
Müdürlüğü'nün Sağlık Uygulama Tebliği'ne aykırı uygulamasının sonlandırılarak yaşanan 
mağduriyetlerin giderilmesi için gereğini bilgilerinize arz ederim. 
 
        Ecz. Nurten SAYDAN 
       TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
        GENEL BAŞKANI 
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          14/12/2012 
          TEİS2012-117 
 
T.C.  
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
GENEL SAĞLIK SİGORTASI  
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İLAÇ VE ECZACILIK DAİRE  
BAŞKANLIĞI'NA  
ANKARA 
 
 Konu : Rapor eki belgelerin, E-reçete açıklama bölümünde yer almasının istenmesi 
uygulaması hakkında 
 
 Sendikamıza üyelerimiz tarafından yapılan bildirimlerde, bazı SGK Sağlık Sosyal 
Güvenlik Merkezleri tarafından Osteoporoz tedavisinde kullanılan ilaçlara ait E-raporun 
açıklama kısmında yer alan T değerinin, ilgili rapora ait E-reçetenin de açıklama kısmında yer 
almasının istendiği belirtilmiştir. 
 Başkanlığınızın  17.08.2012 tarih, B.13.1.SGK.0.11.03.01/GSS-14741250 sayılı yazısı 
ile Osteoporoz tanısı konmuş ve KMY ölçüm değerlerine göre ilaç kullanması gereken hastalar 
için düzenlenen E-reçetelerin açıklama kısmına KMY ölçüm değerlerinin yazılması gerektiği 
duyurulmuştur.  
 Ancak, birçok hastanede hekimler E-reçetelerin açıklama kısmına gereken bilgileri 
yazmamakta, söz konusu bilgilerin eksikliği tespit edilen ve kontrol aşamasına girmiş 
reçetelerde de düzeltme yapamamakta, ölçüm sonuçlarının fotokopisinin eklenmesi ise İl 
Müdürlüklerinizce kabul edilmemektedir.  
 Bu şekilde düzenlenen reçeteyle eczaneye başvuran hastalar eksikliklerin 
giderilebilmesi için hekime yönlendirildiğinde ise hekimlerin bir çoğu böyle bir uygulamanın 
olduğundan haberleri olmadığı gerekçesiyle ya hasta ile tartışmakta ya da bir başka eczaneye 
yönlendirmekte, ciddi anlamda hasta ve eczacı mağduriyeti yaşanmaktadır.  
 Yaşanan bu olumsuzlukların giderilmesi için, daha önce Başkanlığınızca 
kurumunuz web sitesinden 09/11/2010 tarihinde duyurulmuş olan ; 
 “...Elektronik rapor düzenlenmesi durumunda Tebliğ’de rapora ekleneceği 
belirtilen belgelere ait bilgiler rapor içinde belirtilecek olup, ayrıca belge 
istenmeyecektir... “ 
 Açıklamasına  ve elektronik rapor uygulamasının amacına uygun olarak, E-
reçetede söz konusu bilgilerin yer alması zorunluluğunun kaldırılarak, İl 
Müdürlüklerinizce de bu şekilde işlem yapılmasının sağlanması için gereğini 
bilgilerinize arz ederim. 
 
 
        Ecz. Nurten SAYDAN 
      TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
        GENEL BAŞKANI 
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          14/12/2012 
          TEİS2012-118 
T.C.  
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
GENEL SAĞLIK SİGORTASI  
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İLAÇ VE ECZACILIK DAİRE  
BAŞKANLIĞI'NA  
ANKARA 
 
 Konu : Sağlık kuruluşlarınca verilen E-raporlarda tedavi şeması girişinde yapılan 
hatalar hk. 
 Sendikamıza üyelerimiz tarafından yapılan bildirimlerde, sağlık kuruluşlarınca Sağlık 
raporuna etken madde adının yazılmasının yeterli olduğu ilaçlar için çıkarılan bazı E-
raporlarda  “Rapor etkin madde bilgileri” başlıklı bölümünde ilaç tedavi şemalarının neredeyse  
tamamına yakının yanlış girildiği, doz birimlerinin yanlış işlendiği bildirilmektedir. 
 Sağlık kuruluşu tarafından E-rapora dozlar girilirken örneğin ; miligram (mg) yerine 
mikrogram (mcg) girilebilmekte veya insülin dozu 1*1 olarak kaydedilebilmektedir.  
 Sağlık Uygulama Tebliği'nin 6.1.3. Sağlık raporlarının düzenlenmesi başlıklı bölümünün 
3.bendinde yer alan “...Sağlık raporuna etken madde adının yazılmasının yeterli olduğu ilaçlar 
için hastanın kullanacağı ilacın etken madde miktarı ve günlük kullanım dozu reçete ile 
düzenlenecektir. Ancak raporda ilacın etken madde miktarının ve günlük kullanım dozunun 
ayrıntılı olarak belirtilmiş olması halinde belirtilen doz miktarı aşılamaz.” 
 hükmü doğrultusunda yanlış yazılmış doz miktarları ve birimleri yüzünden hasta ve 
eczacı mağduriyeti yaşanmaması için rapor çıkaran sağlık kuruluşlarının Medula girişlerinde 
etken madde doz miktarı ve doz birimlerinin etken maddeler ile uyumlu hale getirilmesi 
amacıyla  Medula'da gerekli düzenlemenin yapılması  için gereğini bilgilerinize arz ederim. 
 
        Ecz. Nurten SAYDAN 
      TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
        GENEL BAŞKAN 
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         19/12/2012 
          TEİS2012-120 
 
T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ 
KURUMU BAŞKANLIĞI'NA 

 
ANKARA 

 
 Konu : Başkanlığınızca “Ara Ürün” izni verilmiş ürünlerin internet 
ortamında satışının önlenmesi hk. 
 
 Bilindiği üzere Ara Ürün kapsamına giren ürünlerin ambalaj ve etiketlenmesi; ‘’Beşeri 
ve Tıbbi Müstahzarlar Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliği’’ne Tanıtımı; ‘’Beşeri İspençiyari ve 
Tıbbi Müstahzarların Tıbbi Tanıtım Yönetmeliği’’ ile ‘’Beşeri İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarların 
Tıbbi Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’’ hükümlerine 
tabidir.  
 
 Ancak; 1262 Sayılı Kanuna ilgili mevzuata ve yargı kararlarına aykırı bir şekilde, son 
zamanlarda halk sağlığını olumsuz etkileyecek boyutta , özellikle internet üzerinden bu 
kapsamda olan ürünlerin tanıtımı ve satışı Başkanlığınızın girişimlerine rağmen hala devam 
etmektedir. www.kanlicaeczanesi.com  adlı siteden yapılan ilaç ve ilaç dışı ürünler, bu defa; 
Eczanenin adı, adresi ,telefonu  aynı olmak üzere www.kanlicakozmetik.com adresinden 
(reflor, zetion vb. gibi) Başkanlığınızca “Ara Ürün” izni verilmiş olan ürünler internet üzerinden 
kontrolsüz ve denetimsiz bir şekilde satılmaktadır. Başkanlığınızca satışı yasaklanan bazı 
ürünlerin de yasaklandığı tarihten sonra dahi satışının bu site üzerinden devam ettiği 
bildirilmektedir.   
 
 Halk sağlığını olumsuz etkileyen, eczacılık etik ve deontoloji kurallarına ve ilgili tüm 
mevzuata aykırı bu tür reklam ve satış faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla; İlgili İlaç 
Firmalarının sadece ecza depolarına ve eczanelere satış yapmaları hakkında uyarılarak, aykırı 
davranışta bulunanlar ile internet ortamında tanıtım ve satış faaliyetlerinde bulunan ilgililer 
hakkında gerekli yasal işlemin başlatılması için gereğini bilgilerinize arz ederim. 
 
       Ecz. Nurten SAYDAN 
       Tüm Eczacı İşverenler Sendikası 
         Genel Başkanı  
 
 
 
Ek – Satış ve reklam yapılaninternet sitelerinin linkleri ile sayfa fotoğrafları 
  
http://www.kanlicakozmetik.com/Iletisim.aspx 
 
http://kanlicaeczanesi.com/Icerik/Firma.aspx?IcerikID=1 

           
 
 
 
 
 

http://www.kanlicaeczanesi.com/
http://www.kanlicakozmetik.com/
http://www.kanlicakozmetik.com/Iletisim.aspx
http://kanlicaeczanesi.com/Icerik/Firma.aspx?IcerikID=1
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          11/01/2013 
          TEİS2013-01 

 
 
 
 

T.C.  
ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Çalışma Genel Müdürlüğü’ne 
  

 
İlgi : 21/12/2012 tarih, B.13.0.ÇGM.0.10.01.00/915/17265/sayı ve İşkolları Yönetmeliği 
hakkında yazınız 
 Yönetim Kurulu’muzca Tüm Eczacı İşverenler Sendikası’nın, 19/12/2012 tarih ve 
28502 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşkolları Yönetmeliği EK-1 İşkolları Listesinde yer 
alan 17 sıra sayılı “Sağlık ve Sosyal Hizmetler” işkolunda faaliyette bulunduğu 
kararlaştırılmıştır. 

Bilgilerinize sunulur.  
 

 Tüm Eczacı İşverenler Sendikası 
                 Başkanı 

                                                                                  Nurten Saydan 
 
 

 
11/01/2013 

         TEİS 2013-05 
 
 
 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI  
 GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 İLAÇ VE ECZACILIK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA  
 ANKARA 
 
 
 Konu: E-reçete uygulamasında yaşanan sorunlar hakkında. 
  
 
 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren ülke genelinde uygulamaya başlanan E-reçete 
uygulamasında yaşanan sorunlar hakkında Sendikamız Kamu Kurumları Komisyonu tarafından 
hazırlanan ve bunların çözüm önerilerini içeren rapor ekte bilginize sunulmuş olup, 
 Yaşanan sorunların ivedilikle çözümü için gereğini bilgilerinize arz ederim. 
 

         
 
         Ecz. Nurten SAYDAN 
              Tüm Eczacı İşverenler Sendikası  
             Genel Başkanı 
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E-REÇETE UYGULAMASINDA YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
1-)  Kurumunuz tarafından yapılan açıklamalara göre E-reçeteye yazılan kırmızı ve yeşil 
reçete ilaçlar için, reçete ekine kırmızı ve yeşil reçete eklenmesine gerek olmadığı ancak,     
E-reçetenin açıklama bölümüne “mevzuata uygun yazılmıştır” gibi bir ifadenin eklenmiş 
olması gerektiği reçete kontrol birimleri tarafından bildirilmektedir.  
Yeşil ya da Kırmızı reçetesi yazılı olduğu halde eczanelerimize gelen E-reçete sahiplerinin 
tekrar doktora geri yönlendirilmemesi, reçete düzelttirmek için işgücü ve zaman kaybı 
yaşanmaması amacıyla, 

SORUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN; 
Hekimlerimizin E-reçete hazırlarken Medula Sistemine reçete tipi ( kırmızı-yeşil reçete) ile 
reçete seri ve no.’su girebilecekleri bir bölümün eklenerek hekimlerimizin yazdıkları yeşil veya 
kırmızı reçetenin seri numaralarını sisteme girebilmelerinin sağlanması için gerekli 
düzeltmenin yapılması gerekmektedir. 
2-) Sağlık Uygulama Tebliği’nin “6.1.2. Yatarak tedavilerde reçetelerin düzenlenmesi” başlıklı 
bölümünün 2. Maddesine göre  yatan hasta reçeteleri için  “Eczanemizde yoktur” kaşesinin 
basılması ve başhekim onayı alınması zorunluluğu bulunmaktadır.  
10 Ocak 2013 tarihli SUT değişikliğinde herhangi bir düzenleme yapılmadığı için E-reçete 
şeklinde yazılmış yatan hasta reçetelerinin karşılanmasında ciddi anlamda sorun 
yaşanmasında neden olacağından, 

SORUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN; 
E- reçete için bu işlemin elektronik olarak yapılması ve/veya  SUT ‘un “6.1.2. Yatarak 
tedavilerde reçetelerin düzenlenmesi” başlıklı bölümünün 2. Maddesinde E-reçeteler için 
"eczanemizde yoktur kaşesi ve başhekim mührü aranmaktadır" yönündeki düzenlemenin 
kaldırılması gerekmektedir. 
3-)Diğer önemli ve ilaç vermemizde sıkıntı yaratan sorun ise ; Hekimler tarafından 
hastalara e-reçete düzenlenmesi sırasında kullandıkları programda bulunan ilaç listelerinin 
güncel olmaması sebebiyle, SGK sisteminde pasif olan barkodlu ilaç yazılmakta ve medula 
programında ilgili reçete aktarımında bu pasif barkodlu ilaçlar verilememektedir.  
Bu yüzden hasta tedavisi için gerekli olan ilaca ulaşamamaktadır. 

SORUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN; 
E-reçete yazan doktorların yazılım programlarındaki ilaç listeleri Sağlık Bakanlığından 
alınmaktadır. Sağlık Bakanlığı tarafından ödenen ilaçların listelerinin çok ivedi olarak SGK 
sistemindeki ilaçlara uyumlu hale getirilerek güncellenmesi gerekmektedir. Genel 
Müdürlüğünüzün bu konuda desteklerini beklemekteyiz. 
Sendikamız tarafından bu konudaki sıkıntı Sağlık Bakanlığına yazılı olarak iletilmiştir. 
Ayrıca;  
E-reçete uygulaması ile birlikte hasta isim –telefon –adres gibi bilgilerin alınma 
zorunluluğunun ortadan kalkması nedeniyle, herhangi bir sorun ya da düzeltme halinde 
hastalara ulaşım mümkün olmamaktadır.  
Bu nedenle de Medula Provizyon sisteminde reçete giriş bölümünde isteğe bağlı olarak hasta 
telefonun işlenebilmesi için bir düzenleme yapılması gerekmektedir. 
Gereğini bilgilerinize sunarız. 
      TEİS KAMU KURUMLARI KOMİSYONU 
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             16/01/2013 
             TEİS2013–06 

 
 
 

Sayın, 
Muzaffer BAŞTOPÇU  
AK PARTİ 
KOCAELİ MİLLETVEKİLİ 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
 

            ANKARA 
  

Son yıllarda ilaç ve eczacılık alanındaki baş döndürücü hızda gerçekleşen değişim 
süreci ve bu süreçte yaşanan sorunlar, özellikle de ilaç fiyatları ve eczacı kar oranlarındaki 
değişikliklerden meydana gelen sorunlara kalıcı bir çözüm bulunması zorunluluğunu 
getirmiştir. 

Yaşanan sorunların azaltılması ve ortadan kaldırılmasının sağlandığı tedaviye yönelik, 
uygulanabilir düzenlemelerin hayata geçirilmesi amacını gerçekleştirmek için, ilaç fiyatları ve 
eczacı kar oranları başta olmak üzere yaşanan sorunlarla ilgili olarak Sendikamızca 
hazırlanmış olan rapor ekte bilginize sunulmuştur. 

Saygılarımla, 
  
 
 
 
 
  

     Ecz. Nurten Saydan 
                                                                           Tüm Eczacı İşverenler Sendikası 
                                                                                          Genel Başkanı 
                        
 
 

 
TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI  

İLAÇ KOMİSYONU RAPORU 
 

Sağlıkta dönüşüm programı çerçevesinde yaşan gelişmeler: 
 

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Ülkemizdeki eczacıların bin 358'i  Sağlık 
Bakanlığında, 218'i üniversitelerde, 23 bin 462'si ise serbest eczanelerde görev yapmakta, 
ülke ortalamasında 3 bin 93 vatandaşa bir eczane düşmektedir. 
 Serbest eczanelerden ilaca ulaşımın kolaylaşması amacıyla SSK’nın serbest eczanelere 
açılması sürecinde, 2004 Yılında yapılan düzenleme ile ilaç fiyatları düşürülmüş, 2005 yılından 
itibaren de SSK'nın serbest eczanelere açılımı karşılığı sektöre kabul ettirilen Kamu Kurum 
İskontosu uygulaması ile ilaç fiyatlarında kamu adına ikinci bir indirim yapılmıştır. 

SSK'nın serbest eczanelere açılma sürecindeki yani 2004 ve 2005 yıllarındaki rakamları 
inceleyecek olursak ; 
         2004                             2005 
Bağ-Kur             2.525 milyar TL   -       2.055 milyar TL 
Emekli Sandığı  1.810 milyar TL    -        1.607 milyar TL 



 55 

Yeşil Kart           0.250milyar TL     -       0.900 milyar TL 
Konsolide Bütçe 1.100milyar TL    -        0.950 milyar TL 
TOPLAM :          5.685milyar TL   -         5.512 milyar TL 
       2005 Yılında Yeşilkartlıların da sisteme dahil olmasına rağmen oluşan  düşüşlerin 
nedenleri incelenecek olursa; 2005 yılında ilaç fiyatları %9 düşmüş, üreticiler ve ithalatçılar 
ilacına göre değişen yüzde 4 ila 11 arasında kamuya iskonto yapmışlar ve 330 etken 
maddede ucuz eşdeğer ilaç uygulamasına geçilmiştir.  
        SGK'nın kendi verilerine göre; 
        SSK'nın 2004 yılı sağlık harcaması 6,6 milyar TL olarak gerçekleşmiş olup bu 
harcamanın %40,5 oranında olan ilaç harcamalarının TL karşılığı 2,7 milyar TL'dir.2004 
Yılında SSK'lı reçete sayısı 60 milyon iken SSK'nın ilaç harcaması 2,7 milyar TL ,2005 yılında 
ise 3,6 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 
        Emekli Sandığı ve Bağ-Kur’da düşüş 600 trilyonu bulurken, SSK’da reçete sayısı yüzde 
50 artmasına rağmen yükseliş 800 milyonla sınırlı kalmıştır. Buna karşılık 30 milyon kişi 
serbest eczanelerden hizmet alır hale gelmişler, 10 milyon yeşil kartlı da ayaktan tedavide ilaç 
hizmetini alabilir duruma gelmişlerdir.  
 2004 yılında tüm Türkiye'deki toplam ilaç tüketimi kutu bazında 855 milyon kutu iken 
2010 yılında 1 milyar 570 milyon kutuya çıkmıştır. 
        Yapılan fiyat indirimleri ve Kamu kurum iskontoları konusunda yapılan 
düzenlemeler sayesinde, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı harcamalarında düşüşler 
meydana gelmiş, Sosyal Sigortalar Kurumu’nda ise 60 milyon olan reçete sayısı 
90 milyona çıktığı halde kamuoyunca beklenilen oranda ilaç harcamalarında 
anormal artışlar ortaya çıkmamıştır.  
 Diğer taraftan Hastaneye başvuru sayısı 2002 yılında 124 milyon iken 2006 yılında 
218 milyon kez olmuş, 2012 yılında hastaneye başvuru sayısı 380 milyona ulaşmıştır. 
 2008 Yılında eczanelerce karşılanan 302 milyon Kamu (SGK +Devlet Memurları+ Yeşil 
Kart) reçetesinin ortalaması 43,14TL iken 2012 yılında karşılanan 330 milyon Kamu (SGK 
+Devlet Memurları+ Yeşil Kart) reçetesinin ortalaması 41TL'ye düşmüştür. Aradan geçen 
dört yıl sonunda reçete ortalamasındaki düşüşün yanı sıra 2011yılında reçete 
ortalamasının 45,65TL'den 41TL'ye düşüşünün -(eksi) %10 olması sunulan 
hizmet üretiminin artmasına rağmen sektörde ve eczane ekonomilerinde ciddi bir 
verimlilik ve karlılık sorununa neden olmaktadır.  
 

YIL KAMU İLAÇ HARCAMASI (BİNTL) 

2009 16000 

2010 14900 

2011 15300 

2012 14800 

2009 yılında  16 milyar TL olan Kamu ilaç ödemesi 2010 yılında -(eksi) %%6,9'luk 
düşüşle 14,9 milyar TL olarak, 2011 yılında bir önceki yıla göre %2,4'lük artışla tekrar 15,3 
milyar TL olarak ve 2012 yılında da tekrar – (eksi) %3,2'luk düşüşle 14,8 milyar TL olarak 
gerçekleşmiştir. 

Bu dört yılda TÜFE enflasyon artış oranının TÜİK verilerine göre toplamda 
%33 olduğu göz önünde bulundurulduğunda ilaç sektörü ve eczane ekonomileri 
enflasyon karşısında %40 'a yakın bir oranda erimiştir. 

2009 yılının ilk sekiz ayına ait SGK verilerine göre Eczanelerin % 64,74ü toplam 
reçetelerin %36,33ünü yapmakta,doğal olarak geri kalan % 35,26sı da reçetelerin % 
63,66sını karşılamaktadır.  

Yani eczanelerin üçte ikisi pastanın üçte birini; üçte biri de pastanın üçte ikisini 
paylaşmaktadır. 
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 Piramidin en üstünde yer alan 200 eczane toplam eczane pazarının yüzde 27,5’ ni 
kontrol etmektedir. Bu grup eczanelerin toplam eczaneler içindeki dağılım oranı ise binde 9 
dur. 

Eczaneler arası gelir dağılımındaki uçurumu net bir şekilde ortaya koymak 
gerekirse ;bin eczanenin serbest eczane pazarındaki payı yüzde 50 kalan 21 bin 
eczanenin payı ise geriye kalan yüzde 50’ dir. 
 Hastaların sağlık hizmetinden memnuniyet oranı 2003 yılında %39 iken 
2011 yılı itibariyle %76’ya yükselmiştir. Diğer taraftan bu hizmeti sunan ve halkın 
memnuniyetinde önemli bir paya sahip olan Eczane sahibi eczacıların çalışma 
koşullarından memnuniyetsizliği ise 2012 yılında %72’ye yükselmiştir. 
 
Bu memnuniyetsizliğin ve yaşanan sorunların sebepleri ; 

 FİYAT KARARNAMESİ VE FİYAT İNDİRİMLERİNDEN OLUŞAN ZARARLAR, 
 

 KAMU KURUM İSKONTOSUNDAN OLUŞAN TAŞIMA ZARARLARI, 
 

 KAMU KURUM İSKONTOSU ARTIŞINDAN OLUŞAN ZARARLAR, 
 

 ECZACI MESLEK HAKKININ OLMAYIŞI, 
 

 MEVZUAT VE UYGULAMALARDAN (MUAYENE ÜCRETİ TAHSİLATI vb.) 
DOĞAN RAHATSIZLIKLAR, 
 

 YÜKSEK CİROLULAR İLE DÜŞÜK CİROLU ECZANELER ARASI GELİR 
DAĞILIMINDAKİ UÇURUM, 
 

    Ana başlıkları altında toplanmaktadır 
 
 

YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
1-Mevcut ilaç fiyat kararnamesi  ve fiyat indirimleri nedeniyle yaşanan 
mağduriyetler: 
 
      A-)     14.02.2004 tarih 2004/6781 sayılı  Bakanlar Kurulu kararı ile düzenlenen Beşeri 
İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Kararla regresif olarak belirlenen fiyatlandırma şekli, ilaç 
fiyatlarını Avrupa Birliği ülkeleri ile uyumlu hale getirmiştir.  
        Geçmiş yıllarda son derece yüksek fiyatlarla satışa sunulan ilaçlardan dolayı halkımızın 
ilaca ulaşımı bu sayede kolaylaştırılmış olup bu Bakanlar Kurulu Kararı, yayımlandığı tarih 
göz önüne alındığında doğru olmuştur. 
        Ancak; o günden günümüze kadar geçen süre içerisinde ülkemizdeki enflasyon 
oranlarına bakıldığında, ortada eczaneler açısından son derece ciddi bir ekonomik kayıp 
olduğu açıktır. 
        Her türlü gideri Türk lirası ile yapan eczanelerimiz ( kira, elektrik, su, telefon, işçi 
ücretleri vs.)  ilaç fiyatlandırmadaki değişikliğin yapıldığı tarihten bu güne kadar olan süreye 
bakıldığında sadece enflasyondan dolayı bile  ciddi anlamda zarara uğramışlardır. 
           Bu nedenle;  Referans olarak alınan ülkelerdeki düşüşlerin yanısıra fiyat artışlarının da 
göz önünde bulundurulması, fiyat düşüşünde referans olarak alınan ülkelerin fiyat artışında 
referans olmaktan çıkarılmaması, Beşeri İlaç Fiyat Kararında yer alan ve halen yürürlükte 
olan   ilaç fiyatlandırılmasına ilişkin düzenlemede yer almasına rağmen , ilaç fiyatlarının 
belirlenmesini sağlayan düşük kur oranları iki yıldan daha fazla süre geçmiş olmasına rağmen 
hala güncellenmemiş olup söz konusu kurların yeniden güncellenmesi gerekmektedir. 
B-) İlaç fiyat indirimlerinden oluşan eczacı zararları: 
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        Bilindiği üzere 14 Şubat 2004 tarihinden bu yana İlaç fiyat indirimleri yeni fiyat listesinin 
yayınlandığı tarihte uygulamaya geçtiği için meslektaşlarımızın ellerinde bulunan ilaçlarda 
uğradıkları zararın giderilmesi amacıyla yapılan başvurular sonucu ; Beşeri İlaçların 
Fiyatlandırılması Hakkındaki Karar ve Tebliğde yapılan değişiklikle 45 günlük bir geçiş süresi 
verilmiş, ilaç fiyat düşüşlerinin yayımı tarihinden itibaren 45 gün sonra geçerli olması 
sağlanarak eczacıların ellerinde bulunan ilaçlardan dolayı zarar etmeleri önlenmiştir.   Ancak 
bu düzenleme daha sonra yürürlükten kaldırıldığı için 2010 yılı sonunda yapılan ilaç fiyat 
indirimleri ve Kamu Kurum İskontosu artışlarından oluşan zararlar verilen en süt düzey 
sözlere rağmen herhangi bir yasal düzenleme olmadığı için karşılanmamıştır. 
 Bu yasal boşluğu gidermek için Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Bakanlar 
Kurulu Kararı'ndaki düzenleme değiştirilmiştir. 

İlaç Fiyat Kararının 3. maddesinin 3. bendine göre; 
“İlaçların fiyatlarında ancak Fiyat Değerlendirme Komisyonunca belirlenecek 
oranlarda artış yapılabilir. Fiyat listesinde yapılacak değişiklikler, yayımlandığı 
tarihten 5 iş günü sonra uygulanmaya başlanır. Ancak, fiyat listesine ilave edilen 
yeni ürünler için bu süre beklenilmez. Depocuya satış fiyatı belirlenirken referans 
fiyata uygulanan oranların düşüşü nedeniyle eczane stoklarında meydana 
gelebilecek stok zararları, firmalar tarafından ecza depolarına, depolar tarafından 
da eczanelere ödenir. Bu kapsamda yapılacak işlemlerde, eczacılar tarafından İlaç 
Takip Sistemine yapılan bildirimler esas alınır. Fiyat Değerlendirme Komisyonu 
kararı sonucu yapılan fiyat artışları söz konusu olduğunda, firmaların talebi 
halinde firmanın kendi ilaçlarına ait eczane stok bilgileri İlaç Takip Sistemi 
aracılığı ile ilgili firmayla paylaşılır. Firmaların kendi istekleriyle yapılan fiyat 
düşüşlerinde ise, eczane stoklarında oluşacak kayıpların telafi edileceğinin ilgili 
firma tarafından taahhüt edilmesi kaydıyla bu süre beklenilmeyebilir. Komisyonun 
sekretarya hizmetleri Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülür.” 
 
 hükmü getirilmiş olup, 2011 yılı sonunda gerçekleşen ilaç fiyat indirimleri ve Kamu 
Kurum İskontosu artışından oluşan zararlar bu yasal düzenlemeye rağmen neredeyse hiç 
karşılanmamıştır. 

Yapılan  düzenlemelerle eczanelere bu geçiş sürecinin tanınmasının amacı 
eczane karlılığını arttırmak değil, 45 günlük süre içinde eczanelerin stoklarının 
tüketilerek yeni fiyatlı ilaçların büyük oranda eczane stoğuna girmesinin 
sağlanması ve bu sayede de eczanelerin ekonomik yapısının bozulmasının 
önlenmesi olmasına rağmen yasal herhangi bir zorunluluk olmadığı için ilaç 
firmalarınca eczanelere indirimli fiyattan ilaç akışı yapılmamıştır. 
         45 günlük geçiş süreci içinde dahi tüm eczanelerin ellerindeki stokları 
tamamen bitirmesi ve yeni fiyatlı ilaçları eski fiyat üzerinden satması mümkün 
olmadığı gibi bu süre daha sonra yapılan bir düzenleme ile 5 güne çekilmiştir.  
         Eczanelerimizde yüksek fiyatla alınan ilaçların ilaç fiyat düşüşünün 
yürürlüğe girmesi  sonrası düşük fiyatla satılması çok büyük oranlarda 
gerçekleşmekte olup bu durum, ilaç firmalarının karlılığının haksız ve hukuka 
aykırı bir şekilde artmasına, eczacı karlılığının ise yasal oranın altına düşmesine 
neden olmaktadır. 
      Yapılan yasal düzenlemeler ile 45 günlük geçiş süreci tanınmış olduğu 
dönemde ve halen yürülükte olan düzenmeye göre İlaç Takip Sistemine bildirilmiş 
eczane stoklarının karşılanması şartı getirilmiş olmasına rağmen ilaç firmaları bu 
düzenlemelere uymamaları durumunda herhangi bir yaptırımla 
karşılaşmayacaklarını bildiklerinden eczanelerde oluşan zararları hiçbir zaman 
tam ve eksiksiz olarak karşılamamışlardır. Bu yüzden;  
     İlaç ve eczacılık hizmetinin kesintisiz devamının sağlanması amacıyla, Beşeri 
İlaçların Fiyatlandırılması Hakkındaki Karar ve Tebliğde yapılacak ek düzenleme 
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ile ilaç firmalarının yeniden belirlenecek 45 günlük geçiş süreci içinde eczanelere 
indirim oranında iskontolu olarak ilaç akışı sağlaması, bu düzenlemeye uymayan 
firmaları hakkında yaptırım öngören gerekli yasal düzenlemenin yapılması 
gerekmektedir.  
2-Kamu Kurum İskontosu Uygulaması nedeniyle yaşanan mağduriyetler: 

        14 Aralık 2004 tarihinde Çalışma Bakanı, Maliye Bakanı ve Türk Eczacıları Birliği 
Başkanı arasında imzalanan Kamu İlaç Alım Protokolü ile ilaç firmalarınca kamuya %4 ve 
%11 oranında indirim yapılması kararı alınmıştır. Bu protokol çerçevesinde ilaç firmaları 
belirlenen şartlar doğrultusunda %4 veya %11 oranında indirim uygulaması gereken ilaçları 
indirimli fiyattan ecza depolarına verecek, ecza depoları da aynı indirimleri eczanelere 
yansıtacaktı. Ancak ilaç firmaları 14 Aralık 2004 tarihli protokolde imzaları yer 
almaması yüzünden, protokol hükümlerine göre eczanelerin zarara uğramamaları için 10 
Şubat 2005 tarihinde yürürlüğe girecek olan protokolden 45 gün öncesinde başlaması 
gereken indirimli ilaç akışına  10 Şubat 2005 tarihinde dahi başlamamışlar ve bu 
yüzden  eczacıların şubat 2005 tarihinde stoklarında  bulunan ilaçlarda ortalama 
% 8 oranında zarara uğramalarına neden olmuşlardır. 

14 Aralık 2004 tarihinde Çalışma Bakanı ve Maliye Bakanınca imzalanan “Kamu 
Kurumlarının Serbest Eczanelerden İlaç Alımı Konusunda Yapılacak Protokole İlişkin Genel 
Esaslar”  adlı protokole istinaden eczaneler üzerinden uygulanan bu iskontolarda eczaneler 
sadece “taşıyıcı” olmasına rağmen  bazı ilaçlara üretici ya da ithalatçısı olan firmalar 
tarafından Sağlık Uygulama Tebliği'nde yer alan iskontolar eksik olarak uygulanmakta ya da 
hiç uygulanmamaktadır.  
 Süreç içinde Kamu Kurum İskontolarındaki yapılan artışlar nedeniyle eczanelerin 
raflarında bulunan ilaçlarda oluşan kayıpların ilaç firmalarınca telafi edilmesine yönelik olarak 
Sağlık Uygulama  Tebliğinde düzenleme yapılmış olmasına rağmen yine firmalarca herhangi 
bir yaptırım olmadığı için bu artışlardan oluşan zararlar da eksiksiz olarak neredeyse hiç 
karşılanmamıştır.  
 2011 Yılındaki Kamu Kurum Iskontosu artışında bazı ilaç firmaları eczanelerin stok 
zararını karşılamak bir yana, yeni oranlarda ilaç akışını kesmişlerdir.  
 İlaç firmaları tarafından, SGK’ ya yapılan ve bizleri taşıyıcı olmaya mecbur eden Kamu 
Kurum İskontolarının, firmalar tarafından doğrudan SGK ’ya yapılmasını istiyoruz. 5 yıldır 
eczanelerimizde yaşanan kayıplar artık dayanılamaz noktaya ulaşmıştır.  
Kamu Kurum İskontolarındaki taşıyıcı görevimizin sona erdirilmesini istememizin 
nedenleri; 

 a) İlaç firmaları, SGK’ ya söz verdikleri Kamu Kurum İskontolarını yapmadıkları için  
bizlere yansımadığı halde bu iskontoları SGK’ ya vermek zorunda bırakılmaktayız. 
b) SGK’ ya defalarca iletilmiş olmasına rağmen, firmalara cezai yaptırım getirilmemiştir.  
İlaç firmaları aralarındaki rekabetten dolayı bu iskontoları haftalık periyotlarla    
arttırmakta ve SGK’ da resmi sitesinden bunları yayınlayarak yürürlüğe 
sokmaktadır.Oldukça sık yaşanan bu durumda, eczane raflarımızda bulunan ilaçlarımız 
zarar görmekte ve bu zarar gerek SGK, gerekse firmalar tarafından göz ardı edilmektedir. 
c) SGK 'nın ilaç firmaları ile pazarlık etmesi ve ekstra indirimler sağlaması doğaldır. 
Ancak pazarlıklar sonucunda yürürlüğe giren ancak firmaların eczanelere vermediği 
iskontoları vermek zorunda kalarak, eczanelerimiz ciddi bir hak kaybı ve mağduriyete  
uğramaktadır. ( En son yaşanan örnek; 4 Aralıkta 1800 kalem ilaçta %11 den ,% 23 e 
çıkarılan Kamu Kurum iskontolarında eczanelerimiz zarar görmüştür. Raflarımızda  
bulunan ve firmaların % 11 iskonto verdiği ilaçlarımızı 4 Aralık günü eczanelerimizden  
% 23 iskonto ile SGK na verilmiştir) 
d) Sayın Çalışma Bakanı tarafından, ilaç firmaları ile anlaşıldı denmesine ve yasal  
düzenleme yapılmasına rağmen bazı firmalarca bu iskontolar eczanelerimize  
yansıtılmamaktadır. Bu durum karşısında;  Eczane hizmetlerimiz aksamakta ve zarara  
uğramaktayız. 
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        Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) olarak talebimiz; ülkedeki en önemli 
sağlık ayağı ve verdiği hizmet yadsınamaz olan eczane eczacılarımızın üzerinden 
bu taşıyıcı yükün kaldırılmasıdır. 

Önerdiğimiz sistem, pek çok Avrupa ülkesinde uygulanmakta ve ciddi tasarruf 
sağlamaktadır. 

SGK bilgisayarlarında, firmaların ilaçlarının ne kadar satıldığı günlük, ve anlık olarak 
görülebilmektedir. 

Firmaların satış rakamları kolaylıkla alınabilir ve firmanın SGK’ya vereceği iskonto belli 
periyotlarla  (örneğin; aylık) hesaplanır ve SGK tarafından defaten rahatça tahsil edilebilir.  
         Kamu Kurum İskontolarının İlaç firmaları tarafından doğrudan SGK’ ya 
yapılmasının eczacılara ve devlete katkıları bulunacaktır ; 

A)    Eczacıların taşıyıcı olmaktan dolayı 5 yıldır devamlı yaşadığı ağır hak kayıpları sona 
erecek ve bu konudaki şikâyetler bitecektir. 

B)    SGK ile ilaç firmaları arasında daha etkin , ciddi pazarlıklar ve iskontolar 
yapılabilecek ve SGK bundan ciddi tasarruf sağlayacaktır.  

C)    SGK’ nın ilaç firmaları üzerinde denetim imkânı artacak, ülkedeki ilaç pazarının 
denetim ve kontrolü sağlanacaktır. Bugün itibari ile SGK, hangi firmaların hangi 
ilaçlarında verilen sözleri yerine getirip getirmediğini bilmemektedir.  
Avrupa’nın birçok ülkesinde uygulanan bu sistemle, aynı zamanda yerli ilaç sanayi 
korunmuş ve kalkınmasına destek sağlanmış olacaktır. 

  Bu yüzden ; İlaç fimalarının Kamu Kurum İskontosu uygulamasına yönelik 
olarak yapılacak düzenlemede Kamu Kurum İskontosu artışından kaynaklı eczane 
zararlarını karşılamayan ve/veya Kamu Kurum İskontosunu eksik ya da hiç 
uygulamayan, ya da ilaç akışını kesen ilaç firmaları hakkında  yaptırım 
uygulanmasını sağlayan düzenlemelerin yanısıra firmaların Kamu Kurum 
iskontosunu doğrudan SGK’ya yapmasını sağlayacak düzenlemenin ivedilikle 
hayata  geçirilmesi gerekmektedir. 
3- Eczacı kar oranları ile ilgili görüş ve önerilerimiz: 
        Bilindiği üzere ilaç Fiyatları Sağlık Bakanlığı'nın kontrol ve denetiminde olup, ilaçların 
Türkiye'deki depocu ve perakende satış fiyatları, eczacı ve depocu kar oranları Bakanlar 
Kurulu Kararı /Kararnamesi ve bunlara ilişkin yayınlanmış tebliğler doğrultusunda düzenlenip 
belirlenmektedir.          
        İlaç fiyatlarında ve eczacı kar oranlarında çeşitli zamanlarda indirimler yapılmıştır. 
1956’dan bugüne 10’dan fazla fiyat kararnamesi yayınlanmıştır. Türk Eczacıları Birliği’nin 
kurulduğu 1956 yılından bu yana eczaneler değişmeyen bir kar oranı ile halk sağlığına hizmet 
etmiştir. İlaçtaki kar oranları Bakanlar Kurulu'nun 29.03.1972 tarih ve 7/4129 sayılı kararı ile 
1972 yılında %25 'lik eczacı kar oranı yasal bir zemine oturtulmuş ve eczacı kar hadleri, 2004 
yılına kadar değişmeyen %25 oranında devam etmiştir. 

1984 İlaç fiyat kararnamesi ile %25 olarak tescillenmiş olan eczacı kar oranları 2004 
yılından itibaren 14.02.2004 tarih 25353 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan “Beşeri tıbbi 
Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar”ın 10. maddesine göre ilaçların satış fiyatlarına göre 
kademelendirilmiş eczacı kar oranı uygulamasına geçilmiştir.  
        Aynı Kararın 3. maddesi ile de belirlenen beş Avrupa Birliği ülkelerindeki satış fiyatı 
referans alınmak suretiyle ilaç fiyatları Euro'ya endekslenmiştir. 
         2004 yılında yaşanan ilaç  fiyatlarındaki düşüşler eczacıların stoklarında bulunan 
ilaçlarda ilaç firmalarınca zararın karşılanılacağı taahhüt edilmesine rağmen karşılanmadığı 
için eczane stoklarında ciddi anlamda değer kaybı yaşanmasına neden olmuş, zararın bir 
kısmı karşılandığı bir kısmı karşılanmadığı, dolayısıyla uğranılan zararın tam oranı 
bilinemediği ve belirlenemediği için eczane stoklarında 2004 yılında yaşanan 
zarar, 2004 yılına ait bilançolarda muhasebeleştirilememiştir. 
        Süreç içinde yaşanan bu kayıpların her eczanenin sattığı ürünün çeşidi ve 
sayısı farklı olduğu, neredeyse her hafta farklı ilaçlarda uygulamaya başlandığı 
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için kesin bir oranı belli olmamakla birlikte eczanelerin ellerinde bulunan 
stoklarda zarara uğramalarına neden olmuş, dolayısıyla uğranılan zararın tam 
oranı bilinemediği ve belirlenemediği için eczane stoklarında 2005 yılından 
bugüne kadar  yaşanan zarar, da eczanelerin bilançolarında  
muhasebeleştirilememiştir. 2005 yılı sonuna gelindiğinde bile kurum iskontosu 
uygulanmayan, buna rağmen eczanelerin kurum iskontosu uyguladıkları ilaçlar olmuştur.2007 
yılının sonuna geldiğimiz bugünlerde bile eczanelerce iskontolu olarak verildiği halde 
eczanelere iskonto uygulanmadan gelen ilaçlar halen bulunmaktadır. 
        14 Şubat 2004 tarihli İlaç Fiyat Kararı ile yürürlüğe giren Referans fiyat uygulaması 
kapsamında kalan ve eşdeğer ilaç uygulaması nedeniyle ödeme sepeti dışında kalan ilaç 
firmalarının başvuruları sonucu sadece 2005 yılında   
toplam 17 defa çeşitli ilaç firmalarının çeşitli ilaçlarının fiyatlarında indirim 
olmuştur. Son  yıllarda neredeyse her hafta  değişik ilaçlarda fiyat indirimi 
olmaktadır. 

   Ülkemizde ilacın fiyatını ve eczacının kar oranını Sağlık Bakanlığı belirlemektedir. Bizler 
sadece bu ticari kar oranı ile hizmet vermeye çalışıyoruz. Haftada 7 gün ve 24 saat boyunca 
bu ülkenin en ücra köşesine, en uç noktasına kadar bulunan eczanelerimizde ilaç ve sağlık 
danışmanlığı yapıyoruz.     

    Senelerdir bu ülkede, sadece sattığımız ilaçtan devletçe belirlenen kar oranı ile 
faaliyetlerimizi sürdürmüş olmamıza rağmen vermiş olduğumuz sağlık hizmetinin karşılığında 
hiçbir meslek hakkı alamamaktayız. Oysa; AB ülkelerinde meslek hakkı uygulaması mevcuttur. 
Meslek hakkı, danışmanlık ve 1. basamak sağlık hizmet sunucusu olarak hizmet veren 
eczacıların bu hizmetinin bir bedelidir. 
      Çok daha kaliteli ilaç ve eczacılık hizmeti verebilmek ve eczacılarımızı iflastan korumanın 
tek yolu meslek hakkı uygulamasını acilen yasal zeminine kavuşturmaktır.  
     Bu talebimiz desteklenirse, bu ülkenin eczacıları senelerdir ihmal edilen 
“Eczacı Meslek Hakkına” kavuşacaklardır. 
    Yapılan düzenlemelere istinaden hayata geçen uygulamalar sonucu  ilaç 
fiyatlarındaki düşüşün eczane cirolarında meydana getirdiği kaybı gidermesi için 
kademeli kar uygulamasından vazgeçilerek tüm kademeler için kar oranı aynı 
olmalıdır. Ayrıca tüm bu gelişmeler çerçevesinde, ülkemizde sağlıklı bir ilaç 
eczacılık hizmeti sunumunun devamı için; 
        Sağlık Bakanlığınca yayınlanan “ Ulusal İlaç Politikalarını İzlemek İçin 
Göstergeler”  (Sağlık Bakanlığı Yayın no:659) adlı Dünya Sağlık Örgütü raporunda 
da belirtildiği üzere ülkemizde de eczacı kar oranının %35 olması ve “Eczacı 
Meslek Hakkının” hayata geçirilmesi için Sağlık Bakanlığınızca düzenleme 
yapılması gerekmektedir. 
4-) Medula Provizyon Sistemi yüzünden yaşanan sorunlar: 

 
 Bu ülkenin 23 bin eczane eczacısı olarak, SGK provizyon sisteminin yürürlükte olan Sağlık 

Uygulama Talimatlarına (SUT) uygun hale getirilmemiş olması en büyük sorunlarımızdan 
biridir. Pratikte, sağlık uygulama tebliği ile provizyon sistemi örtüşmemekte, provizyon 
sisteminin onay verdiği bir reçete kontrol birimi tarafından uygun bulunmayıp 
ödenmemektedir. 
         5 yıldır günde en az 5 kere kesilen, kesildiği zaman en az 1 saat gelmeyen, gece 
nöbetlerimizde bizi ve hastalarımızı perişan eden, neden hala düzgün çalışır hale gelmediğini 
bir türlü anlayamadığımız “provizyon sisteminin “ 7 gün 24 saat düzenli çalışmasını 
istiyoruz.      

SONUÇ OLARAK: 
   

1.  İlaç fiyat düşüşlerinde, indirimli fiyattan eczanelere ilaç akışının 
sağlanmasına yönelik yasal düzenleme yapılmalı, 2010 ve 2011 yılında 
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yapılan fiyat düşüşlerine ait zararların karşılanması sağlanmalıdır. 
  

2.  Kurum iskontosunun muhatabı eczaneler olmamalıdır. İlaç firmalarının 
kurum iskontolarını ilaç fiyatlarına yansıtmaları sağlanmalı, perakende ve 
kurum fiyatı şeklinde uygulanan ikili fiyat  uygulamasının ortadan kalkması, 
doğrudan SGK’ya yapılması sağlanmalıdır. 

  
3.   Avrupa Birliği ülkelerinde de uygulandığı üzere, eczanelere reçete ve/veya 

kutu başına “meslek hakkı” ödemesi sağlanmalıdır. 
  

4.  Eczane işletme giderlerinin % 10-12 arasında olduğu göz önüne alındığında, 
mevcut kar oranları ile eczanelerin ticari yaşamlarını sürdürmeleri 
olanaksızdır. Eczacı kâr oranlarının kademelendirilmesinden vazgeçilerek 
yükseltilmesi sağlanmalıdır. 

  
5. Medula Provizyon Sisteminin kesintisiz ve sorunsuz çalışması sağlanmalıdır.  

 
          21/01/2013 
          TEİS2013-07 
 
TC 
SGK BAŞKANLIĞI 
HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE 
 
 Konu : E-reçete uygulaması hk. 
 
 Kurumunuz tarafından e-reçete uygulaması 15 ocak 2013 tarihi itibariyle zorunlu hale 
getirilmiş olup, E-reçete numaraları reçeteyi düzenleyen hekimler  tarafından el ile yazılmakta 
ve bazı karakterlerin birbirine benzemesi sebebiyle  hastaların tekrar tekrar reçeteyi yazan 
hekime gitmelerine sebep olmaktadır. Özellikle  O-0, I-1,Z-2, Y-V gibi karakterler birbirine 
karışmakta, bu nedenle reçeteler görüntülenememekte ve hem hastaların hem de 
eczacılarımızın zaman ve işgücü kaybına neden olmaktadır. 
 Bu nedenle, yazılacak E-reçetelerin üzerinde hastanın TC kimlik numarası ve e-
reçete numarasının yer aldığı bilgisayar çıktısı şeklinde düzenlenmesi yönünde bir 
düzenlemenin ivedilikle yapılması gerekmektedir. 
 Konuyu bilgilerinize sunar, gereğini arz ederim. 
 
        Ecz. Nurten SAYDAN 
         TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
         GENEL BAŞKANI 
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          21/01/2013 
          TEİS2013-08 
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 
SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
ANKARA 
 
Konu : Eczacı teknisyenliği eğitimlerine başvurular hk. 
                                   

12 Temmuz 2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 
6454 sayılı Kanun ile 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 
geçici 7. maddesine eklenen "Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla en az bir 
yıldan beri eczanede çalışanlardan 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim 
Kanunu çerçevesinde eczanede çalışan destek personeli eğitimini tamamlamış 
olanlar ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak düzenlemeye göre eğitim alacak 
olanlar eczane teknikeri yetkisiyle çalışabilir." şeklindeki düzenleme ile, eczanelerde 
çalışan personeller eczane teknikeri olarak tanımlanmış ve sertifikası olmayan bir personel 
olması halinde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve adli para cezası uygulaması yürürlüğe 
girmiştir. 

Bu çerçevede daha önce sertifika alamamış olanlar için son bir defaya mahsus yeni bir 
hak tanınmış olup, bu hak Başkanlığınızca 2011 - 2012 temmuz ayları arası 
çalışanlarla sınırlı tutulmuştur. 

Ancak, sağlanan bu hakkın, 2011 temmuz-2012 temmuz ayları arası ile 
sınırlandırılması birçok mağduriyeti de beraberinde getirmiştir.Kaldı ki, değişiklik yapılan 
Kanun maddesi, “Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla en az bir yıldan beri 
eczanede çalışanlardan” amir hükmünü getirmekte ve belirli bir tarih aralığında 
eczanede çalışmış olma şartı istememektedir. 

Bu nedenle uzun yıllar eczanelerde çalışmış olmasına rağmen, daha önce teknisyenlik 
eğitimi ve sertifikasını çeşitli mazeretleri nedeniyle  (askerlik, evlenme, doğum vb nedenlerle) 
alamamış olan eczane çalışanları ve bu  kişileri eczanelerinde istihdam eden 
meslektaşlarımız,söz konusu düzenleme ile ciddi bir hak kaybı ve mağduriyetle karşı karşıya 
bulunmaktadır. 

Bu nedenle, söz konusu eğitime katılacak eczane çalışanları için, 
12/07/2012 tarihinden önce bir eczanede en az 1 yıl süreyle çalışmış olmasının 
yeteceği  yönünde bir açıklamanın ivedilikle yapılması yaşanan mağduriyetleri 
giderecektir. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim.  
 

            Ecz. Nurten SAYDAN 
      TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
              GENEL BAŞKANI 
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          23/01/2013 
           TEİS2013-09 
 
 
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ  
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
ANKARA 
 
 
 Konu : İlaç Takip Sistemi Servisleri Hk. 
 
 Bilindiği üzere, İTS web servisleri için hizmet alınan firmanın sözleşmesinin bitmesi ve 
ihaleyi yeni kazanan firmanın yazılımı hazır olmadığından 2012 Ekim ayından bu yana kadar 
geçen sürede İlaç Takip Sistemi’nin online işlemler ve yardım menüsü çalışmamaktadır.  
 Destek işlem menüleri çalışmadığı için örneğin herhangi  bir ilaç eczanenin rafında 
olmasına rağmen sevkiyattan kaynaklı hata nedeniyle başka bir eczane ya da depo üzerinde 
kayıtlı olabilmekte ve bu eczanenin ya da deponun hangisi olduğu bilgisine ulaşılamadığı için 
ciddi mağduriyetler yaşanmaktadır. 
 Yaşanan bu mağduriyetlerin giderilmesi için yeni yazılımın bir an evvel devreye 
alınması ve Eczane Paket programlarının (TEBEOS, FARMAKOM, BYTE,İLON, VB) ilacın kayıtlı 
olduğu paydaşın bilgilerine erişiminin sağlanmasına yönelik düzenleme yapılması için gereğini 
bilgilerinize arz ederim. 
 
          Ecz. Nurten SAYDAN 
           TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
           GENEL BAŞKANI  
 
  
 
 
          24/01/2013 
          TEİS2013-10 
 
 
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 
BAŞKANLIĞI 
GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İLAÇ VE ECZACILIK DAİRE BAŞKANLIĞI 
ANKARA 
 
    Konu : Yatan hasta reçetelerinde çıkan birikmiş Muayene Katılım Paylarının tahsilatı hk. 
 
  Bilindiği üzere Sağlık Uygulama Tebliği'nin 3.2.1. maddesi gereği sağlık hizmeti 
sunucularında yapılan ayakta muayene sonucu oluşan “Muayene Katılım Payı” ücreti 
kurumunuzdan gelir ya da aylık alanların maaşlarından, diğer kişilerin ise reçete ile ilk 
eczaneye müracaatında kişilerden tahsil edilmektedir. 
 Ancak; katılım payını eczaneye ödemek zorunda olan kişilerin hastaneye yatması ve 
kendileri için yatan hasta reçetesi düzenlenmesi durumunda daha önceye ait muayene katılım 
payları eczaneye ilk müracaatları olan bu yatış dönemindeki yatan hasta reçetesinde 
çıkmakta ve bu reçetelerdeki muayene katılım payı tahsilatında ciddi sorunlar yaşanmaktadır. 
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 Bütün yatan hastaların fiziki ve maddi durumları da göz önünde bulundurularak 
üyemiz eczacıların ve hastaların mağduriyetinin önlenmesi için yatan hasta reçetelerinde 
çıkan birikmiş Muayene Katılım Payı ücretinin ötelenerek sadece ayakta tedavi reçetelerinde 
çıkmasının sağlanması için Medula Provizyon Sisteminde gerekli düzenlemenin yapılması için 
gereğini bilgilerinize arz ederim. 
 
          Ecz. Nurten SAYDAN  
        TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
            GENEL BAŞKANI 
 
  
          25/01/2013 
          TEİS2013-11 
T.C. 
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 
BAŞKANLIĞI 
İLAÇ ECZACILIK DAİRE  
BAŞKANLIĞI'NA 
ANKARA 
 
 Konu : 10/01/2013 Tarihli Sağlık Uygulama Tebliği'ndeki değişiklikler nedeniyle 
yaşanan mağduriyetler hk. 
 
 10/01/2013 Tarihli 28524 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sosyal Güvenlik Kurumu 
(SGK) Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) değişiklik yapılmasına dair Tebliğle yürürlüğe giren 
bazı yeni düzenlemeler nedeniyle üye eczacılarımız ve hastalarımız ciddi hak kaybı ve 
mağduriyetler yaşamaktadır. 
 Örneğin ; söz konusu değişikliğin 24. maddesiyle Bedeli Ödenecek İlaçlar listesine 
ilave edilen 57. maddede yer alan düzenleme ile Risperidon ve paliperidonun parenteral 
formları için daha önceden tek doktor tarafından düzenlenmiş ve halen süresi dolmamış olan 
ilaç kullanım raporları, değişikliğin yürürlüğe girdiği tarih olan 18 ocak 2013 tarihi itibariyle 
geçersiz hale gelmiş, üye eczanelerimize gelen hastalarımız ilaçlarını alamayarak mağdur 
olmuşlardır. 
 Diğer taraftan bir aylık tedavinin 28 gün olarak belirlenmesine yönelik düzenleme 
nedeniyle bir çok sorun ve mağduriyet yaşanmakta olup, Medula Provizyon Sisteminde 
gerekli düzenlemelerin tam olarak yapılmamış olması nedeniyle de 18 ocak tarihi ve sonrası 
karşılanan reçetelerde üye eczacılarımız ciddi kesintilerle karşı karşıya kalabileceklerdir. 
 Zira ; provizyon sisteminde daha küçük ambalajı kayıtlı göründüğü halde bir çok ilacın 
küçük ambalajlı formu üretilmediği için reçetede yazılı olan ve hastanın kullanması gereken 
ilaç verilememekte, başka firmanın farklı formdaki ilaçlar eşdeğer ilaç uygulamasına aykırı bir 
şekilde onaylanmakta, içinde 28 günlükten fazla doz içeren  bazı ilaçlarda ayaktan tedavi 
reçetesinde uyarı çıkarken, bazı ilaçlarda ve Taburcu reçetesi kapsamındaki reçetelerde hiçbir 
uyarı çıkmamakta, hasta kullandığı ilacın aynısını fark ödeyerek de olsa almak istediği halde 
sistem tarafından onaylanmadığı için başka firmanın aynı etken maddeli küçük ambalajlı olan 
ilacını istemese de almak zorunda kalmaktadır. 
 Bu yüzden İVEDİLİKLE ;  

Hasta haklarına , Sağlık Bakanlığı'nın eşdeğer ilaç tanımı ve uygulamasına 
aykırı ve eşdeğer ilaç uygulamasına ciddi anlamda zarar verecek bu uygulamanın 
sonlandırılarak , düzenlemenin çıkış amacı olan ülser, mantar, anemi ilaçlarının 
bir aylık tedaviyi aşacak şekilde bir kutudan fazla olarak reçete edilmesini 
önleyecek şekilde yeniden düzenlenmesinin ve uygulamasının sağlanması,  
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 Değişiklik tarihinden önce düzenlenmiş ve süresi dolmamış raporların 
bundan önceki tüm SUT değişikliklerinde ve uygulamalarında olduğu gibi süresi 
sonuna kadar geçerli olmasını sağlayacak şekilde düzenlemenin uygulanmasının 
sağlanması ve sonucun tarafımıza bildirilmesi için gereğini bilgilerinize arz 
ederim. 
        Ecz. Nurten SAYDAN 
         TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
        GENEL BAŞKANI  
 
          21/02/2013 
          TEİS2013-18 
T.C. 
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İLAÇ VE ECZACILIK DAİRE BAŞKANLIĞI'NA 
ANKARA 
 
 Konu :  Eczane İlaç Alım Protokolünde yer alan eczane iskonto oranları ve bu 
iskontoları belirleme yöntemleri hk. 
 

Bilindiği üzere kurumunuz sigortalılarının eczanelerden ilaç alımı “Sosyal Güvenlik 
Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin 
Protokol” kapsamında gerçekleşmekte ve eczanelerin kurumunuza yapacağı iskonto oranı ve 
bu oranların belirlenme yöntemi yine aynı protokol çerçevesinde gerçekleşmektedir. 

Söz konusu protokolün 3.4 maddesine göre eczacılar protokol tarihinden bir önceki 
yıla ait eczanenin tüm satış hasılatı üzerinden %0 ila %3’a varan kademeli oranlarda 
iskonto yapmaktadır. 2006 yılından itibaren hayata geçirilen bu düzenlemenin amacı; o 
tarihte henüz tek çatı altında birleşmemiş olan kurumunuza eczanelerin yapmış olduğu satış 
miktarı belirlenemediği için eczane ekonomilerini korumak ve düşük cirolu eczanelerin 
ekonomilerine katkı sağlamak olmasına rağmen, geçen süre içinde eczanelerin kurumunuza 
yapmış olduğu ilaç satışı azalmış hatta bazı eczanelerde ilaç dışı ürünlerin toplam eczane 
cirosu içindeki payı ilaçtan fazla artmış, dolayısıyla da kurumunuza toplam eczane cirosu 
üzerinden yapmış oldukları eczane iskontosu artık bir çok eczanenin ekonomilerine zarar verir 
hale gelmiştir. Ör; 

2012 yılı ilaç alım protokolünde 2011 yılı toplam cirosu esas alınarak % 2.5 iskonto 
oranı uygulamak zorunda ola bir eczanenin kurumunuza kesmiş olduğu fatura bedeli %1 ya 
da %0 iskonto yapmasını gerektirecek aralıkta olabilmekte, diğer cirosu optik ve /veya 
dermokozmetik satışından olduğu için %1 ya da %0 iskonto yapması gerekmesine rağmen 
böyle bir eczane kurumunuza  fazladan iskonto yapmış olmaktadır.Kurumunuzla optik 
sözleşmesi olan eczaneler bu düzenleme yüzünden kurumunuza yapmış oldukları iskonto 
üzerinden haksız bir şekilde bir daha iskonto yapmış durumda olmaktadır. Kurumunuzla 
anlaşmalı %3 ve % 1 iskonto diliminde olan eczaneler için de durum aynıdır.  

Diğer taraftan; yaşanan süreçte ilaç fiyatlarında %80’den fazla düşüş yaşanmış, %4-
11 ile uygulamaya başlanan Kamu Kurum İskontoları %28-41 seviyelerine yükselmiş ve bu 
yükselmeye bağlı olarak eczacıların ilaç firmalarından almış olduğu %7 iskonto, yine ilaç 
firmalarınca kamu iskontosunu finanse etmek bahanesiyle kaldırılmıştır. Dolayısıyla; 
eczanelerin kurumunuza iskonto yapmasını gerektirecek maddi nedenlerin hiçbiri olmadığı 
gibi sıfırın üzerinde yapılan her iskonto yasayla belirlenmiş eczacı karlılığını yasal mevzuata 
aykırı bir şekilde aşağı düşüren bir hal aldığı için konusu da kalmamıştır.  

Kaldı ki; Kurumunuza eczanelerin kesmiş olduğu fatura tutarı haricindeki tutarların 
(ilaç,parfümeri,itriyat  dermokozmetik optik satış tutarlarının) da kurum menfaati için 
kullanılması, iskontoya konu edilmesi mümkün değildir.  
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Bu yüzden ; yeniden revize edilerek yürürlüğe girecek 2013 yılına ait Eczane ilaç alım 
protokolünde 2012 yılı protokolünün 3.4 maddesinde yer alan iskonto ile ilgili uygulamanın 
eczanelerin sadece kurumunuza kestiği bir önceki yıl fatura tutarı (kdv hariç) esas alınarak 
yeniden  belirlenmesi yönünde düzenleme yapılması için gereğini bilgilerinize arz ederim. 

       Ecz. Nurten SAYDAN 
         TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
       GENEL BAŞKANI 
 
          25/02/2013 
                   TEİS2013-20 

T.C. 
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 
BAŞKANLIĞI 
GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İLAÇ VE ECZACILIK DAİRE BAŞKANLIĞINA 
ANKARA 
 
 Konu : Yeni teşhis eklenerek Endikasyon Dışı Onayı aranmayacağı bildirilen ilaçlara 
ait reçetelerde yaşanan sorunlar hk. 
 Bilindiği üzere Sağlık Uygulama " 6.1.4. Maddesi 6. Fıkrası (a) bendi” gereğince 
yayımlanan "Sağlık Bakanlığı Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı İlaç 
Listeleri" ve "Endikasyon Dışı İlaç Kullanım Kılavuzu Ekleri"ne göre; Sağlık Uygulama 
Tebliği'nde belirlenen geri ödeme koşullarının yanı sıra Sağlık Bakanlığı'nca endikasyon dışı 
kullanım onayı verilen ve teşhis eklenen ilaçlar için başka bir kriter aranmaksızın bu onay ve 
düzenleme çerçevesinde kurumunuzca geri ödemesinin yapılması gerekmektedir. 
 Ancak , bazı İl Müdürlüklerinizce,  Sağlık Bakanlığından ek onay alınmadan endikasyon 
dışı kullanılabileceği duyurulmuş ilaçlar için Sağlık Uygulama Tebliği'nde yer alan 
düzenlemeye uymadığı gerekçesiyle geri ödemesinin yapılmadığı üyelerimizden yapılan 
bildirimlerden anlaşılmaktadır. 
 Ör:  TİTCK tarafından yayınlanan endikasyon dışı ilaç kullanım kılavuzu hakkında 
09.11.2012 tarihli duyuru ile (İmikimod)  Etken maddeli kremin 1. ANOGENİTAL VERRUCA 2. 
İNATÇI VERRUCA VULGARİS  teşhislerinde Sağlık Bakanlığından ek onay alınmadan 
endikasyon dışı kullanılabileceği duyurulmuş olmasına rağmen(EK:1) Gaziantep SGK İl 
Müdürlüğü’nce bu duyuruya rağmen YÜZEYSEL BAZAL HÜCRELİ KARSİNOM teşhisi dışında 
ilacın ödenmeyeceğinin ifade edildiği Sendikamıza iletilmektedir. 
 Sağlık Uygulama Tebliği'nde yer alan düzenlemeye rağmen yanlış ve hatalı yorum ve 
uygulamalar nedeniyle hastaların ilaca ulaşmasında sorun yaşanmakta olup, bu ve benzeri 
durumlar nedeniyle hastalar ciddi anlamda mağdur olmakta, haksız yapılan kesinti ve iadeler 
nedeniyle üyelerimiz hak kaybı ve mağduriyet yaşamaktadır. 
 Söz konusu sorunların yaşanmaması , yaşanan hasta ve eczacı mağduriyetlerinin 
giderilmesi amacıyla İl Müdürlüklerinizin Sağlık Bakanlığı'ndan endikasyon dışı kullanım onayı 
alınan ilaçlar ile "Sağlık Bakanlığı Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı İlaç 
Listeleri" ve "Endikasyon Dışı İlaç Kullanım Kılavuzu Ekleri"ne göre düzenleme yapılmış ilaçlar 
için bu düzenlemeler doğrultusunda işlem yapması hususunda bilgilendirilerek uyarılması için 
gereğini bilgilerinize arz ederim. 
        Ecz. Nurten SAYDAN 
        TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
        GENEL BAŞKANI  
EK: SAĞLIK BAKANLIĞI EK ONAYI ALINMADAN KULLANILABİLECEK ENDİKASYON DIŞI 
DERMATOLOJİ İLAÇLARI  
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19/03/2013 
                  TEİS2013-24 

 
T.C. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 
ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE 

 
 

 Sendika genel merkezimiz, Yönetim Kurulumuzun 16.02.2013 tarihli kararı ile “Oğuzlar 
Mahallesi, Türk Ocağı Caddesi 50/2 İlke Apt. Balgat ANKARA” adresinden “Ziya Bey Cad. 
31/2 Balgat ANKARA” adresine taşınmıştır. Telefon ve faks numaralarımız değişmemiştir.   
 Adres nakline ilişkin tüzük değişikliği, önümüzdeki ilk Genel Kurul’da 
gerçekleştirilecektir. Bilgilerinize sunulur. 
 
 

       TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI               
      GENEL BAŞKANI  
                                         NURTEN SAYDAN 

 
 
 
 

19/03/2013 
                            TEİS2013-25 

T.C.  
ANKARA VALİLİĞİ 

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NE 
 
 
 

 Sendika genel merkezimiz, Yönetim Kurulumuzun 16.02.2013 tarihli kararı ile “Oğuzlar 
Mahallesi, Türk Ocağı Caddesi 50/2 İlke Apt. Balgat ANKARA” adresinden “Ziya Bey Cad. 
31/2 Balgat ANKARA” adresine taşınmıştır. Telefon ve faks numaralarımız değişmemiştir.   
 Adres nakline ilişkin tüzük değişikliği, önümüzdeki ilk Genel Kurul’da 
gerçekleştirilecektir. Bilgilerinize sunulur. 
 
 
 

       TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI               
      GENEL BAŞKANI  
                                         NURTEN SAYDAN 
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            21/03/2013 
                                                                                     TEİS2013–26 

   
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ’NE 

        ANKARA 
Konu : TOBB Türkiye Sektör Meclisi’ne temsilci olarak katılma başvurumuz. 
     Eczane eczacılarının ilk ve tek sendikası olarak 6 yıl önce 17 tane eczacının maddi 
ve manevi güçlerini birleştirip, kendi imkanlarını mesleğe hizmet etmek için seferber ederek 
bir araya gelerek ve  eczane eczacılarının haklarını savunmak için TEİS ’i kurmuştur.  
Sendikanın adı TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI’ dır. 
Kısa adı ise “TEİS” ’ tir. 
Sendikanın Merkezi : ANKARA’ dır. 
Sendikanın Adresi : Ziyabey cad. 31/2 BALGAT/ ANKARA adresindedir.  
     Sendikamız bütün serbest meslek sahibi eczane eczacılarının sendikasıdır. Sendikamız 
gelecek kuşaktaki meslektaşlarımızın, haklarını özgürce savunabilecekleri, hukuksal olarak her 
türlü mesleki hakkın aranabileceği mesleğin gelişmesine vesile olabilecek imkanlara sahip bir 
sendikadır.  
     Üyelik için gerekli koşulları taşıyan Serbest eczane eczacılığı yapan, her eczacı sendikaya 
üye olabilmektedir. 
    Gerçek kişi olan eczacı işverenin Medeni Hakları kullanmaya ehil bulunması, Eczacılık 
Fakültesi Mezunu olması, 6197 sayılı Eczacılar Ve Eczaneler Hakkında Kanuna göre Eczacılık 
yapmaya mani hali olmaması ve kamu hizmetlerinden mahrum edilmemiş olması şarttır. 
    Sendika Türkiye çapında faaliyette bulunmak amacıyla kurulmuş olup; faaliyet gösterdiği iş 
kolu 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa ekli (1) sayılı cetvelde belirlenen 
17 nolu Sağlık ve Sosyal Hizmetler iş koludur. 
   Sendikamız kanunlar çerçevesinde üyelerinin halkalarını savunacak gerekli temsiliyet 
sayısına sahiptir. 
 
 

YÖNETİM-DENETİM VE DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ 
YÖNETİM KURULU: 
ECZ. NURTEN SAYDAN      GENEL BAŞKAN 
ECZ.İSMAİL BÜLENT YILMAZ         BAŞKAN YARDIMCISI 
ECZ. BURAK KAAN SEYREKBASAN       MALİ SEKRETER  
ECZ. MURAT ÇİFTÇİ             GENEL SEKRETER 
VE ECZ. BAŞAK FİDAN TUGA, ECZ. EYÜP BİLGİÇ, ECZ. MEHMET FARUK HABERVEREN 3 
YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLMAK ÜZERE 7 KİŞİDEN OLUŞMAKTADIR 
DENETİM KURULU: 1-BAŞKAN  2-ÜYE    DİSİPLİN KURULU : 1-BAŞKAN 2-ÜYEDEN 
OLUŞMAKTADIR. 
 
     Sendikanın amacı, kurulu bulunduğu işkolunda faaliyette bulunan gerçek kişi eczacı 
işverenlerin hak ve menfaatlerini tüm yasal zeminlerde, kamu ve özel kuruluşlar nezdinde 
korumak, kollamak ve geliştirmek; 
    Çalışma yaşamında ve hayatın diğer alanlarında üyelerinin ve diğer tüm eczacıların 
ekonomik, demokratik, kültürel, iktisadi, sosyal, mesleki, hukuksal haklarını ve çıkarlarını 
korumak geliştirmek, dayanışma ve yardımlaşmalarını sağlamak bu yönden müşterek 
menfaatlerini korumak ve müşterek menfaatler yönünden üyelerini temsil etmek; 
     Sağlık kolundaki planlamadan uygulamaya kadar tüm faaliyetlere, tüm eczacı işverenlerin 
söz ve karar sahibi olarak etkin ve demokratik katılımını sağlamak, eczane sahibi eczacıların 
daha verimli ve uyumlu çalışma imkânlarına sahip olabilmeleri için her türlü teşebbüs ve 
faaliyetlerde bulunmaktır. 
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      Karar alma süreçlerinde üyelerinin katılımını, kararların uygulanmasında ise Demokratik 
anlayışı esas almak, 
     Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ayrımı gözetmeksizin 
bütün üyelerin mesleki amaçlar doğrultusunda birliğini, hak ve menfaatlerinin korunmasını 
sağlamaya çalışmak, 
Ve bunları halkın ve devletin hak ve menfaatleri ile birlikte en iyi şekilde gerçekleştirmeye 
çalışmak vazgeçilmez ilkelerimizdir. 
    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. 
 TEİS ; üyelerinin Resmi ve özel tüm kişi ve kurumlarla yaşadığı sorunların çözümü için 
ilgili makamlarla görüşmeler, yazışmalar yaparak, gerektiğinde de hukuki yollara 
başvurmakta ve bu sorunların çözümünü gerçekleştirmektedir. 
     TEİS Ayrıca; üye eczacıların genelini ilgilendiren konularla ilgili olarak da gerekli yasal 
başvuruları yapmakta, yaptığı basın açıklamaları ile kamuoyunu bilgilendirmekte ve sorunların 
büyümeden ortadan kalkmasını sağlamaktadır. 
    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde Sektörel gelişmeyi teşvik etmek amacıyla 
oluşturulmuş bulunan Türkiye Sektör Meclisleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği adına 
sektörleri temsil ederek, gerek sektörlerimizde ortak görüşlerin oluşturulmasına, gerekse özel 
sektör ile yetkili merciler arasında bir temas noktası olarak kamu özel sektör işbirliğinin 
geliştirilmesine imkân sağlamaktadır. 
    Birliğiniz tarafından kurulan ve çalışmalarını takdirle karşıladığımız aktif halde çalışan TOBB 
Türkiye Sektör Meclisinde,TEİS olarak sendikamızın kuruluş amaçlarını oluşturan  Sektöre 
ilişkin sorunları ve çözüm önerilerini daha güçlü bir çatı altında paylaşmak için T. İlaç Sanayi 
Meclisi ,T. Medikal Meclisi   , T. Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayi Meclisi , T. Kimya 
Sanayi Meclisi ’inde Sendikamıza temsiliyet hakkının verilmesi için gereğini bilgilerinize arz 
ederim.  
 
        Ecz. Nurten SAYDAN 
           TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
         GENEL BAŞKANI 
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TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI  

İLETİŞİM BİLGİLERİ 
Ziyabey Cad. 31/2 Balgat/ANKARA 

Tel: 0 312 287 71 24 
Faks: 0 312 287 71 44 

bilgi@teis.org.tr 
www.teis.org.tr 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde oluşturulmuş bulunan Türkiye Sektör Meclisleri 
için Sendikamızı temsilen önerdiğimiz üyelerimiz aşağıda bilgilerinize sunulur.  
Türkiye İlaç Sanayi Meclisi: 
Ecz. İsmail Bülent Yılmaz 
Tel: (342)2324746 
GSM: (532)6134162 
e-mail: yilmazeczanesi@msn.com 
Türkiye Medikal Meclisi: 
Ecz. Hacı Yusuf Demirel 
Tel: (322) 225 55 52 
GSM: (505) 5071402 
e-mail: bilgi@adiyamanecz.biz.tr 
Türkiye Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayi Meclisi: 
Ecz. Kevser Selda Tandoğan Demirel 
Tel: (416) 216 11 46 
GSM: (505) 5071403 
e-mail: seldaecz@hotmail.com 
Türkiye Kimya Sanayi Meclisi:  
Dr. Ecz. Murat Çiftci 
 Tel: (312) 3802838 
GSM: (532)5142172 
e-mail: mrtciftci@yahoo.com 

         22/03/2013 
         TEİS2013-27 

 
-CEVAP VE DÜZELTME TALEBİDİR- 

 
Sayın Doğan HEPER, 
 
Milliyet Gazetesi  
İSTANBUL  
 
 Milliyet Gazetesinin 21/03/2013 tarihli nüshasında yayınlanan yazınızda mesleğimizle 
ilgili olarak “Bana göre ise en şanslı meslek ‘eczacılık.’ Çünkü eczacılara karışan, görüşen yok. 
Kalfalar alsın, kalfalar satsın. O isterse dükkan önünde, güneşe karşı tavla oynasın. Var mı 
böyle meslek?” şeklindeki ifadeleriniz eleştiri sınırlarının ötesinde, eczacıların gerçek 
durumlarını yansıtmayan ve bize göre hiçbir meslek grubuna karşı dahi kullanılmayacak bir 
tarzda olup meslektaşlarımızı rencide etmiştir. 
 En şanslı meslek olarak tanımladığınız eczacılık mesleği son 10 yıldır yaşanan sağlıkta 
değişim sürecinde en çok etkilenen ve mağdur olan bir meslek grubu olup, iflasın eşiğine 
gelen meslektaşlarımız yaşadıkları tüm mağduriyetlere rağmen ilaç ve eczacılık hizmetini 
özveriyle kesintisiz sürdürmektedir. Yazınızda çizdiğiniz tablonun aksine bir çok meslektaşımız 
borç batağından kurtulmak için çabalamakta, bunu başaramayıp maddi zorluklar nedeniyle 
eczanesini kapatan, iflas eden meslektaşlarımızın sayısının artmasına bağlı olarak işsiz eczacı 
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sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu durumdaki eczacıların yazınızda çizmeye çalıştığınız 
tabloya göre adeta keyif çatar tarzda hiçbir iş yapmadan oturması mümkün değildir. 
 “Eczacılara karışan görüşen yok. Kalfalar alsın, kalfalar satsın” şeklindeki ifadelerinizi 
ise yasal mevzuatı ve uygulamayı bilmemenizden kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Zira  
eczacılar görevleri başında bulunmak zorunda oldukları gibi, bu durum başta olmak üzere 
Sağlık Bakanlığı'nın senede en az iki sefer kesinlikle gerçekleştirilen rutin denetimine, ayrıca 
Eczacı Odalarının ve Sağlık Bakanlığı'nın her an yapabildiği ve yaptığı rutin dışı denetime tabi 
olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Mesleki denetimin dışında eczanelerin Maliye Bakanlığı ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın denetimlerine de tabi olduğunu göz önünde 
bulundurursak inanın  “karışanı görüşeni” bu kadar fazla olan başka bir meslek grubu yoktur. 
 
 Sayın HEPER, 
 Siz dahil, ilaca ulaşması gereken insanlarımızın ilaca ihtiyaç duydukları anda hiçbir ek 
ücret talep etmeden, özveriyle haftanın 7 günü 24 saat bu ihtiyaçlarını karşılamak için 
emekleri ve sermayeleriyle hizmet vermeye çalışan meslektaşlarımızın emeğini ve mesleğini 
küçümseyen ve 25 bin eczacıyı rencide eden ifadelerinizi düzeltmenizi, hiçbir araştırma ve 
somut veriye dayanmayan tek taraflı beyanlardan oluşan yazınızdaki ifadelere karşı bu cevap 
ve düzeltme yazısının Gazetenizin aynı sayfasında ve aynı puntolarla Basın Yasası, ilgili 
mevzuat ve Basın Meslek İlkeleri  gereği yayınlanmasını talep ediyoruz. 
 Saygılarımızla... 
 
        Ecz. Nurten SAYDAN 
      TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
        GENEL BAŞKANI 
  
 
          25/03/2013 
                   TEİS2013-28 
T.C. 
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İLAÇ VE ECZACILIK DAİRE BAŞKANLIĞI’NA 
ANKARA 
 Konu : Karekod sonlandırması unutulan reçetelerde protokol hükümlerine aykırı 
olarak yapılan kesintiler hk. 
 
  Üyelerimizden yapılan bildirimlere göre, Sağlık Bakanlığı tarafından Beşeri Tıbbi 
Ürünler Ambalajlama ve Etiketleme Yönetmeliği ile karekod uygulaması kapsamı dışında 
tutulan ancak karekodlu olan ilaçların üye eczacılarımız tarafından kurumunuza fatura 
edilmesinde sehven karekod sonlandırmasının yapılmadığı, unutulduğu reçetelerin ilgili 
eczaneye iade edilmediği, sonlandırması unutulan ilaçlar için Kurumunuz kontrol birimlerince 
kesinti uygulandığı ifade edilmektedir.  
 “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği 
Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Ek Protokol(2012/1)” ün 2. maddesiyle 
01.02.2012 tarihinde imzalanan İlaç Alım Protokolünün 3.3. “Reçete iadesi” 
başlıklı maddesinin 3.3.1. alt maddesine 6. bent olarak ilave edilen ; 
 “Sağlık Bakanlığı tarafından Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalajlama ve 
Etiketleme Yönetmeliği ile karekod uygulaması kapsamı dışında tutulan ancak 
karekodlu olan ilaçların fatura edilmesinde karekod sonlandırmasının yapılmadığı 
reçeteler”    
 şeklindeki düzenlemeye göre bu tip reçeteler için kurumunuzca kesinti 
uygulanmayıp, eksikliğin tamamlanması için ilgili eczaneye iadesi gerekmektedir. 
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 Kurumunuz kontrol birimlerince bu tip reçetelerde uygulanmakta olan protokol 
hükümlerine aykırı söz konusu kesintiler örnekleme yöntemiyle fatura tutarına oranlandığı için 
üye meslektaşlarımız ciddi  olarak hak kaybına uğramaktadır. Bu yüzden; 
 Karekod uygulaması kapsamı dışında tutulan ancak karekodlu olan ilaçların üye 
eczacılarımız tarafından kurumunuza fatura edilmesinde sehven karekod sonlandırmasının 
yapılmadığı, unutulduğu reçetelerin ilgili eczaneye iade edilmesi ve yaşanan hak kayıpları ve 
mağduriyetlerin giderilmesi için gereğini bilgilerinize arz ederim. 
 
 
        Ecz. Nurten SAYDAN 
         TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
        GENEL BAŞKANI 
 
 
 
 
                   19/04/2013 
                 TEİS2013-34 
T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 
HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
GENEL SAĞLIK SİGORTASI 
YAZILIMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞINA  
 
         Konu : Sigortalı kapsam türü 60/c-1. 60/c-3 veya 60/C-9 olan kişilerin Sağlık hizmeti 
sunucularına elektronik veya manuel sevklerinde düzenlenen reçetelerde yaşanan sorun hk. 
 

Bilindiği üzere Sigortalı kapsam türü 60/c-1. 60/c-3 veya 60/C-9 olan kişilerin Sağlık 
Bakanlığına bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucuları tarafından Kurumla 
sözleşmeli / protokollü diğer sağlık hizmeti sunucularına sevkinin gerekmesi halinde, Kurum 
bilgi işlem sistemi üzerinden elektronik sevk belgesi düzenlenmesi veya manuel olarak "Sevk 
Belgesi"nin eksiksiz olarak tanzim edilmesi ve  bir nüshasının hastaya verilmesi ve bu sevkin 
hastaya reçete yazılması durumunda ilaçları veren eczane tarafından reçeteye eklenmesi 
gerekmektedir. 

Ancak , bu tip hastaların reçetelerinin Medula Provizyon sistemine kaydı esnasında 
eczanelerin ekranında hastanın elektronik sevki olduğunu veya manuel sevki varsa hastanın 
sevkinin reçeteye eklenmesine yönelik bir uyarı çıkmaması nedeniyle üye eczanelerimizden 
Sendikamıza gelen bildirimlerde, eczanelerde yapılan reçete kontrollerinde bu eksikliğin fark 
edilmeyerek reçetelerin karşılandığı ve bu yüzden ciddi mağduriyetlerin yaşandığı 
belirtilmektedir. 

Bu mağduriyetlerin yaşanmaması için ; 
Sigortalı kapsam türü 60/c-1. 60/c-3 veya 60/C-9 olan kişilerin Sağlık Bakanlığına 

bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucuları tarafından Kurumla sözleşmeli / 
protokollü diğer sağlık hizmeti sunucularına sevk edilen hastaların reçetelerinin eczanelerce 
Medula Provizyon Sistemine kaydı sırasında  elektronik sevki varsa bu sevkin 
görülmesi, yoksa manuel olarak düzenlenmiş sevkin reçeteye eklenmesi yönünde 
Medula Provizyon sisteminin uyarı vermesi için gerekli düzenlemenin yapılmasını, 
sonucun tarafımıza bildirilmesi için gereğini bilgilerinize arz ederim. 

 
 
       Ecz. Nurten SAYDAN 
           TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
          GENEL BAŞKANI 
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                        22/04/2013 
              TEİS2013-35 
 
T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İLAÇ VE ECZACILIK DAİRE BAŞKANLIĞI 
 
ANKARA 
 

Konu : Kurumunuz Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezlerince Majistral reçetelerde yapılan 
inceleme hk. 

 
 Üyelerimizden gelen bildirimlerde Kurumunuz Sağlık Sosyal Güvenlik merkezlerince  
2012 yılına ait örnekleme yapılarak kontrolü tamamlanmış ve ödemesi gerçekleştirilmiş 
eczane faturalarında Majistral reçetelere dönük olarak yapılan inceleme sonucu, 2012 yılı 
içinde karşılanmış olan majistral ilaç reçetelerinden bir veya birkaç adedinde sterilizasyon 
gerektirmeyen majistral ilaçların Provizyon sistemine sterilizasyon butonunun tıklanarak kayıt 
yapıldığının tespit edildiği belirtilmekte ve belirtilen hatalı kayıtla ilgili olarak üyelerimizden 
açıklayıcı bilgi istenmektedir. 
 Sendikamız tarafından yapılan araştırma ve incelemelere göre ; hiçbir üyemiz bilerek 
ve isteyerek sterilizasyon butonunu işaretlemediğini beyan etmekle birlikte  sadece Ankara’da 
eczanelerin yaklaşık üçte birinden aynı gerekçeyle açıklayıcı bilgi istenmiş olup, sterilizasyon 
butonunun tıklanarak kayıt edilmesi sonucu reçete başına 4,5TL’lik bir kazanç elde etmeyi 
bekleyerek bu kadar büyük sayıdaki eczacının bilerek ve isteyerek çeşitli tarihlerde hatalı 
kayıt oluşturması hayatın olağan akışına aykırı gözükmektedir. 
 Bilindiği üzere 2012 yılında gerek Medula Sisteminin altyapı eksikliği, gerekse Telekom 
kaynaklı arızalar nedeniyle Medula Provizyon sistemi gün içinde sık sık kesintiye uğramış, 
eczanelerinde üyelerimiz de sistem tekrar faaliyete geçtiğinde önlerinde biriken hastaların 
reçetelerini olabildiğince hızlı bir şekilde sisteme kayıt etmeye çalışmıştı. Bu kayıtlar esnasında 
hastalara verdikleri ilaçların doğruluğunu ve kullanım şeklini anlatmaya özen 
gösterdiklerinden, hızlı klavye kullanmaktan kaynaklı olarak teşhis açıklamalarında harf 
hatası, hasta reçete tipi tıklama hatası vb. gibi kullanıma bağlı hatalar meydana gelmiş olması 
muhtemeldir. 

Diğer taraftan konu hakkında kurumunuz Yazılımlar Dairesi Başkanlığının da bilgilerine 
başvurulmuş olup , eczacıların sterilizasyon butonunu işaretlemediği halde nasıl işaretli çıktığı 
sorulduğunda; Eczanelerde kullanılan eczane programları içinden Medula Web uygulamasına 
girilmesinden kaynaklı olabileceği bilgisini almış bulunmaktayız. 

2012 Yılı SGK İlaç Alım Protokolünün 5.3.9. maddesinde açıkça belirtildiği üzere; 
Kurumca yapılan incelemeler neticesinde Provizyon sistemine gerçeğe aykırı reçete kaydı 
yapılarak Kuruma fatura edildiğinin tespiti halinde cezai şart uygulanarak eczacının 
uyarılacağı belirtilmiş olup , bu durumun sehven yapıldığının eczacı tarafından bildirilmesi 
ve Kurumca yapılacak araştırma ve/veya inceleme sonucunda tespit edilmesi durumunda 
bu hükmün uygulanmayacağı da açıkça hükme bağlanmıştır. 
 Hukukumuzda Kasıt, “failin gerçekleştirdiği hareketi ve bunun sonuçlarını bilmesi ve 
istemesi hali” olarak tanımlanmakta olup, yapılan incelemeden elde edilen sonuçlara 
bakıldığında toplamda 4,5 TL'lik bir haksız kazanç elde etmek, kurumunuzu zarara uğratmak 
amacıyla majistral ilaç girişinde bilerek ve isteyerek hiçbir meslektaşımızın böyle bir kayıt 
oluşturmayacağı açıktır. 
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 Bu yüzden; diğer olasılıklarla birlikte Medula Provizyon Sistemine bağlı olarak Eczane 
paket programlarından kaynaklı olabileceğini düşündüğümüz bu kayıt hatasının kaynağının 
araştırılmasını, bu hata nedeniyle haklarında başta Ankara olmak üzere çeşitli Sağlık Sosyal 
Güvenlik Merkezlerince inceleme başlatılan meslektaşlarımız hakkındaki araştırmanın, Sağlık 
Uygulama Tebliği’nin amir hükmü gereği cezai şart uygulanmadan sonlandırılarak sonucun 
tarafımıza yazılı olarak bildirilmesi için gereğini bilgilerinize arz ederim. 
 
           Ecz. Nurten SAYDAN 
      TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
           GENEL BAŞKANI 
  
           
          09/05/2013  
          TEİS2013-45 
 
T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU 
BAŞKANLIĞI'NA 
ANKARA 
 
 Konu : Kurumunuzca yayınlanan 18 Mart 2013 tarihli yazı hk. 
 
 Kurumunuzca yayınlanan 18 Mart 2013 tarihli yazı ile 6197 sayılı yasanın 24. maddesi 
dayanak gösterilerek eczanelerde neredeyse tüm ilaçların reçetesiz olarak hastaya 
ulaştırılması yasaklanmıştır.  
 Bilindiği üzere ilaç; vazgeçilemez, ertelenemez, yerine ikame ürün konulamaz bir ürün 
olup, ilaca ulaşmak zorunda olan hastanın ihtiyacı olduğu anda ilaca ulaşması gerektiği inkar 
edilemez bir gerçektir.  
 İlgili yazınızla yapılan düzenleme ile özellikle nöbet hizmeti başta olmak üzere 
meslektaşlarımız ilaç ve eczacılık hizmeti sunumunda ciddi sorun yaşamaya başlamış, ilaca bir 
an önce kavuşmak isteyen hastalarla karşı karşıya bırakılmış durumdadır.  
 2005 yılından itibaren sosyal güvenlik şemsiyesinin genişlemesi ile ülkemizde ilaçların 
neredeyse %90'ı reçeteli olarak sosyal güvenlik kurumu aracılığıyla hastalara ulaştırılmakta 
olup, üzerinde “reçeteli satılır” ibaresi bulunan tüm ilaçların da neredeyse tamamı doktor 
tavsiyesiyle ve doktor tarafında daha önce verilmiş reçetenin devamı şeklinde olan, ya da 
provizyon sisteminden onay alınamaması veya ilacın kaybedilmesi, unutulması durumlarında 
hastalara perakende satış olarak ulaştırılmakta olan ilaçlar olup, bu durum sisteme kayıt 
edilemediğinden şeklen reçetesiz satış olarak görülmesine rağmen , meslektaşlarımız reçeteli 
satılması gereken hiçbir ilacı teşhis ve tedavi amacıyla kendiliklerinden vermemekte, yukarıda 
kısaca izah ettiğimiz şekilde reçeteye bağlı ve doktor tavsiyesine istinaden vermektedirler. 
 Diğer taraftan Sosyal Güvenlik Kurumu'nun artan muayene katılım payı ve 
fark uygulamaları yüzünden sürekli kullanmak zorunda olduğu ilaçları yeniden 
reçete yazdırmadan kendi parasıyla almaya başlayan hasta sayısının her geçen 
gün arttığı bir dönemde uygulamaya başlanan bu yeni düzenlemeyi 
meslektaşlarımız hastalara anlatmakta zorluk çekmektedirler. 
 Kurumunuzca reçeteli-reçetesiz ilaç ayrımı çalışmalarının devam ettiği bir süreçte ve  
sadece eczanede satılması gereken ilaçların dahi yıllardır bakkallarda marketlerde satılmasının 
engellenemediği bir durumda, ilgililerle görüşülmeden, fikirleri alınmadan  eczanelerin bir 
gecede 60 yıllık eski bir düzenlemenin tekrar en katı halini uygulamaya  zorunlu hale 
getirilmesi, E-reçete uygulaması gibi tamamen elektronik ortama geçilmeye başlanan  bu 
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süreçte eczacıların reçete fotokopisi ya da çıktı biriktirmeye zorlanması anlaşılır bir tutum 
değildir. 
 Kaldı ki ; kurumunuzca İlaç Takip Sistemi aracılığıyla ülkemizdeki tüm ilaç 
hareketleri anlık olarak görülebilmesine ve izlenmesine rağmen, reçeteli satılması 
gereken ilaçların hayatın olağan akışına aykırı bir miktarda ve periyotlarla 
alınması ve / veya satılması durumlarında bu eylemi gerçekleştirenlerin 
incelemeye tabi tutulması ve haklarında işlem yapılması mümkünken, bütün 
eczaneleri kapsayacak şekilde ilaç ve eczacılık hizmetini olumsuz etkileyecek 
şekilde hayata geçirilen uygulamanın yürürlükten kaldırılması gerekmektedir. 
 Reçeteli satılması gereken ilaçların toptan satış yasağı ihlal edilerek satışını 
engellemek için İlaç Takip Sistemi üzerinden yapılacak tespit ile 6197 sayılı 
Kanunun 44. ve 45. maddeleri gereği işlem yapılması etkin bir şekilde sağlanarak, 
bu ihlali gerçekleştirenler hakkında daha ağır müeyyidelerin getirilmesi için yasal 
düzenleme yapılması, bu yasağın ihlalini önlemek amacıyla gerek 18 mart 2013 
tarihli gerekse diğer yazılı düzenlemelerle reçete ile verilmesi zorunlu ilaç 
kapsamına alınan ilaçların bu düzenlemeden çıkarılması için gereğini bilgilerinize 
arz ederim. 
 
        Ecz. Nurten SAYDAN 
          TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
        GENEL BAŞKANI 
 
  
 
          14/05/2013 
                   TEİS2013-46 
T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
ANKARA SOSYAL GÜVENLİK İL  
MÜDÜRLÜĞÜ'NE 
ANKARA 
 
Konu : Müdürlüğünüzce  Majistral reçetelerde yapılan inceleme hk. 
 
         Üyelerimizden gelen bildirimlerde Müdürlüğünüzce, 2012 yılına ait örnekleme yapılarak 
kontrolü tamamlanmış ve ödemesi gerçekleştirilmiş eczane faturalarında Majistral reçetelere 
dönük olarak yapılan inceleme sonucu, 2012 yılı içinde karşılanmış olan majistral ilaç 
reçetelerinden bir veya birkaç adedinde sterilizasyon gerektirmeyen majistral ilaçların 
Provizyon sistemine sterilizasyon butonunun tıklanarak kayıt yapıldığının tespit edildiği 
belirtilmekte ve belirtilen hatalı kayıtla ilgili olarak üyelerimizden açıklayıcı bilgi istenmektedir. 
         Sendikamız tarafından yapılan araştırma ve incelemelere göre ; hiçbir üyemiz bilerek 
ve isteyerek sterilizasyon butonunu işaretlemediğini beyan etmekle birlikte  sadece Ankara’da 
eczanelerin yaklaşık üçte birinden aynı gerekçeyle açıklayıcı bilgi istenmiş olup, sterilizasyon 
butonunun tıklanarak kayıt edilmesi sonucu reçete başına 4,5TL’lik bir kazanç elde etmeyi 
bekleyerek bu kadar büyük sayıdaki eczacının bilerek ve isteyerek çeşitli tarihlerde hatalı 
kayıt oluşturması hayatın olağan akışına aykırı gözükmektedir. 
         Bilindiği üzere 2012 yılında gerek Medula Sisteminin altyapı eksikliği, gerekse Telekom 
kaynaklı arızalar nedeniyle Medula Provizyon sistemi gün içinde sık sık kesintiye uğramış, 
eczanelerinde üyelerimiz de sistem tekrar faaliyete geçtiğinde önlerinde biriken hastaların 
reçetelerini olabildiğince hızlı bir şekilde sisteme kayıt etmeye çalışmıştı. Bu kayıtlar esnasında 
hastalara verdikleri ilaçların doğruluğunu ve kullanım şeklini anlatmaya özen 
gösterdiklerinden, hızlı klavye kullanmaktan kaynaklı olarak teşhis açıklamalarında harf 
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hatası, hasta reçete tipi tıklama hatası vb. gibi kullanıma bağlı hatalar meydana gelmiş olması 
muhtemeldir. 
Diğer taraftan konu hakkında kurumunuz Yazılımlar Dairesi Başkanlığının da bilgilerine 
başvurulmuş olup , eczacıların sterilizasyon butonunu işaretlemediği halde nasıl işaretli çıktığı 
sorulduğunda; Eczanelerde kullanılan eczane programları içinden Medula Web uygulamasına 
girilmesinden kaynaklı olabileceği bilgisini almış bulunmaktayız. 
 2012 Yılı SGK İlaç Alım Protokolünün 5.3.9. maddesinde açıkça belirtildiği üzere; 
Kurumca yapılan incelemeler neticesinde Provizyon sistemine gerçeğe aykırı reçete kaydı 
yapılarak Kuruma fatura edildiğinin tespiti halinde cezai şart uygulanarak eczacının 
uyarılacağı belirtilmiş olup , bu durumun sehven yapıldığının eczacı tarafından bildirilmesi 
ve Kurumca yapılacak araştırma ve/veya inceleme sonucunda tespit edilmesi durumunda 
bu hükmün uygulanmayacağı da açıkça hükme bağlanmıştır. 
         Hukukumuzda Kasıt, “failin gerçekleştirdiği hareketi ve bunun sonuçlarını bilmesi ve 
istemesi hali” olarak tanımlanmakta olup, yapılan incelemeden elde edilen sonuçlara 
bakıldığında toplamda 4,5 TL’lik bir haksız kazanç elde etmek, kurumunuzu zarara uğratmak 
amacıyla majistral ilaç girişinde bilerek ve isteyerek hiçbir meslektaşımızın böyle bir kayıt 
oluşturmayacağı açıktır.         
Bu yüzden ; diğer olasılıklarla birlikte Medula Provizyon Sistemine bağlı olarak Eczane paket 
programlarından kaynaklı olabileceğini düşündüğümüz bu kayıt hatasının kaynağının 
araştırılmasını, Müdürlüğünüzce inceleme başlatılan meslektaşlarımız hakkındaki araştırmanın, 
Sağlık Uygulama Tebliği’nin amir hükmü gereği cezai şart uygulanmadan sonlandırılarak 
sonucun tarafımıza yazılı olarak bildirilmesi için gereğini bilgilerinize arz ederim. 
 
 
                                                            Ecz. Nurten SAYDAN 
                                                    TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
                                                                     GENEL BAŞKANI 
 
 
 
          21/05/2013 
                   TEİS2013-62 
T.C. 
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 
BAŞKANLIĞI 
GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İLAÇ VE ECZACILIK DAİRE BAŞKANLIĞINA 
ANKARA 
 
 

Konu: SUT değişikliği ile değişen Statin etken madde kodu ve klopidrogel  
           raporları hk. 

 
 24 Mart 2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan SUT ‘a göre; 
 Fluvastatin 40 mg ve 20 mg ile rosuvastatin 20 mg etken madde kodları değişmiş 
olup, bu etken maddeleri içeren ilaçlar yeni mevzuata uygun şekilde reçete edilse dahi rapor 
kodu uyumsuz olduğundan hastalar ilacını alamamakta ve tekrar raporunu yenilemek 
durumunda kalmaktadır. 
 Öte yandan klopidogrel için Ocak 2013 tarihinde yayımlanan SUT değişikliğinde ASA 
intoleransı kaldırılmış ancak, 3 ay sonra yayımlanan yeni SUT ‘da bu koşul tekrar aranır hale 
getirilmiş olup, bu duruma uygun olmayan raporların da geçerliliği yeni düzenlemeye göre 
ortadan kalkmıştır. Bu yüzden; 
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 Önemli sayıdaki hastanın yeniden rapor çıkarma zahmetinden kurtarılması, gereksiz 
işgücü ve zaman kaybının ortadan kaldırılması, yaşanan hasta mağduriyetinin giderilmesi 
amacıyla ; yukarıda belirttiğimiz her iki durum için de eski raporların süresi sonuna kadar 
geçerli olması yönünde ivedilikle bir düzenleme yapılması için gereğini bilgilerinize arz ederim. 
 

         
       Ecz. Nurten SAYDAN 
           TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
          GENEL BAŞKANI 
 
 
 

          26/06/2013 
          TEİS2013-69 
T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI'NA 
ANKARA 
 
Konu: POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu hk.  
 

Bilindiği üzere, Bakanlığınızca yayımlanan 426 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel 
Tebliği ile 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları 
Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun ile ilgili mevzuata göre ödeme kaydedici cihaz 
kullanmak zorunda olan mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlara ve 
yol kenarı otopark hizmeti veren mükelleflere 01/07/2013 tarihinden itibaren EFT-POS özelliği 
olan yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti getirilmiştir. 

Yapılan bu yeni düzenlemenin amacı; işletmenin dışında ya da lokanta gibi kasadan 
uzakta, yani ödeme kaydedici cihazın bulunmadığı bir ortamda yapılan satışın anlık ve doğru 
olarak kaydının yapılmasının sağlanması, bu sayede de kazancın kayıt dışına çıkışının 
engellenerek eksiksiz olarak vergilendirilmesinin sağlanmasıdır. 

Yeni düzenlemenin amacı ve gerekçesi bu olmasına rağmen düzenlemenin içeriği 
nedeniyle seyyar EFT- POS cihazı kullanan eczanelerimizin de bu kapsamda değerlendirildiği 
anlaşılmaktadır. Oysa eczanelerimiz 6197 Sayılı Yasada ve ilgili mevzuatında da belirtildiği 
üzere sadece eczane sınırları içinde satış yapabilen kuruluşlar olup, telekomünikasyon 
sorunları vb. nedenlerle bu tür cihazları kullanmak zorunda kalmakta, eczanelerin bayilik 
kurma, stand açma vb. faaliyetleri olmadığı göz önüne alındığında da yeni düzenlemedeki 
amacın eczaneleri kapsamadığı açıkça anlaşılmaktadır. Bu nedenle; 

Eczanelerimizde kullanılmakta olan seyyar EFT-POS cihazlarının kayıt dışılığa 
dolayısıyla da vergi ziya’ına neden olmadığı göz önünde bulundurulduğunda, eczanelerimizin 
bu yükümlülüğe tabi tutulmasının düzenlemedeki amacı karşılamayacağı göz önünde 
bulundurularak, kaynak israfına ve gereksiz ek mali külfete neden olacağından, birçok 
eczanemizde kullanılmakta olan ve kablosuz olmasından dolayı eczane içi işleyişte önemli 
ölçüde kolaylık sağlayan seyyar EFT-POS cihazlarının yeni düzenleme kapsamından çıkarılarak 
eczanelerimiz içinde kullanılmaya devam edilebilmesinin sağlanması amacıyla gerekli 
düzenlemenin yapılmasını ve sonucun tarafımıza yazılı olarak bildirilmesi için gereğini 
bilgilerinize arz ederim.    

 
        Ecz. Nurten SAYDAN 
                 TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
          GENEL BAŞKANI 
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          04/07/2013 
           TEİS2013-70 

Sayın, 
 
Yadigar GÖKALP İLHAN 
 
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 
BAŞKANI 
 
ANKARA 

 
 Konu : İlaçlara ait SUT hükümlerinin Medula Provizyon Sistemine uyarlanması hk.  
 
 Bilindiği üzere üyelerimiz ve meslektaşlarımız yürürlükte olan Sağlık Uygulama 
Tebliği'ne göre reçete edilerek kendilerine gelen ilaçları karşılamakta, bu hükümlere uygun 
olarak da Medula Provizyon Sistemine reçete girişi yapmakta ve sistemin yaptığı doz hesabına 
göre belirlediği miktarda ilacı hastaya vermektedir. 
 Ancak bazı özel kullanım kısıtlamaları olan ilaçlarda Medula Provizyon sistemine bu 
özel düzenlemelerin yüklenmemesi, sistemin bu özelliklere göre uyarlanmaması nedeniyle 
üyelerimiz ve meslektaşlarımız hak kaybı ve mağduriyet yaşamaktadır.  
 Ör: Ribavirin etken maddeli 84 kapsül içeren bir ilaç (SGK Etkin Kodu: SGKFMS) SUT 
hükümlerine göre kronik Hepatit C tedavisinde en fazla 48 haftalık miktarda hastaya verilmesi 
gerekirken, bu konuda Medula sisteminde bir düzenleme olmadığı için 51 haftalık miktarlarda 
provizyon sistemi onay vermekte, bu doğrultuda hastaya ilacını veren üyelerimiz yapılan 
kontrollerde ciddi miktarlarda kesinti ile karşı karşıya kalarak mağdur olmaktadırlar. 
 Dolayısıyla; Kanser, kronik hepatit, tüp bebek ve böbrek rahatsızlıkları ile oral 
beslenme solüsyonları gibi kullanımında çeşitli değişik kriterler ve özel düzenlemeler olan 
ilaçlar için Medula Provizyon Sisteminde bu özelliklere uygun düzenleme yapılarak, 
uygulamanın SUT hükümlerine uygun hale getirilmesi, hakkında özel düzenleme bulunan 
ilaçlar için bu düzeltmelerin yanısıra uyarı ekranının açılmasının sağlanması yaşanan 
mağduriyetleri ortadan kaldıracağından; 
 Kanser, kronik hepatit, tüp bebek ve böbrek rahatsızlıkları ile oral beslenme 
solüsyonları gibi kullanımında çeşitli değişik kriterler ve özel düzenlemeler olan ilaçlar için 
Medula Provizyon sisteminde gerekli düzenlemenin yapılarak Medula Provizyon sisteminin 
SUT hükümlerine uygun hale getirilmesini ve sonucun tarafımıza bildirilmesi için gereğini 
bilgilerinize arz ederim. 
        Ecz. Nurten SAYDAN 
          TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
        GENEL BAŞKANI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 79 

         12/07/2013 
         TEİS2013/71 

 
T.C. 

İSTANBUL VALİLİĞİ 
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NE 

 
 
Konu: 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’un uygulanması hakkında 
 
 Sendikamız üyesi eczacılardan edinilen bilgiye göre; İstanbul ilinde faaliyet gösteren 
eczacılara, eczanelerini engelli insanların kullanımına uygun hale getirmemiş olmaları 
sebebiyle haksız ve hukuka aykırı bir şekilde idari para cezası uygulanmaktadır. Şöyle ki; 
 
 Bilindiği üzere, 1.7.2005 tarih ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’un geçici 2. ve 
3. maddeleri şu şekildedir: 
 

Geçici Madde 2- Kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmî yapılar, mevcut tüm 
yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt 
yapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her 
türlü yapılar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sekiz yıl içinde engellilerin 
erişebilirliğine uygun duruma getirilir. 

Geçici Madde 3- Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler, şehir içinde kendilerince 
sunulan ya da denetimlerinde olan toplu taşıma hizmetlerinin engellilerin erişilebilirliğine 
uygun olması için gereken tedbirleri alır. Mevcut özel ve kamu toplu taşıma araçları, bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sekiz yıl içinde engelliler için erişilebilir duruma 
getirilir.  

(Ek fıkra: 4/7/2012-6353/34 md.) Bu Kanunun geçici 2 nci maddesi ile bu maddenin 
birinci fıkrasında belirtilen erişilebilirlik standartlarının uygulanmasının izlenmesi ve denetimi 
her ilde Aile ve Sosyal Politikalar, İçişleri, Çevre ve Şehircilik, Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlıkları ile engelliler ile ilgili konfederasyonların temsilcilerinden oluşan 
komisyon tarafından yapılır. İhtiyaç halinde birden fazla komisyon kurulabilir. Denetim 
sonucunda ilgili belediye ve kamu kurum ve kuruluşları ile umuma açık hizmet veren her türlü 
yapıların ve açık alanların malikleri ile toplu taşıma araçlarının sahiplerine eksikleri 
tamamlaması için birinci fıkrada belirtilen sürenin bitiminden itibaren iki yılı geçmemek üzere 
ek süre verilebilir. 

(Ek fıkra: 4/7/2012-6353/34 md.) Sürenin bitiminden itibaren öngörülen 
yükümlülüklerini yerine getirmediği denetim komisyonlarınca tespit edilen umuma açık hizmet 
veren her türlü yapılar ve açık alanlar ile toplu taşıma araçlarının sahibi olan gerçek ve özel 
hukuk tüzel kişilerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından her bir tespit için bin Türk 
Lirasından beş bin Türk Lirasına kadar idari para cezası uygulanır. Bu şekilde bir yıl içinde 
uygulanacak idari para cezasının tutarı ellibin lirayı geçemez. Sürenin bitiminden itibaren 
öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmediği denetim komisyonlarınca tespit edilen 
büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı tarafından her bir tespit için beşbin Türk Lirasından yirmibeşbin Türk 
Lirasına kadar idari para cezası uygulanır. Bu şekilde bir yıl içinde uygulanacak idari para 
cezasının tutarı beşyüz bin lirayı geçemez. Bu maddeye göre verilen idari para cezaları 
tebliğinden itibaren bir ay içerisinde ödenir. Genel bütçeye gelir kaydedilen idari para cezası  
tutarları dikkate alınarak erişilebilirlik konusundaki projelerde kullanılmak üzere Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı bütçesinde ödenek öngörülür. 

(Ek fıkra: 4/7/2012-6353/34 md.) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar; 
İçişleri, Maliye, Çevre ve Şehircilik, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarının ve 
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engelliler ile ilgili konfederasyonların görüşleri alınmak sureti ile Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığınca bir yıl içerisinde çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.  

Yasa hükmüne göre, eczacılara eczanelerini engelli insanların kullanımına 
uygun hale getirmemeleri sebebiyle idari para cezası uygulanabilmesi için, ilgili 
Bakanlık temsilcilerinden oluşan komisyonun denetim yapması, denetim 
sonucunda 1.7.2015 tarihini geçmemek üzere süre verilmesi ve süre bitmesine 
rağmen eczacının öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmediğinin denetim 
komisyonunca tespit edilmesi gerekmektedir. Denetim yapılmadan ve süre 
verilmeden uygulanan idari para cezaları hukuka aykırı olup, usulsüzdür. 

Öte yandan; eczanesinin girişine rampa yaptıran pek çok üye eczacıdan, eczanesinin 
önünde bulunan kaldırıma Belediye tarafından rampa yapılmadığı, bu sebeple hasta ve hasta 
yakınlarının mağdur olduğu şeklinde şikayetler almaktayız.  

Bu şartlar altında; ilgili yasa sebebiyle eczacılara denetim yapılmaksızın ve ek süre 

verilmeksizin idari para cezası uygulanmasının önlenmesini ve sorumluluğu Belediyelere ait 

olan eczane çevrelerindeki yol ve kaldırımların engellilerin erişebilirliğine uygun duruma 

getirilmesi için ilgililerin uyarılmasını, sonucun tarafımıza yazılı olarak bildirilmesi için 

gereğini bilgilerinize arz ederim. 12/07/2013 

 
        NURTEN SAYDAN 
       TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI               
                           GENEL BAŞKANI  
                                                               
 
 

         18/07/2013 
         TEİS2013-72 

 
TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ'NE 
        TEKİRDAĞ 

 
 Konu : Eşdeğer ilaç uygulamasına yönelik hekim davranışları hk.  
  
 Sendikamız üyelerinden bize ulaşan bildirimde hastaneniz hekimlerinden Dr. Murat 
Karacan tarafından 05/07/2013 tarihinde SANOVEL firmasına ait Neruda 600 mg isimli ilacın 
bir hastaya reçete edildiği, söz konusu hastanın da reçetesiyle Sendikamız üyesi olan bir 
eczaneye başvurduğu belirtilmiş olup, Eczane tarafından reçetedeki ilacın yerine başka bir ilaç 
firmasının ürettiği aynı etkin maddeyi aynı miktarda içeren diğer bir farmasötik tam eşdeğer 
ilacı kanunun kendisine verdiği yetkiye dayanarak bu hastaya verdiği ifade edilmiştir.  
 Hasta tekrar doktora gittiğinde ise Dr. Murat Karacan tarafından kendisine "eczanenin 
verdiği ilaç yanlıştır, bir tane daha içseydin ölebilirdin bu ilacı geri verip benim yazdığım ilacı 
alman gerekir" şeklinde gerçekle ve bilimsellikle ilgisi olmayan, hastayı kışkırtıcı ve eczacının 
mesleki bilgisini küçümseyici şekilde yanlış bazı söylemlerde bulunulduğu bildirilmiştir.  
 Hasta tarafından abartılmış ve gerçek olmamasını umduğumuz meslek etiğine ve 
hukuka aykırı , deontolojik olmayan bu tür davranışların hastanenizde  olmasını siz hastane 
yönetiminin de uygun görmeyeceğini düşünerek, ilgili doktorunuzun konu hakkında daha titiz 
davranması yönünde uyarılmasını, üyelerimizin mesleki ve ticari faaliyetlerine zarar 
verebilecek bu veya benzeri durumların tekrarlanması halinde ise üzülerek de olsa yasal 
yollara başvuracağımızı bilgilerinize sunarız. 
 Saygılarımla...   
      TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
           GENEL SEKRETER 
       Dr. Ecz. Murat ÇİFTCİ 
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          16/08/2013 
                  TEİS2013-82 
Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü    
Ticari Bankacılık Pazarlama Bölümü  
İş Kuleleri Kat: 27  
34330 LEVENT-İSTANBUL 
 
 Konu : SGK eczane ödemelerinde üyelerimizin yaşadığı sorun hk. 
 
 Sendikamıza yapılan yoğun bildirimlerden anlaşıldığı üzere, Bankanız ile SGK arasında 
yapılan protokole aykırı olarak, üye eczacılarımıza gönderilen Eczane Ödemelerinde son 
zamanlarda gecikmeler yaşanmaktadır.  
 Sendikamızca yetkililerle yapılan görüşmelerde bankanıza SGK tarafından gönderilen 
ödemelerin ertesi günü sabah hesaplarda olması gerekirken bu yatırma işlemi ertesi gün saat 
13:00'a hatta (15 Ağustos 2013 günü olduğu gibi) saat 15:30'a kadar gecikmektedir. 
 Eczanelerimiz aynı zamanda ticari müesseseler olduğu için verilen çek ve senet 
ödemeleri karşılıksız kalmaktadır. Üye eczacılarımızdan gelen şikayetler her geçen gün 
artmakta olup, SGK ile yaptığımız görüşmelerde SGK tarafında aksama olmadığı, aksamanın 
sizin bankanızdan kaynaklandığı anlaşılmaktadır. 
 Eczane eczacılarının sendikası olarak, üyelerimizin yaşadığı  mağduriyetin giderilmesi 
konusunda gerekli önlem ve çalışmaların ivedilikle yapılmasını, yapılmadığı ve aynı aksamanın 
tekrarı halinde üyelerimizin haklarını korumak için hukuksal yollara başvurmak zorunda  
kalacağımızı üzülerek bildirmek zorundayız.  
 Sorunun kaynaklandığı teknik hatanın/hataların bir an evvel giderilerek sendikamıza 
konu hakkında ivedilikle yazılı bilgi verilmesi için gereğini  rica ederim. 
 
 Saygılarımla... 
 
        Ecz. Nurten SAYDAN 
          TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
        GENEL BAŞKANI 
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          04/09/2013 
          TEİS2013-84 
 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU 
ANKARA 
 
 

 Konu: İnternet sitesi üzerinden reçeteli ilaç satışı yapılması hk. 
 
 Üyelerimizden gelen şikayetler üzerine; www.buruntedavisi.com internet sitesi 
tarafından reçeteli satılması gereken majistiral ilaçların temin edilerek hastalara ulaştırıldığı 
tespit edilmiştir. 
 Aşağıda ayrıntılı “whois” bilgileri bulunan www.buruntedavisi.com internet sitesinin 
hizmetlerimiz bölümünde "Doktorunuzun yazmış olduğu majistral ilaç reçetelerinizi, 
istenilen dozajlarda eczanelere hazırlatmak" ifadesi bulunmaktadır. 1262 ile 6197 sayılı 
Kanunlara ve ilgili yönetmeliklere açıkça aykırı olan bu durum sebebiyle internet sitesinin 
faaliyetlerinin durdurulması ve ilgili internet sitesi ile sahibi hakkında gerekli yasal 
yaptırımların uygulanması için gereğini bilgilerinize arz ederim. 
 
 
 
                                                                                Dr. Ecz. Murat ÇİFTCİ 
        Tüm Eczacı İşverenler Sendikası 
                      Genel Sekreteri 
 
 
 
 
WHOIS BİLGİLERİ: 
 
DOMAIN: BURUNTEDAVISI.COM 
 
RSP: Vargonen Technologies 
URL: http://www.vargonen.com 
owner-contact: P-MLT1827 
owner-organization: BILAR MEDIKAL LTD.STI. 
owner-fname: Murat 
owner-lname: Tunus 
owner-street: Ataturk Mah.Sedef Cad. Ata Bloklari 2-1 No: 3 Daire 160 
owner-city: istanbul 
owner-zip: 34758 
owner-country: TR 
owner-phone: 902164566699 
owner-email: bilarmed@bilarmed.com 
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          13/09/2013 
           TEİS2013-85 
 
T.C. 
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İLAÇ VE ECZACILIK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
ANKARA 
 
 Konu : E-reçete şeklinde yazılmış Yurtdışı Sigortalılara ait reçetelerin karşılanması hk. 
 Bilindiği üzere Yurtdışı Sigortalılarına ait reçeteler, bu sigortalıların Medula Provizyon 
Sisteminde kayıtlı olmaması nedeniyle eczanelerce sisteme Manuel olarak kayıt edilmekte, 
diğer grup reçetelerinden ayrı olarak manuel olarak listelenerek kurumunuza fatura 
edilmekte, ve kurumunuzca hastaların ilaç bilgileri manuel olarak sisteme girilmektedir. 
Ancak;  
 Tamamen manuel olarak işlem yapılan bu reçeteler birçok sağlık kuruluşu tarafından 
E-reçete olarak düzenlenmekte ve herhangi bir çıktı dahi verilmeden bu hastalar ilaçlarını 
almak için eczanelere gelmektedir. 
 Sağlık Uygulama Tebliği ve Protokol hükümleri ile Kurum duyurularında bu reçetelerin 
manuel olarak düzenlenebileceği belirtilmiş olması gerekçe gösterilerek bazı İl 
Müdürlüklerince E-reçete olarak düzenlenmiş reçetelerde doktor kaşe ve imzası olmadığından 
dolayı iade/kesinti yapılmakta, bu nedenle de ciddi anlamda hasta ve eczacı mağduriyeti ile 
işgücü ve zaman kaybı yaşanmaktadır. 
 Kurumunuzun hedefi elektronik ortam dışında reçete düzenlenmesini minimize ederek 
E-reçete sayısını arttırmak olmasına ve E-reçetelerde kaşe imza zorunluluğu olmamasına 
rağmen bazı il müdürlüklerinin Kurumunuzca yapılmış açıklamaları yanlış yorumlayarak 
yaptıklarını düşündüğümüz uygulamanın düzeltilmesi için İl Müdürlüklerinin bilgilendirilmesini, 
Yurtdışı Sigortalıların müstehaklık bilgilerinin Medula Provizyon Sistemine entegrasyonunun 
sağlanması ve hazır olan ülkelerin uygulamaya ivedilikle geçmesi için gereğini bilgilerinize arz 
ederim.  
         Ecz. Nurten SAYDAN 
            TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
            GENEL BAŞKANI 
 
 
          18/09/2013 
          TEİS2013-86 
T.C.  
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İLAÇ VE ECZACILIK DAİRE BAŞKANLIĞI'NA  
ANKARA 
 
 Konu: Ecza depolarından eczanelere Kamu Kurum İskontosu 
uygulanmaksızın fatura edilen ilaçlar hk.  
 
 Bilindiği üzere kurumunuz sigortalılarının eczanelerden ilaç alımında uygulanan Kamu 
Kurum İskontosu “Sağlık Uygulama Tebliği” ile “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki 
Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol” kapsamında 
düzenlenmiş olup, eczanelerin kurumunuza yapacağı iskonto oranı ve bu oranların belirlenme 
yöntemi yine aynı tebliğ ve protokol çerçevesinde gerçekleşmektedir.   
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 Ancak tüm bu düzenlemelere ve sektörde var olan uygulamalara aykırı bir şekilde 
Imuran 50 mg tablet isimli ürün ecza depolarından eczanelerimize Kamu Kurum Iskontosu 
uygulanmaksızın fatura edilmektedir. Oysa ki kurumunuz tarafından bu ilaca % 20.5 KKI 
uygulanmakta ve eczanelerimiz haksız bir şekilde zarara uğramaktadır. 
 Kamu Kurum İskontolarının bazı ilaçlarda uygulanmaması ve/veya eksik uygulanması 
haksız ve hukuka aykırı bir uygulama olup, eczane ekonomilerimize zarar verdiği gibi 
sigortalınız hak sahiplerinin ilaca ulaşmasında engel teşkil ederek mağduriyetine neden 
olduğundan; Sosyal Güvenlik Kurumu olarak bu gibi durumların son bulması için başta yazıya 
konu ilaç ve ruhsat sahibi firma olmak üzere, bu tip davranışlarda bulunan firmalar hakkında 
yasal yaptırımların ivedilikle hayata geçirilmesi için gereğini bilgilerinize arz ederim. 
 
             Ecz. Nurten SAYDAN 
      TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
        GENEL BAŞKANI 
 
          
 
 
 
          19/09/2013 
          TEİS2013-92 
 
T.C.  
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 
ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
ANKARA 
 İlgi :22/07/2013 tarihli 929193 sayılı yazınız.  
  
 İlgili yazınızla 'Sendika Üyeliğinin Kazanılması ve Sona Ermesi ile Üyelik Aidatının 
Tahsili Hakkında Yönetmeliğin' 5. maddesinin 8. fıkrası gereği E-devlet kapısı üzerinden 
sendikamız adına işlem yapmak üzere Sendikamızca kullanıcı yetkilisinin bilgilendirilmesi talep 
edilmiş olup, Sendikamız Yönetim Kurulunca aşağıda isimleri ve T.C. Kimlik numaraları yazılı 
olan üyelerimiz yetkilendirilmiştir.  Gereğini bilgilerinize arz ederiz.  
 
      TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
             YÖNETİM KURULU a.  
        GENEL BAŞKAN  
            ECZ. NURTEN SAYDAN 
 
Sendikamız adına E-devlet şifresi talep edilen üyelerimiz: 
T.C.      İSİM  
27878545860   MURAT ÇİFTCİ 
 
19348957792   BURAK KAAN SEYREKBASAN 
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               03/10/2013 
               TEİS2013-93 
 
T.C. 
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İLAÇ VE ECZACILIK DAİRE BAŞKANLIĞI’NA 
ANKARA 
  
 Konu: Eylül ayı fatura teslimi süresi hk. 
 
 Bilindiği üzere eczanelerimizin Kurumunuza kesmiş olduğu faturaların teslimi, faturayı 
takip eden ayın 15'i son gün olacak şekilde düzenlenmiş olup, ayın 15'i tatil gününe denk 
geldiğinde tatil bitimindeki ilk iş günü fatura teslimi için son gün olarak  uygulanmaktadır.  
 Eylül ayı faturaları için son teslim gününün Kurban Bayramının ilk günü olması 
sebebiyle faturaların teslimi için son gün olarak 21 ekim 2013 pazartesi gününün il 
müdürlüklerince duyurulmasının sağlanmasını ve bu sayede olası yanlış uygulamaların önüne 
geçilmesi için gereğini arz ve talep ederiz.  
       
        Ecz. Nurten SAYDAN 
         TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI  
        GENEL BAŞKANI 
        
 
          04/11/2013 
          TEİS2013-99 

T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI’NA 

 
6356 sayılı Kanun ve Sendika Üyeliğinin Kazanılması ve Sona Ermesi ile 

Üyelik Aidatının Tahsili Hakkında Yönetmelik gereği yapılması zorunlu tüzük 
değişiklikleri 2.11.2013 tarihinde toplanan Sendika Yönetim Kurulumuzca 
aşağıdaki şekilde kararlaştırılmıştır. Tüzük değişiklikleri, yapılacak ilk genel 
kurulun onayına sunulacaktır. Bilgilerinize sunulur.  

 
MADDE 3. FAALİYET GÖSTERDİĞİ İŞ KOLU 
  (Eski hali) Sendika Türkiye çapında faaliyette bulunmak amacıyla kurulmuş olup; 
faaliyet gösterdiği iş kolu 2821 sayılı Sendikalar Kanununda belirlenen 24 nolu sağlık iş 
koludur. 
 (Yeni hali) Sendika Türkiye çapında faaliyette bulunmak amacıyla kurulmuş 
olup; faaliyet gösterdiği iş kolu 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanununa ekli (1) sayılı cetvelde belirlenen 17 nolu Sağlık ve Sosyal Hizmetler iş 
koludur. 
 
MADDE 6. SENDİKA KURUCULARI 

(Eski hali) Sendika kurucusu olabilmek için; Türk vatandaşı, medeni hakları 
kullanmaya ehil ve sağlık işkolunda fiilen çalışır olmak; kamu hizmetlerinden mahrum 
edilmemiş bulunmak; Türkçe okuryazar olmak; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, dolandırıcılık, 
hırsızlık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve 
istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçlarından biriyle veya herhangi bir suçtan dolayı 
ağır hapis veya taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis cezasına hüküm 
giymemiş bulunmak; Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının birinci babında yazılı suçlardan 
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veya bu suçların işlenmesini aleni olarak tahrik etme suçlarından veya Türk Ceza Kanununun 
312 nci maddesinin ikinci fıkrasında yazılı halkı; sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı 
gözeterek kin veya düşmanlığa açıkça tahrik etme suçlarından veya Türk Ceza Kanununun 
536 ncı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı eylemlerle aynı Kanunun 537 
nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yazılı eylemleri siyasi 
ve ideolojik amaçlarla işlemekten mahkum olmamak şarttır. 

(Yeni hali) Sendika kurucusu olabilmek için; fiil ehliyetine sahip ve fiilen 
çalışır olmak, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü 
maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, 
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat 
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı 
değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından birinden mahkûmiyeti bulunmamak 
şarttır. 

 
MADDE 7. SENDİKA’YA ÜYE OLMA (2. Fıkra) 

(Eski hali) Gerekli koşulları haiz bulunan “gerçek kişi” işverenin üyeliğe alınabilmesi: 
a) Örneğine uygun 3 nüsha kayıt fişinin doldurulup bizzat imzalanmasına, 
b) Başvuran gerçek kişi hakkında en az iki üye tarafından olumlu kanaat verilmesine, 
c) İsteğin Sendika Yönetim Kurulu Tarafından Üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul 

edilmesine bağlıdır.  
 Üyelik başvurusu Yönetim Kurulu tarafından en çok 30 gün içinde reddedilmeyen 
işverenin üyelik istemi kabul edilmiş sayılır.  
 Üye kayıt fişinin birer nüshasının, Sendikaca 15 gün içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı'na ve İşverenin işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Bölge Müdürlüğüne gönderilmesi zorunludur. 

 (Yeni hali) Gerekli koşulları haiz bulunan “gerçek kişi” işverenin üyeliğe 
alınabilmesi: 

a) Sendikaya yazılı başvuruda bulunulması  
       b) Başvuran gerçek kişi hakkında en az iki üye tarafından olumlu kanaat 
verilmesi, 
       c)İsteğin Sendika Yönetim Kurulu tarafından üye tam sayısının salt 
çoğunluğu ile kabul edilmesi üzerine, e-Devlet kapısı üzerinden yapılır.  

Üyelik başvurusu, Sendika tarafından e-Devlet kapısı üzerinden Bakanlığa 
bildirilir. Üyelik başvurusu Yönetim Kurulu tarafından en çok 30 gün içinde 
reddedilmeyen işverenin üyelik istemi kabul edilmiş sayılır.  
 
MADDE 8. ÜYELİKTEN ÇEKİLME / ÇIKMA (1 ve 2. Fıkra) 
 (Eski hali) Her üye önceden bildirimde bulunmak suretiyle üyelikten çekilebilir. 
Çekilme bildirimi noter huzurunda münferiden kimliğin tespiti ve istifa edecek kişinin 
imzasının tasdiki ile olur. Çekilme bildiriminin birer örneği noterlikçe en geç üç işgünü içinde 
ilgili sendikaya, işyerinin bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğüne ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığına gönderilir.  
 Çekilme notere başvurma tarihinden itibaren bir ay sonra geçerli bir sendikaya üye 
olması halinde yeni sendikaya üyeliği, bu sürenin bitim tarihinde kazanılır. 

(Yeni hali) Üye, üyelikten çekilme başvurusunu Sendikaya yapar.  Çekilme 
bildirimi Sendika tarafından e-Devlet kapısı üzerinden Bakanlığa bildirilir.  

Çekilme, Sendikaya bildirim tarihinden itibaren bir ay sonra geçerlilik 
kazanır. 
 
MADDE 9. ÜYELİKTEN ÇIKARILMA  ( 2. Fıkra) 
 (Eski hali)  Çıkarma kararı, çıkarılan üye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’na ve işyerinin bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğü’ne yazı ile tebliğ edilir. Çıkarma 
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kararına karşı üye veya işyerinin bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğü, kararın tebliğinden 
itibaren otuz gün içinde iş davalarına bakmakla görevli mahalli mahkemeye itiraz edebilir. 
Mahkeme kararı kesindir. 

 (Yeni hali) Çıkarılma kararı, e-Devlet kapısı üzerinden Bakanlığa elektronik 
ortamda bildirilir ve çıkarılana yazı ile tebliğ edilir. Çıkarılma kararına karşı üye, 
kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde mahkemeye itiraz edebilir. Mahkeme 
iki ay içinde kesin olarak karar verir. Herhangi bir askeri ödev nedeniyle silah 
altına alınan üyenin üyelik ilişkisi bu süre içinde askıda kalır. 

 
MADDE 14. TOPLANTI ZAMANI ( 2. ve 3. Fıkra) 
 (Eski hali) İki Genel Kurul toplantısı arasındaki döneme ait faaliyet ve hesap raporu 
ile Denetleme Kurulu veya denetçi raporunun ve gelecek döneme ait bütçe teklifinin, Genel 
Kurula katılacaklara toplantı tarihinden on beş gün önce gönderilmesi zorunludur. 

Olağanüstü Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu’nun gerekli gördüğü 
hallerde yahut Genel Kurul üye veya delegelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine toplanır. 
Genel Kurula çağrı Yönetim Kurulu tarafından yapılır. 

 (Yeni hali) İki genel kurul toplantısı arasındaki döneme ait faaliyet ve 
hesap raporu, yeminli mali müşavir raporu, denetleme kurulu raporu ve gelecek 
döneme ait bütçe teklifi toplantı tarihinden on beş gün önce genel kurula 
katılacaklara gönderilir. 

Olağanüstü genel kurul, yönetim kurulu veya denetleme kurulunun gerekli 
gördüğü hâllerde ya da genel kurul üye veya delegelerinin beşte birinin yazılı 
isteği üzerine altmış gün içinde yazılı istekteki konuları öncelikle görüşmek üzere 
toplanır. Talep tarihi itibarıyla olağan genel kurul toplantı tarihine altı aydan az 
bir süre kalması hâlinde olağanüstü genel kurula gidilemez; ancak, isteğe konu 
olan hususlar olağan genel kurul gündemine alınır. Genel Kurula çağrı Yönetim 
Kurulu tarafından yapılır. 
 
MADDE 16.  GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSABI ( 2. Fıkra) 
 (Eski hali) Genel kurulda her üye veya temsilcinin bir oy hakkı vardır ve kararlar açık 
oy ile alınır. Ancak, teklif üzerine, toplantıya katılan üye ve temsilci sayısının salt 
çoğunluğunun kabulü halinde kararlar gizli oy, açık sayım ile alınır. 
Karar nisabı, kural olarak, toplantıya katılan üye veya delege sayısının salt çoğunluğudur.  
Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve sendikanın feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin 
üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. 
 
Karar nisabı hiçbir zaman üye veya delege tamsayısının dörtte birinden az olamaz. 

 
(Yeni hali) Genel kurulda her üye veya temsilcinin bir oy hakkı vardır ve 

kararlar açık oy ile alınır. Ancak, teklif üzerine, toplantıya katılan üye ve temsilci 
sayısının salt çoğunluğunun kabulü halinde kararlar gizli oy, açık sayım ile alınır. 
Karar nisabı, kural olarak, toplantıya katılan üye veya delege sayısının salt 
çoğunluğudur. Ancak bu sayı üye veya delege tamsayısının dörtte birinden az 
olamaz. 
Şu kadar ki, tüzük değişikliği, fesih, birleşme, katılma, üst kuruluşun veya 
uluslararası kuruluşun kurucusu olma, üst kuruluşlara ve uluslararası kuruluşlara 
üyelik ile üyelikten çekilme hâllerinde karar yeter sayısı üye veya delege tam 
sayısının salt çoğunluğudur. 
 
MADDE 19.  GENEL KURUL’UN GÖREV VE YETKİLERİ (3. Fıkranın 3., 8., 9. ve 10. 
Bentleri) 
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(Eski hali) 3. Yönetim ve Denetleme kurulları raporlarını görüşmek ve karara 
bağlamak 

8. Sendikanın üst kuruluşlara katılması veya ayrılması konusunda karar vermek 
9.Aynı iş kolundaki bir işveren sendikası ile birleşme veya katılma hakkında karar vermek, 
10.Sendikanın uluslar arası işveren kuruluşlarına üye olması veya üyelikten çekilmesi 
hakkında karar vermek, 

 
(Yeni hali) 3. Yönetim ve Denetleme kurulları raporları ile yeminli mali 

müşavir raporlarını görüşmek 
8. Sendikanın üst kuruluş kurucusu olma, üst kuruluşara üye olma veya 

üyelikten çekilmesi konusunda karar vermek 
9.Bir işveren sendikası ile birleşme veya katılma hakkında karar vermek, 
10. Sendikanın uluslararası işveren kuruluşlarının kurucususu olması, üyesi 

olması veya üyelikten çekilmesi hakkında karar vermek, 
 

MADDE 23. GÖREV VE YETKİLERİ (21. Fıkra) 
(Eski hali) 21. Gerekli gördüğü hal ve konularda üyelerden biri veya birkaçına 

Sendikalar Kanunu’nun 16. Maddesinin birinci bendi uyarınca yetki vermek veya 
temsilcilikleri, sendika üyesi olan veya olmayan kimseleri gerekli gördüğü hal ve konuların 
takibi ve tatbiki için görevlendirmek; 

 
(Yeni hali) 21. Gerekli gördüğü hal ve konularda üyelerden biri veya 

birkaçına yetki vermek veya temsilcilikleri, sendika üyesi olan veya olmayan 
kimseleri gerekli gördüğü hal ve konuların takibi ve tatbiki için görevlendirmek; 
 
MADDE 27. ÇALIŞMA ŞEKLİ (1. Fıkra) 
 (Eski hali) Denetleme Kurulu gerekli gördüğü hal ve durumlarda Sendika Merkezinde 
toplanarak Sendikayı 2821 sayılı yasal hükümleri çerçevesinde mali ve idari açıdan denetler. 

(Yeni hali) Denetleme Kurulu gerekli gördüğü hal ve durumlarda Sendika 
Merkezinde toplanarak Sendikayı 6356 sayılı yasa hükümleri çerçevesinde mali ve 
idari açıdan denetler. 
MADDE 33. GENEL MALİ SEKRETER (2. Fıkranın 13. Bendi) 

(Eski hali)13.Sendika dayanışma aidatlarının düzenli ve tam olarak temin etmek 
üzere gerekli girişimlerde bulunur. 

 
(Yeni hali)13.Sendika aidatlarını düzenli ve tam olarak temin etmek üzere 

gerekli girişimlerde bulunur. 
 
MADDE 53. FESİH, İNFİSAH VEYA KAPATMA HALİNDE MALLARIN DEVRİ (3. 

Fıkranın son cümlesi) 
 
(Eski hali) ...tasfiye neticesinde kalacak paralar, Türkiye İş Kurumunca belirlenecek 

milli bankalardan birine yatırılır ve mallar bu Kuruma mal edilir. 
(Yeni hali) ...tasfiye sonucunda kalacak paralar İşsizlik Sigortası Fonuna 

aktarılır ve mallar Türkiye İş Kurumuna devredilir. 
 
              04.11.2013 

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
                                                                      YÖNETİM KURULU BAŞKANI 

                                                                  NURTEN SAYDAN 
 
 



 89 

 
 

          11/11/2013 
          TEİS2013-100 

 
 

T.C. 
       ANKARA VALİLİĞİ’NE 

 
Konu  : Tüzük değişikliği 
 

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun geçici 1. maddesi gereğince 
yapılması zorunlu tüzük değişiklikleri 02.11.2013 tarihinde toplanan Sendika Yönetim 
Kurulumuzca gerçekleştirilmiştir. Tüzük değişiklikleri, yapılacak ilk genel kurulun onayına 
sunulacaktır.  

Ekte bulunan Tüzüğümüzün son halinin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na 
gönderilmek üzere gereğinin yapılmasını arz ve talep ederim.  

 
 

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
                                                                           YÖNETİM KURULU BAŞKANI 

                                                                       ECZ. NURTEN SAYDAN 
 

 
            27/11/2013 

          TEİS2013–101 
                                                                

Sayın, 
Uzm.Ecz.S.Tolga DOĞRU 
 
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 
GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İLAÇ VE ECZACILIK DAİRE BAŞKANI 
ANKARA 

  
Son yıllarda ilaç ve eczacılık alanındaki baş döndürücü hızda gerçekleşen değişim 

süreci ve bu süreçte yaşanan sorunlar, özellikle de kurumunuz tarafından hayata geçirilen 
değişikliklerin uygulanmasından kaynaklı olarak meydana gelen sorunlara kalıcı bir çözüm 
bulunması zorunluluğunu getirmiştir. 

Yaşanan sorunların azaltılması ve ortadan kaldırılmasının sağlandığı tedaviye yönelik, 
uygulanabilir düzenlemelerin hayata geçirilmesi amacını gerçekleştirmek için, Kamu Kurum 
İskontosu ilgili olanlar başta olmak üzere, yaşanan sorunlarla ilgili olarak Sendikamızca 
hazırlanmış olan rapor ekte bilginize sunulmuştur. 

Saygılarımla, 
  
 
 

     Dr. Ecz. Murat ÇİFTCİ 
                                                                           Tüm Eczacı İşverenler Sendikası 
                                                                                        Genel Sekreteri 
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          12/12/2013 
          TEİS2013-103 
 
 
T.C. 
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İLAÇ VE ECZACILIK DAİRE BAŞKANLIĞI’NA 
ANKARA 
 
  Konu: Kasım ayı fatura teslimi süresi hk. 
 
  Bilindiği üzere eczanelerimizin Kurumunuza kesmiş olduğu faturaların teslimi, faturayı 
takip eden ayın 15′i son gün olacak şekilde düzenlenmiş olup, ayın 15′i tatil gününe denk 
geldiğinde tatil bitimindeki ilk iş günü fatura teslimi için son gün olarak  uygulanmaktadır. 
 Ülkemizin içinde bulunduğu mevsim koşulları nedeni ile (Özellikle yurdun Doğu ve 
Kuzey bölgelerindeki ulaşımı aksatan kar yağışı nedeniyle ) Kasım ayı faturaları için son teslim 
tarihinin 20 Aralık 2013 günü olarak belirlenmesi ve bu durumun il müdürlüklerince 
duyurulmasının sağlanmasını ve bu sayede olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi için 
gereğini bilgilerinize arz ve talep ederiz. 
 
 
              Ecz. Nurten SAYDAN 
       TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI  
               GENEL BAŞKANI 
 
        
          30/12/2013 
               TEİS2013-104 
 
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 
İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE 
ANKARA 

Konu :  Eczane sahibi eczacıların 6102 Sayılı Kanunun değişik 39. Maddesi 
kapsamında değerlendirilmesi hk. 
 Bakanlığınızca yapılmış herhangi bir resmi bildirim olmadığı halde son günlerde 
kamuoyunda yer alan haberler ve açıklamalar doğrultusunda eczane sahibi üyelerimizden 
gelen yoğun başvurular ve yaptığımız girişimler sonucu elde ettiğimiz bilgiye göre, 6102 Sayılı 
Türk Ticaret Kanununun 39. Maddesi dayanak gösterilerek eczacıların 01/01/2014 tarihine 
kadar Ticaret Sicil numarası ya da MERSİS numarası alması gerektiği yönünde çeşitli kurum 
ve kuruluşların açıklamalarının olduğu, bu numarayı almamış olanların bazı noterlerce defter 
tasdiklerinin yapılmadığı bilgisine ulaşılmış olup, bu tip uygulamalar üyemiz eczane sahibi 
eczacıların tabi olduğu 6197 Sayılı Kanun başta olmak üzere bir çok kanuna aykırı olduğu 
gibi, söz konusu talebe dayanak olarak gösterilen 6102 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına da 
aykırıdır.  

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nda tanımlanmış olan “tüccar” tanımı ile 6102 Sayılı 
Kanundaki “tacir” tanımının karıştırılmasından kaynaklandığını düşündüğümüz bu sorunun 
Bakanlığınızca yapılacak bir açıklamayla giderilmesi gerekmektedir. Şöyle ki; 

213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 154. maddesi ve diğer maddelerde tanımlanmış olan 
tacirin çoğulu anlamındaki “tüccar” tanımı, 6102 Sayılı Kanundaki “tacir” tanımından farklı 
olup, Vergi Usul Kanunundaki tüccar tanımına göre “iş yeri açılmamış olsa bile ticaret siciline 
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veya mesleki bir teşekkülle kaydolmuş” kişiler yaptığı iş hacmi, büyüklüğü, cirosu ne olursa 
olsun tüccar sayılmıştır. Bu tanıma göre iş hacimlerine, yıllık mal alış ve/veya mal satış 
tutarlarına göre birinci sınıf tüccarlar, bilanço esasına göre; ikinci sınıf tüccarlar ise işletme 
hesabı esasına göre defter tutma zorunluluğunda olup, söz konusu tanımlama başlangıçta da 
belirttiğimiz gibi çiftçiler dahil tüm vergi mükelleflerinin ve işletmelerin Vergi Mevzuatına göre 
sınıflandırılması için yapılmış bir  düzenlemedir. 

Bugün eczacı meslektaşlarımıza Ticaret Sicil Numarası alması zorunluluğunun 
getirildiğine dair duyumların oluşmasına ve çeşitli kurum ve kuruluşlarca eczacıların “tacir” 
olarak nitelendirilmesine neden olan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel 
Müdürlüğü’nün 10/08/2012 tarihli Türk Eczacıları Birliği’ne gönderdiği yazıda Yargıtay 11. 
Hukuk Dairesinin bir başka konu muvacehesinde 1976 yılında almış olduğu kararın yasal 
dayanak olarak alındığı görülmektedir. 

 Oysa Yargıtay kararları, kararla ilgili yasalar değişmediği sürece hukuk sistemimizdeki 
yasal dayanaklardan biridir, Ancak; ilgili yasalar değiştiğinde, ilgili yasalara ait Yargıtay 
hükmü de hukuki geçerliliğini yitirmektedir.   

Bu çerçeveden bakıldığında; 2011 yılında yayınlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa 
göre “esnaf” ve “tacir” sınıflandırması meslek gruplarına ya da işletmenin yaptığı ciroya göre 
değil, yapılan işin vasfına yani şahıs şirketleri de dahil olmak üzere sermaye temelli kuruluşlar 
ile diğer işletmelerin ayrımına yönelik olarak belirlendiği açıkça görülmektedir.  

Diğer taraftan yapılan son düzenleme ile; 6197 sayılı Eczaneler ve Eczane Hizmetleri 
Hakkındaki özel yasamız, kimlerin ne hal ve şartlarda eczacılık yapabileceklerini, eczane 
açabileceklerini belirlemiş, eczanelerde satılabilecek ürünleri de sınırlandırmıştır. Bir eczane 
sahibi eczacı, bu kanunda sayılanların haricinde ürün satamayacağı gibi, bu ürünleri de 
toptan ya da eczanesinin dışında reklam, kampanya ve internet gibi aracıları kullanarak da 
satamaz. Yani 6197 Sayılı özel yasamızda yapılan yeni düzenlemeye göre eczanelerimizin 
tacir vasfına sahip olmadığı belirginleşmiştir. 

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun 15. Maddesine göre ekonomik faaliyeti 
sermayesinden fazla bedenî çalışmasına dayanan kişiler hukuki olarak “esnaf” olarak 
tanımlanmış olup, bu yüzden;  eczacıların belli bir eğitim sonrası, belirli bir sermaye limiti 
olmadan açtıkları ve 6197 Sayılı Kanun gereği bilfiil başında bulunarak çalıştıkları iş yerleri 
olan eczaneler hukuki tanım olarak “şirket” sınıfına, eczacılar da “tacir” sınıfına 
girmemektedir. 

Zira; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun 11. Maddesine göre ticari işletme “esnaf 
işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan” işletmeler olarak 
tanımlanmış olup, eczacıların böyle bir hedefi söz konusu olamayacağından ve kuruluşları 
gereği kendi özel kanunlarına göre kendi özel düzenlemeleri çerçevesinde açıldıklarından; 
Türk Ticaret Kanununa göre Tacir olarak değil, ancak yine aynı kanundaki sınıflandırmaya 
göre hukuki manada “esnaf” olarak sınıflandırılmaları mümkündür. 

Diğer taraftan; yine 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun 11. Maddesine istinaden 
21/07/2007 tarih 26589 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Esnaf Ve Sanatkâr İle Tacir Ve 
Sanayicinin Ayrımına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararına göre de; 
 “esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı iken, daha sonraki yıllarda yıllık alış veya satış 
tutarları ya da gayri safi iş hasılatı, esnaf ve sanatkâr sayılma hadlerini aşanların kendileri 
istemedikçe ticaret siciline ve dolayısıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki 
odalara kayıt için zorlanmaması,…” hükme bağlanmıştır. 

Yani, bu düzenleme ile; esnaf ve sanatkâr sayılma hadlerini aşanların kendileri 
istemedikçe ticaret siciline kayıt için zorlanması mümkün olmayıp, yıllık alış veya satış 
tutarları ya da gayri safi iş hasılatı esnaf ve sanatkâr sayılma hadlerinin altı katını aşanların 
ticaret siciline kayıtlarının aktarılması  da bağlı bulundukları odanın bildirimiyle mümkün 
olabilecek olup, yine 6197 sayılı özel yasamız ve 6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği ve ilgili 
mevzuatlar gereği böyle bir aktarımın yapılabilmesi de mümkün değildir. 



 92 

Son olarak da; bu ay TBMM’den geçen ve Cumhurbaşkanı’nın onayını bekleyen, çok 
kısa bir süre içinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girecek olan Torba yasadaki 
değişiklik ile 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin ikinci 
fıkrasına  “Eczaneler için ayrıca başka herhangi bir kurum veya kuruluştan kayıt veya onay 
belgesi aranmaz.” hükmü eklenmiş olduğundan eczacılardan yürürlükte olan ve yürürlüğe 
girecek olan hiçbir yasal düzenlemeye göre herhangi bir resmi işlemi gerçekleştirebilmesi için 
herhangi bir kurum ya da kuruluştan herhangi bir belge alma zorunluluğu bulunmamakla 
birlikte ticari belgelerinin üzerine de Vergi Usul Kanununda belirtilen bilgi ve ibarelerden 
başka bir  bilgi ya da ibare koyma zorunluluğu bulunmamaktadır.  

Ne Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatına, ne de Eczaneler ve Eczane Hizmetleri 
Hakkındaki Kanun ve ilgili mevzuata göre eczacıların 2013 yılı itibariyle “tacir” olarak 
sınıflandırılması mümkün olmayıp, Vergi Usul Kanunu çerçevesinde yapılan düzenlemeler ve 
tanımlar dayanak kabul edilerek 6102 sayılı Kanundaki tanımların değiştirilmesi, genişletilmesi 
ve oluşturulan bu yeni tanım çerçevesinde işlem yapılamayacağı göz önünde bulundurularak;  
konu hakkında üye eczacılarımız başta olmak üzere tüm eczane eczacılarının yaşadığı ve 
yaşayabileceği mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla  Bakanlığınızca mevcut yasal 
düzenlemeler çerçevesinde bu konuya açıklık getiren yazılı bilgilendirmenin yapılması için 
gereğini bilgilerinize arz ederim. 
                         Ecz.Nurten SAYDAN 
           TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
          GENEL BAŞKANI 
 
 

          21/01/2014 
                                                                                                    TEİS2014–01 

Sayın, 
Mehmet DOMAÇ 
AK PARTİ 
İSTANBUL MİLLETVEKİLİ 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
 

 ANKARA 
 

Son yıllarda ilaç ve eczacılık alanındaki baş döndürücü hızda gerçekleşen değişim 
süreci ve bu süreçte yaşanan sorunlar, özellikle de ilaç fiyatları ve eczacı kar oranlarındaki 
değişikliklerden meydana gelen sorunlar, kalıcı bir çözüm bulunması zorunluluğunu getirmiştir. 

Yaşanan sorunların azaltılması ve ortadan kaldırılmasının sağlanması, ekonomik 
darboğaz içine girmiş eczanelerin ilaç ve eczacılık hizmetini sürdürebilmesi için tüm dünyada 
olduğu gibi ülkemizde de ilaç fiyatlarına bağlı eczacı kar oranı uygulamasının yanı sıra eczacı 
meslek hakkı uygulamasının da artık gecikmeksizin hayata geçirilmesi gerekmektedir.  

Bu amaçla eczacı meslek hakkı uygulamasına ilişkin olarak sendikamızca yapılmış olan 
çalışma ve bu konuda yapılmasını talep ettiğimiz yasal değişiklik tasarısı önerimiz gereği ve 
desteğiniz için ekte bilginize sunulmuştur. 

Saygılarımla, 
 

 Ecz. Nurten Saydan 
                  Tüm Eczacı İşverenler Sendikası 
                                                                              Genel Başkanı 
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ECZANE VE ECZACILIK UYGULAMALARINDA MESLEK HAKKI 
 Sendikamız tarafından Almanya, Avusturya, Hollanda, Portekiz, İngiltere, İrlanda ve 
İtalya'daki Eczacı birlikleri ve Fransa Eczacı Sendikası ile temasa geçilerek kendi ülkelerindeki 
eczacılık uygulamaları, ECZACI MESLEK HAKKI ve eczacı kar oranlarıyla ilgili bilgi istenmiştir. 
Sendikamıza ulaşan bilgiler, komisyonlarımız tarafından değerlendirilmiş ve bir çalışma raporu 
hazırlanmıştır. 
 TEİS olarak yaptığımız araştırmalar sonucu elde ettiğimiz bilgiler ışığında Avrupa’daki 
uygulamalara baktığımızda öncelikle AB'de eczacılık uygulamaları ve düzenlemelerinde 
standart bir model bulunmadığını belirtmek istiyoruz.                                    
 Bütün ülkeler kendi durumlarına göre; eczacılık mesleğini, eczacılarını ve 
vatandaşlarının sağlığını korumak için düzenlemeler yapmışlar ve önlemler almışlardır.               
 Eczacılık mesleğinin evrensel ve çok önemli bir meslek olması ve bir eczacı 
yetiştirmenin zorluğu ve maliyeti yüzünden, AB ülkeleri yaptıkları düzenlemelerle eczacılık 
mesleğini korumaya çalışmışlardır. 
 Örneğin; birçok ülkede eczane sayısının dağılımının homojen olması için nüfus ve 
eczaneler arası mesafe kriterleri bulunmaktadır. Ülkemiz tarafından AB ülkelerinden alınan 
kademeli kar oranı sisteminin diğer ayağı olan meslek hakkı  bütün AB ülkelerinde mevcuttur. 
Ama ülkemize sadece Avrupa’da uygulanan kademeli kar oranı modeli alınarak, devletimiz 
sadece kendini korumak istemiş, eczacı ve eczaneyi korumaya yönelik olan eczacı meslek 
hakkı için bir düzenleme yapılmamıştır. 
 Unutulmaması gereken; eczacı yetiştirmek ve eczane açmak yüksek maliyetlidir ve 
sadece günlük kazanımları düşünmenin yanında yetişmiş insan gücü ile var olan yatırımların 
korunması da ülkelerin ekonomik yapılarını koruma amaçlı tedbirlerde birincil öncelik 
olmalıdır.           
 Sendikamızın yaptığı araştırmada; ülkemizde uygulanmakta olan geleneksel eczacılık 
modelinin yani eczacının, eczanenin sahibi olduğu sistemin, ülke vatandaşlarına ve kamunun 
sağlık politikalarına uygun en iyi model olduğu görülmektedir. Eczaneler sağlık sistemi 
içinde, vatandaşların en çok başvurduğu ve en önemli kurumlardan biridir. 
 Market eczacılık yapısına geçen ülkelerde peşi sıra özel sağlık sigortaları devreye 
girmekte ve sağlık sektöründeki bu değişim sonucu oluşan sağlık harcamalarındaki artış 
sosyal güvenlik kurumlarını ciddi anlamda zorlamaktadır. 
 Meslek hakkı uygulaması olan ülkeler: 
 ABD, Almanya, Avusturya, Avustralya, Belçika, Birleşik Krallık (İngiltere), Danimarka, 
Fransa, Finlandiya, Hollanda, İrlanda, İsveç, İsviçre, Japonya, Kanada.  
Örneğin; 
 Amerika Birleşik Devletleri'nde 
 Amerika Birleşik Devletleri'nde eyaletler, devlet tarafından sağlanan Medicaid Sigortası 
olan hastalara verilen ilaçlar için hizmet bedeli belirlemekte özgürdür.  
 Haziran 2012 itibariyle, hizmet bedelleri Montana Eyaleti'nde eczacı tarafından yapılıp 
hastaya verilen ilaç için 22.50 dolar iken, Wisconsin Eyaletinde eczacıya bazı ilaçları 
hazırlarken verdiği ek hizmetler için 40.11 dolar verilmektedir.  
 Orjinal ve jenerik ilaçlar için eczacıya ülke genelinde reçete başına ortalama 4.40 dolar 
ödenmektedir.  
 Almanya'da Fabrika çıkış fiyatı+Depocu karı+Net eczane satış fiyatı +%19 
KDV=Toplam eczane satış fiyatı belirlenir, Reçeteli satılan ilaçları içeren reçetelerde eczane 
ücreti (Eczacılık meslek veya danışmanlık ücreti) olarak 8.35 Euro tahsil 
edilmektedir. Gece nöbetlerinde, acil servislerde ve majistral ilaçlarda genellikle 2.5 Euro ek 
ücretlendirme yapılmaktadır. Hasta onayı ile verilen ve parçalı olarak satılan narkotik ilaçlarda 
parça başına 0.26 Euro ek ücretlendirme yapılmaktadır. Majistral ilaçlar, yönetmeliğe göre 4-5 
Euro olarak fiyatlandırılmaktadır. 
 Avustralya'da 
 Haziran 2012 itibariyle uygulanan hizmet bedeli her bir reçete için 6.42 Avustralya 
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Doları'dır. Eczacıların hazırladıkları tehlikeli ilaçlar için 2.71 Avustralya Doları, hazırladıkları 
preparatlar için 2.04 Avustralya Doları alırlar.  
 Eczacılar ayrıca, orijinal yerine verdikleri, hastanın prim ödemediği her jenerik ilaç için 
1.59 Avustralya Doları alırlar. Eczacılar elektronik reçete sistemi üzerinden hazırlanan ilaçlar 
için ise 0.15 Avustralya Doları alırlar.  
 Belçika'da 
 Belçika'da geri ödemeye tabi olan ilaçlar için eczaneye, sabit kar oranı ve her bir kutu 
için 4.05 Euro luk sabit hizmet bedeli ödenir.  
 Eczacı, hastaya reçetelenen ilaçlar ile ilgili yaptığı ilk bilgilendirme karşılığında yıllık 
500 Euro tutarında bir hizmet bedeli alır. Ek hizmet bedeli ilacın perakende fiyatına dahil 
olmayıp tamamen sağlık sigortaları tarafından karşılanır.  
 İngiltere’de  
 İngiltere ve Galler'de eczacılar hastaya hazırladığı her bir kalem ilaçtan hizmet bedeli 
almaktadır.  
 Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) liste fiyatı 100 Euro'dan az olan ilaçlarda, kalem başına 
0.90 Euro sabit hizmet bedeli öder.  
 NHS liste fiyatı 100 Euro'dan fazla olan ilaçlarda, alınan hizmet bedeli liste fiyatının 
%2'sine denk gelir.  
 İngiltere'de eczane açmak için herhangi bir coğrafi veya demografik 
dağılım kriteri yoktur. Eczacı sağlık danışmanlık hizmeti sunmakla yükümlüdür. 
İngiltere’de resmi reçete yapabilmek için ULUSAL SAĞLIK HİZMETLERİ KURUMU 
(NSH) ile sözleşme yapmak gerekir ve bu sözleşme çerçevesinde eczacının meslek 
hakkı ve diğer ücretler belirlenir. Meslek hakkı bedeli İngiltere’de farklılık 
göstermektedir. Bunun nedeni ülkenin eczacılık yapılanma sisteminde zincir 
eczanelerin olmasıdır. Genel olarak eczanelerde reçetelenen ürün başına 90 peni ve 
ambalaj ödeneği olarak da 3.24 peni MESLEK HAKKI ÜCRETİ olarak tahsil 
edilmektedir. 
 Danimarka'da 
 Danimarka'da eczacılar reçete ile hazırlanan her bir ilaç için KDV hariç 8 Danimarka 
Kronu hizmet bedeli alırlar.  
 Fransa’da  
 İlaca ödenen fiyatlar ve eczacı karlılığı devlet tarafından belirlenir. Bu, ortalama olarak, 
eczane ürünlerinin %80 ini temsil eder. Depocu karı ve iskontolar yine devlet tarafından 
belirlenir. Ülkemizde geçerli olan REGRESİF SİSTEM esas alınarak eczacı kârlılığı 
belirlenmektedir. Ödenen İlaçta TVA (kdv) %2,1 dir. Eczacı kârlılığı ilaç toptan satış fiyatının 
%6 - %26,1   arasında değişmektedir. Eczacılar reçetede yer alan sattıkları her kutu 
için 0.53 Euro ücret almaktadırlar. Ayrıca, provizyon sistemine girilen her reçete için 
0,10 Euro masraf ücreti alınmaktadır. 
 Finlandiya'da 
 Finlandiya'da eczacılar reçeteli ilaçlar için %9 KDV dahil 0.43 Euro sabit bir hizmet 
bedeli alırlar.  
 Hollanda’da, eczacıların kazançları ilacın fiyatı ile direkt ilgili değildir. Daha ziyade 
doktorların reçetelendirmesi ile ilgilidir. WTG (Resmi Sağlık Sigortası) ilaçları sadece 
eczanelerde satılan reçeteli ilaçlardır ve reçete başına sabit ücretle fiyatlandırılır. WTG 
ilaçlarında ilacın fiyatı ve karı eczacıları ilgilendirmez. Eczacı bu ilaçların bulunduğu reçete 
başına sabit eczacı meslek hakkı almaktadır ve bu ücret; sadece eczanelerde satılabilen 
reçeteli ilaçlar için meslek hakkı 7.20-7.30 Euro arasındadır. 
 İsveç'de 
 İsveç Diş ve İlaç Sigortalar Kurumu 2009'dan beri eczacıya her jenerik ya da patenti 
geçmiş ilacın hazırlanması karşılığında normal karın üzerine kutu başına 10 İsveç Kronu sabit 
hizmet bedeli ödemesi yapmaktadır.  
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 İsviçre'de 
 İlacın hazırlanması ve hastaya bilgi verilmesi karşılığında eczacı ilaç başına 4 puanlık 
ilaç kontrol ücreti alır. (4x1,08 Frank=4,32 Frank) 
 Japonya'da 
 Japonya'da eczacılar verdikleri hizmet karşılığında bir takım hizmet bedelleri 
alabilmektedirler.  
 Hazırlanan her bir NHI (Ulusal Sağlık Sigortası) ilacı için sabit 400 Yen hizmet bedeli 
alırlar.  
 Kanada'da 
 Kanada'da hizmet bedelleri her bölgede değişiklik göstermektedir. Ontario bölgesinde 
birçok eczane için hizmet bedeli reçete başına 8.40 Kanada Doları'dır. Kırsal bölgelerdeki 
eczanelerin hizmet bedelleri ise 9.45 ve 12.61 Kanada Doları arasında değişmektedir.  
 İrlanda'da en çok ulaşılabilen sağlık hizmeti sunucusu eczanelerdir. İrlanda’daki 
eczane ağı hemen hemen postane ağı kadar geniştir ve gıda marketlerinden de fazla olup 
Eczane ağı Avrupa'daki en geniş ağdır. PWC şirketi araştırmasına göre; 2005 yılında 
İrlanda'da reçeteli ilaçlara yapılan kamu harcaması incelendiğinde Eczaneden eczaneye 
kazanç belirgin bir şekilde değişmekte olduğu belirtilmektedir. Eczacıların verdiği bedava 
tıbbi tavsiyelerin karşılığı tahmini 400 milyon Eurodur. Bundan hazinenin karı 
tahmini 200 milyon Eurodur .Tahmini tasarruf edilen paranın yarısı hastanın, ilaç 
kullanırken uyum problemi yaşamasında eczacının tavsiye vermesi sayesinde elde edilmiştir. 
Bazı tıbbi konularda eczacıların danışmanlık yapması da tasarrufun üçte birini içermektedir. 
Aynı sene eczacılara devlet tarafından 338 milyon Euro (ort. 240.000 Euro/yıl) 
hizmet bedeli ödenmiştir. İrlanda’daki eczanelere 2005 yılında 83 milyondan fazla ziyaret 
olmuştur. Kişi başına ortalama yılda 20 kez eczaneye gidildiğini gösterir. Eczacılar yaklaşık 
olarak küçük medikal durumlar için 13 milyondan fazla tıbbi tavsiyede bulunmuştur. Eczacılar, 
pratisyenlere yapılan ziyaretleri tahmini yıllık 3 milyondan fazla azaltmaktadır. Öte yandan 500 
binden fazla gereksiz acil yardım başvurusunu da eczacıların verdiği danışmanlık sayesinde 
engellemektedir. 
 Avusturya’da 1217 tane Halk Eczanesi bulunmaktadır. Bu Halk Eczaneleri ekonomik 
prensiplere göre eczacılar tarafından oluşturulan bağımsız özel girişimlerdir. Ortalama bir 
eczanede 15 bin 800 kalem ilaçtan 5 bin 500’ü bulunmaktadır. Eczane stoğunun toplam 
değeri 2006 yılında 164 milyon euroyu bulmuştur. 2007 yılında reçete başına ortalama 40.88 
eurodan 49 milyon reçete yazılmıştır. Reçete başına Meslek hakkı veya danışmanlık 
ücreti olarak 4.80 Euro hastadan alınmaktadır. Nöbetlerde nöbet hakkı olarak 3.6 Euro 
ek ücret alınmaktadır. Reçetelerin %19.7 si reçete ücretinden muaftır. 
 Ülkemizde ise; eczane açmak için 6308 sayılı kanun ile serbest eczane sayıları, ilçe 
sınırları içindeki nüfusa göre en az üç bin beş yüz kişiye bir eczane olacak şekilde 
düzenlenmiştir. Türkiye’nin 73.000.000 nüfusuna karşılık 23.000 serbest eczanesi 
bulunmaktadır. Mayıs 2012 tarihinde çıkan 6308 sayılı kanundan önce nüfusa dayalı bir 
sınırlandırma olmadığı için bugün özellikle büyükşehirlerimizde eczaneler açısında bir 
yoğunluk vardır. 
       Ülkemizdeki eczanelere meslek hakkı olarak hiçbir bedel ödenmemektedir. Sadece Sosyal 
Güvenlik Kurumunu, Reçete Hizmet Bedeli adı altında, kurum adına tahsil ettiğimiz muayene 
ücretlerine karşılık ödediği reçete başına 25 ila 75 Kuruş arası değişen bir tutar ödemektedir. 
Yasal olarak sadece eczacılar eczane sahibi olabilirler. (Muvazaa, yani eczacı olmayanların 
gayrı resmi şekilde sahip oldukları eczaneler mesleğin en büyük sorunlarından biridir). 
Eczanede tüm sorumluluk eczacıya aittir ve eczacılık mesleği dışında bizzat ticaret yapamaz. 
Seçimle elde edilen vazifelerden başka bir iş kabul edilmeyeceği gibi ,bu işleri yaparken de 
eczanede sorumlu   mesul müdür eczacı bulunması zorunluluğu vardır. Farmasötik ve 
majistral ilaçların  sadece eczanelerde satılması gerektiği ifadesi kanunlarda yer almasına  
rağmen maalesef  bazı ilaçlar eczane dışında rahatlıkla satılmaktadır. 
 14.02.2004 tarih 2004/6781 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile düzenlenen Beşeri 
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İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Kararla regresif olarak belirlenen fiyatlandırma şekli, ilaç 
fiyatlarını Avrupa Birliği ülkeleri ile uyumlu hale getirmiştir.  
 Geçmiş yıllarda son derece yüksek fiyatlarla satışa sunulan ilaçların fiyatları yeni 
düzenlemeyle oldukça aşağıya çekilmiş ve bu sayede halkımızın ilaca ulaşımı 
kolaylaştırılmıştır. Ancak; o tarihten günümüze kadar geçen süre içerisinde ülkemizdeki 
enflasyon oranlarına bakıldığında, ortada geliri sadece ilaç satışından olan eczaneler açısından 
son derece ciddi bir ekonomik kayıp olduğu açıktır. 
 Her türlü gideri Türk lirası ile yapan eczanelerimiz ( kira, elektrik, su, telefon, işçi 
ücretleri vs.) ilaç fiyatlandırmadaki değişikliğin yapıldığı tarihten bu güne kadar olan süreye 
bakıldığında sadece enflasyondan dolayı bile  ciddi anlamda zarara uğramışlardır. 
 ÖNERİMİZ: 
 2012 Yılı verilerine göre ülkemizdeki eczanelerden 20 milyon TL perakende satış fiyatı 
üzerinden 1 milyar 770 milyon kutu ilaç satılmıştır. Bu ilaçların da %35'i perakende satış fiyatı 
10TL'nin altında olan ilaçlar olup, %30'u da 50 TL nin alltındaki ilaçlardır. Bu ilaçlar 
eczanelerden satılan ilaçların yaklaşık %65'lik oranını, yani üçte ikilik büyük bölümünü 
oluşturmaktadır. Ülkemizdeki ilaçların %90'ının özel ve resmi Sosyal Güvenlik Kurumları 
tarafından alındığı, bu alımlarda da perakende satış fiyatı üzerinden ortalama %25'lik  Kamu 
Kurum İskontosu uygulandığı göz önünde bulundurulursa; düşük fiyatlı olan ve eczane iş 
hacminin çok büyük bölümünü kaplayan bu gruptaki ilaçlarda eczane karlılığı ve verimliğinin 
korunması için ilaç fiyatından bağımsız olarak kutu başına meslek hakkı uygulamasına 
geçilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede ; 
 Perakende satış fiyatı 10TL ve altı olan ilaçların perakende ilaç fiyatının 
üzerine 0,50 TL, 50 TL ve altı olan ilaçların da  perakende ilaç fiyatının üzerine 1 
TL Eczacı Meslek Hakkı ilave edilerek nihai perakende satış fiyatı belirlenmeli, ve 
bu hak hiçbir indirimden (Kamu Kurum İndirimi, Eczacı İndirimi vb.) 
etkilenmemelidir. 
 Bu düzenleme ile 10 TL ve altı ilaçlarda 0,50 TL'lik Eczacı Meslek Hakkı 
uygulanması sonucu yıllık 309 milyon TL ek bir gelir oluşacak, eczane başına da 
aylık ortalama 1000 TL ek gelir elde edilmiş olacaktır.  
   Yine bu düzenleme ile 50 TL ve altı  ilaçlarda 1 TL'lik Eczacı Meslek Hakkı 
uygulanması sonucu yıllık 531 milyon TL ek bir gelir oluşacak, eczane başına da 
aylık ortalama 1850 TL ek gelir elde edilmiş olacaktır.  
 Ülke genelindeki her eczaneye aylık olarak vergilerden sonra ortalama en 
az 2500 TL ek net gelir sağlayacak olan bu uygulamanın toplam ilaç 
harcamalarına etkisi %5'in altında olacağından, eczane ekonomilerine katkısının 
büyüklüğü yanında topluma ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına etkisi de minimum 
seviyede olacaktır. 
 Bu amaçla; 
 2007/12325 sayılı Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Karar'ın 
“Fiyatların Belirlenmesi” başlıklı 2. maddesine 5.fıkra olarak , 
 “Halen piyasada satışta olan, Sağlık Bakanlığınca onaylanmış fiyatı bulunan veya 
ilk defa fiyat müracaatı yapılan ürünlerden; perakende satış fiyatı 10 TL ve altı 
olan ilaçlara 0,50 TL, perakende satış fiyatı 10 TL üzeri olan ilaçlarda ise 1 TL 
“Eczacı Meslek Hakkı” ilave edilerek serbest eczanelere ait nihai perakende satış 
fiyatı oluşturulur. Eczacı meslek hakkı hiçbir indirime konu edilmeksizin ve 
indirimli satış fiyatından bağımsız olarak tüm gerçek ve tüzel kişilerce belirlendiği 
şekliyle uygulanarak serbest eczanelere ödenir.” 
 şeklinde bir düzenleme yapılması gerekmektedir. 
 Gereği için bilgilerinize sunarız. 
 
      TEİS KAMU KURUMLARI KOMİSYONU 
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          24/01/2014 
                                                                                                     TEİS2014–15 

  
T.C. 

SAĞLIK BAKANLIĞI 
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU 

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ  
ANKARA 

 
Konu  : 6197 sayılı yasanın 9. maddesinde düzenlenen mirasçı çocukların eczane 
işletme hakkının kısıtlanması hk. 
 
 Bilindiği gibi, 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 8. maddesi ile 
“vefat eden veya hacredilen veya meslek ve sanatının icrasından mütevellit devamlı 
malüliyete duçar olan bir eczane sahibinin karısı veya kocası veya çocukları varsa, eczanenin 
bunlar hesabına bir mesul müdürün idaresi altında işletilmesine” Bakanlığınızca ruhsat ve izin 
verilmektedir.  
 Kanunun 9. maddesinde ise; “Ölen bir eczacının karısı veya kocası veya çocukları 
namına mesul müdür tarafından idaresinin (5) seneyi geçemeyeceği ve fakat; ölen eczacının 
çocuğu bu müddetin hitamında reşit değilse, reşit oluncaya ve eczacı mektebine veya 
fakültesine girdiği takdirde bu tahsili bitirinceye kadar devam edeceği” 
düzenlenmiştir.  

 Bu düzenlemeler sayesinde; eczacı anne veya babası vefat eden çocuklar (lise eğitimi 
3 sene iken, son sınıfta henüz 18 yaşını doldurmadıkları için) eczacılık fakültelerini 
kazandıkları taktirde, mezun olana kadar murislerinin eczanesini bir mesul müdürün idaresi 
altında işletebilmekteydi. 

Ancak; 2005-2006 eğitim öğretim yılından itibaren lise eğitiminin 4 yıla çıkarılması 
nedeniyle, eğitim hayatı boyunca hiç sene kaybı yaşamamış öğrenciler, lise son sınıfta iken 
18 yaşını doldurmaktadırlar. Kendi namına vefat eden ebeveyninin eczanesini işleten çocuklar 
halen, eğitim süresinin 1 yıl uzamış olması nedeniyle, lise son sınıfta reşit olmakta ve 6197 
sayılı yasanın kendilerine tanıdığı Eczacılık Fakültesini kazandıkları taktirde, bu 
tahsili bitirinceye kadar söz konusu eczaneyi işletme haklarını 
kullanamamaktadırlar.  

2005-2006 Yıllarında eğitim süresinde yapılan değişiklikle, 6197 sayılı yasada eczacı 
anne veya babası vefat eden çocuklara tanınan Eczacılık Fakültesinden mezun oluncaya 
kadar varislerinin eczanesini işletme hakkını kaldırmanın amaçlanmadığı muhakkaktır. Ancak 
yapılan düzenleme 6197 sayılı kanundaki düzenlemeden sonra olduğu için 6197 sayılı 
Kanunda varislere tanınmış olan hak yasada var olmasına rağmen uygulamada kullanılamaz 
hale gelmektedir. Bu sebeplerle; 6197 Sayılı Kanunda gerekli yasal değişikliklerin yapılmasını 
talep etme zorunluluğu doğmuş olup, bu konuda yasa değişikliği teklifinin Bakanlığınızca 
hazırlanarak hak mağduriyetine sebep olan durumun ortadan kaldırılması için gereğinin 
yapılmasını, sonucun tarafımıza yazılı olarak bildirilmesini talep eder, bilgilerinize sunarım. 

 
                                                                        ECZ. NURTEN SAYDAN 

   TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
                                                                      YÖNETİM KURULU BAŞKANI 
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          10/02/2014 
          TEİS2014-20 
 
T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI 
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ 
KURUMU BAŞKANLIĞI'NA 
ANKARA 
 
 
 Konu : Kurumunuza bağlı sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin eşdeğer ilaç 
uygulamasına müdahaleleri hk. 
 
 Bilindiği üzere ülkemizde kullanıma sunulan tüm ilaçlar kalite, etkililik, ve güvenilirliğini 
ispat etmek suretiyle ilgili mevzuat kapsamında Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmakta ve 
piyasaya verildikten sonra da kalite açısından denetlenmekte olup, 2002 yılından bu yana 
biyoeşdeğerliğini ispatlamayan ilaçlara da ruhsat verilmemektedir. 
Dolayısıyla aynı etken maddeyi aynı miktarda içeren aynı farmasötik forma sahip olan 
eşdeğer tanımına uygun farklı firmaların ürettikleri ilaçların birbiri yerine hastalara 
sunulmasında tıbbi ve etik yönden hiçbir sakınca bulunmamaktadır. 
 18/06/2009 Tarihli İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün Genelgesi ile de eczacıların 
eşdeğer ilaçları birbiri yerine ikame etmesinin hem bilimsel hem de hukuki yönden doğru 
olduğu ve bu uygulamayı engellemeye yönelik davranışların suç olduğu belirtilmiş olmasına 
rağmen, Sendika olarak kurumunuza bağlı hastanelerde bazı hekimlerin hastaları eşeğer ilaç 
hakkında yanlış bilgilendirdiği ve yönlendirdiği, üye meslektaşlarımızın “yanlış ilaç verdiği” 
iddiası ve ithamıyla hasta ve hasta yakınlarıyla karşı karşıya kaldığı yönünde sözlü ve yazılı 
bildirimler almaktayız. 
 Kurumunuza bağlı hastanelerde gerçek dışı beyan ve ithamlarla tedavide önemli bir 
yeri olan eşdeğer ilacın verilmesini engellemeye yönelik davranışlarda bulunan hekimlerin 
uyarılmasının sağlanması ve ısrar edenler hakkında yasal işlem yapılması için gereğini 
bilgilerinize arz ederim.  
          Ecz. Nurten SAYDAN 
           TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
          GENEL BAŞKANI 
 
 
Ek – Eyüp Devlet Hastanesine yaptığımız başvuru 
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          10/02/2014 
          TEİS2014-19 
 
 
 
T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 
EYÜP DEVLET HASTANESİ 
BAŞHEKİMLİĞİ'NE 
Sarıgöl Mah. Ordu Cad. Çınarcık Sok. No: 58 
Gaziosmanpaşa/İSTANBUL 
 
 Konu : Hastaneniz bünyesinde çalışan hekimlerin eşdeğer ilaç uygulamasına 
müdahaleleri hk. 
 
 Bilindiği üzere ülkemizde kullanıma sunulan tüm ilaçlar kalite, etkililik, ve güvenilirliğini 
ispat etmek suretiyle ilgili mevzuat kapsamında Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmakta ve 
piyasaya verildikten sonra da kalite açısından denetlenmekte olup, 2002 yılından bu yana 
biyoeşdeğerliğini ispatlamayan ilaçlara da ruhsat verilmemektedir. 
Dolayısıyla aynı etken maddeyi aynı miktarda içeren aynı farmasötik forma sahip olan 
eşdeğer tanımına uygun farklı firmaların ürettikleri ilaçların birbiri yerine hastalara 
sunulmasında tıbbi ve etik yönden hiçbir sakınca bulunmamaktadır. 
 18/06/2009 Tarihli İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün Genelgesi ile de eczacıların 
eşdeğer ilaçları birbiri yerine ikame etmesinin hem bilimsel hem de hukuki yönden doğru 
olduğu ve bu uygulamayı engellemeye yönelik davranışların suç olduğu belirtilmiştir. Mevcut 
yasal düzenlemelere rağmen, hastanenizde görevli Dr. İlyas TUTAR 'ın üyemizi telefonla 
arayarak; reçete ettiği ilaçların muadillerinin verilmesini istemediğini, daha önce bir 
hastaya yazdığı SYMRA 150 MG adlı ilacın yerine verilen LYRICA 150 MG adlı ilacın bir 
daha verilmemesini istediğini bildirmiş ve ardından, adı geçen hasta üyemize ait eczaneye 
gelip, İlyas TUTAR adlı doktorun kendisine;"Eczane sana yanlış ilaç vermiş, aslında bu 
ilacı yazmadım." dediğini beyan ettiği üyemiz tarafından bildirilmiştir. 
 Hastanenizde görevli İlyas TUTAR adlı doktorun, birbirinin eşdeğeri olan ilaçlar 
arasında tercihinin bulunması doğal olduğu kadar reçete ettiği ilacın eşdeğerinin eczane 
tarafından verilmesi de o kadar doğal ve yasal bir hak olup, sistemin kabul ettiği ve orijinal 
molekülün üreticisi firmaya ait olan ilacın verilmemesi için talimat vermek üzere eczaneyi 
araması tıbbi etik ve deontolojiye aykırı olduğu gibi, eşdeğer ilaç uygulamasıyla ilgili tüm 
yasal mevzuata da aykırıdır.  
 Eczanelerimize gelen hastalarımızın bize olan güvenini ve mesleki saygınlığımızı 
sarsmaya yönelik bu tür davranışlarla ilgili olarak; gerçek dışı beyan ve ithamlarla tedavide 
önemli bir yeri olan eşdeğer ilacın verilmesini engellemeye yönelik davranışlarda bulunan söz 
konusu doktorun uyarılmasının sağlanması için gereğini bilgilerinize arz ederim. 
  
 
        Ecz. Nurten SAYDAN 
      TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
         GENEL BAŞKANI 
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          12/02/2014 
          TEİS2014-21 
 
 
T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU 
BAŞKANLIĞI’NA 
ANKARA 
 

Konu : 984 Sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına yönelik taslak hakkındaki 
görüşlerimiz hk. 
 
 Başkanlığınızın 08/02/2014 tarih 17770 no.’lu yazısında bazı konularla ilgili olarak 
mevzuatta değişiklik yapılması ihtiyacı olduğundan bahisle kanun değişikliği için bir taslak 
metin hazırlandığı belirtilmiş olup, hazırlanan taslak metindeki değişiklik ve değişiklik 
gerekçesiyle ilgili olarak Sendikamızca yapılan çalışma ekte sunulmuştur. 
 Gereğini bilgilerinize arz ederim. 
 
        Ecz. Nurten SAYDAN 
         TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI  
        GENEL BAŞKANI 
  
 
 
 

984 SAYILI ECZA TİCARETHANELERİYLE SANAT VE ZİRAAT İŞLERİNDE 
KULLANILAN ZEHİRLİ VE MÜESSİR KİMYEVİ MADDELERİN SATILDIĞI 

DÜKKANLARA MAHSUS KANUN’UN 11. MADDESİNDE YAPILMAK İSTENEN 
DEĞİŞİKLİK HAKKINDA 

 
 Öncelikle ; Ülkemizde giderek zorlaşan şartlarda kesintisiz bir ilaç ve eczacılık hizmeti 
vermeye çalışan 25.000 eczanemiz, bağlı bulunduğu Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz 
Kurumu’ndan, mesleğimiz adına, gelişmiş ülkelerde var olan  daha çağdaş eczacılık 
uygulamaları ve mevzuatlarını hayata geçirmesini beklerken, kanunlara aykırılık taşıyan , 
kamuya yararı olmayan ve eczacılık mesleğine telafisi güç zararlar vereceği öngörülen 
hazırlamış olduğu kanun değişikliği taslağındaki bazı maddeleri hayretle karşıladığımızı 
belirtmek istiyoruz.  

Hazırlanmış olan yasa değişikliği taslağının 3. maddesiyle yapılmak istenen düzenleme 
Anayasaya, kanunlara ve birçok yasal mevzuata aykırı olup, kanunların genelliği ilkesiyle de 
bağdaşmamakta olduğundan, diğer değişiklikleri de içeren torba yasa taslağından çıkarılması 
gerekmektedir. Şöyle ki ; 
 Değişiklik taslağına gerekçe olarak gösterilen periton diyaliz sıvıları gibi çok hacimli 
olan ilaçların ecza depolarından doğrudan hastaya gönderilmesi uygulaması eczanelerin 
tercih ettiği değil söz konusu firmaların eczanelere düzenli servis ve dağıtım maliyetinden 
kurtulma amacıyla baştan bu yana tercih ettikleri bir yöntem olarak uygulana gelmiştir.  

Bu sayede ilgili firmalar diğer depolara bu ürünleri verme gibi bir durumla karşı 
karşıya kalmayarak piyasadaki “tekel” konumlarını sürdürebilmişler ve kendi tercihleriyle 
kurmuş oldukları bu dağıtım zinciri sayesinde de global ekonomide artık çok kıymetli hale 
gelen son tüketici bilgilerine ilişkin bir bilgi bankasına sahip olmuşlardır.  

Gelinen süreçte piyasadaki “tekel” konumlarından da aldıkları güçle artık nihai 
tüketiciye doğrudan ulaştırarak aradaki eczane riskini ortadan kaldırmak ve daha fazla kar 
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elde etmek amacına yönelmişlerdir. Zira gerekçede iddia edildiğinin aksine doğrudan hastaya 
ulaştırılması Sosyal Güvenlik Kurumu’na kar değil zarar getirecek bir uygulamadır.  

Örneğin ; %41 Kamu İndirimi uygulanan 14,02TL perakende satış fiyatı olan bir 
periton diyaliz solüsyonu bu indirim sayesinde eczane tarafından kuruma 8,27 TL’ye fatura 
edilmekte iken, taslağın hayata geçmesiyle kuruma 11,21 TL’den fatura edilecektir. Yani yeni 
düzenleme ile kurum tasarruf etmek bir yana aynı ilaca yaklaşık %35 daha fazla ödeme 
yapacak, bir başka deyişle %35 zarar edecektir. 

Kaldı ki ; eczaneler sadece faturalandırma sürecinde sürece dahil olan, sorumlu kurum 
haline gelen yerler olmayıp, hastanın diğer ilaçlarıyla ilgili olarak etkileşim ve kullanım 
açısından danışıp bilgilendirildikleri yerler olmanın yanı sıra, ilacın hastaya ulaşıp ulaşmadığını 
da takip edip kontrol eden birimler olarak ilacın gerçek sahibine ulaşmasında denetim ve 
kontrol işlevi de görmektedirler. 

Diğer taraftan; gerekçesine bakıldığında periton diyaliz solüsyonu temin eden 
firmalara ayrıcalık tanımak için çıkarılmak istendiği açıkça belirtilen bu yeni düzenlene 
Anayasamızın 10. maddesinde vücut bulan kanunların genelliği ilkesine aykırı bir 
düzenlemedir. Kanunların genelliği ve kanun önünde eşitlik, hukuk devletinde ön planda olan 
her fert için bir güvence teşkil eder. Benzer nitelikte olan meselelerin aynı şekilde 
çözümlenmesine “kanunların genelliği” ilkesi adı verilir. Kanunların genel olması hukuk 
devletinin de gereğidir. Eşitlik ise kanunların genelliğinin teminatıdır. Anayasanın 10. 
maddesine göre ;”…Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.” Hukuk 
devleti hukukun üstünlüğü temeli üzerine kurulmuştur. Bu nedenle her türlü ayrıcalığı 
reddeder. Dolayısıyla da bu düzenleme Anayasaya açıkça aykırıdır. 

Yapılmak istenen yasa değişikliği ile bazı beşeri tıbbi ürünlerin firmalarca karşılanacak 
olması hastaların eczacılardan sağlık hizmeti almasını engelleyerek sağlık hakkını 
kısıtlayacaktır. Zira; hastalar eczacı ile karşılaşmadıkları için, ilacın güvenli ve etkili kullanımı, 
saklama koşulları, yan etkileri vb. hakkında dair bilgilendirilmeleri de mümkün olmayacaktır. 

Diğer taraftan ; yapılmak istenen yasa değişikliği hasta mahremiyetini de ihlal 
edecektir. Oysa;  Hasta Hakları Yönetmeliği’nin 21. maddesine göre; hastanın mahremiyetine 
özen gösterilmesi esastır. Getirilmek istenen düzenleme ile oluşturulacak listeye ilave 
edilebilecek ilaç grupları nedeniyle hastalar bazı beşeri tıbbi ürünleri güvendikleri ve şahsi 
olarak tercih ettikleri eczacıdan alamayacaklar, tamamen gizli kalmasını arzu etseler dahi 
hastalık ve ilaç bilgilerinin tanımadıkları firma çalışanı, kuryesi vb. kişilerce öğrenilmesine 
katlanmak zorunda kalacaklardır. 

Yapılmak istenen yasa değişikliğinin hastaların menfaatlerini zedelediği, hukuka, kamu 
yararına ve iyi yönetim ilkelerine uyarlık taşımadığı açıktır. 

 1262 Sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu’nun 1.maddesine göre Doktor 
reçetesiyle  verilmesi şart koşulmuş olanlar ancak reçete karşılığında ve diğerlerinin de 
reçetesiz olarak münhasıran eczanelerde satılacağı hükme bağlanmış olup,  6197 Sayılı 
Eczacılık ve Eczaneler Hakkındaki Kanunun 24. maddesi gereği eczanelerin toptan ilaç satışı 
yasaklandığı gibi 23. ve 28. maddeleriyle de ilacın son tüketiciye satışının sadece 
eczanelerden yapılabileceği hükme bağlanmıştır. 

Kaldı ki düzenleme yapılmak istenen kanun maddesinin giriş bölümünde de açıkça 
belirtildiği üzere ecza depoları yalnız eczanelere ve ilaç üreticilerine toptan veya perakende 
satış yapabileceği hükme bağlanmışken , halkın talebi ya da mevcut uygulamadan müşteki 
bir hasta olmamasına, Kamunun yukarıda da belirttiğimiz üzere bir yararı olmamasına-hatta 
zararı olmasına- rağmen hiçbir yasada mevcut olmayan bir düzenlemeyle ecza depolarına 
hastalara doğrudan ilaç verme yetkisi verilmeye çalışılması hukuka açıkça aykırıdır. 

Söz konusu düzenleme amaç ve sebep yönünden de hukuka aykırılık taşımaktadır. 
Zira; ilaçlar toplum sağlığını ilgilendirdiğinden eczanelerden verilmekte, bu yönüyle eczacılar 
da kamu hizmeti sunmaktadırlar. Bu sebeplerle, eczacılar 5 yıllık bir eğitimden geçmekte, 
eczaneler Sağlık Bakanlığı’nca düzenlenen ruhsat karşılığında açılabilmekte ve yine Sağlık 
Bakanlığınca denetlenmektedirler. Ancak, söz konusu düzenleme ile içeriğini belirleme 
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yetkisinin tamamen İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na bırakılmış olduğu ecza deposundan 
hastaya doğrudan verilebilecek ilaç listesinin oluşturulması yetkisinin ucu açıktır. İlgili kanun 
maddesine eklenmek istenen  “…Ancak Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 
belirlenen ürünlerin doğrudan ihtiyaç sahiplerine dağıtımı ve satışı yapılabilir.”  şeklindeki 
düzenleme serbest eczane eczacılığının yapılmasını süreç içinde imkansız hale getirebilecek 
bir düzenleme olup,  eczacı olmayan ehliyetsiz kişilerin, ecza deposundan ilaç satışına olanak 
tanınması, kamu yararına uygunluk taşımamakta ve hatta üçüncü kişilere çıkar sağlama 
amacı taşımaktadır. 

Bu durum, halk sağlığı açısından telafisi güç veya imkansız zararlar doğuracağı gibi, 
serbest çalışan eczanelere karşı da haksız rekabet ortamı yaratmaktadır. Oysa ki; idarenin 
kuruluşunun ve işleyişinin amacı doğrultusunda kamu yararını ve toplumu oluşturan bireylerin 
insanca yaşayabilmelerini sağlamaya yönelmesi ve bu amaca yönelik yasal düzenlemeleri 
hayata geçirmesi gerekmektedir. 
 Dolayısıyla ; söz konusu düzenleme ile Anayasa başta olmak üzere ilgili tüm yasal 
mevzuata aykırı olarak serbest eczane eczacılarına tanınmış olan hak, sınırsız şekilde 
genişleyebilecek istisnai durum şekline sokulmuş bir düzenleme ile ortadan kaldırılmak 
istenmekte olup, bu durumun hukuka aykırılığı tartışmasız bir şekilde ortadadır. 

Periton diyaliz solüsyonları için konuşulması ve tartışılması gereken önemli bir sorun 
ise ilgili firmaların mevcut “tekel” konumlarını korumak ve sürdürmek için anti tekel 
yasalarına aykırı bir şekilde diğer ulusal ölçekteki dağıtım kuruluşlarına bu ürünleri satma ve 
dağıtma izninin verilmemesi  sorunudur. 
 Yukarıda saydığımız tüm gerekçeler göz önünde bulundurularak söz konusu teklifin 
geri çekilmesi, stratejik bir ürün olan ilaçta hiçbir dünya ülkesinin kabul edemeyeceği 
“tekel”leşmeyi önlemek amacıyla , üreticilerin ve veya ithal edenlerin kendi dağıtım kanalları 
haricinde, ulusal çapta hizmet veren ve bu ürünleri eczanelere ulaştırmak isteyen depolardan 
en az birine satış ve dağıtım hakkı verme zorunluluğu getirilmesi yönünde yeni bir düzenleme 
yapılması gerekmektedir. 
 Bilgilerinize arz ederiz. 
 
 
 

TEİS KAMU KURUMLARI KOMİSYONU 
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20.02.2014 
    TEİS2014-22 

T.C. 
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU  
GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İLAÇ VE ECZACILIK DAİRE BAŞKANLIĞI'NA 
ANKARA 

 
Konu: C1 esteraz inhibitörlerinin yazılı olduğu beyaz reçetelerde Eczacı Odası onayı aranması 
uygulaması hakkında 

Sendikamız üyesi eczacılardan edinilen bilgiye göre, eczacılar eczanelerine gelen C1 
esteraz inhibitörlerinin yazılı olduğu beyaz reçeteleri bazı illerdeki SGK İl müdürlüklerince 
yapılan uygulamaya göre bağlı bulundukları Eczacı Odalarına onaylatmak zorunda 
bırakılmaktadırlar. 

Bilindiği gibi, Kurumunuz ve Türk Eczacıları Birliği arasında imzalanan 2012 yılı Sosyal 
Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç 
Teminine İlişkin Protokol’ün Ek 4. maddesinin 15. fıkrasında sıralı dağıtıma tabi reçete 
grupları sayılmış, a bendinde “Mor ve turuncu reçeteye yazılması zorunlu olan ilaçların yer 
aldığı reçeteler” ifadesine yer verilmiştir.  

Esasen C1 esteraz inhibitörleri mor reçeteye yazılabilmektedir. Ancak;  Sağlık 
Uygulama Tebliği’nin ‘Faktör ve diğer kan ürünlerinin reçete edilmesi ve hemofili hastalarının 
bildirim zorunluluğu’ başlıklı 4.7. maddesinin 6. fıkrasında “larenks ödemi ile başvuran 
herediter anjiyoödem tanılı hastaların acil (akut) tedavisinde C1 esteraz inhibitörleri için sağlık 
kurulu raporu ve mor reçete şartı aranmayacaktır.” ifadesine yer verilmesi sebebiyle C1 
esteraz inhibitörleri acil hallerde beyaz reçete ile de verilebilmektedir. SUT’ta söz 
konusu ilaçlar için sağlık kurulu raporu ve mor reçete şartı konmamasının sebebi, acil hallerde 
gelen bu hastaların yüzleri ve boyunları şiş halde, nefes almakta zorlanır durumda olmaları 
nedeniyle acil olarak söz konusu ilaca ulaşma ihtiyaçlarının karşılanabilmesi ve hayati 
tehlikenin atlatılabilmesi amacıyla olduğu açıktır. 

Kurumunuzun söz konusu reçeteleri Medula Eczane Uygulaması sayfasında C grubu 
kan ürünü olarak sınıflandırması, bazı illerdeki SGK İl müdürlüklerince ve Eczacı Odaları 
tarafından sıralı dağıtım uygulaması olarak algılanmakta, eczanelere gelen C1 esteraz 
inhibitörlerinin yazılı olduğu beyaz reçetelere Oda onayı yapılması istenmektedir.  

C1 esteraz inhibitörlerinin yazılı olduğu beyaz reçeteler, güncel mevzuata göre sıralı 
dağıtıma tabi olmamalarına rağmen, bazı illerdeki SGK İl müdürlüklerince ve Eczacı 
Odalarınca onaya tabi kılınmaları, hastaların ilaca erişimini kısıtlamasının yanı sıra, eczacılar 
ile hastaları karşı karşıya getirebilmekte, eczacıların işgücü, zaman ve maddi-manevi kaybına 
neden olmaktadır. 

Bu şartlar altında; C1 esteraz inhibitörlerinin yazılı olduğu beyaz reçeteler 
dahil bazı istisnai durumlara ait reçetelerin Eczacı Odalarınca onaya tabi 
tutulması hakkındaki görüşünüz ile söz konusu ilaçlara ilişkin hasta ve eczacı 
mağduriyetini önleyecek uygulamanın nasıl yapılması gerektiğine yönelik yazılı 
bilgilendirmenin Başkanlığınızca yapılması için gereğini bilgilerinize arz ederim.   

 
 

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI
 YÖNETİM KURULU BAŞKANI  

                                             ECZ. NURTEN SAYDAN 
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          07/03/2014 
          TEİS2014-24 
T.C. 
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İLAÇ VE ECZACILIK DAİRE BAŞKANLIĞI 
 
 Konu : Eczanelerde 60 günden fazla kalan hak sahiplerine ait ilaçlar hk. 
 Ülkemizde fiyat düşüşleri yüzünden yaşanan ilaç sıkıntısı hepimizin malumu olup, 
devamlı düşen ilaç fiyatları yüzünden eczanelerimizde bulunan stok ilaç miktarını minimum 
seviyede tutmaktayız.Zira kurumunuzca da bilindiği üzere ilaç fiyat düşüşlerinden dolayı 
eczanelerimizin sermayeleri  ciddi oranda zarar görmüş olup bu zararın yerleştirdiği korku 
yüzünden raporlu reçetelere yazılan ilaçlar bile çoğu zaman eczanelerin stokunda yeterli 
miktarda bulunmamaktadır. Dolayısıyla çoğunlukla raporlu reçetelere ait ilaçlar hastalara bir 
defada verilememekte, bir kısım hasta eczaneye tekrar uğrayana kadar eksik olduğundan 
verilemediği için eczanede beklemektedir. Bu süre hastanın il dışına veya yurt dışına gitmesi, 
unutması doktorunun ilacını değiştirmesi vb. gibi bir çok nedenle uzamakta, özellikle yaz tatili 
döneminde 3 ay boyunca bu tip ilaçlar eczanelerde beklemektedir.   
 Kurumunuz tarafından raporlu hastalarımıza 3 aylık ilaç ödenmekte ve bu hastalara 
mahsus olmak üzere 15 gün önceden reçete yazdırılabilmekte olup, Kurumunuz ile eczaneler 
arasında imzalanan ve halen yürürlükte olan Protokolün 5.3.5 numaralı maddesine göre ise 
hasta veya hasta yakınlarına 60 gün içerisinde teslim edilmeyen ilaçlar için eczacı sorumlu 
tutulmakta, bu ilaçların eczanede bulunması durumunda eczacıya hiçbir uyarıda 
bulunulmaksızın cezai işlem uygulanmaktadır. Oysa çeşitli durumlarda hasta  veya hasta 
yakını çeşitli nedenlerle eczanede kalan ilacını gelip almayı unutmaktadır.  Örneğin; 

 Hasta nöbette gelmiş ve doktorun yazdığı ilaçlardan birini eczanede bulamayıp 
diğer ilaçlarını almış kalan ilacını ertesi gün gelip alacağını söylemiş olabilir. Ancak 
eczane oturduğu yere çok yakın değilse üşenmiş ve gelmemiş olabilir.  

 Hasta raporlu ilaçlarını doktoruna yazdırıp gelmiş ve bir kısmını eczanede 
bulamamış olabilir. Daha sonra kalan ilaçlarını almayı unutarak şehir dışına veya 
yurt dışına gitmiş ve 6 ay sonra dönecek olabilir. Bu durumda da ilaçlar eczane de 
kalacaktır. 

 

 Hasta raporlu veya raporsuz ilaçlarını yazdırmış ve eksik kalanları alamadan fatura 
kesildikten sonra vefat etmiş olabilir. 

 

 Hasta ilaçlarının bir kısmını almış olup, Muayene ücreti, ilaç farkı, ilaç yüzdesini 
kalan ilacını almaya geldiğinde ödeyeceğini söylemiş, Ancak para ödememek için 
kalan ilaçları almaya gelmemiş olabilir. 

 Radyolojik tetkik için randevu tarihinden en az bir ay önce yazılmış olan opak 
madde hastanın “evde kalırsa bozulur” korkusu yüzünden eczanede bekletilmiş, 
çeşitli nedenlerle randevu tarihinin kaçırılması sonucu hasta tarafından ilaç 
alınmamış olabilir. 

 
 Yukarıda sıraladığımızın dışında bir çok gerekçeyle hasta ilaçlarını almaya gelmemiş 
olabilmektedir. Özellikle  buzdolabı ilaçları olan insülinlerde sıkıntı büyüktür. Protokole göre 3 
aylık ilacını 15 gün önceden alan hastamızın ilacının 60 günü geçmeyecek şekilde 
bekletilmeyecek olması sorunları da beraberinde getirmektedir. 3 Kutu insülin yazılan hastaya 
bazen elimizdeki veya o an için depoda olan 2 kutusu verilmekte ve sonra gelen ilaç 
buzdolabında hasta adına ayrılmaktadır.60 günü dolduran bu ilacın eczanelerimizde 
bulunmasının yasak ve cezasının olması hayatın olağan akışına aykırıdır. 
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 Kaldı ki ; eczanelerimizde 60 günü geçen bu ilaçları biz eczacılar olarak tıbbi atık 
olarak imhaya göndersek, hem (kurumunuzca parası ödenen) milli servete yazık etmiş , hem 
de ilacını 70. veya 80. günde almaya gelen hastaya karşı hem ahlaki, hem mesleki hem de 
yasal açıdan sorumlu duruma düşmüş oluruz. Zira elimizde 60 günden fazla süre kalan 
hastaya ait ilacı imha etme hakkımız bulunmadığı gibi,  60 günden fazla süre eczanede kalan 
ilaçların ne yapılması gerektiğine dair yasal bir düzenleme de bulunmamaktadır.  
 Sonuç olarak; eczanede bulunan “hastanın almadığı veya almayı unuttuğu” ilaçların 
sorumlusunun eczacı olarak görülmesi  hayatın olağan akışına ve  hukuka aykırı olduğu gibi, 
kağıt reçete döneminden kalma ilaç suiistimalinin önlenmesine yönelik anlayışın ürünü olan 
bu düzenlemenin değiştirilmesi gerekmektedir. Zira 60 günü geçen ilaçların ne yapılması 
gerektiğine dair bir düzenleme içermeyen söz konusu hüküm bu yönüyle de hukuken kadük 
bir düzenlemedir. 
 TEİS olarak ;  eczanelerimizde kalan bu ilaçların hastaya teslim edilmek üzere son 
kullanma tarihleri gelinceye kadar saklanmasına yönelik bir düzenlemenin kuruma hiçbir 
zararı olmayacağı gibi hasta ve kamu yararına olacağı kanaatindeyiz. Dolayısıyla da; 
 Kurumunuzca bu şekilde eczanelerimizde bekleyen ve 60 günü dolan 
ilaçların ne yapılması gerektiği ile ilgili düzenlemenin bir an önce yapılarak 
sonucun tarafımıza yazılı olarak bildirilmesi için gereğini bilgilerinize arz ederim. 
 
 
            Ecz. Nurten SAYDAN 
      TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
               GENEL BAŞKANI 
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          07/03/2014 
          TEİS2014-25 
 

 
Sayın, 
Yadigar GÖKALP İLHAN 
 
T.C. SOSYAL GÜVENLİK 
KURUMU BAŞKANI 
ANKARA 

 
 
  Konu : Yurtdışı sigortalılara ait reçete bedellerinin geri ödemesinde yaşanan  
    gecikmeler hk. 
 
 Yurtdışı sigortalılara ait reçeteler üyemiz eczanelerden daha önceki yıllara ait 
protokollerde ve 2012 Yılı “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları 
Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol”ün 3.2.8. maddesinde yer alan 
“Yurtdışı sigortalıları için, provizyon sisteminde müstahaklık sorgulaması yapılıncaya 
kadar...” hükmüne, ayrıca 2013 ek protokolünde “Yurtdışı sigortalılarından TC kimlik 
numarası ile MEDULA sisteminden provizyon alınan sigortalıların reçeteleri ise bu madde 
çerçevesinde değerlendirilmeyecek,diğer reçeteler gibi MEDULA üzerinden karşılanacaktır” 
paragrafının ilavesine rağmen hala Medula Provizyon Sistemine dahil edilmediği için; 
“Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi”nin fotokopisi ve bu sigortalılara 
ilişkin deneme ilaç provizyon çıktısı reçeteye eklenerek manuel olarak kurumunuza fatura 
edilmekte ve ayrı zarf/koli içinde kurumunuza teslim edilerek eczanelere geri ödemeleri 
diğer faturalardan ayrı olarak 60 günlük geri ödeme süresine bağlı kalmaksızın  
gecikmeli olarak yapılmaktadır. 
 Tahammül sınırlarını aşan bu gecikmenin önlenmesi için öncelikli olarak; manuel 
hazırlanarak ayrı fatura kesilen Yurtdışı sigortalılara ait söz konusu reçetelerin, provizyon 
sisteminden sorgusunun yapılarak diğer sigortalılara ait reçetelerle birlikte faturalarının  
kesilerek  kurumunuza teslim edilebilmesi ve diğer faturalarla beraber ödemelerinin 
yapılabilmesi için gerekli düzenlemenin yapılmasını, bu düzenleme yapılıncaya kadar çeşitli İl 
Müdürlüklerinizde kontrolü yapılmadığı için 7 aya varan sürelerde bekletilen Manuel (yurtdışı) 
eczane faturalarının ivedilikle ödenmesi için İl müdürlüklerinizin talimatlandırılarak kontrol 
işlemlerinin ve ödemelerin hızlandırılması gerekmektedir. 

Zira; Yurtdışı sigortalılara ait reçete bedellerinin de 5510 sayılı kanunun 97. 
Maddesinde yer alan ( … Fatura bedelinin tamamı, fatura teslim tarihinden itibaren, altmış 
gün içinde sağlık hizmet sunucularına avans olarak ödenir. Fatura ve eki belgeler, fatura 
teslim tarihinden itibaren üç ay içinde incelenerek avans hesabı kapatılır.) amir hükmü gereği 
60 gün içinde kontrolü yapılarak veya yapılmadan avans şeklinde ödenmesi gerekmektedir. 

Üye meslektaşlarımızı mağdur eden ve Kurumunuza daha önce de iletilmesine rağmen 
halen çözülememiş olan bu sorunun çözülerek yaşanan mağduriyetin giderilmesi için gereğini 
bilgilerinize arz ederim.  
 
        Ecz. Nurten SAYDAN 
       Tüm Eczacı İşverenler Sendikası  
            Genel Başkanı 
 
                  
         
 



 107 

          19/03/2014 
           TEİS2014-26 
 
 
 
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 
TIP FAKÜLTESİ BAŞHEKİMLİĞİ'NE 
 
ANKARA 
 
 
 
 Konu: Reçete yönlendirme yapılmasına yönelik ilan hk. 
 
 Hastanenizin radyoloji bölümünde asılı olan ilanda; radyoloji bölümünden tetkik için 
reçete edilen ilaçların, "Hastane çevresindeki eczanelerde bulunabileceği, diğer eczanelerde 
ise bulunamayacağı" belirtilerek, hastalar "hastane çevresindeki" eczanelere 
yönlendirilmektedir.  
 Söz konusu ilan her ne kadar hastaların ilaca ulaşmasını kolaylaştırmak amacıyla ve iyi 
niyetle yazılmış bilgilendirme amaçlı bir ilan olsa bile, söz konusu ifadeler 6197 sayılı kanunun 
24. maddesinde yer alan; 
"Eczacılar, kendilerine reçete gönderilmesine yönelik olarak her ne şekilde olursa olsun, 
kurumlar, hekimler, diğer sağlık kurum ve kuruluşları veya üçüncü şahıslar ile açık veya gizli 
iş birliği yapamaz, simsar, kurye elemanı ve benzeri yönlendirici personel bulunduramaz, 
reçete toplama veya yönlendirme yapamaz, bu yollarla gelen reçeteleri kabul edemez. Bu 
fiillerin tespiti hâlinde eczacı ile aracı kişi veya kuruluşa beş bin Türk Lirasından elli bin Türk 
Lirasına kadar idari para cezası verilir. Fiillerin tekrarı hâlinde verilecek idari para cezası, daha 
önce verilen cezanın iki katı olarak uygulanır.” amir hükmüne açıkça aykırı olup, ne amaçla 
olursa olsun bu ve benzeri şekilde eczane yönlendirmelerinin yapılması ve kabul edilmesi 
mümkün değildir. 
 Yasal mevzuat reçete yönlendirmeyi kesinlikle yasakladığı için, Kanun'a açıkça aykırı 
olan söz konusu ilandaki "hastane çevresindeki eczanelere yönlendirme" anlamı taşıyan  
ifadelerin çıkarılmasını ve sonuçtan tarafımıza bilgi verilmesi için gereğini bilgilerinize arz 
ederim. 
 
 
           Ecz. Nurten SAYDAN 
      TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
            GENEL BAŞKANI 
 
 
Bilgi için: Hacettepe Üniversitesi Rektörlük makamı 
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          19/03/2014 
                TEİS2014-27 
 
 
 
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 
REKTÖRLÜĞÜ'NE 
ANKARA 
 
 
 
 
 Konu: Reçete yönlendirme yapılmasına yönelik ilan hk. 
 
 
 Üniversiteniz Hastanesi Radyoloji Bölümünde tespit edilen olumsuzluk hakkında 
hastane başhekimliğine gönderdiğimiz yazı ektedir. Gereğini saygılarımızla arz ederiz.  
 
  
 
    
           Ecz. Nurten SAYDAN 
      TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
            GENEL BAŞKANI 
 
Ek – Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimliği'ne yaptığımız başvuru 
 
            
          19/03/2014 
            TEİS2014-26 
 
 
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 
TIP FAKÜLTESİ BAŞHEKİMLİĞİ'NE 
ANKARA 
 
 Konu: Reçete yönlendirme yapılmasına yönelik ilan hk. 
 
 Hastanenizin radyoloji bölümünde asılı olan ilanda; radyoloji bölümünden tetkik için 
reçete edilen ilaçların, "Hastane çevresindeki eczanelerde bulunabileceği, diğer eczanelerde 
ise bulunamayacağı" belirtilerek, hastalar "hastane çevresindeki" eczanelere 
yönlendirilmektedir.  
 Söz konusu ilan her ne kadar hastaların ilaca ulaşmasını kolaylaştırmak amacıyla ve iyi 
niyetle yazılmış bilgilendirme amaçlı bir ilan olsa bile, söz konusu ifadeler 6197 sayılı kanunun 
24. maddesinde yer alan; 
"Eczacılar, kendilerine reçete gönderilmesine yönelik olarak her ne şekilde olursa olsun, 
kurumlar, hekimler, diğer sağlık kurum ve kuruluşları veya üçüncü şahıslar ile açık veya gizli 
iş birliği yapamaz, simsar, kurye elemanı ve benzeri yönlendirici personel bulunduramaz, 
reçete toplama veya yönlendirme yapamaz, bu yollarla gelen reçeteleri kabul edemez. Bu 
fiillerin tespiti hâlinde eczacı ile aracı kişi veya kuruluşa beş bin Türk Lirasından elli bin Türk 
Lirasına kadar idari para cezası verilir. Fiillerin tekrarı hâlinde verilecek idari para cezası, daha 
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önce verilen cezanın iki katı olarak uygulanır.” amir hükmüne açıkça aykırı olup, ne amaçla 
olursa olsun bu ve benzeri şekilde eczane yönlendirmelerinin yapılması ve kabul edilmesi 
mümkün değildir. 
 Yasal mevzuat reçete yönlendirmeyi kesinlikle yasakladığı için, Kanun'a açıkça aykırı 
olan söz konusu ilandaki "hastane çevresindeki eczanelere yönlendirme" anlamı taşıyan  
ifadelerin çıkarılmasını ve sonuçtan tarafımıza bilgi verilmesi için gereğini bilgilerinize arz 
ederim. 
 
 
           Ecz. Nurten SAYDAN 
      TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
            GENEL BAŞKANI 
 
 
          19/03/2014 
                    TEİS2014-28 
 
T.C.                         
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İLAÇ VE ECZACILIK DAİRE BAŞKANLIĞI 
 
İlgi: 11.03.2014 tarih 26986218/03003/1416814-394 4073068 sayılı yazınız 
 
                07.03.2014 tarih, TEİS 2014-24 sayı ile kurumunuza gönderdiğimiz yazımızda, 
eczanelerde 60 günden uzun süredir bekletilmek zorunda kalan ilaçların yaratacağı sorunları 
ve çözüm önerilerini sunmuştuk. 
                İlgi yazınızda ise, yapılacak çalışmaya esas teşkil etmek üzere bu durumdan 
mağdur olan eczanelerin isimleri istenmektedir.    
                 Hastalarımız tarafından, zaman zaman 60 günlük süre geçmesine rağmen 
alınmadığı için, hala eczanelerde bekleyen ilaçlar olabildiği ve meslektaşlarımızın söz konusu 
protokol kapsamında ceza aldığı veya alabileceği açıktır. 
                Bu sebeple, ortada sebep ve sonuçlarıyla açık bir hüküm olarak duran ve olası 
mağduriyetlere açıkça bir durum oluşturan, yürürlükteki ilaç alım protokolünün, 5.3.5. 
maddesinin yeniden değerlendirilmesi gerektiği açıktır. 
                Sırf hasta tarafından, çeşitli sebeplerle alınmadığı için eczanelerde bekletilen 
ilaçların, eczacı tarafından bir cezai durumla karşılaşmamak için imha ettirilmesi, en başta 
ülke ekonomisine zarar vermek anlamı taşımaktadır.  
               Bu nedenle; eczanelerimizde kalan bu ilaçların hastaya teslim edilmek üzere son 
kullanma tarihleri gelinceye kadar saklanmasına yönelik bir düzenlemenin kuruma hiçbir 
zararı olmayacağı gibi hasta ve kamu yararına olacağı kanaatindeyiz. Dolayısıyla da; 
             Kurumunuzca bu şekilde eczanelerimizde 60 günü aşan sürelerde bekleyen ilaçların 
ne yapılması gerektiği ile ilgili düzenlemenin bir an önce yapılarak sonucun tarafımıza yazılı 
olarak bildirilmesi için gereğini bilgilerinize arz ederim. 
 
                      Ecz. Nurten SAYDAN 
         TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
                         GENEL BAŞKANI 
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          25/03/2014 
          TEİS2014-29 
T.C.          
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İLAÇ VE ECZACILIK DAİRE BAŞKANLIĞI'NA 
ANKARA 
 
 Konu : Medula Provizyon Sisteminde insülin iğne uçlarının eşdeğer görülmemesi 
sorunu hk. 
 
          İnsülin iğne uçlarının farklı uzunlukları (4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 9mm gibi), birbiri 
yerine eşdeğer olarak verilebilirken, kurumunuz Medula Provizyon Sisteminde yapılan 
düzenleme ile, farklı uzunluğa sahip insülin iğne uçları eşdeğer tablosunda yer almadığı için, 
artık verilememektedir. 
          Eczacılarımız iğne uçlarını hastalarına verirken, hastaların talebi ve isteği 
doğrultusunda kilo durumlarına bakarak  Medula Provizyon sistemi üzerinden eşdeğer seçimi 
yapmak istemekte ve hastaların daha az acı duyarak insülinlerini yapmalarını sağlamaya 
çalışmaktadırlar.Ancak ,yeni uygulama bu olanağı ortadan kaldırmış olup, bu sebepten dolayı 
kesinti yaşayan meslektaşlarımız da olmaktadır. 
          Halen yürürlükte olan protokolün    3.2.12. maddesinde yer alan , “Reçetede yazılı 
ilacın  "Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi" nde (EK-2/D) ve provizyon sisteminde eşdeğer ürün 
grubu sütununda yer almaması halinde, hekim tarafından reçeteye yazılmış olan ilacın yerine 
farmasötik eşdeğerinin verilebilmesi için, verilecek ilaç bedelinin reçetede yazılı ilaç 
bedelinden fazla olmaması ve eczacı tarafından reçete üzerine " ……….…..ilacı yerine 
.......................ilacını veriyorum, farmasötik eşdeğeri olduğunu onaylıyorum.” ibaresinin 
yazılarak veya bu ibareyi içeren kaşenin basılarak imzalanması şarttır.” amir hükmü 
mevcuttur. 
           Buna göre, eczacılarımızın bu şekilde karşıladıkları ve sadece farklı iğne uzunluğuna 
sahip olup, fiyat yönünden herhangi bir farkı olmayan ve kurumunuzun hiçbir şekilde 
zararının söz konusu olmadığı bu ürünlerde, mevcut protokol hükmüne istinaden 
Medula Provizyon sisteminde gerekli eşdeğer düzenlemesinin yapılması için 
gereğini bilgilerinize arz ederim.  
 
                              Ecz. Nurten SAYDAN 
                                   TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
           GENEL BAŞKANI 
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11/04/2014 
                 TEİS2014-33 
T.C. 
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 
Kavaklıdere Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi’ne 
Atatürk Bulvarı No:225 Kavaklıdere/ANKARA 

 
Konu: Bazı müstahzar ilaçlarla hazırlanan majistral ilaçlarda yapılan kesintiler hk. 
 

Üyelerimizden gelen bildirimlerden anlaşıldığı üzere hekimler tarafından yazılan 
majistral ilaç reçetelerinde, majistral ilaç hazırlanırken kullanılan müstahzar ürünlerin son 
kullanıcının kullanma şekline yönelik bilgilendirmeler de içeren Kısa Ürün Bilgilerine (KÜB) 
göre kurumunuz tarafından kesinti yapıldığı anlaşılmaktadır. 

Bilindiği üzere majistral ilaç yazma yetki ve selahiyeti tamamen hekime ait olup 
kurumunuzca uygulanan SUT hükümleri majistral ilacı 10 günlük dozda kabul etmekte olup, 
majistral ilaçlar için başkaca kısıtlayıcı bir hüküm bulunmamaktadır. Kesintiye konu 
Dermovate Merhem, Psovate Merhem ve Psoderm Merhem adlı müstahzar ilaçların Kısa Ürün 
Bilgilerinde yazılı olan “seyreltilmemelidir” ibaresi son kullanıcının hekimin planladığı tedaviyi 
bozmaması için yapılmış bir uyarı olup, sıvağ içindeki etken madde konsantrasyonunun 
kullanılacak bir başka sıvağ ile hekimin bilgisi dışında azaltılmasını önlemeye yöneliktir. Zira 
Topikal olarak kullanılan steroidlerin beklenen ve istenen etkiyi göstermesi için belirli bir 
dozajda ve sürede kullanılması gerekmektedir. 

Diğer taraftan topikal steroidlerin kullanımında istenmeyen bazı yan etkiler olabildiği 
için bu etkilerin azaltılmak istenmesi ve/veya karışık kompleks rahatsızlıklarda topikal 
kortikosteroidin yanına başka etken madde ve müstahzar ilaçlar ilave edilebilmektedir. KÜB 
bilgilerine göre,firma tarafından bildirilen ,ismi geçen ilaçların geçimsizlikleri ile ilgili veri de 
bulunmamaktadır.    

Kaldı ki; bu ürünlerin KÜB’de yer alan bu bilginin yanlış yorumlanmasından oluşan 
mağduriyetin giderilmesi amacıyla Dermovate Merhemde bu ibare firma tarafından Bakanlığa 
başvurularak kaldırtılmıştır. Yine ilgili Firmalar tarafından Bakanlığa , Psoderm için E-takip no: 
1260321 ve Psovate için E-takip no : 1260198 ile bu ibarenin kaldırılması için başvuru 
yapılmıştır. 

Dolayısıyla; tek başına müstahzar olarak kullanıldığı zamanlar için yapılmış uyarının 
hiçbir yasal ya da bilimsel bir gerekçeye dayanmaksızın, yanlış yorumlanarak,  majistral ilaçlar 
için de geçerliymiş gibi kabul edilerek kurumunuzca yapılan kesintiler mevcut SUT 
hükümlerine ve diğer yasal mevzuata aykırı olup; 

Üye eczacılarımızın söz konusu ilaçlarla hazırlanmış majistral ilaç reçetelerinde bu tür 
kesintilerin yapılmasının durdurulması, haksız ve mesnetsiz bir şekilde yapılan kesintilerin iade 
edilerek yaşanan mağduriyetin giderilmesi için gereğini bilgilerinize arz ederim.  
       
                                                                  Ecz. Nurten SAYDAN 
                                          TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI  
         GENEL BAŞKANI 
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          18/04/2014 
          TEİS2014-34 
 
T.C. 
SGK BAŞKANLIĞI 
GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İLAÇ ECZACILIK DAİRE BAŞKANLIĞI’NA 
ANKARA 
 

Konu:  Kamu Kurum İskontosu uygulanmayan ilaçlar hakkında 
 
Kurumunuz ödeme listesinde bulunan, LİBA ilaç  firması adına ruhsatlı Convulex CR  

500 mg tablet isimli ilaca ilgili firma tarafından Kamu Kurum İskontosu (KKİ) 
uygulanmamaktadır. Kamu fiyatı 21,05 TL olan ilacın depodan eczanelere geliş fiyatı 23,38 TL 
olup,  bu ilaçta eczanelerimiz normal eczacı karını elde etmek bir tarafa kutu başına 2,33 TL 
zarar etmektedir. Firmanın uygulamak zorunda olduğu fakat uygulamadığı bu iskonto 
kurumunuz tarafından eczanelerimizden reçete girişinde peşin olarak tahsil edilmekte ve 
ticaretin doğasına aykırı bu durum yüzünden hastaların ilaca ulaşmasında sorunlar 
yaşanabilmektedir. 

Kurumunuzla olan daha önceki yazışmalarımızda da KKİ uygulanmayan ilaçlarla ilgili 
bildirimler yapmış olmamıza rağmen ilgili firmalara herhangi bir yaptırım uygulanmadığı için 
söz konusu firmalar KKİ uygulamadığı gibi her geçen gün KKİ uygulanmayan ilaç sayısında 
artış yaşanmaktadır. 

KKİ uygulaması kamu ile firmalar arasında olan bir uygulama olup eczanelerin bu 
uygulamanın dışında tutulması ve firmaların KKİ’leri  direkt kamuya uygulaması gerekmekte 
iken, taşıma zararı bir yana, uygulanmayan KKİ’ler yüzünden eczane ekonomileri ciddi 
anlamda zarar görmektedir.   

Her ay kurumunuzun hangi ilaçtan kaç kutu aldığı sistemlerinizde mevcut olup, 
Kurumunuz muhasebe birimi hangi firmanın her ay ne kadar KKİ ödemesi gerektiğini gerekli 
yazılım desteği ile istenildiği an hesaplayabilecek durumdadır.   

Bu yöntemle ilgili firmaların ödemeleri gereken KKİ tutarının eksiksiz olarak hesaplanıp 
kurumunuza aktarılması mümkün olup, bu yöntemin uygulanmasıyla  KKİ uygulamayan firma 
olmayacağı gibi kurumunuz firmalarla istediği gibi pazarlık yapabilecek ve eczanelerimiz 
sürekli değişen KKİ oranlarından dolayı oluşan kayıplardan ve KKİ uygulamayan firmalardan 
dolayı oluşan kayıplardan kurtulacaktır. 

Bu yönde bir düzenleme yapılıncaya kadar; başta yazımıza konu Convulex CR  
500 mg tablet isimli ilaca LİBA ilaç firması tarafından %28 oranında belirlenmiş olan KKİ ‘nin 
uygulanması olmak üzere, diğer KKİ uygulanmayan ilaçlara da belirlenen oranlarda KKİ ‘nin 
uygulanmasının sağlanması için gereğini bilginize arz ederim. 
        Ecz. Nurten SAYDAN 
          TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
          GENEL BAŞKANI 
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          07/05/2014 
          TEİS2014-37 
T.C. 
SGK BAŞKANLIĞI  
GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İLAÇ ECZACILIK DAİRE BAŞKANLIĞI’NA 
ANKARA 
 
 Konu: 21.03.2014 tarihli duyuru ile resmi tatil günlerinde (23 Nisan, 19 Mayıs, 
Kurban Bayramı ve Pazar günleri gibi) tüm branşlardan provizyon verilmesi 
uygulamasının kaldırılması hakkında. 
 
 Genel Müdürlüğünüz tarafından 21.03.2014 tarihinde kurumunuzla sözleşmeli 
hastanelere hitaben, “Medula – hastane sistemini kullanmakta olan tüm özel sağlık hizmet 
sunucularının dikkatine” başlığı ile yayımlanan duyuruda,   “… sonrasında, resmi tatil 
günlerinde (23 Nisan, 19 Mayıs, Kurban Bayramı ve Pazar günleri gibi) tüm branşlardan 
provizyon verilmesi uygulamasının kaldırılması talebi Kurumumuz tarafından uygun 
bulunmuştur” denilerek,  “…bu sebeple, MEDULA-hastane sistemi üzerinden özel sağlık 
hizmet sunucuları için 01/04/2014 tarihi itibari ile resmi tatil günlerinde, 4400 branş kodlu acil 
branş, hemodiyaliz ve onkolojik tedavi dışında provizyon (ilk takip numarası) verilmeyecektir”  
açıklaması yapılmıştır. 
 Kurumunuz tarafından yapılan duyuru her ne kadar , hastanelere hitaben yazılmış ise 
de, açıklamada belirtilen tatil günlerinde söz konusu hastanelerden yazılan reçetelerin , 
kurumunuzla sözleşmeli eczanelerden karşılanması açısından üyelerimiz arasında tereddüt 
hasıl olmuştur. 
 Resmi tatilleri ve hafta sonu tatilini düzenleyen , 2429 sayılı Kanun’un  3. Maddesinde,   
“– A) Hafta tatili Pazar günüdür. Bu tatil 35 saatten az olmamak üzere Cumartesi günü en 
geç saat 13.00′ten itibaren başlar”   ifadesi yer almaktadır. Sadece bu madde bile, şu anda 
eczanelerimizin konu ile alakalı durumdan yaşadıkları tereddütü açıkça pekiştirmektedir. 
 Çünkü, bu Kanun’a göre, cumartesi saat 13.00 den sonra yazılan reçetelerin, 
kurumunuz tarafından yayımlanan duyuruda ifade edilen hafta sonu tatili anlamına uyup 
uymadığı ya da bunun nasıl tespit edileceği bile, çözülmesi çok zor bir soru olarak ortada 
durmaktadır. 
 Bu sebeple, resmi tatillerde ve hafta sonu tatillerinde , kurumunuzla sözleşmeli 
hastanelerden yazılacak reçetelerin karşılanması hususunda eczanelerimizden 
karşılanmasında bir sakınca olmadığı yönünde bir duyurunun ivedilikle yapılması zarureti hasıl 
olmuştur. 
 Bu sebeple gereğinin yapılmasını arz ve talep ederim.     
 
       
         Ecz. Nurten SAYDAN 
      TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI  
             GENEL BAŞKANI 
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          07/05/2014 
          TEİS2014-38 
T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI 
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU 
İLAÇ VE ECZACILIK BAŞKAN YARDIMCILIĞI 
(ECZANELER VE ECZA DEPOLARI RUHSAT DAİRESİ) 
ANKARA 
 
  
 Konu: Muvazaalı eczane hk.  
 
 Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) üyesi olan Ecz. Nezih BAYINDIR'ın yaptığı 
araştırmalar sonucunda, ekte sunulan ezacı kalfası Birol ÇIRADAR tarafından işletildiği öne 
sürülen, (DİLEK ECZANESİ Eczacı Mehmet Fadıl ÇETİNER Esenler İstanbul) eczanenin 
muvazaalı olduğu iddia edilip şu anda farklı bir eczacıya devir işlemleri yapılmaktadır.  
 Bunun ivedilikle durdurulup tarafınızdan araştırıldıktan sonra ruhsatlandırılmasını arz 
ve talep ederiz. 
 
Ek: Araştırma dosyası 
 
       
 
               ECZ. Nurten SAYDAN  
         TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
        GENEL BAŞKANI 
        
 
          09/05/2014 
          TEİS2014-39 
 
T.C.  
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI  
GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İLAÇ VE ECZACILIK DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NA  
ANKARA 
 
 Konu: Başkanlığınızca Medula Provizyon Sisteminde açılmayan alt kullanıcı tanımlama 
ve yetkilendirme bölümü hakkında  
 İlgi: Başkanlığınız Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü tarafından başkanlığınıza 
danışılarak gönderilen 27/11/2012 tarih ve  B.13.2.SGK.0.13.03.01/719/1049770 -2075325 
sayılı yazı. 
       Bilindiği üzere Medula Provizyon Sistemi daha önceki Java uygulamalarının aksine, 
internet erişimi olan her bilgisayardan kullanılabildiği için, kullanıcı adı ve şifrenin kötü niyetli 
üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda eczanenin reçete ve hasta bilgileri dahil bir çok  
bilginin istenmeyen şekillerde kullanımı, hatta reçete kayıtlarının zayi ya da zarara uğratılması 
tehlikesi bulunmaktadır. 

Son günlerde yaşanan 2013 ek protokolüne ilave edilen 5.3.15 maddesi yüzünden  
yaşanılan sıkıntılar kurumunuz tarafından bilinmektedir. Sendika olarak edindiğimiz bilgilerden 
bu maddeye istinaden sıkıntı yaşayan meslektaşlarımızın oldukça büyük çoğunluğu ancak 
kurumunuzdan savunma isteyen yazı gelince yapılan yanlışlıklardan haberdar olmuşlardır. 
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Bilgileri dışında, ya çalışanlarının veyahut art niyetli kişilerin kurbanı olan meslektaşlarımız çok 
fazladır. (Mağdur eczane sayısı ör; Ankara için 400 civarıdır.)  

Mağduriyet yaşayan bu meslektaşlarımız senelerdir kurumunuza ve kurumunuz SGK’ lı 
vatandaşlarına hizmet vermekte ,aynı zamanda kurumunuz adına MUAYENE ÜCRETİ  tahsil 
etmektedir. Bu tahsilatın eczanelerimizden olması gayet riskli bir durum yaratmıştır. Hak 
etmediğimiz saygısızca ,hatta hakarete varan sözlü tacizlere ve basından da izlediğiniz gibi 
eczacı ve çalışanına şiddete kadar varmaktadır.Mesleğimizle hiç alakası olmayan ve bizlere 
angarya olan bu durum yüzünden yaşanılan son mağduriyetler ECZANE hizmetimizde moral 
olarak çöküşlere neden olmuştur. 
         Sendikamızca gelen tehlike baştan fark edilmiş ve 25.10 2012 tarih ve 103 sayı ile 
kurumunuza iletilmiş olup kurumunuzca verilen cevap ;” bu kapsamda, Kurumumuzca bir 
düzenleme yapılamadığından, eczane sahibi ve mesul müdürlerinin kullanıcı adı ve şifrelerini 
üçüncü şahıslara kullandırma aşamasında daha dikkatli olması konusunda uyarılması “ 
şeklinde olmuştur. 

Eczacılara verilmekten imtina edilen alt parola yüzünden üye eczacı ve 
meslektaşlarımız reçete ve dökümleri silinerek zarara uğratılmak dahil her geçen gün farklı bir 
sıkıntı yaşamaktadır.  

Yaşanan  somut olaylar göz önünde bulundurularak bu gibi  tehlikelerin önlenmesi ve 
buna benzer istenmeyen durumların yaşanmaması amacıyla Medula Provizyon Sisteminde; 
reçete silme, ödeme/fatura görme,DÖKÜM ALMA  vb. diğer bölümlerine erişim hakkının 
sınırlanabileceği bir alt kullanıcı tanımlama ve yetkilendirme bölümünün açılarak, eczane 
sahibi ve mesul müdürlerinin dilediği sayıda ve belirlediği yetkilere sahip kullanıcı 
tanımlamalarını sağlayacak düzenlemenin acilen  yapılması  için gereğini bilgilerinize arz 
ederim.     

 
                                                    Ecz. Nurten SAYDAN 

                                                                      TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
                                                                      GENEL BAŞKANI 
 
 
 
          22/05/2014 
          TEİS2014-41 
 
T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İLAÇ VE ECZACILIK DAİRE BAŞKANLIĞI 
ANKARA 
 
Konu : Yatan hasta reçetelerinde çıkan birikmiş Muayene Katılım Paylarının tahsilatı hk. 
 
         Bilindiği üzere Sağlık Uygulama Tebliği’nin 3.2.1. maddesi gereği sağlık hizmeti 
sunucularında yapılan ayakta muayene sonucu oluşan “Muayene Katılım Payı” ücreti 
kurumunuzdan gelir ya da aylık alanların maaşlarından, diğer kişilerin ise reçete ile ilk 
eczaneye müracaatında kişilerden tahsil edilmektedir. 
         Ancak; katılım payını eczaneye ödemek zorunda olan kişilerin hastaneye yatması ve 
kendileri için yatan hasta reçetesi düzenlenmesi durumunda daha önceye ait muayene katılım 
payları eczaneye ilk müracaatları olan bu yatış dönemindeki yatan hasta reçetesinde 
çıkmakta ve bu reçetelerdeki muayene katılım payı tahsilatında ciddi sorunlar yaşanmaktadır. 
Son günlerde artan şikayetlerden (ör : GATA yatan hasta reçetesi yapan üyelerimizden) 
anlaşıldığı üzere üye eczacılarımız büyük sıkıntılar yaşatmakta , 2013 SGK Ek protokolüne 
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ilave edilen 5.3.15 maddesi yüzünden muayene ücreti atlatma sureti ile ilaç vermeye çalışan 
meslektaşlarımızda ayrıca suçlu duruma düşmektedir. 
         Bütün yatan hastaların fiziki ve maddi durumları da göz önünde bulundurularak üyemiz 
eczacıların ve hastaların mağduriyetinin önlenmesi için yatan  hasta reçetelerinde çıkan 
birikmiş Muayene Katılım Payı ücretinin ötelenerek sadece taburcu olduktan sonraki tarihte 
düzenlenecek ayakta tedavi reçetelerinde çıkmasının sağlanması için ivedilikle yasal 
değişiklik yapılması ve Medula Provizyon Sisteminde gerekli düzenlemenin yapılması için 
gereğini bilgilerinize arz ederim. 
  
                                                                          Ecz. Nurten SAYDAN    
                                                                         TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
                                                                                GENEL BAŞKANI  
 
           
            
          22/05/2014 
          TEİS2014-42 
 
T.C.  
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İLAÇ VE ECZACILIK DAİRE BAŞKANLIĞI’NA  
ANKARA 
 
            Konu: Ecza depolarından eczanelere Kamu Kurum İskontosu uygulanmaksızın fatura 
edilen ilaçlar hk.  
 
        Bilindiği üzere kurumunuz sigortalılarının eczanelerden ilaç alımında uygulanan Kamu 
Kurum İskontosu “Sağlık Uygulama Tebliği” ile “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki 
Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol” kapsamında 
düzenlenmiş olup, eczanelerin kurumunuza yapacağı iskonto oranı ve bu oranların belirlenme 
yöntemi yine aynı tebliğ ve protokol çerçevesinde gerçekleşmektedir.  
         Ancak tüm bu düzenlemelere ve sektörde var olan uygulamalara aykırı bir şekilde ekte 
bulunan listedeki ürünler ecza depolarından eczanelerimize Kamu Kurum Iskontosu 
uygulanmaksızın  veya kurumunuz iskontosundan az uygulanarak fatura edilmektedir. 
Oysa ki kurumunuz tarafından bu ilaçlara Kamu Kurum indirimi sisteme reçete girdiğimizde  
uygulanmakta ve eczanelerimiz haksız bir şekilde zarara uğramaktadır. Ekli listedeki 
ilaçlardan birer kutu verilmesi durumunda dahi bir eczanenin oluşacak zararı 959 TL olup, 
kurumunuzla sözleşmeli 10 bin eczanenin herhangi birinin bir aylık B grubu faturasındaki 
eczacı karından bile yüksek bir miktardır. 
 Sağlık UygulamaTebliği’nin 4.4.1. maddesinin 14. Fıkrası “Kamu kurum iskontolarında 
yapılan ilave iskonto uygulamaları nedeniyle eczane stoklarında meydana gelebilecek stok 
zararları firmalar tarafından ecza depolarına, depolar tarafından da eczanelere ödenir. Bu 
kapsamda yapılacak işlemlerde, eczacılar tarafından İlaç Takip Sistemine yapılan bildirimler 
esas alnır.”Amir hükmüne rağmen iskonto değişikliğinde oluşan zararlarımız da hiçbir zaman 
karşılanmamış olup firmaların keyfi tutumuna karşı kurumunuzca artık yasal yaptırımların 
uygulanması gerekmektedir.         
 Kamu Kurum İskontolarının bazı ilaçlarda uygulanmaması ve/veya eksik uygulanması 
haksız ve hukuka aykırı bir uygulama olup, eczane ekonomilerimize zarar verdiği gibi 
sigortalınız hak sahiplerinin ilaca ulaşmasında engel teşkil ederek mağduriyetine neden 
olmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu olarak bu gibi durumların son bulması için başta yazıya 
konu ilaç ve ruhsat sahibi firma olmak üzere, bu tip davranışlarda bulunan firmalar hakkında 
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yasal yaptırımların ivedilikle hayata geçirilmesini, geri ödeme listesinden çıkarmak dahil artık 
bu sorun için yaptırıma dayalı çözüm bulunması için gereğini bilgilerinize arz ederim. 
  
                                                                          Ecz. Nurten SAYDAN 
                                                             TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
                                                                                GENEL BAŞKANI 
 
 
EK: Kamu Kurum İndirimi Uygulanmayan ilaçlara ait liste  
 
            
           
          26/05/2014 
          TEİS2014-43 
T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU 
AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NA 
ANKARA 
 
 Konu : Aile hekimliklerinde uygulanan randevu sistemi hk. 
 
        Kurumunuza bağlı Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM), hastaların sıra beklemeden hızlı 
hizmet almalarına olanak sağlamak için getirilen, “randevu sistemi” nin, kimi ASM’lerde 
görevli hekimler tarafından yanlış anlaşıldığı ve randevu dışında hasta bakılmadığı yönünde 
yurdun bir çok yerindeki üyelerimizden şikayetler almaktayız. 
        Bir çok ASM’deki görevli aile hekiminin, randevusuz hasta kabul etmediği, yoğunluk 
olmadığı halde randevusuz gelen hastaları geri gönderdiği sendikamıza ulaşan şikayetlerden 
anlaşılmaktadır. 
        ASM’lerde randevu sisteminin işleyiş usulleri hakkında kurumunuz tarafından bir 
açıklama yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur.  

Bu sebeple; randevu almadan ASM’lere ve aile hekimlerine müracaat eden hastaların 
da muayene olmalarında bir engel olmadığı, hasta haklarına aykırı bu durumun ortadan 
kaldırılması yönünde konuyu açıklayıcı bir duyurunun yapılarak yaşanan hasta mağduriyetinin 
ortadan kaldırılmasının sağlanması için gereğini bilgilerinize arz ederim. 

 
       Nurten SAYDAN 
     TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
       GENEL BAŞKANI 
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          02/06/2014 
          TEİS2014-46 
 
Sayın, 
Yadigar GÖKALP İLHAN 
T.C.  
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI 
ANKARA 
 
 Konu:Güncellenmeyen HC işveren kartları yüzünden eczane faturalarından haksız 
kesilen SSK primleri hakkında 
 
 Kurumunuz tarafından alınan bir kararla Ankara Bölgesi pilot seçilerek  Mart 2014 
ayında MANUEL olarak, 2014 Nisan ayından itibaren de  aylık fatura ödemlerinden sistemli 
olarak ödenmeyen SSK prim borcu tahsilatına başlanmıştır. Elbette kurumunuzun, kurumun 
alacağı olan işverene ödeyeceği meblağdan bu alacağı kesmesi olağan bir durumdur. 
 Ancak; sendikamıza gelen üyelerimizin ve meslektaşlarımızın şikayetleri maalesef 
kurumunuz Muhasebe Dairesi Başkanlığınca yapılan bu kesintilerin ,müdürlük işveren 
servislerindeki bilgilerin güncellenmemesi sebebi ile ödenmiş olduğu halde yapılan YANLIŞ 
KESİNTİLER olduğu yönündedir. 
 Şöyle ki, Kurumunuz işveren servislerindeki HC işveren kart bilgilerinde dosyalama 
sisteminden online sistemine geçiş esnasında sehven bir takım  yanlışlıklar yapılmış ve işveren 
ana kartlarına düzgün işlenmemiş bilgiler mevcut olup, bu kayıtların güncellemesinin 
yapılmamış olması nedeniyle ödenmiş olduğu halde SSK işveren primleri mükerrer olarak 
tahsil edilmekte ve bu yüzden üye eczacılarımız ile meslektaşlarımız mağdur olmaktadır.  
 Kesinti yapılan meblağlar için bağlı oldukları işveren servislerine tek tek giderek 
kurumunuz personelinin yapması gereken düzeltmeleri kesintiye uğrayan kişiler yaptırmak 
zorunda kalmakta, bu da ciddi hak kaybı ve mağduriyet yanında ciddi zaman ve emek 
kaybına neden olmaktadır. Kaldı ki bu uğraşlar sonucunda kesinti miktarları en az 20 gün 
sonra hesaplara geri dönmekte olup, bir sonraki ay yine aynı kesinti miktarı maalesef 
kurumunuzca tekrar yapılmakta son 3 aydır bu kısır döngü tekrar tekrar devam etmektedir. 
 Sendikamızca İşveren Prim Dairesi başkanlığınca yapılan görüşmelerden yeterli sayıda 
personel olmadığı için bu güncellemelerin yapılmasının bitirilemediği bilgisi alınmış ve bir 
sonuç alınamamış olup, Kurumunuz içinde acil çözüm bulunabilmesi için doğrudan size 
başvurmak zorunda kalınmış olup, yaşanan mağduriyetin önlenmesi için;   
 Kurumunuzla sözleşmeli eczanelerin 2005 yılından itibaren prim borcu kontrolünün 
yapıldığı ve 2005 yılı ve daha öncesine ait prim borcu olan eczacıların zaten kurumunuzca  
alacak takibinde olduğu ve yaşanan somut olaylar göz önünde bulundurularak bu gibi 
mağduriyetlerin önlenmesi, Muhasebe Dairesi Başkanlığınca yanlış yapılan kesintilerin acil 
olarak üye ve meslektaşlarımıza geri ödenmesinin sağlanması ve buna benzer istenmeyen 
durumların yaşanmaması amacıyla İşveren HC kartları güncellenmesi tamamlanıncaya kadar 
sözleşmeli eczanelerden geçmiş yıllara ait prim borcu sorgulaması uygulamasının 
ertelenmesini ve tarafımıza bilgi verilmesi için gereğini bilgilerinize arz ederim. 
 
        Ecz. Nurten Saydan 
       TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI  
         GENEL BAŞKANI 
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          24/06/2014 
          TEİS2014-48 
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 
BAŞKANLIĞI’NA 
ANKARA 

 
Konu: Aile Hekimlerinin hastanelerde tuttukları nöbet esnasında yazdıkları reçeteler 

hakkında. 
 
Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığınca Aile hekimlerinin devlet hastanelerinde gece nöbet 

tutma uygulaması başlatılmış olup , nöbetçi oldukları esnada yazdıkları reçetelerin Medula 
Sistemine nasıl kayıt edileceği , çalıştıkları kurumun aile hekimliği mi yoksa  nöbet tuttuğu 
hastane olarak mı kayıt edilmesi gerektiği, nöbet esnasında pratisyen hekim olarak mı aile 
hekimi olarak mı kabul edilecekleri gibi konularda herhangi bir açıklama veya düzenleme 
olmadığı için bu reçetelerin sisteme işlenmesinde ciddi bir kaos yaşanmakla birlikte Sosyal 
Güvenlik Kurumu’nca bu hekimlerin yazdığı reçetelerde yapılacak kontrollerde bu belirsizlik 
yüzünden ciddi hak kayıpları ve mağduriyetler yaşanacaktır. 

Zira ; şu an mevcut uygulamada hastanelerde görevlendirilen aile hekimleri hastane 
tarafından Medula sistemine giriş yapılarak tanıtılmamaktadır. Hastaya yazılan reçetede 
mevcut olan aile hekimi kaşesine göre işlem yapılmak zorunda kalınmakta, hastane koduyla 
işlem yapılmaya çalışıldığında ise doktor hastane kayıtlarında gözükmediği için Medula sistemi 
aile hekimi olarak yapılan işleme izin vermemektedir. 

Devlet Hastanelerinin Türkiye Kamu Hastaneler Kurumuna, aile hekimliklerinin de 
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’na bağlı olmasından kaynaklı olarak hastanelerce re’sen kayıt 
işlemi de yapılamadığından yazılan reçetelerin nasıl kayıt edileceğine dair belirsizlik; giderek 
artan sorunlara ve mağduriyetlere neden olacaktır. 

Yaşanan belirsizliği ortadan kaldırmak ve hastalara ilacını ulaştıran üyelerimizin 
mağduriyet yaşamasını önlemek için devlet hastanelerinde nöbet görevi verilen hekimlerin 
görevlendirildikleri hastanenin kodu altında aile hekimi olarak sisteme kayıt edilmesi için 
gereğinin yapılmasını ivedilikle arz ve talep ederim. 
        Ecz. Nurten SAYDAN 
         TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
          GENEL BAŞKANI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 120 

          24/06/2014 
          TEİS2014-49 
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU  
BAŞKANLIĞI’NA 
ANKARA 
 

Konu: Aile Hekimlerinin hastanelerde tuttukları nöbet esnasında yazdıkları reçeteler 
hakkında. 

 
Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığınca Aile hekimlerinin devlet hastanelerinde gece nöbet 

tutma uygulaması başlatılmış olup , nöbetçi oldukları esnada yazdıkları reçetelerin Medula 
Sistemine nasıl kayıt edileceği , çalıştıkları kurumun aile hekimliği mi yoksa  nöbet tuttuğu 
hastane olarak mı kayıt edilmesi gerektiği, nöbet esnasında pratisyen hekim olarak mı aile 
hekimi olarak mı kabul edilecekleri gibi konularda herhangi bir açıklama veya düzenleme 
olmadığı için bu reçetelerin sisteme işlenmesinde ciddi bir kaos yaşanmakla birlikte Sosyal 
Güvenlik Kurumu’nca bu hekimlerin yazdığı reçetelerde yapılacak kontrollerde bu belirsizlik 
yüzünden ciddi hak kayıpları ve mağduriyetler yaşanacaktır. 

Zira ; şu an mevcut uygulamada hastanelerde görevlendirilen aile hekimleri hastane 
tarafından Medula sistemine giriş yapılarak tanıtılmamaktadır. Hastaya yazılan reçetede 
mevcut olan aile hekimi kaşesine göre işlem yapılmak zorunda kalınmakta, hastane koduyla 
işlem yapılmaya çalışıldığında ise doktor hastane kayıtlarında gözükmediği için Medula sistemi 
aile hekimi olarak yapılan işleme izin vermemektedir. 

Devlet Hastanelerinin Türkiye Kamu Hastaneler Kurumuna, aile hekimliklerinin de 
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’na bağlı olmasından kaynaklı olarak hastanelerce re’sen kayıt 
işlemi de yapılamadığından yazılan reçetelerin nasıl kayıt edileceğine dair belirsizlik; giderek 
artan sorunlara ve mağduriyetlere neden olacaktır. 

Yaşanan belirsizliği ortadan kaldırmak ve hastalara ilacını ulaştıran üyelerimizin 
mağduriyet yaşamasını önlemek için devlet hastanelerinde nöbet görevi verilen hekimlerin 
görevlendirildikleri hastanenin kodu altında aile hekimi olarak sisteme kayıt edilmesi için 
gereğinin yapılmasını ivedilikle arz ve talep ederim. 
        Ecz. Nurten SAYDAN 
         TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
          GENEL BAŞKANI 
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              10/07/2014 

                 TEİS2014-50 
 
 

T.C. 
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne 
Eşkişehir yolu 9.km Lodumlu/ANKARA 

 
Konu: Eczanelerden talep edilen İşletme Kayıt Belgesi hakkında 
 Sendikamız üyesi eczacılardan edinilen bilgiye göre, Ankara Elmadağ ilçesinde faaliyet 
gösteren eczanelere, gıda satış yeri özelliği taşıyan eczanelerin faaliyetleri ile ilgili işletme 
kayıtlarını Bakanlığınıza yaptırmak ve İşletme Kayıt Belgesi almak zorunda oldukları, aksi 
halde idari para cezası verileceği yazılı olarak bildirilmiştir. Ancak; söz konusu uygulama 
haksız ve hukuki dayanaktan yoksundur. Şöyle ki; 

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nca 12.04.2014 tarih ve 28970 
sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik’in 42. maddesi 
şu şekildedir: 

Eczaneden satışı yapılacak ürünler 
MADDE 42 – (1) Aşağıdaki ürünler münhasıran eczanede satılır: 
a) Reçeteye tâbi olan veya olmayan tüm beşerî ilaçlar, 
b) Kurumdan ruhsatlı geleneksel bitkisel tıbbi ürünler, 
c) Kurumun iznine tâbi olan homeopatik tıbbi ürünler, 
ç) Enteral beslenme ürünleri dâhil özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar ve özel tıbbi 

amaçlı bebek mamaları. 
(2) Aşağıdaki ürünler eczanede satılabilir: 
a) İlgili bakanlıktan izin, ruhsat veya fiyat alınarak üretilen veya ithal 

edilen gıda takviyeleri, 
b) Eczacılık ve ziraatta kullanılan ilaç, kimyevi madde ve diğer sağlık 

ürünleri, 
c) Veteriner biyolojik ürünler hariç veteriner tıbbi ürünleri, 
ç) Kozmetik ürünler, 
d) Kapsamı Kurumca belirlenen tıbbi malzemeler, 
e) Anne sütü ve beslenme yetersizliğinde kullanılan çocuk mamaları ile 

erişkinlerin metabolizma bozukluklarında kullanılan tüm destekleyici ürünler, 
f) Türk Eczacıları Birliği tarafından çıkarılan ve Bakanlıkça onaylanan bilimsel 

yayınlar. 
(3) Eczanede satılan ürünler için kanunlarda öngörülen bulundurulma 

vasıflarını sağlamak kaydıyla başka herhangi bir kurum ya da kuruluştan ayrıca 
kayıt, onay veya izin belgesi alınması gerekmez. 

(4) Tıbbi malzemenin kapsamı ihtiyaç durumuna göre belirli aralıklarla Kurumca 
belirlenerek ilân edilir. 

(5) Eczanelerden zehirli ve müessir maddeler ile ilaçların toptan satışı yapılamaz ve 
eczaneler ihalelere giremez. Eczaneler arası ilaç takası toptan satış sayılmaz. Ancak ilaç takası 
sadece aynı il içerisinde faaliyet gösteren eczaneler arasında yapılabilir. 

 
Görüldüğü gibi, Yönetmelik maddesinde münhasıran eczanede satılan ve eczanede 

satılabilen ürünler sayıldıktan sonra, özellikle ayrı bir fıkrada, bu ürünler için herhangi bir 
kurum ya da kuruluştan ayrıca kayıt, onay veya izin belgesi alınması gerekmediği 
belirtilmiştir. 
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Öte yandan; eczaneler gıda satışı yapan sıradan dükkanlar değildir. Zira; eczacılar 
doğal, anorganik veya sentetik kaynaklardan elde edilen, hastalıkların tedavisinde veya 
koruyucu olarak kullanılan maddelere, bu maddelerin emilimi, vücuttan atılması ve her türlü 
etkilerine yönelik aldıkları 5 yıllık detaylı fakülte eğitiminin sonunda, Sağlık Bakanlığından 
ruhsat alarak faaliyet göstermektedirler. 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında 
Kanunun 5. maddesinde serbest eczanelerin açılma ve çalışma şartları 
düzenlenmiş, 2. fıkrasının son cümlesinde de “Eczaneler için ayrıca başka 
herhangi bir kurum veya kuruluştan kayıt veya onay belgesi aranmaz.” amir 
hükmü getirilmiştir. 

  Eczacılar sağlık hizmeti sunucularıdır. Bu sebeple, özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar ve 
özel tıbbi amaçlı bebek mamaları sadece eczanelerde satılabilmektedir. Diğer bebek mamaları 
vb. ürünler gibi Tarım Bakanlığı onaylı ürünlerin de hiçbir izin ya da onay alınmadan 
eczanelerde satılabileceği kanun ve yönetmeliklerde açıkça belirtilmiştir. Kaldı ki ; eczaneler 
hem Sağlık Bakanlığı’nca hem de Eczacı Odalarınca rutin olarak denetlenen sağlık kuruluşları 
olup gıda ürünü satan alelade kuruluşlar değildir. 

Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle;  serbest eczanelerin Bakanlığınıza kayıt 
yaptırarak İşletme Kayıt Belgesi almakla yükümlü tutulmalarının hukuki bir dayanağı 
bulunmamaktadır. Bu şartlar altında, Bakanlığınızca ilgili Kurumlara gerekli bildirimlerin 
yapılmasını ve mevcut uygulamadan vazgeçilmesinin sağlamasını, sonucun tarafımıza yazılı 
olarak bildirilmesini her türlü yasal hakkımız saklı kalmak kaydıyla arz ve talep ederim. 
10.07.2014 

 
             ECZ. NURTEN SAYDAN 

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
                                                                   GENEL BAŞKANI  
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                   19/08/2014 
                  TEİS2014-51 

 
ÖZEL KEÇİÖREN HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ'NE 

        ANKARA 
   
 Konu : Eşdeğer ilaç uygulamasına yönelik hekim davranışları hk.  
 Sendikamız üyelerinden bize ulaşan bildirimde; hastaneniz hekimlerinden Diş hekimi  
Dt.Fevziye KAYA tarafından hastalara yazılan reçetelerdeki ilaçlar için   'aynısı olsun’’ şeklinde  
bir uyarıda bulunduğu ifade edilmektedir. Hastaların da e-reçeteyle Sendikamız üyesi olan 
eczaneye başvurması üzerine de Eczane tarafından reçetedeki ilaçlar yerine  başka bir ilaç 
firmasının ürettiği aynı etkin maddeyi aynı miktarda içeren farmasötik tam eşdeğer ilaçların 
kanunun kendisine verdiği yetkiye dayanarak hastaya verdiği ifade edilmektedir.  
 Hasta tekrar doktora gittiğinde ise, Dt.Fevziye KAYA tarafından kendisine "eczanenin 
verdiği ilacın yan ürün olduğu, bu ilacı yazmadığı ve bu ilacı geri verip kendisinin yazdığı ilacı 
alması gerektiği" şeklinde gerçekle ve bilimsellikle ilgisi olmayan, hastayı yanıltıcı ve eczacının 
mesleki bilgisini küçümseyici şekilde yanlış bazı söylemlerde bulunulduğu bildirilmiştir. 
(Örneğin: klindan yerine cleocin,augmentin yerine klamoks veya amoklavin verilmesi 
durumlarında)  Kendisini arayan üye eczacılarımıza ,sekreteri aracılığı ile “yazdığımın aynısını 
versinler “ ifadesini kullanmaktadır. Diş hekimi ilacın farmasötik tam eşdeğeri olmadığını 
düşünüyorsa Sağlık Bakanlığına başvurarak ilacın güvenilir olmadığını belirtebilir. Ama bu 
şekilde eczaneyi töhmet altında bırakması bilimsel  bir temelden yoksun olduğu gibi etik ve 
deontolojiye, Sağlık Bakanlığı'nın uygulamalarına da açıkça aykırıdır. 
 Üye eczacılarımız tarafından sendikamıza ulaşan, meslek etiğine ve hukuka aykırı, 
deontolojik olmayan bu tür davranışların hastanenizde olmasını siz hastane yönetiminin de 
uygun görmeyeceğini düşünerek, ilgili doktorunuzun eşdeğer ilaç konusu ve uygulamaları 
hakkında bilgilendirilerek daha titiz davranması yönünde uyarılmasını, üyelerimizin mesleki ve 
ticari faaliyetlerine zarar verebilecek bu veya benzeri durumların tekrarlanması halinde ise 
üzülerek de olsa yasal yollara başvuracağımızı bilgilerinize sunarız.  
 Saygılarımla...  
   
                                                                       Ecz. Nurten SAYDAN 
                                                       TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
                     GENEL BAŞKANI 
 
 
 
 
   EK:TKHK tarafından konu ile ilgili “eşdeğer ilaç kullanımı” hakkında yazı  
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T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 
06.08.2013 
Sayı     :    95796091-010.07  
Konu   :     Eşdeğer İlaç Kullanımı  
            Bazı hekimlerin yazmadığı ilaçların eczanelerce hastalara farklı veya eşdeğer ilaçlar 
olarak verildiği, bu durumda hasta/hasta yakını ile eczacı ve hekimin karşı karşıya kaldığı, 
hasta/hasta yakınının bazı hekimlerce yanlış bilgilendirildiği, eczacının mesleki bilgisini 
küçümseyici yanlış söylemlerde bulunulduğuna ilişkin zaman zaman kurumumuza şikâyetler 
intikal etmektedir. 
            Kurumumuza bağlı sağlık tesislerinde görevli hekimlerin yazdıkları reçetelerin 
eczaneler tarafından karşılanırken bazı durumlarda (ilacın piyasada bulunmaması, fiyat farkı 
çıkması vb. nedenlerle) hekimin yazdığı ilaç yerine farmasötik tam eşdeğer ilaçlar 
verilmektedir. 
            Ayrıca gelişmiş ülkelerde kamu maliyesinde tasarruf sağlamak amacıyla eşdeğer 
ilaçlara yönelik destek, bir devlet politikası haline gelmiştir. Ülkemizde de eşdeğer ilacın 
kullanımını artırarak kamu harcamalarında tasarruf sağlamak mümkün görülmektedir. 
            Eşdeğer ilaçların eczacı tarafından birbiri yerine ikamesi bilimsel ve 
hukuki yönden doğru olup, bunun engellenmesine yönelik davranışlar 
bilgisizlikten kaynaklanmaktadır. Bakanlığımızca ruhsatlandırılan ve belirli kriterler 
bakımından denetlenmekte olan ilaçların etkinliği ve güvenirliliği ve kalitesi gibi konularda 
kamuoyu yersiz bir endişeye sevk edilmekte, bu durum eczacının mesleki hakkı olan 
farmasötik eşdeğer ilaç verme hakkı etik dışı müdahaleye uğramakta hastalar ve hasta 
yakınları ile eczacılar karşı karşıya getirilmektedir. 
            Bu nedenle eşdeğer ilaçların, referans ilaçlarla aynı özelliklere sahip olduğu, 
dolayısıyla hasta üzerinde aynı tedaviyi sağladığı bilimsel çalışmalarla kanıtlanan ve referans 
ilaçların koruma süreleri bittikten sonra satışa sunulan ürünler olup, Sağlık Uygulama Tebliği 
ve İlaçlarla ilgili diğer mevzuata göre düzenlenen ve bakanlığımızca da teşvik edilen bir 
uygulamadır. 
            Konunun iliniz sağlık tesislerine duyurularak, eşdeğer ilacın verilmesini 
engellemeye yönelik davranışlarda bulunan hekimlerin uyarılması hususunda. 
            Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.   
  
                                                                                                   Dr. Muhammet ÖRNEK 
                                                                                                     Kurum Başkanı a. 
                                                                                                     Kurum Başkan 
Yardımcısı 
DAĞITIM: 
Gereği:87 KHB (Genel Sekreterlik                                               
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                                            16.09.2014 
         TEİS2014-53 

 
Sayın, 
Yadigar GÖKALP İLHAN 
T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI 
ANKARA 
 
 

Konu: Sayıştay Denetlemesi sonucu bazı üyelerimize ve meslektaşlarımıza 
tahakkuk ettirilen Bağ-Kur prim borcunun fatura ödemelerinden kesilmesi hk.  
 

Sayıştay’ın Kurumu’nuzda yaptığı denetleme sonrası, yanında çalışan SSK’lının 
gelirinden daha az gelir beyan ederek Bağ-Kur primi yatıran her Bağ-Kur sigortalısı iş verene 
Bağ-Kur prim farkı ve gecikme zammı çıkarılmış olup, bu çerçevede üye meslektaşlarımıza da 
aynı borç tahakkuk ettirilmiş ve bu tutarların meslektaşlarımızın 16 Eylül 2014 salı günü 
hesaplarına geçecek olan ödemelerinden kesildiği bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Bu uygulama 
başta Anayasa olmak üzere mevcut yasal düzenlemelere de aykırı olup, meslektaşlarımızın 
telafi edilemez zararlar görmesine neden olacak söz konusu uygulamanın ivedilikle 
durdurulması gerekmektedir. 

 Şöyle ki ;  
11 Eylül 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “İş Kanunu ile 

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların 
yapılandırılmasına Dair Kanun” ile bugüne kadar ödenmemiş SGK primlerinin birikmiş faiz ve 
gecikme zammına kısmi af ve ödeme kolaylığı getirilerek, faiz ve gecikme zamları silinmek 
suretiyle yerine Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi oranına göre yeniden hesaplama yapılmasına 
imkan sağlanmıştır.Yeni yasal düzenleme sonucu oluşan bu iyileştirme göz ardı edilerek, 
bugüne kadar Bağ-Kur primini aksatmaksızın yatıran ve 5510 sayılı Kanundaki değişiklik 
nedeniyle prim hesaplamasında oluşan farklılık yüzünden geriye dönük prim borcu çıkan 
meslektaşlarımıza tahakkuk ettirilen faizlerin önemli oranda kalkmasını sağlayacak yasal 
düzenlemeden yararlanamayacak olması;  evrensel hukuk prensiplerine ve Anayasamızdaki 
eşitlik ilkesine tamamen aykırıdır.  

Zira ; Kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin yasal düzenleme ile SGK’ nın idari 
para cezalarında bile 30 Nisan 2014 tarihinden önce işlenmiş fiillere ilişkin borç aslının yüzde 
50’sinin silinmesi hükme bağlanmış olup, üyelerimize ve meslektaşlarımıza tahakkuk ettirilen 
borç; bilgi eksikliğinden kaynaklanan ve sehven oluşmuş bir borç olmasına rağmen, hiç prim 
ödemeyen sigortalılara tanınan haktan yararlandırılmıyor olmasında hukuka uyarlılık 
bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan ; kendilerine hiçbir tebligat yapılmaksızın Kurumunuza kestikleri  
faturalardan kesinti yapılarak söz konusu prim farkının tahsil edilmesi; Kurumunuza  
olan prim ve diğer borçlar için af ve yeniden yapılandırmadan yararlanmak isteyenlere 2014 
yılının Aralık ayının sonuna kadar tanınan süreyi de ortadan kaldırarak ağır bir hak kaybına ve 
telafi edilemez zararların doğmasına neden olacaktır. 

11 Eylül 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren  “ “İş Kanunu 
ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların 
yapılandırılmasına Dair Kanun” faydalanma koşulları ve süreleri göz önünde 
bulundurulduğunda, üyelerimizin ve meslektaşlarımızın çok önemli bir haksızlıkla karşı karşıya 
olduğu açıktır. 

Zira ; eczacıların bu tür borçları, Kurumuzla yapılmış olan ve söz konusu af 
kanunundan önce imzalanmış olan Eczane sözleşmesine göre kurumunuza fatura ettikleri 
reçete bedelleri üzerinden mahsup edilmekte olup, bu durum normlar hiyerarşisine de 
aykırılık taşımakta, meslektaşlarımızın borçlarının kurumunuza fatura ettikleri reçete 
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bedellerinden kesilmesi nedeniyle bu  kanundan yararlanmaları fiili olarak haksız ve 
mesnetsiz bir şekilde engellenmektedir. 

16 Eylül 2014 tarihinde meslektaşlarımıza yapılacak ödemede, söz konusu 
kanundan yararlanmayı engelleyen kesintilerin yapılması başta Anayasa’nın 
eşitlik ilkesine aykırı olduğu gibi normlar hiyerarşisine de aykırı hak 
mahrumiyetine neden olan bir uygulama olup , Yasanın  
çıkış tarihi olan 11 Eylül 2014’ten sonra meslektaşlarımızın kurumunuzdan tahsil 
edeceği fatura bedellerinden Söz konusu Kanun kapsamına giren hiçbir kesinti 
yapılmadan ödeme yapılmasının sağlanması, en az bugüne kadar hiç prim 
ödememiş olan sigortalılar kadar hukuki hakları olan üye ve meslektaşlarımızın 
da yeni yasal düzenlemeden yararlanmalarının sağlanması için gereğinin 
ivedilikle yapılmasını arz ve talep ederim. 

 
 
  
          Ecz. Nurten SAYDAN 
      TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
              GENEL BAŞKANI 

 
  
 
 
          29/09/2014 
          TEİS2014-54 
 
Sayın,  
Atilla KART  
CHP Konya Milletvekili 
TBMM ANAYASA KOMİSYONU ÜYESİ 
ANKARA 
 
 11 Eylül 2014 Perşembe günü 29116 sayılı mükerrer Resmî Gazetede yayınlanan “İş 
Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı 
Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun”la 5510 sayılı Kanunun 103 üncü 
maddesine çeşitli fıkralar eklenmiş olup, eklenen bu yeni düzenlemeler SGK'yla anlaşmalı tüm 
sağlık kuruluşlarının, Evrensel Hukuk ile Anayasa ve Yasalarla güvence altına alınmış 
masumiyet karinesine aykırı bir şekilde ekonomik açıdan infaz edilmesine neden olacaktır. 
 Sağlık hizmetinin kesintisiz devamının sağlanması, sağlık sektöründe telafi edilemez 
mağduriyetler yaşanmasının önlenmesi amacıyla ilgili Kanun maddelerinin Anayasa'ya açıkça 
aykırılığı göz önünde bulundurularak iptal edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. 
 Bu çerçevede; ekte size iletmiş olduğumuz 5510 sayılı Kanunun 103 üncü maddesine 
eklenen fıkraların meslektaşlarımızın çalışma hayatına getireceği olumsuzluklarla ilgili 
tespitlerimize gerekli hassasiyeti göstereceğinize olan inançla, yasama yetkisi çerçevesinde 
kullanabilmekte olduğunuz hukuki desteğinizi talep eder, konuyu bilgilerinize arz ederim. 
 
               Ecz. Nurten SAYDAN 
         TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
          GENEL BAŞKANI   
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5510 SAYILI KANUNUN 103 ÜNCÜ MADDESİNİN EK 1. FIKRASI; 
 
“ Kurum müfettişlerince yapılan inceleme veya soruşturma esnasında yapılan 

tespitlere bağlı olarak, oluşabilecek Kurum alacağı tahsilinin riske gireceğinin öngörülmesi 
hâlinde, en az üç müfettişten oluşan komisyonun uygun görüşü ve Rehberlik ve Teftiş 
Başkanının onayıyla altı ayı geçmemek üzere, inceleme veya soruşturma sonuçlanıncaya 
kadar sağlık hizmeti sunucusunun Kurum nezdindeki muaccel veya müeccel alacaklarının 
ödemesi, tahsili riske gireceği öngörülen alacakla orantılı olarak durdurulabilir. Altı aylık süre 
içinde inceleme veya soruşturma sonuçlanmaz ise durdurma kararı kendiliğinden kalkar ve bu 
tarihten itibaren muaccel olan alacakları ödenmeye devam olunur. Altı aylık süre sonuna 
kadar ödemesi durdurulan alacaklar ise inceleme veya soruşturma sonuçlanıncaya kadar 
ödenmez. Ancak, sağlık hizmeti sunucusunun Kurum nezdindeki muaccel olan alacaklarının 
her biri için 6183 sayılı Kanunun l0 uncu maddesinin birinci fıkrasının 2 nci ve 3 üncü 
bentlerinde sayılanlar kapsamında teminat verilmesi hâlinde durdurma kararı bu kararı 
uygulayan Kurum ünitesi tarafından kaldırılır ve Kurum nezdindeki alacakları ödenir.” 

Söz konusu düzenleme; hukuki güvenlik, istikrar, belirlilik ve hukuk devleti 
ilkelerini açıkça ihlal etmektedir. Zira; Kuruma 6 ay süre ile eczacıların muaccel ve 
müeccel alacaklarını, eczacının Protokole aykırı fiili kendi müfettişlerince dahi 
tespit edilmeden durdurma hakkı verilmektedir. 2006 yılı Eczane Protokolünde 
“Kurum, protokol hükümlerine aykırı davranışları tespit ettiğinde yapılan 
inceleme sonuçlandırılıncaya kadar yazılı ihbarda bulunarak sözleşmenin 
uygulanmasını durdurabilir.” hükmü getirilmişti. Danıştay’da açtığımız iptal 
davasında, bu hüküm “Esasen tespit ve belgelendiren fiiller nedeniyle idari 
yaptırım uygulanması mümkün olup; idarece yürütülen inceleme tamamlanmadan 
bir fiilin işlendiği iddiasından hareketle idari yaptırım uygulanmasının hukuki 
güvenlik ilkesiyle bağdaşmayacağı açıktır.” gerekçesiyle iptal edilmişti. (Danıştay 
10. Daire 29.6.2009 tarih ve 2006/3734 E. 2009/7096 K. sayılı karar)  Dolayısıyla 
yargı kararı başta olmak üzere hukuka açıkça aykırı olan bu düzenlemenin iptali 
gerekmektedir. 

 
5510 SAYILI KANUNUN 103 ÜNCÜ MADDESİNİN EK 2. FIKRASI; 
“Kurum tarafından sözleşmesi feshedilmiş sağlık hizmeti sunucusuyla feshe neden 

olan fiillere bağlı olarak oluşan Kurum alacakları tahsil edilmeden ve fesih süresi 
tamamlanmadan yeni bir sözleşme yapılmaz. Söz konusu sağlık hizmeti sunucusunun devri 
hâlinde ise feshe neden olan Kurum alacakları tahsil edilmeden ve en az bir yıllık fesih süresi 
geçmeden devralan sağlık hizmeti sunucusu ile sözleşme yapılmaz. Sözleşme yapılmayan 
veya sözleşmesi feshedilen sağlık hizmeti sunucusunun muayene ve işlemlere ilişkin fatura 
bedelleri ödenmez.” 

Söz konusu düzenlemeye göre; eczacı fesih süresini geçirmiş, ancak Kurum 
zararını karşılayamamışsa, yeni sözleşme yapamamaktadır. Böylece, çalışıp 
Kurum zararını kapatma şansı da tanınmamaktadır. Bu durum, hem eczacıların 
hem de Kurumun menfaatlerine aykırıdır. Öte yandan, eczacı eczanesini devretse, 
Kurum zararı tahsil edilmeden ve en az 1 yıl geçmeden devralan eczacı ile 
sözleşme yapılmamaktadır. Yani, eczanesini devreden eczacı yüzünden devralan 
eczacı da hukuka aykırı bir şekilde cezalandırılmaktadır. Bu düzenleme, suçların 
ve cezaların şahsiliği kuralına aykırı olup iptali gerekmektedir. 
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        29/09/2014 
        TEİS2014-55 

 
T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU 
BAŞKANLIĞI ‘NA  
ANKARA 
 
 
Konu : Yeni mevzuatın yanlış yorumlanması yüzünden denetimlerde yaşanan sorunlar hak. 
  

Eczacılık mevzuatı çerçevesinde yapılan denetimlerde bazı bölgelerde yeni mevzuatın 
yanlış yorumlanmasına bağlı olarak mağduriyetler yaşandığına dair üyelerimizden bildirimler 
gelmektedir. 
   

12 Nisan 2014 Cumartesi tarihli 28970 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe 
giren ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA YÖNETMELİK 'in 4. maddesinin ğ 
bendinde; 
  
“Gıda takviyeleri: Normal beslenmeyi takviye etmek amacıyla vitamin, mineral, protein, 
karbonhidrat, lif, yağ asidi, aminoasit gibi besin öğelerinin veya bunların dışında besleyici 
veya fizyolojik etkileri bulunan bitki, bitkisel ve hayvansal kaynaklı maddeler, 
biyoaktif maddeler ve benzeri maddelerin konsantre veya ekstraktlarının tek 
başına veya karışımlarının kapsül, tablet, pastil, tek kullanımlık toz paket, sıvı 
ampul, damlalıklı şişe ve diğer benzeri sıvı veya toz formlarda hazırlanarak günlük 
alım dozu belirlenmiş ürünleri,”  
  
şeklinde gıda takviyelerinin tanımı yapılmış olup, aynı Yönetmeliğin 42. maddesinin 2. 
bendinde yer alan; 
  
“Aşağıdaki ürünler eczanede satılabilir: 
a) İlgili bakanlıktan izin, ruhsat veya fiyat alınarak üretilen veya ithal edilen gıda 
takviyeleri,..” 
 
şeklindeki düzenlemeye istinaden başta bebek mamaları olmak üzere  GIDA 
TAKVİYESİ adı altındaki pekmez vb. ürünlerin eczanelerden satışı YASALDIR. 
 

Kanun ve yönetmelikte bu ürünlerin eczaneler dışında da satılabilmesinin sağlanması 
için ‘eczanede satılabilir’ hükmü getirilmiş olup, bu tür ürünlerin asli satış yeri eczaneler olup 
diğer satış yerleri tali, yani ikincil satış noktalarıdır. Ancak; eczane denetimlerinde, görevlilerin 
bu ürünlerin kaldırılmasını talep ettiklerini öğrenmiş bulunuyoruz. 
TABELA VE REKLAM KONUSUNDA İSE; 
  

Yine aynı yönetmeliğin 25. maddesinin 2. ve 3. bendinde ; 
 
“(2) Eczanelerin sadece görülebilir cephelerinden birine ve eczane olarak kullanılacak yerin 
sınırları içerisinde kalmak kaydıyla, eczanenin adını gösterir, özellikleri Türk Eczacıları Birliği 
tarafından standardize edilmiş ışıklı veya ışıksız levha konulur. 
 
(3) Eczanelerin dış cephesine, asgarî ve azamî ebatları ile renkleri Türk Eczacıları Birliği 
tarafından belirlenen standartlarda, iki cepheden kolayca görülecek yükseklikte olmak 
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kaydıyla “E” logolu ışıklı levha konulur. Eczanelerin önüne, cadde ve sokaklara seyyar 
veya totem tabela, afiş ve benzeri gibi haksız rekabet oluşturacak tabela ve 
cisimler konulamaz. Vitrinlere ürün tanıtımı amacıyla levha veya ilân 
yapıştırılamaz.  
  
hükmü getirilmiş olup, bunun dışında kanun ve yönetmelikte eczane içi ve dışı ile ilgili 
başkaca bir düzenleme bulunmamaktadır.  
 

1262 Sayılı Kanunun 13. maddesinde yer alan: 
  
“Müstahzarları öğme yolunda ve bunlara malik olmadıkları şifa hassaları atıf veya 
mevcut şifai tesirleri büyütmek suretiyle sabit veya müteharrik sinema filimleri, ışıklı 
veya ışıksız ilan, radyo veya herhangi bir vasıta ile reklam yapılması memnudur. Şu 
kadar ki, tarifname ve gazetelerde "....hastalıklarında kullanılması faydalıdır" şeklindeki 
ilanlara müsaade olunabilir. Ancak reçetesiz satılmasına müsaade edilmeyen müstahzarların 
tıbbi mecmualardan başka yerlerde reklamları yapılamaz. Reklam numunelerinin önceden 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletince tasvip edilmeleri lazımdır. Bir müstahzarın ilmi 
vasıfları hakkında hazırlanmış olan filimler Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin 
müsaadesiyle ve tayin edeceği yerlerde gösterilebilir.” 
  
hükmü gerekçe gösterilerek eczane içinde İlaç ve Gıda Takviyelerinin tanıtımına 
yönelik görseller yasaklanmak istenmektedir. 
  

Oysa; kanun maddesi gıda takviyelerini kapsamadığı gibi reçete ile satılan 
müstahzarların bile gazetelerde "....hastalıklarında kullanılması faydalıdır" şeklinde reklamının 
yapılmasına aynı kanun maddesinde izin verilmiş olup, gıda takviyeleri için eczane içinde 
tanıtım ilan ve broşürünün bulunmasını yasaklayan yasal bir dayanak 
bulunmamaktadır. 
  

Kaldı ki; başta 1262 sayılı Yasa olmak üzere 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 
Hakkında Kanun, Türk Eczacıları Deontoloji Tüzüğü ve Beşerî Tıbbi Ürünlerin Tanıtım 
Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri sadece ilaçla ilgili promosyon ve reklam 
yapılmasını yasaklamaktadır.  

 
Dermokozmetik ürünlerin, Gıda Takviyelerinin; tüketicide ilaçmış algısı 

oluşturan, tedavi edici özelliği olduğunu vurgulayan, ya da ön plana çıkaran yanlış 
ve yanıltıcı bilgiler içeren görsel materyalinin kullanılması bu yönde reklam 
yapılması yasak olup, bunun dışındaki görseller için yapılan uygulamalar ve 
yaptırımlar hukuka uygun değildir. 
 

Bu çerçevede; Sendika üyesi eczacıların eczanelerinde gıda takviyeleri 
satamayacakları, dermokozmetik ürünlerinin ve gıda takviyelerinin kullanım 
amaçlarını belirten , bayilik sistemi olan ürünlerde söz konusu eczanenin 
bayiliğini vurgulayan  broşür ve görsel materyalleri bulunduramayacaklarına dair, 
Kurumunuz görevlilerince yapılan uyarı ve yaptırımlar şeklindeki eylemlere son verilmesinin 
sağlanmasını her türlü yasal hakkımız saklı kalmak kaydıyla arz ve talep ederim. 29.09.2014 

 
 

       Ecz. Nurten SAYDAN  
       Tüm Eczacı İşverenler Sendikası 

                            Yönetim Kurulu Başkanı 
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          08/10/2014 
           TEİS2014-57 
T.C.  
SGK BAŞKANLIĞI  
GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
RİSK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI'NA  
 
 Konu : Özel Sağlık Hizmeti Sunucularınca Resmi Tatil Günlerinde Düzenlenen 
Reçeteler de yaşanan sorunlar Hakkında 
 01/04/2014 tarihi itibarıyla Pazar günleri ile diğer resmi tatil günlerinde 4400 branş 
kodlu acil branş, hemodiyaliz ve onkolojik tedavi dışında provizyon (ilk takip numarası) 
verilememesi nedeni ile yazılan kağıt (manuel) reçeteler nedeniyle üye ve meslektaşlarımız 
sorun  yaşamaktadırlar. 
 Kurumunuz tarafından 01.04.2014 tarihinden itibaren yürütülen uygulama 
kurumunuzun tasarrufu olup, eczane eczacılarının sendikası olarak kurumunuzdan Medula 
sisteminde kodları belli olan bu özel sağlık hizmet sunucuları tarafından yazılan kağıt 
reçetelerde resmi tatil günlerinde acil branş dışında düzenlenen bu reçetelerin kurumca 
karşılanmayacağı şeklinde uyarı konulmasını ve sisteme kayıt edilmesinin engellenmesini 
talep ediyoruz. 
 Zira ; Özel sağlık hizmet sunucuları gelen kurum sigortalılarını diğer branşlarda da 
muayene edip,reçetesini yazmaktadırlar. Ama bizler resmi gün nöbetlerinde gelen hastalara 
bu reçetelerin neden ödenmediğini açıklamakta zorlanmaktayız. Acilden yazılmayarak (yeşil 
ve kırmızı alan dışında) düzenlenen ve hastanın “acilde muayene oldum bu acilin doktorudur” 
diyerek sisteme girilmesi istenen bu reçeteler yüzünden, nöbetlerimizin zorlu koşullarında 
,nöbet ücreti bile almadan kurum sigortalılarına verilen hizmeti aksatmaktadır.  
 Söz konusu reçetelerle ilgili bir başka husus ise resmi tatil günleri ve Pazar günleri 
yazılan kağıt (manuel) reçetelerin tatil bitiminde eczanelerimizden iyi (veya kötü) niyetle 
alınmak istenmesidir. Nöbette ilacını alamayan vatandaş tarafından herhangi bir eczaneye 
götürülen reçete, tatil ertesi farkında olmadan reçete gelen eczane tarafından sisteme 
işlemekte ve kurumunuzca ödenmeyecek reçeteleri Medula sisteminiz provizyon verdiği için 
doğal olarak karşılamaktadır. Tatil günü sonrası verilen bu tür reçeteler üye meslektaşlarımıza 
maddi anlamda  mağduriyet yaşatmaktadır. 
 Resmi tatil ve Pazar günü nöbetlerimizde yaşanan ve hem vatandaş hem de 
üye meslektaşlarımızda tereddütlere ve mağduriyete neden olan bu durumun 
düzletilmesi için : 
 Medula provizyon sisteminde resmi tatil ve Pazar günleri ,kurumunuzca kodları 
bulunan bu özel sağlık hizmet sunucuları tarafından yazılan ve kurumunuzca provizyon 
verilmeyecek  konumda olan reçeteler için sisteme kayıt edilmeye çalışılması esnasında  
“KURUMCA ÖDENMEZ” uyarısının konulmasını ve kayıt edilmesinin önlenmesini ivedilikle 
talep etmekteyiz. 
 Bunun sağlanması için de  resmi tatil günlerinde,özel sağlık hizmet sunucuları 
tarafından provizyon alımı engellenen branş kodları için medula sisteminin bu 
sunucular tarafından yazılan manuel reçeteler için de branş kontrolü yapıp uyarı 
vermesi ve sisteme kayıt edilmesini önlemesi amacıyla gerekli düzenlemenin 
ivedilikle yapılması için  gereğini arz ve talep ederim. 
 
        Ecz. Nurten SAYDAN 
       Tüm Eczacı İşverenler Sendikası 
            Genel Başkanı 
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          24/10/2014 
                                                                                                       TEİS2014–58 

Sayın, 
Prof. Dr. Ahmet DAVUTOĞLU 
T.C. BAŞBAKANI 
ANKARA 
 Sayın Başbakanım, 
 Hükümetiniz tarafından uygulamaya konulan,  “sağlıkta dönüşüm” programı 
çerçevesinde, halkımızın sağlığa ve ilaca ulaşımı kolaylaşmış, bu hizmet halkımız tarafından 
da büyük bir memnuniyetle kabul görmüştür. 
 Sağlığa ve ilaca ulaşımın kolaylaşması, beraberinde kamu sağlık harcamalarının 
artmasına neden olmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık Bakanlığı, zaman zaman bunu 
azaltmaya yönelik önlemler almışlardır ve almaya da devam etmektedirler. Bu son derece 
doğal bir durumdur. 
 Ancak, bu önlemler alınırken, bizzat hükümetinizin aldığı ve eczacıyı 
korumaya yönelik Bakanlar Kurulu kararları dahi, ilgili kurumlar tarafından 
uygulanmamaktadır. 
 Özellikle, diğer ülkelerdeki ilaç fiyat düşüşlerini ivedilikle ülkemizde uygulanmasına 
olanak sağlamak için yeni ilaç fiyat kararnameleri yürürlüğe konulmuş, bu düşüşlerden 
eczacılarımızın en az şekilde etkilenmeleri için de kimi zaman Bakanlar Kurulu kararları 
alınmıştır. 
 10 Kasım 2011 tarihli 28108 sayılı Resmi  Gazete'de yayımlanan 2011/2368 sayılı 
Bakanlar Kurulu kararı ile, eczacıları korumaya yönelik şu düzenleme getirilmiştir. 
 …“MADDE 2 – Aynı Kararın 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 
  (3) İlaçların fiyatlarında ancak Fiyat Değerlendirme Komisyonunca belirlenecek 
oranlarda artış yapılabilir. Fiyat listesinde yapılacak değişiklikler, yayımlandığı tarihten 5 iş 
günü sonra uygulanmaya başlanır. Ancak, fiyat listesine ilave edilen yeni ürünler için bu süre 
beklenilmez. Depocuya satış fiyatı belirlenirken referans fiyata uygulanan oranların 
düşüşü nedeniyle eczane stoklarında meydana gelebilecek stok zararları, firmalar 
tarafından ecza depolarına, depolar tarafından da eczanelere ödenir. Bu kapsamda 
yapılacak işlemlerde, eczacılar tarafından İlaç Takip Sistemine yapılan bildirimler esas alınır…” 
 Sayın Başbakanım, 
 Bizzat hükümetinizin aldığı bu karar, amir hükmüne rağmen ilgili kurumlar 
olan, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bugüne kadar 
neredeyse “hiç" uygulanmamıştır. 
 Bu konuda, ilgili kurumlara defalarca yazılı olarak müracaat etmemize rağmen, ne 
yazık ki hiçbir adım atılmamıştır. 
 Ülkemizin dört bir yanında, yirmi dört saat kesintisiz sağlık hizmeti sunan 
eczacılarımızın yaşadıkları ekonomik ve mesleki sıkıntıların yanında, bu konu da menfi bir 
durum teşkil etmektedir. 
 Bakanlar Kurulunuzun aldığı bu kararın, ilgili kurumlar nezdinde takibi ve 
uygulanması konusunda emirlerinizi bekler, saygılarımı sunarım. 
      
       ECZ. NURTEN SAYDAN 
      TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
            GENEL BAŞKANI 
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                                                 08/12/2014 
                                                                 TEİS2014-60 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 
BAŞKANLIĞI'NA 
ANKARA 
 Konu : Başakşehir Devlet Hastanesi'nde kiraya verilen bir alandaki eczane ürünleri 
satışı hakkında 
 
 Bilindiği üzere, Kurumunuza bağlı Kamu Hastanelerinde kiralama alanlarının ve bu 
alanlarda yapılabilecek  faaliyetlerin  belirlenmesi ; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine 
Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik  ve  Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme 
Başkanlığının Genelgeleri başta olmak üzere Kurumunuz “Ticari Alan Kira İşlemleri Rehberi” 
hükümleri doğrultusunda gerçekleşmektedir. 
 Yukarıda sıralana mevzuat doğrultusunda Kurumunuzca genel kabul görmüş ticari 
faaliyet alanları: Büfe, kantin, çay ocağı, market, kafeterya, ATM yeri, Aile hekimliği, sıcak/ 
soğuk içecek makinesi, gıda otomat makinesi, büro yeri, pastane, baz istasyonu, lokanta/ 
restoran, taksi durağı, banka şubesi, çiçekçi, kuaför/berber, kreş ve gündüz bakımevi, PTT 
şubesi, Telekom bayii, stant, tartı cihaz yerleri, masaj koltuğu yeri olarak belirlenmiş olup, bu 
faaliyet alanları dışındaki amaçlar için kiralama yapılması mümkün değildir. 
 Üyelerimizden gelen bildirimlerde Kurumunuza bağlı Başakşehir Devlet Hastanesi'nde 
kiralama yöntemiyle diş macunu ve ağız gargarası satan bir stand açıldığı ve buradan 
hastalara satış yapıldığı anlaşılmaktadır. 
 6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki Kanunun 14. maddesi gereği sadece 
hastanelerce  ve yine sadece yatan hastalara ilaç vermek üzere hastane eczaneleri 
açılabilmekte olup, aynı kanunun 28. maddesinde de başta ilaç ve diğer sağlık ürünleri olmak 
üzere eczanelerde satılacak ürünler açıkça belirlenmiştir.  
 Gerek Kamu Hastaneleri ile ilgili mevzuatta, gerekse Eczacılıkla ilgili mevzuatta hiçbir 
sağlık ürününün hastane içinde kiraya verilen alanlarda satışının yapılabilmesini 
mümkün kılan bir düzenleme olmadığı gibi, söz konusu Hastanenin hemen karşısında 
ve yakınında bir çok eczane bulunduğundan, hastalar açısından da böyle bir alanın 
oluşturulması için ihtiyaç ve zaruret bulunmadığı açıktır. 
 Yukarıda saydığımız yasal mevzuat dışında, eczacılar gibi sağlık profesyonellerine ait 
ürünlerin hastane içinde satışının yapıldığı özel alanların oluşturulup buralardan hastalara 
doğrudan satış yapılması; Sağlık mensupları arasındaki mesleki etik ve deontoljiye da aykırı 
bir durumdur. 
 Dolayısıyla ;  yukarıda belirttiğimiz hususlar ve yasal mevzuat çerçevesinde Başakşehir 
Devlet Hastanesi Yönetiminin bilgilendirilerek bu kiralama işleminin iptal edilmesinin 
sağlanmasını, sonucun tarafımıza yazılı olarak bildirilmesi için gereğini bilgilerinize arz ederim. 
 
        Ecz. Nurten SAYDAN 
          TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
         GENEL BAŞKANI 
 
 
EK:HASTANE İÇİNDE ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFLA 
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             08/12/2014 
                               TEİS2014-61  

Sayın, 
Dr. Hüseyin YILMAZ 
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU 
İLAÇ VE ECZACILIK BAŞKAN YARDIMCISI 
 
ANKARA 

Son yıllarda ilaç ve eczacılık alanındaki baş döndürücü hızda gerçekleşen değişim 
süreci ve bu süreçte yaşanan sorunlar, özellikle de ilaç fiyatları ve eczacı kar oranlarındaki 
değişikliklerden meydana gelen sorunlar, kalıcı bir çözüm bulunması zorunluluğunu 
getirmiştir. Çünkü ; ilaçsız ve eczanelerimiz olmadan “sağlık hizmeti “ sunumunun 
gerçekleştirilmesi mümkün bulunmamaktadır.  

Eczane eczacıları olarak kendi birikimlerimiz olan eczane sermayelerimiz erimekte ve 
tükenmektedir. Eczacı kar oranımız ise; her gün artan “işletme giderlerimize “ 
yetmemektedir. Ülkemizdeki eczacı kar oranlarının da DSÖ kriterlerine yükseltilmesi 
gerekmektedir. 

Zira son beş yıldır SGK’ nın İlaç dışı sağlık giderleri her yıl ortalama yüzde 
on oranında artmışken eczanelere yapılan ilaç ödemeleri neredeyse hiç artmamış, 
dolayısıyla sadece yıllık resmi enflasyon karşısında bile eczaneler ekonomik kayba 
uğramıştır. 

Kaldı ki; ilaç fiyat indirimlerinden doğan kayıplarımızın telafi edilmemesi ve ilaç 
fiyatlarının sürekli düşmesi sonucu eczanelerimizin ekonomik anlamda verimliliği, karlılığı ve 
iktisadiliği kalmamış, bunun sonucunda da sektörde bir çok ilacın üretilmemesi , ithal 
edilmemesi sorununu ortaya çıkmıştır. Örneğin ; Bir kutu sakızın 9 TL olduğu bir ekonomide ; 
içinde mikrogram miktarında etken maddenin bulunduğu 100 tabletlik ilacın bir 
kutusunun 3 TL olmasının ekonomik bir değeri ve anlamı bulunmadığı için bu tarz 
ilaçlar üretilmemeye , ithal edilmemeye başlanmış olup, fiyatın düşürülmesi 
nedeniyle normal olarak ithal edilmeyen  bu gibi ilaçların Yurtdışından özel olarak 
getirilmesi sonucu SGK daha önce ödemeyi kabul etmediği bedelden 5-10 katı 
fazla bedel öder hale gelmiştir. 

Yaşanan sorunların azaltılması ve ortadan kaldırılmasının sağlanması, ekonomik 
darboğaz içine girmiş eczanelerin ilaç ve eczacılık hizmetini sürdürebilmesi için tüm dünyada 
olduğu gibi ülkemizde de ilaç fiyatlarına bağlı eczacı kar oranının iyileştirilmesi  ve gerçekçi 
ilaç fiyatlarıyla birlikte uygulamasının sağlanmasının yanı sıra eczacı meslek hakkı 
(danışmanlık hizmet bedeli) uygulamasının da artık gecikmeksizin hayata geçirilmesi 
gerekmektedir. 

Eczanelerimizi yaşatmak için 31.04.2012 tarihinde yayınlanan Eczacılar ve 
Eczaneler Hakkındaki Yönetmeliğin 33. Maddesiyle Eczacıların   Danışmanlık 
hizmetleri verdiği yasal mevzuatımıza artık girmiş olup bu maddenin 
uygulamasına acilen geçilmesi gerekmektedir. Zira Meslektaşlarımızın artık 
dayanacak gücü kalmamıştır. 

Ülkemizdeki ilaçların %90’ının özel ve resmi Sosyal Güvenlik Kurumları tarafından 
alındığı, bu alımlarda da perakende satış fiyatı üzerinden Kamu Kurum İskontosu uygulandığı 
göz önünde bulundurulursa ; düşük fiyatlı olan ve eczane iş hacminin çok büyük bölümünü 
kapsayan bu gruptaki ilaçlarda eczane karlılığı ve verimliğinin korunması için ilaç fiyatından 
bağımsız olarak kutu başına meslek hakkı uygulamasına geçilmesi gerekmektedir. 

Önerimiz ; 
Halen piyasada satışta olan, Sağlık Bakanlığınca onaylanmış fiyatı bulunan 

veya ilk defa fiyat müracaatı yapılan ürünlerden; perakende satış fiyatı 10 TL ve 
altı olan ilaçlara 0,50 TL, perakende satış fiyatı 10 TL üzeri olan ilaçlarda ise 1 TL 
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“Eczacı Meslek Hakkı” ilave edilerek serbest eczanelere ait nihai perakende satış 
fiyatı oluşturulması için yasal düzenleme yapılmasıdır. 

Bu amaçla eczacı meslek hakkı uygulamasına ilişkin olarak sendikamızca yapılmış olan 
çalışma ve bu konuda yapılmasını talep ettiğimiz yasal değişiklik tasarısı önerimiz gereği ve 
desteğiniz için ekte bilginize sunulmuştur. 
Saygılarımla, 

  Ecz. Nurten Saydan 
Tüm Eczacı İşverenler Sendikası 
      Genel Başkanı 

 
 
 
 
          16/12/2014 
          TEİS2014-62 
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBI CİHAZ KURUMU BAŞKANLIĞI 
İLAÇ TAKİP SİSTEMİ  BİRİMİNE  
ANKARA 
 

Konu: Eczanelerimizde bulunan ilaç ve karekodlar ile İTS sisteminde üzerimize kayıtlı 
görünen ilaç ve karekodların eşleştirilmesi hk. 

 
Bilindiği üzere;  18.01 2014 tarihinde 6197 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde 

yapılan değişiklikle  “Eczanelerden zehirli ve müessir maddeler ile ilaçların toptan 
satışı yapılamaz ve eczaneler ihalelere giremez. Eczaneler arası ilaç takası, toptan 
satış sayılmaz; ilaçların 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.” 
Hükmü getirilmiş olup ,  
12 Nisan 2014 tarih 28970 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Eczacılar ve 
Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin  27.Maddesinde de” İlaç takip Sistemi”  Beşerî 
ilaçlar için Kurumca uygulanan ilaç takip sistemi kuralları geçerlidir. Eczaneler tarafından 
ilaçların 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.  
şartı getirilmiştir. 

İlaç takip Sistemi’nin kurulup karekod uygulamasının başladığı tarihten itibaren geçen 
uzun süre içinde ise gerek uygulamanın Dünya’da ve Ülkemizde ilk olması ve gerekse 
altyapıdaki eksiklikler nedeniyle İlaç Takip Sistemindeki kayıtlar ile eczanelerimizdeki kayıtlar 
arasında bu süreçte çeşitli uyumsuzluklar ve sorunlar ortaya çıkmıştır. Sistemin kuruluşundan 
itibaren geçen uzun yapılanma sürecinde eczacılar başından beri uyum sağlamaya çalışmış 
olup, sistemin aksaksız çalışması için eczaneleri için gerekli cihazları maddi külfetine rağmen 
temin ederek ve gerekli altyapıyı kurarak sürece uyum sağlamak için gerekli tüm çabayı sarf 
etmişledir.  

Bu uzun yapılanma sürecinde;  
-Firmalardan kaynaklı  sorunlar ( çok kolaylıkla silinen karekodlar, karekodu olmadığı 
halde “karekodu vardır” baskılı ilaçlar,karekod ters basıldığı için aynadan okutabildiğimiz 
karekodlar vb. ) 
-Depolardan kaynaklı sorunlar ( başka eczaneye ait ilaçların eczanelerimize gelmesi ,alım 
faturaları ile gelen ilaçların eczanelerimizde teker teker okutulup sisteme girilmesi vb.) 
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-Eczane programlarından kaynaklı sorunlar (çıkışını yaptığımız halde üzerimizde 
gözüken ilaçlar ) 
-İTS den kaynaklı sorunlar ( G2D karekodlar, zaman zaman sistemde yaşanan kesintiler, 
SGK kaynaklı veya İTS kaynaklı sorunlar ) 
-Eczanelerimizden kaynaklı sorunlar (Özellikle hastanın yoğun olduğu saatlerde ve 
/veya gece nöbetlerinde birden fazla sayıda çıkarılan ve hastaya verilen ilacın değil, rafa 
konulan ilacın sehven İTS ye bildirimi, elektrik kesinitisi, bilgisayar sisteminin çökmesi vb. 
gibi) 

Sorunlar yüzünden; çok ciddi özen göstermemize rağmen saydığımız bu nedenlerden 
kaynaklı olarak eczanemizdeki ilaç sayısı karekodları ile  , İlaç Takip Sistemindeki üzerimize 
kayıtlı  ilaç sayısı ve karekodların birbirini tutmasının sağlanması kurumunuzca da bilindiği 
üzere mümkün olamamıştır. 

Yukarıda belirttiğimiz ilgili mevzuat gereği İTS ‘ de üzerimize kayıtlı ilaçlarla eczane 
raflarımızda bulunan ilaçların birbiri ile uyumlu olmasının gerektiği ve kurumunuzca da bu 
kayıtların uyumunun kontrol edileceği ve mevcut eczane programlarının sistemden, 
altyapıdan  ya da sehven oluşmuş bu yanlışlıkları tek başlarına düzeltme kapasitesinin 
olmadığı da bilindiğinden; 

Eczanelerimizde yapılacak kontrol ve denetleme öncesi bu hataların ve yanlışlıkların 
düzeltilerek sistemin sağlıklı hale getirilmesi için  İTS sisteminde gerekli düzenlemenin 
yapılması gerekmektedir. 

Sendika üyelerimizin ve meslektaşlarımızın sistemde gerekli düzenlemenin yapılıp, söz 
konusu hataları düzeltme imkanı sağlanıncaya kadar mağdur edilmemesi için; 

-İTS’de Eczane kayıtlarıyla İTS kayıtlarını karşılaştıracak bir modül oluşturarak hatalı 
kayıtların eczane programları aracılığıyla düzeltilmesini sağlayacak altyapının oluşturulmasını, 

-Kırılma ,kaybolma, karekodun silinmesi, ilacın zayi olması, sistemin çalışmaması vb. 
gibi süreç içinde oluşabilecek durumlarda da kayıtların düzeltilebilmesini sağlayacak altyapının 
oluşturulmasını,  

-Eczane GLN numaralarına ulaşmanın kolaylığı göz önünde bulundurularak, 
eczanelerimiz üzerine yapılan satış, takas, devir vb. işlemlerde sistemin uyarı ve bilgi 
vermesinin sağlanmasını, 

- İlaç fiyat düşüşlerinde oluşan raf zararının karşılanabilmesi için mevcut karekodların 
sisteme bildirilerek sistemden onay alınmasını ve ilgili firmaya bildirimi ile taahhütlerin yerine 
getirilip getirilmediğinin takibini sağlayacak altyapının oluşturulmasını, 

Yaşanan tüm ekonomik kayıplara ve imkansızlıklara rağmen ilaç ve 
eczacılık hizmeti sunmaya devam eden üye ve meslektaşlarımızın altyapı eksikliği 
ve sundukları hizmetin kesintisiz olma şartının doğası gereği istemedikleri halde 
oluşan bu fiili durum nedeniyle haksız yere yaptırım ve müeyyideyle 
karşılaşmamaları için objektif iyiniyet kuralları gereği bu altyapı çalışmalarının 
yapılmasını, yapılacak tüm çalışmalara kurumunuz dahil olmak üzere halkımızın 
ve üye meslektaşlarımızın mağdur olmaması için destek vermeye hazır 
olduğumuzun bilinmesini istediğimizi ve sonucun yazılı olarak tarafımıza 
bildirilmesi için gereğini bilgilerinize arz ve talep ederim.  

 
        Ecz. Nurten SAYDAN 
                           Tüm Eczacı İşverenler Sendikası 
                                               Genel Başkanı    
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          TEİS2014-63 
Sayın, 
Dr. Hüseyin Yılmaz 
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU 
İLAÇ VE ECZACILIK BAŞKAN YARDIMCISI 
 

Eczacılarla ilgili yeni mevzuattaki değişiklikler sonucu yaşanan ve ivedilikle çözülmesi 
gereken sorunlar üç ana başlıkta toplanmakta olup, bu sorunlar ve sorunların çözümü için 
yaptığımız çalışma çerçevesinde oluşan önerilerimiz aşağıda bilginize sunulmuştur. 

 
      ECZ. NURTEN SAYDAN 
       TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI  
        GENEL BAŞKANI 

I-) REÇETELİ İLAÇ KONUSU:  
 

İlaçla ilgili en eski ve en temel Kanun 1928 yılında yayınlanan 1262 Sayılı İspençiyari 
ve Tıbbi Müstahzarat Kanunudur. Bu kanunda “tabib reçetesi ile verilmesi meşrut olanlar” 
yani doktor reçetesi ile verilmesi şarta bağlanmış olan ilaçlar reçete ile satılır denilmektedir.  

Bu kanunla aynı yıl yayınlanan bir diğer kanun da 1219 sayılı Tababet ve Şuabat 
Kanunu yani doktorların kanunudur. Bu kanunun 1. ve 25. maddeleri doktorlar dışındaki 
kimselerin teşhis ve tedavi yapamayacağını kesin olarak hükme bağlamaktadır.  

Belirttiğimiz iki temel kanuna bakarsak,  
1928 yılında ülkede üretilen müstahzar ilaç sayısı iki elin parmakları kadarken, bırakın 

doktora ulaşmayı, eczaneye ulaşmak bile ülkenin bir çok yeri için çok zor iken yapılan bir 
düzenlemenin, her seferinde ilacın reçete edilerek eczaneden alınmasını hedeflediğini öne 
sürmek akla mantığa aykırı olduğu gibi, bu düzenlemeyi yine bu anlayışla bugüne taşıyarak 
aynı şekilde her ilaç için her seferinde reçete yazılmasını istemek de maddi gerçeklikle 
bağdaşmamaktadır.  

Çünkü ülkemizin hekimlerinin reçete yazabilme kapasitesi böyle bir uygulamayı hayata 
geçirebilecek durumda değildir. Ne 1928 yılında ne de bugün böyle bir imkan 
bulunmamaktadır.  

Kaldı ki; Sosyal Güvenlik şemsiyesi altındaki hastalar reçeteye yazıldığı halde bir çok 
ilacı SUT düzenlemeleri gereği kendi cebinden parasını ödeyerek almak zorunda kalmaktadır 
ki, bu reçetelenme sisteme girmediği için satışlarımızın önemli bir bölümünü teşkil eden bu 
satış da haksız bir şekilde reçetesiz satış olarak gözükmektedir. Halbuki durum gerçekte böyle 
değildir.  

1928 tarihli diğer kanuna baktığımızda bu uygulamanın nasıl olmasının istendiğini 
görüyoruz; Teşhis ve tedavi doktorun işidir, bu alana hiçbir şekilde müdahale edilemez, 1262 
sayılı kanunla da eczacılar doktorun hastasına reçete ettiği ilacı vererek hastanın sağlık 
hizmetini tam ve doğru şekilde almasını sağlarlar.  

Geleneksel tıbbi tedavi kapsamındaki ya da OTC kapsamındaki ilaçları da eczacılar 
hastaların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda verirler ki, bu da teşhis ve tedavi kapsamında 
olmayıp, aldığı eğitim gereği eczacının doğru ürünü doğru kişinin doğru şekilde kullanmasını 
sağlamaya yöneliktir.  

Diğer taraftan ; Ülkemizdeki antibiyotik tüketimi her yıl düşmektedir. 2009 yılında 
yaklaşık yüzde 16 olan antibiyotik tüketimi 2013 yılında yüzde 11 ’e düşmüş durumdadır. Yani 
dört yılda antibiyotik tüketimi üçte bir oranında azalmıştır. Bu rakamlardan da açıkça 
görüleceği üzere biz eczacılar  Antibiyotik tüketimini körüklemiyoruz, arttırmıyoruz. Reçetesiz 
antibiyotik satışı olmamakta, olanlar ya reçetenin tekrarı ya da diş hekimlerinin özel reçete 
etmesi sonucu sisteme kayıt edilmeyen satışlardır. Eczanelerde yapılan uygulama ; teşhis 
tedavi uygulaması değil, yazılan reçeteye göre hastaya verilen ilacın devamı uygulamasıdır, o 
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an için hazırda bir reçete olmadığı için reçeteli satış değildir görünürde ama aslında 
REÇETEYE BAĞLI SATIŞTIR. 

Kırmızı, yeşil ve diğer renkli reçeteli ilaçlar ile takipli veya özel şarta tabi ilaçların 
dışındaki ilaçların eczanelerimizden verilmesinde kurallar tam olarak uygulanmaktadır.  

Eczacılar 5 yıllık detaylı fakülte eğitimi almış ilaç uzmanlarıdır. Amacı dışında veya kötü 
amaç için kullanılan ilaçları zaten kontrollü olarak takip edilerek verilmektedir. Bakanlık 
tarafından kontrol edilmesi gereken ilaçlar (mor reçete, kırmızı reçete,yeşil vb.) zaten reçeteli 
verilmektedir. Ama ağrı kesici, öksürük şurubu gibi ilaçlar ya da devamlı kullandığı bir ilacı 
kaybettiği, kırdığı için gece nöbetteyken gelen hastalardan reçete istenmesi mesleki pratiğe 
uygun değildir. Bu duruma vatandaş da, hastaneler de, acil doktorları da  eczacı da hazır 
değildir.  
         İlacını kaybeden, kıran, doktor tarafından tavsiye edildiği halde SGK’nın Sağlık 
Uygulama Tebliği koşullarından dolayı ilaçlarına ulaşamayan hastalarımızın ilaçlarını 
verebilmeliyiz.  Zira ; kimse sabah kalkıp veya gece yarısı aklına esip, zevk için gidip ilaç 
alayım demez. Ama ilaca ihtiyacı olan vatandaş, mutlaka ilaçlarını temin etmek zorundadır. 
Aksi halde anında kullanılması gereken ilacını alamayan hastanın hayati sorumluluğunu kim 
karşılayacaktır? 
         Özetle; YASALAR GÜNÜN KOŞULLLARINA UYGUN HALE GETİRİLMELİ, Kurum 
tarafından gerekli kılavuzlar hazırlanarak ve ilaç eczacılık hizmetini 
aksatmayacak yöntemlerin hayata geçirilmesi sağlanmalıdır. “ 

Ülkemiz de ilaçlar bazı baskılar (fiyat önde gelmek üzere) yüzünden reçeteli ve 
reçetesiz olmak üzere ayrılmak istenmektedir. TEİS olarak bunun çok iyi farkındayız. 

Eczanelerimiz kurumunuz tarafından ülkemizde en iyi denetlenen ve kontrol edilen 
sağlık kuruluşlarıdır. Ülkemizde ilaç sunumu ,diğer ülkelere göre LEGAL ve doğru durumdadır. 
Bu kadar iyi kontrol edilen bir ürünü İLLEGAL yollara düşmesinin engellenmesi hem vatandaş 
sağlığı hem de ülke ekonomisi için çok önemlidir. 
 
ÜLKEMİZDE İLAÇ UCUZ AMA SGK NIN EK ÜCRETLERİ ÇOK PAHALIDIR. 

Ülke ekonomimiz ve SGK nun yapılan harcamaları azaltmak amacı ile vatandaşlarımıza 
çıkardığı ek ödemeler kurumunuzca bilinmektedir. Biz sadece son 10 yıl içinde eşdeğer ilaçlar 
için uygulamayı örnek olarak alacak olursak : 
SGK EŞDEĞER İLAÇ UYGULAMASI YILLARA GÖRE 
    (10 yıl içinde eşdeğer ilaç için  vatandaşlarımıza yaptırılan ödemeler ) 

2004 YILINA KADAR Tamamı ödeniyor FARK YOK TAMAMI ÖDENDİ 

2004 EN UCUZU 
ÖDEME DÖNEMİ 
BAŞLADI 

En ucuz ilacın 
fiyatının %30 
fazlasına kadar 
ödeniyor 

EN UCUZ İLAÇ 10 LİRA 
İSE 13 LİRADAN 
FAZLA İLAÇLAR İÇİN 

HASTA FARKINI 
ÖDEDİ 

2006 

En ucuz ilacın 
fiyatının %22 
fazlasına kadar 
ödeniyor 

EN UCUZ İLAÇ 10 LİRA 
İSE 12,2 LİRADAN 
FAZLA İLAÇLAR İÇİN 

HASTA FARKINI 
ÖDEDİ 

2009 

En ucuz ilacın 
fiyatının %15 
fazlasına kadar 
ödeniyor 

EN UCUZ İLAÇ 10 LİRA 
İSE 11,5 LİRADAN 
FAZLA İLAÇLAR İÇİN 

HASTA FARKINI 
ÖDEDİ 

2012 

En ucuz ilacın 
fiyatının %10 
fazlasına kadar 
ödeniyor 

EN UCUZ İLAÇ 10 LİRA 
İSE 11 LİRADAN 
FAZLA İLAÇLAR İÇİN 

HASTA FARKINI 
ÖDEDİ 

2014EN UCUZUN İLAÇLARA TABAN TABAN FİYATTAN HASTA TABAN FİYATA 
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TANE VE ML 
HESABI  DÖNEMİ 
BAŞLADI 

FİYAT DÖNEMİ 
BAŞLADI 

FAZLA İLAÇLAR İÇİN GÖRE FARK ÖDEMEYE 
BAŞLADI 

 
 Durum gayet net bir şekilde ortadadır. Vatandaşlarımız ek külfetler yüzünden ilaçlara 
reçete yazdırıp ulaşmakta zorluklar yaşamaktadır. “Vatandaşlarımız eczanelerimize 
geldiğinde: reçete parası (en az 3lira), İlaç katkı payı (%10-%20), Ucuz ilaca göre fiyat farkı, 
Devlet ve üniversite hastaneleri için 5 lira, reçete yazdırırsa 8 lira, Özel hastane ve 
poliklinikler için 12 lira, reçete yazdırırsa 15 lira MUAYENE ÜCRETİ ödemektedir. 

Bu ücretler sadece eczanelerimize gelindiği zaman alınan ücretlerdir ve özel 
hastanelere verdikleri FARK ücretleri dahil edilmemiştir. 

Bu durumda vatandaşlarımız devamlı kullandıkları ilaçlarını (SGK verilerinde gözüken 
veya doktora ücret ödeyerek aldığı  veya düşürüp kırdığı veya kaybettiği, memleketinde 
unuttuğu, doktora gidecek zamanı veya parası olmadığı durumlarda) eczanelerimizden temin 
etmektedirler.  

Bizler “REÇETESİZ İLAÇ VERELİM “  demiyoruz. Ülkemizde hekimin ulaşamadığı 
yerlerde bile bulunan eczanelerimizden vatandaşlarımıza 7 gün 24 saat ilaç ve danışmanlık 
hizmeti veriyoruz demekteyiz. 

Bunun için de ; ülkemizde ilaçların eczanelerimizin kontrolünden çıkmamasının 
sağlanmasının hayati önemi haiz olduğuna inanmaktayız. 

Eczane ambalaj üstlerinde yapılacak değişikliklerinin sendikamız önerisi doğrultusunda 
yapılması, diğer gelişmiş ülkelerde market ve internet ortamına kaçarak vatandaş sağlığını 
bozarak sağlığa ödenen paranın artmasına neden olan kötü sonlara engel olacaktır.  
Dünya internet üzerinden satışı engelleyememektedir. Bizim ülkemizde de yaşanmaması için; 
İlaç ambalajlarına , 
-Eczaneden reçete ile verilir. 
-Eczaneden reçetesiz verilir. 
Cümlelerinin konulması HAYATİ ÖNEM ARZETMEKTEDİR. 

Ayrıca ,eczane eczacıları sendikası olarak gözlemlediğimiz ,Bakanlığınız ruhsatlı olarak 
ülkemizde satışa başlayan birçok ürün artık Gıda tarım ve Hayvancılık bakanlığı ruhsatları ile 
piyasada bulunmaktadır. 

Ülkemizin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu olarak, gıda takviyesi, bitkisel ilaç, 
bebek mamaları vb. gibi ürünlerin acilen kurumunuz ruhsatlandırması ve kurumunuz 
kontrolüne girmesi gerekmektedir.  

Özellikle gıda takviyeleri (ve bitkisel ilaçlar) için ;eğer bir ürüne farmakolojik şekil 
(tablet,kapsül,damla,ampul vb.) verilmiş ,yani ilaç formu verilmişse bu tür ürünler İLAÇ 
sayılmalıdır. Ve bu tür ürünlerin ruhsatının verileceği ve kontrolünün yapılacağı yer 
kurumunuzun bağlı olduğu SAĞLIK Bakanlığı olmak zorundadır. Sizlerin de malumu olduğu 
gün geçmiyor ki böyle ürünlerden vatandaş zehirlenip , hayatını kaybetmesin. 

Özetle ; İlaçlar 86 yıllık kanun uygulanarak REÇETELİ hale getirilmeye çalışılırken , 
İLLEGAL (internet,bakkal,benzinlik,market,aktar vb) yollara düşürülmesi en büyük 
endişemizdir. 

II-)Eczane olarak kullanılacak yerin özellikleri 

MADDE 20 –  (7) Özel saklama koşulu gerektiren veya soğuk zincire tâbi ilaçların 
saklama koşullarına uygun olarak eczaneye kabul edilmesi, saklanması ve aynı şartlara uygun 
olarak hastalara sunulması gerekir. Ayrıca soğuk zincir ilaçların konulması için buzdolabı 
bulundurulur. Buzdolabı ve eczane içi sıcaklık nem takibinin sağlanması için kayıtların düzenli 
tutulması kritik durumlarda uyarı verecek erken uyarı sisteminin ve geriye dönük hafıza kaydı 
bulunan termometrenin bulunması ve eczanede bulunması gereken tüm cihazların düzenli 
aralıklarla kalibrasyonlarının yapılması gerekir. 

Eczanelerimizde senelerdir buzdolabı sıcaklık kontrol cihazları bunmaktadır. Ayrıca 
ülkemizin imkanları herkes tarafından bilinmektedir. Eczane içi sıcaklıkları kendi 
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imkanlarımızla iyileştirilmeye çalışılmaktadır. Bizim endişe duyduğumuz konu; eczanelerimize 
gelinceye kadar ilaçların uygun ortamlarda tutulmasıdır. Ülkemizin iklim ortamları hepimizin 
malumudur. Eczanelerimize gelen ve eczanelerimizde bulunan ilaçların üstünde ısıya duyarlı 
bant uygulamasına ivedilikle başlanmalıdır.  

Eczane içi ısı ve nem ölçerlerin ,ilaçların son noktasında denetlenmesi kimseye fayda 
sağlamayacağı gibi bizlere de külfet getirmektedir. Ayrıca ilaç kutuları zaten ilaçların 
korunacağı şekilde yapılmaktadır. Bu uygulamanın ilaç ve eczacılık hizmetine 
getireceği hiçbir yarar olmadığı gibi, eczane pratiğinde uygulanması mümkün 
değildir. 

Yönetmeliğe baktığımız zaman 24 saat ısı ve nem kontrolü yapılması istenilen 
eczanelerimize geri alınan ilaçların konulmaması gerekmektedir. Ayrıca Geçici maddeye göre 
24 aylık verilen süre  İl Sağlık Müdürlüklerince kabul edilmemekte olup üye meslektaşlarımıza 
yeni cihazların alınması için baskı yapılmaktadır. Kurumunuzca konu için verilen sürenin İl 
sağlık müdürlüklerine yazı ile hatırlatılmasını bekliyoruz. 

III-) Eczane ismi, levhası ve vitrini 

MADDE 25 (2) Eczanelerin sadece görülebilir cephelerinden birine ve eczane olarak 
kullanılacak yerin sınırları içerisinde kalmak kaydıyla, eczanenin adını gösterir, özellikleri Türk 

Eczacıları Birliği tarafından standardize edilmiş ışıklı veya ışıksız levha konulur 

Maddenin Eczanelerimiz tek cepheli olabildiği gibi daha fazla cepheli de olabilmektedir. 
Bildiğiniz gibi eczanelerimizin vatandaşlarımızın kolayca görülebileceği ve bulabileceği şekilde 
olmak zorundadır. Bizlerin eczane yerlerimizi belirtmek için İLAN , REKLAM gibi imkanlarımızı 
kullanmamız yasalarca yasaktır. Eczanelerimizin yerini belirten tek imkanımız olan 
tabelalarımız için yönetmelikte iyileştirme istiyoruz. Ve ayrıca kurumunuz il sağlık müdürlüğü 
denetmenlerince yönetmelikçe verilen 24 ay (12.04.2016) süre beklenilmeden vergisini 
ödediğimiz tabelaların sökülmek istendiği ve hatta söktürüldüğü bilgisiniz alıyoruz.  

Kurumunuzun da eczanelerimizin vatandaş tarafından kolayca bulunmasını ve 
ulaşılmasını  sağlayan tabelalarımızla ilgili olarak farklı bir düşüncede olduğunuzu sanmıyoruz. 

 

Yine aynı 25.MADDE de  
(3) Eczanelerin dış cephesine, asgarî ve azamî ebatları ile renkleri Türk Eczacıları Birliği 
tarafından belirlenen standartlarda, iki cepheden kolayca görülecek yükseklikte olmak 

kaydıyla “E” logolu ışıklı levha konulur. 

Nöbetlerimizde yanıp sönerek vatandaşlarımıza nöbetçi eczanelerin yerini gösteren ve 
vatandaşlarımızın hizmet almak için eczanelerimizi bulmasını kolaylaştıran E logo 
levhalarımızın ,eczane dış cephesinde olması denilince dış cepheye bağlı olduğu 
anlaşılmaktadır. Eczanelerimiz ülkemizde çeşitli konumlarda bulunmaktadır, bazen dış 
cepheye bağlanan E logolar başka esnafların dev totemlerinden veya binaya yapışık olarak 
konuldukları için diğer esnaf tabelalarının engellemesi yüzünden görülmemekte ve 
vatandaşlarımız tarafından aranmakta ,sıkıntı yaşayan vatandaşlarımız bizlere “nöbetçi 
eczanemizi ararken sıkıntı yaşadıklarını “ beyan etmektedirler. E logolarımızın ,nöbetlerimizde 
vatandaşlarımızın rahat görebileceği şekilde eczanemiz dış alanına konulabileceği şeklinde 
yönetmelikte iyileştirme istiyoruz. 

Yine 25. Maddenin (3) fıkrasında Vitrinlere ürün tanıtımı amacıyla levha veya ilân 

yapıştırılamaz. 

Denilmektedir.Eczane ekonomilerimizin durumu kurumunuzun malumudur. 5 yıl 
Eğitimini aldığımız bitkisel ürünler,gıda takviyeleri,medikal malzemeler,dermakozmetikler vb. 
gibi ürünlerin eczanelerimiz ekonomileri için önemi büyüktür. Ayrıca bu ürünler maalesef 
eğitimini bizler aldığımız halde diğer başka kişi ve kuruluşlarca da satılmaktadır. 
(kozmetikçiler,aktarlar ,marketler vb.) 

Bizler eminiz ki ; bu ürünlerin  daha sağlıklı olarak verilebileceği ve en iyi denetleme 
imkanına sahip eczanelerimizde satılması vatandaşlarımız için en sağlıklı model olduğu 
kurumunuz  tarafından da onaylanmaktadır. 
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Bu tür ürünlerin eczane dışında TV ,internet ve dükkanlarında boy boy reklamları hem 
de sağlıksız bir şekilde yapılmaktadır. Bizlerin bu konumdaki rakiplerle, rekabet edebilmemiz 
için eczanelerimize yakışır şekilde ,ürünlerini sattığımız firmaların logolarını ve isimlerini vitrin 
camlarımıza koyabilmemiz için Yönetmelikte iyileştirme yapılmasını talep etmekteyiz.  

Eczane eczacılarının , haksız yere mağdur edilmemesi için bu haklı talebimizin 
kurumunuzca değerlendirilmesini istiyoruz.   

     
 TEİS KAMU KURUMLARI KOMİSYONU 

 
 
 
          22/12/2014 
          TEİS2014-64 
 
 
 
BOEHRİNGER INGELHEİM İLAÇ TİCARET A.Ş.'NE 
 
Eski Büyükdere Cad.,  
USO Center No: 245, K: 13-14 
 
Maslak- İSTANBUL 
 
 Konu : Firmanıza ait Spiriva İnhalasyon İçin Toz İçeren Kapsül 18 mcg/doz 30 
kapsül/kutu ilacınızın Kamu Kurum İndirim oranını düzeltmesi talebi hk. 
 
 Firmanıza ait Spiriva İnhalasyon İçin Toz İçeren Kapsül 18 mcg/doz 30 kapsül/kutu 
ilacınızın perakende satış fiyatı 22/12/2014 tarihinden geçerli olmak üzere, yeni jeneriği 
piyasada olduğu için   46,41TL 'ye düşürülmüş olup, firmanızın SGK'ya başvurusu olmaması 
nedeniyle söz konusu ilaca uygulanmakta olan Kamu Kurum İskontosu oranı %28'e 
düşürülmeyip %41 olarak kaldığından tüm meslektaşlarımız gibi üye meslektaşlarımız da 
26,50TL'ye ecza depolarından aldıkları ilacı yasal eczacı karının çok altında  ; 27,38TL'ye SGK 
reçetelerine vermek zorunda kalmaktadır. 
 Fiyat düşüşüne bağlı olarak oluşan Kamu Kurum İndirim oranı değişikliğinin/ 
düşüşünün ilgili firma tarafından talep edilmediği sürece SGK tarafından uygulanamayacağı 
gerçeğinden hareketle ; 
 Firmanıza ait Spiriva İnhalasyon İçin Toz İçeren Kapsül 18 mcg/doz 30 kapsül/kutu 
ilacınız için Kamu Kurum indiriminin 22/12/2014 tarihinden itibaren %28 olarak uygulanması 
için SGK'ya ivedilikle bildirimde bulunarak yaşanan ve yaşanacak hasta eczacı mağduriyetini 
önlemeniz için gereğini yapmanızı, tüm yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla bilgilerinize 
sunarım. 
 
 
        Ecz. Nurten SAYDAN 
          TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
          GENEL BAŞKANI 
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          23/12/2014 
          TEİS2014-65 
T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI  
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU 
BAŞKANLIĞI'NA 
ANKARA 
 Konu : 22/12/2014 Tarihli Eczane vitrinlerinde ya da tabelalarında medikal ifadesinin 
yer almasının uygun olmayacağı şeklindeki duyurunuz hk. 
 
 Kurumunuzca yayınlanan duyuruda ; “Belirlenen tıbbi cihazların eczanelerde satılması 
için Kurumumuzdan anılan yönetmelik gereğince yetki belgesi alınmasına ihtiyaç 
bulunmamasına karşın, eczaneler tıbbi cihaz satış merkezi niteliği de taşımadığı, Bu nedenle 
Kurumumuz tarafından belirlenmiş tıbbi cihazların eczanelerde satışı eczanelere tıbbi cihaz 
satış merkezi niteliği kazandırmayacağından, eczane vitrinlerinde ya da tabelalarında medikal 
ifadesinin yer almasının uygun olmayacağı” ifade edilmiş olup, böyle bir kısıtlayıcı 
uygulamanın yapılması hukuken mümkün değildir. Zira ; 
 Eczacılar beş yıllık eğitim içerisinde medikal malzemelerle ilgili akademik eğitimi almış 
olduklarından hareketle; başkaca hiçbir izin ve eğitim almaksızın bu malzemeleri satma 
yetkisine sahip olup, mesleki faaliyetlerini sürdürdükleri eczanelerinde bu ürünlerin de 
bulunduğunu hastalara belirtmek amacıyla kullandıkları medikal tabelasını yasaklamaya ilgili 
duyurunuzda dayanak olarak gösterilen Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği'nin 
33. maddesinde ''İlaçların 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 ile eczanelerde satışı yapılabileceği hükme bağlanmıştır. 
 6197 sayılı Eczaneler ve Eczacılar Hakkında Kanunun 28. maddesinde ''....Sağlık 
Bakanlığınca belirlenen tıbbi malzemeler eczanelerde satılabilir.'' ifadesi ile 12.04.2014 tarihli 
28970 sayılı Resmi Gazete'de yer alan Eczacılar ve Eczaneler Yönetmeliği'nin 42. maddesinde 
yer alan ''....Kapsamı Kurumca belirlenen tıbbi malzemeler eczanelerde satılabilir.'' ifadesi ile 
bu malzemelerin satış yerlerinin eczaneler olduğu da belirlenmiştir. 
 Dolayısıyla; yasal mevzuatta tahdidi olarak sayılmış tıbbi cihazların eczanelerden 
satışına izin verilmiş olması, Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki Yönetmelikte yer alan 
“Vitrinlere ürün tanıtımı amacıyla levha veya ilân yapıştırılamaz” hükmünün ürün bazında 
kısıtlama getirdiği, ürün grupları hakkında bir kısıtlama içermediği, özellikle de her eczanenin 
bu ürünleri satma ve bulundurma yetkisi bulunduğundan haksız rekabet unsuru da kabul 
edilemeyeceği, ve en önemlisi “MEDİKAL” ifadesinin ilgili mevzuatta ayrıca 
sınıflandırılan  satış yerlerinden olan; katater, stent, anjiyo makinası, ultrason vb. 
gibi ürünlerin satıldığı  “tıbbi cihaz satış merkezi” anlamına gelmediği, üstelik 
vatandaşların eczanelerde satılabilen tıbbi cihazları acilen ve kolaylıkla temin 
etmelerinin sağlanmasında kamu yararı olduğu, satışı yasak ürünleri eczanelerde 
zaten bulamayacakları için yanlış yönlendirilmelerinin mümkün olmadığı göz 
önünde bulundurularak, ilgili duyurunun geri çekilmesini tüm yasal haklarımız 
saklı kalmak kaydıyla arz ve talep ederim.   
       Ecz. Nurten SAYDAN 
      TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
         GENEL BAŞKANI  
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                24/12/2014 
                TEİS2014-66 
 
 
T.C. 
BAŞBAKANLIK 
İDARİ VE MALİ İŞLER BAŞKANLIĞI'NA 
 
ANKARA 
 
 Konu : Suriye'li sığınmacılara ait reçetelerin ödenekleri hk. 
 
 
 Bilindiği üzere 2014 Mart ayından beri Suriye'li Hastalara ait reçeteler 
meslektaşlarımızın eczanelerinden karşılanmakta olup, bu reçetelere ait faturalar gerekli 
kontrollerden sonra AFAD Müdürlüklerine gönderilerek yapılan son kontrolden sonra 
eczanelere ödemesinin yapılması sağlanmaktadır.  
 
 Ancak Mart – Nisan 2014 aylarına ait faturalar haricinde kuruma teslim edilmiş ve son 
kontrolleri yapılmış faturaların ödemesi ödenek bittiği gerekçesi ile yapılamamış olup, Suriye'li 
sığınmacılara ilaç ve eczacılık hizmeti veren meslektaşlarımız ekonomik açıdan ciddi sorunlar 
yaşamaktadırlar. 
 
 Özellikle İstanbul'da yaklaşık 8 aydır ödeme alamayan meslektaşlarımızın mesleki ve 
insani duyarlılıklarından dolayı içine düştükleri bu zor durum göz önünde bulundurularak, 
AFAD İl Müdürlüklerine eczane reçete bedellerinin ödenebilmesi için yeterli ödenek 
gönderilmesi konusunda gerekli girişimin ivedilikle yapılması için gereğini bilgilerinize arz 
ederim.  
 
 
        Ecz. Nurten SAYDAN 
      TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
        GENEL BAŞKANI 
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          25/12/2014 
          TEİS2014-68 
 
TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ'NE 
ANKARA 
 
 
 Konu : Üye eczacılarımızdan defter tasdiki esnasında istenen Ticaret Sicil Numarası 
ya da MERSİS numarası hk. 
 
 Eczane sahibi üyelerimizden gelen yoğun başvurulardan elde ettiğimiz bilgiye göre, 
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 39. Maddesi dayanak gösterilerek eczacıların Ticaret Sicil 
Numarası ya da MERSİS numarası alması gerektiği , bu numarayı almamış olanların bazı 
noterlerce defter tasdiklerinin yapılmadığı bilgisine ulaşılmış olup, bu tip uygulamalar üyemiz 
eczane sahibi eczacıların tabi olduğu 6197 Sayılı Kanun başta olmak üzere bir çok kanuna 
aykırı olduğu gibi, söz konusu talebe dayanak olarak gösterilen 6102 Sayılı Kanun ve ilgili 
mevzuatına da aykırı olup, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nda tanımlanmış olan “tüccar” tanımı 
ile 6102 Sayılı Kanundaki “tacir” tanımının karıştırılmasından kaynaklandığını düşündüğümüz 
bu sorunun  giderilmesi ve defter tasdiki işlemlerinde Eczacı Odası Kayıt numarasının yeterli 
görülmesi gerekmektedir. Şöyle ki ; 
 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 154. maddesi ve diğer maddelerde tanımlanmış olan 
tacirin çoğulu anlamındaki “tüccar” tanımı, 6102 Sayılı Kanundaki “tacir” tanımından farklı 
olup, Vergi Usul Kanunundaki tüccar tanımına göre “iş yeri açılmamış olsa bile ticaret siciline 
veya mesleki bir teşekkülle kaydolmuş” kişiler yaptığı iş hacmi, büyüklüğü, cirosu ne olursa 
olsun tüccar sayılmıştır. Bu tanıma göre iş hacimlerine, yıllık mal alış ve/veya mal satış 
tutarlarına göre birinci sınıf tüccarlar, bilanço esasına göre; ikinci sınıf tüccarlar ise işletme 
hesabı esasına göre defter tutma zorunluluğunda olup, söz konusu tanımlama başlangıçta da 
belirttiğimiz gibi çiftçiler dahil tüm vergi mükelleflerinin ve işletmelerin Vergi Mevzuatına göre 
sınıflandırılması için yapılmış bir düzenlemedir. 
 Bu çerçeveden bakıldığında; 2011 yılında yayınlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununa göre “esnaf” ve “tacir” sınıflandırması meslek gruplarına ya da işletmenin yaptığı 
ciroya göre değil, yapılan işin vasfına yani şahıs şirketleri de dahil olmak üzere sermaye 
temelli kuruluşlar ile diğer işletmelerin ayrımına yönelik olarak belirlendiği açıkça 
görülmektedir. 
 Diğer taraftan yapılan son düzenleme ile; 6197 sayılı Eczaneler ve Eczane Hizmetleri 
Hakkındaki özel yasamız,kimlerin ne hal ve şartlarda eczacılık yapabileceklerini, eczane 
açabileceklerini belirlemiş, eczanelerde satılabilecek ürünleri de sınırlandırmıştır. Bir eczane 
sahibi eczacı, bu kanunda sayılanların haricinde ürün satamayacağı gibi, bu ürünleri de 
toptan ya da eczanesinin dışında reklam, kampanya ve internet gibi aracıları kullanarak da 
satamaz. Yani 6197 Sayılı özel yasamızda yapılan yeni düzenlemeye göre eczanelerimizin tacir 
vasfına sahip olmadığı belirginleşmiştir. 
 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun 15. Maddesine göre ekonomik faaliyeti 
sermayesinden fazla bedenî çalışmasına dayanan kişiler hukuki olarak “esnaf” olarak 
tanımlanmış olup, bu yüzden; eczacıların belli bir eğitim sonrası, belirli bir sermaye limiti 
olmadan açtıkları ve 6197 Sayılı Kanun gereği bilfiil başında bulunarak çalıştıkları iş yerleri 
olan eczaneler hukuki tanım olarak “şirket” sınıfına, eczacılar da “tacir” sınıfına 
girmemektedir. 
 Zira; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun 11. Maddesine göre ticari işletme “esnaf 
işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan” işletmeler olarak 
tanımlanmış olup, eczacıların böyle bir hedefi söz konusu olamayacağından ve kuruluşları 
gereği kendi özel kanunlarına göre kendi özel düzenlemeleri çerçevesinde açıldıklarından; 
Türk Ticaret Kanununa göre Tacir olarak değil, ancak yine aynı kanundaki sınıflandırmaya 
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göre hukuki manada “esnaf” olarak sınıflandırılmaları mümkündür. 
 Diğer taraftan; yine 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun 11. Maddesine istinaden 
21/07/2007 tarih 26589 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Esnaf Ve Sanatkâr İle Tacir Ve 
Sanayicinin Ayrımına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararına göre de; 
 “...Esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı iken, daha sonraki yıllarda yıllık alış veya satış 
tutarları ya da gayri safi iş hasılatı, esnaf ve sanatkâr sayılma hadlerini aşanların kendileri 
istemedikçe ticaret siciline ve dolayısıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki 
odalara kayıt için zorlanmaması,…” hükme bağlanmıştır. 
 Yani, bu düzenleme ile; esnaf ve sanatkâr sayılma hadlerini aşanların kendileri 
istemedikçe ticaret siciline kayıt için zorlanması mümkün olmayıp, yıllık alış veya satış tutarları 
ya da gayri safi iş hasılatı esnaf ve sanatkâr sayılma hadlerinin altı katını aşanların ticaret 
siciline kayıtlarının aktarılması da bağlı bulundukları odanın bildirimiyle mümkün olabilecek 
olup, yine 6197 sayılı özel yasamız ve 6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği ve ilgili mevzuatlar 
gereği böyle bir aktarımın yapılabilmesi de mümkün değildir. 
 2 Ocak 2014 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren değişiklik ile 6197 
sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına 
“Eczaneler için ayrıca başka herhangi bir kurum veya kuruluştan kayıt veya onay 
belgesi aranmaz.” hükmü eklenmiş olduğundan ve yine 12 Nisan 2014 tarihli 
Eczaneler Hakkındaki Yönetmeliğin 13. maddesinin 1. fıkrasında yer alan  “Ruhsat 
düzenlenen eczaneler için belediyeden ayrıca bir iş yeri ruhsatı alınması ve 
belediyeye harç ödenmesi gerekmez. Herhangi bir Kurum veya Kuruluştan kayıt 
veya onay belgesi aranmaz.” hükmü getirilmiş olduğundan, eczacılardan 
yürürlükte olan  hiçbir yasal düzenlemeye göre herhangi bir resmi işlemi 
gerçekleştirebilmesi için, herhangi bir kurum ya da kuruluştan, herhangi bir belge 
alma zorunluluğu bulunmamakla birlikte, ticari belgelerinin üzerine de Vergi Usul 
Kanununda belirtilen bilgi ve ibarelerden başka bir  bilgi ya da ibare koyma 
zorunluluğu da bulunmamaktadır. 
 
 Ne Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatına, ne de Eczaneler ve Eczane Hizmetleri 
Hakkındaki Kanun ve ilgili mevzuata göre eczacıların  “tacir” olarak sınıflandırılması mümkün 
olmayıp, Vergi Usul Kanunu çerçevesinde yapılan düzenlemeler ve tanımlar dayanak kabul 
edilerek 6102 sayılı Kanundaki tanımların değiştirilmesi, genişletilmesi ve oluşturulan bu yeni 
tanım çerçevesinde işlem yapılamayacağı göz önünde bulundurularak;  konu hakkında üye 
eczacılarımız başta olmak üzere tüm eczane eczacılarının yaşadığı ve yaşayabileceği 
mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla, birliğinize bağlı bulunan noterliklerin  bu konuda 
bilgilendirilmesi, üye eczacılarımızdan Ticaret Sicil Numarası veya MERSİS numarası 
istenmemesi, eczacı odası sicil numarası ile defter tasdiki işlemlerini  yapabilecekleri 
konularında  yazılı bilgilendirmenin yapılması için gereğini bilgilerinize arz ederim. 
 
        Ecz. Nurten SAYDAN 
          TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
                   GENEL BAŞKANI 
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          25/12/2014 
          TEİS2014-69 
RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU 
BAŞKANLIĞI’NA 
ANKARA 
 
 Konu : Halk sağlığını tehdit eder boyuta ulaşan bitkisel ürünlerle tedavi ile ilgili 
televizyon programları hk. 
 Son yıllarda ülkemizde ve dünyada meydana gelen hızlı kentleşme sonucu doğal 
yaşama ve doğal ürünlere olan özlemin artmasıyla beraber kimyasal ürünlerden uzaklaşma 
çabasıyla yeniden gündeme gelen bitkisel ürünlerle tedavi arayışları bu alanın tekrar artan 
oranda halkın ilgisini çekmiş olup , yazılı ve görsel medyada bu konudaki ürünlerin tanıtım ve 
satışlarının artmasının yanı sıra, bilinçsiz tüketimin artmasıyla bu ürünler halk sağlığını ciddi 
anlamda tehdit eder boyuta ulaşmıştır.  

Özellikle çeşitli televizyon kanallarında yayınlanan kuşak programlarına davet edilen 
uzman ve yetkili sağlık personeli dahil, bitkisel ürünlerle tedavi (Fitoterapi) konusunda 
akademik yetkinliği olmayan kişilerin halkımızı yanlış ve eksik bilgilendirmesi sonucu 
üyelerimizin ve meslektaşlarımızın eczanelerine gelen hasta şikayetlerinde artış gözle görülür 
oranda artmış olup, yasal mevzuata aykırı ve halk sağlığını ciddi anlamda tehdit eder boyuta 
ulaşan bu tür yayınlar hakkında Kurumunuzca yasal mevzuatla verilmiş yetki gereği, ilgili tüm 
yayın kuruluşlarının uyarılması gerekmektedir. Şöyle ki ; 

Bitkisel ürünlerle tedavi (Fitoterapi) insanoğlunun tarihi kadar eski bir tedavi yöntemi 
olup, tarihi süreç içinde tabipler tarafından hastalara doğrudan uygulanmış, Galenus ile 
birlikte tababetten ayrılarak eczacılık mesleğinin temel uğraş alanlarından biri olmuştur. 
Bilimsel ilerlemeye bağlı olarak da hastalıkları bu ürünlerin içindeki etken maddelerin tedavi 
ettiği bulunmuş, bu ( hastalıklara etken) maddelerin izole edilmesi ile modern ilaç formlarına 
ulaşılmıştır. Örneğin; bir kilo portakalın yenmesiyle vücuda alınabilecek C vitamini ilk 
zamanlar izole edilerek, kimya biliminin ilerlemesiyle kimyasal sentezle elde edilerek ve tek 
seferde alınabilen tablet, ampul, şurup vb. ilaç formu verilerek ihtiyacı olan her hastaya , her 
koşulda (bitkinin yetiştiği yer ve zamandan bağımsız olarak) verilebilir hale getirilmiştir. 

Bu çerçevede ; gerek fitoterapi ürünü olsun , gerekse galenik form verilmiş ilaç olsun 
tarihin her döneminde ihtiyacı olan ve kullanılabilecek hastaya belirli dozda ve belirli miktarda 
hekim tavsiyesi ve eczacı kontrolünde verilerek kullandırılmıştır. 

Zira ; belirli bir etken maddeyi taşıyan, belirli bir dozda ve belirli bir süreyle 
bir hastalığı tedavi etmek için kullanılması gereken her ürün ilaç olup, bitkisel  
tedavi ürünleri (fitoterapi ürünleri) de mutlaka doktor tavsiyesi ve eczacı 
kontrolünde her hastaya uygun bir şekilde verilmelidir. Bütün hastaların aynı doz 
ve miktarda ilaç kullanmasına yönelik olarak modern tıp literatüründe bir tedavi 
protokolü bulunmamaktadır. Zira ; her hasta ayrı bir vakadır. 

Bu yüzden de ; söz konusu ürünlerin nasıl kullanılacağı, tanıtımının nasıl 
yapılacağı, kimlerin yetkili olduğu gibi konular, ilgili mevzuat gereği Sağlık 
Bakanlığı’nın denetim ve kontrolünde olup, “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp 
Uygulamaları Yönetmeliği” gereğince Fitoterapi ürünlerinin bilim komisyonunun 
uygun görüşü alınarak belirlenmiş endikasyonları dahilinde sertifikalı tabip 
önerisiyle uygulanabileceği, tanıtımlarda tıbbi ürün tanıtımına ilişkin mevzuat 
hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 

Kurumunuza başvuru yapmamıza neden olan televizyon programlarında; yetkili / 
yetkisiz kişilerce hazırlanma, kullanma, kullanma süresi ve doz miktarı tarif  ve tavsiye edilen 
fitoterapi ürünleriyle hastaların özellikle kronik hastalıklarıyla ilgili kullanmış oldukları ilaçların 
etkileri , etkileşimleri vb. gibi her hastaya bağlı olarak değişiklik gösteren hastaya özgü 
özellikler görmezden gelinerek tedavi süreci olumsuz etkilenmekte, kimi zaman kullanmakta 
oldukları hayati önemi haiz ilaçları kullanmayı bırakmaları önerilmekte, program konuğu olan 
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kişilerin ürettiği ve sattığı fitoterapi ürünlerinin “bitkisel” ve “hiçbir yan tesiri olmadığı”na 
vurgu yapılarak bilinçsiz  tüketimi teşvik edilmekte, yapılan örtülü reklamlarla bilinçsiz 
kullanım sayısı arttırılarak  hastaların sağlıklarının ciddi zarar görmesine neden olunmakta ve 
ceza davalarına konu olacak şekilde modern tıp , tedavi yöntemleri ile eczacılık mesleği tezyif 
edilmekte, 1219 Sayılı Tababet Kanunu başta olmak üzere sağlıkla ilgili tüm yasal mevzuata 
aykırı bir şekilde teşhis ve tedavi uygulanmakta, gün geçtikçe de içeriğinde bu davranışların 
yapıldığı programların sayısı kurumunuz haricinde takip edilemeyecek miktarda artmaktadır. 

6112 Sayılı “Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun”un 
8. Maddesinin 1. Fıkrasının (I) bendinde yer alan “yayın hizmetlerinin genel sağlığa zarar 
verecek davranışları teşvik edemeyeceği” ile 9. Maddesinin 5.fıkrasının (e) bendinde yer alan 
“yayın hizmetlerinde ticari iletişimin sağlığa zarar verecek davranışa teşvik etmeme” ilkelerine 
aykırı bir şekilde yapılan bu yayınlar hakkında ;  

Tüm ulusal ve yerel yayın yapan televizyon kuruluşlarına, yine aynı kanunun 32.  
Maddesinin 2. Bendinde  yer alan “8 inci maddenin birinci fıkrasının diğer bentleri ile ikinci ve 
üçüncü fıkralarında ve bu Kanunun diğer maddelerinde belirlenen ilke, yükümlülük veya 
yasaklara aykırı yayın yapan medya hizmet sağlayıcıları uyarılır.” Amir hükmü gereği gerekli 
uyarının yapılmasını, bu tür yayınların ve içeriklerin ilgili yasal mevzuat gereği Kurumunuzca 
takip altına alınmasını, sonucun tarafımıza yazılı olarak bildirilmesi için gereğini bilgilerinize 
arz ederim. 

       ECZ. NURTEN SAYDAN 
           TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
            GENEL BAŞKANI 

 
                  25/12/2014
                  TEİS2014-70 
T.C. 
BAŞBAKANLIK 
MÜSTEŞARLIK MAKAMINA 
 
ANKARA 
 
 Konu : Suriye'li sığınmacılara ait reçetelerin ödenekleri hk. 
 
 Bilindiği üzere 2014 Mart ayından beri Suriye'li Hastalara ait reçeteler 
meslektaşlarımızın eczanelerinden karşılanmakta olup, bu reçetelere ait faturalar gerekli 
kontrollerden sonra AFAD Müdürlüklerine gönderilerek yapılan son kontrolden sonra 
eczanelere ödemesinin yapılması sağlanmaktadır.  Ancak Mart – Nisan 2014 aylarına ait 
faturalar haricinde kuruma teslim edilmiş ve son kontrolleri yapılmış faturaların ödemesi 
ödenek bittiği gerekçesi ile yapılamamış olup, Suriye'li sığınmacılara ilaç ve eczacılık hizmeti 
veren meslektaşlarımız ekonomik açıdan ciddi sorunlar yaşamaktadırlar. 
 Özellikle İstanbul'da yaklaşık 8 aydır ödeme alamayan meslektaşlarımızın mesleki ve 
insani duyarlılıklarından dolayı içine düştükleri bu zor durum göz önünde bulundurularak, 
AFAD İl Müdürlüklerine eczane reçete bedellerinin ödenebilmesi için yeterli ödenek 
gönderilmesi konusunda gerekli girişimin ivedilikle yapılması ve mağduriyetin giderilmesi için 
gereğini bilgilerinize arz ederim.  
           Ecz. Nurten SAYDAN 
      TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
               GENEL BAŞKANI 
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          30/12/2014 
          TEİS2014-71 
Sayın, 
Prof. Dr. Özkan ÜNAL 
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU 
BAŞKANI 
 
 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığına atanmanızdan dolayı sizi tebrik 
ediyor, önümüzdeki çalışma döneminde size başarılar diliyorum. Ülkemizin tek eczacı 
sendikası olan TEİS olarak kurumunuzla işbirliği içinde ilaç ve eczacılık mesleğini daha ileriye 
taşıyacağımıza inanıyoruz. 
 Bu vesileyle yeni yılınızı kutlar ve en kısa zamanda ziyaret talebimizi kabul etmenizi 
diliyorum. 
Saygılarımla 
               Ecz Nurten Saydan 
          Tüm Eczacı İşverenler Sendikası 
                Genel Başkanı 
 
 
 
            
                 30/12/2014 
                  TEİS2014-72 
Sayın,  
YADİGAR GÖKALP İLHAN 
SGK BAŞKANI 
 
ANKARA 
 
 Konu : Kurumunuz emekli sigortalı ve hak sahiplerinin maaşlarından kesilen katılım 
paylarının eczanelere ödemesinin gecikmesi hk. 
 
 Bilindiği üzere Sağlık Uygulama Tebliğ'inin 1.8.2 - Ayakta tedavide sağlanan ilaçlar için 
katılım payı başlıklı maddesinin (4). fıkrası gereği  “... ilaçlar için katılım payları; a) Kurumdan 
gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler için gelir ve aylıklarından mahsup 
edilmek suretiyle,...” tahsil edileceği hükme bağlanmış olup, uygulama kurumunuzca da bu 
şekilde uygulanmaktadır. 
 Söz konusu uygulama 6 Sıra No.'lu  Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği'nin İlaç 
Katılım Paylarının Aylıklardan Kesilmek Suretiyle Tahsiline İlişkin Esaslar başlıklı 22/07/2005 
tarihli ve 25883 sayılı Resmi Gazete ile değişik  C ve D bentlerindeki düzenlemeler 
çerçevesinde yapılmakta olup, söz konusu düzenlemelere göre; 
 Her bir eczane için ayrı ayrı kaydedilen tutarların ilgili ayın sonuna kadar 
eczaneye ödenmesi sağlanması ve gerekli muhasebe kayıtlarının yapılması, 
Emanetler Hesabına alınan ilaç katılım payları, 488 sayılı Damga Vergisi 
Kanununa ekli (2) sayılı tablonun I-C/5 inci fıkrası uyarınca resmi dairelere 
bırakılan emanet para niteliğinde olduğundan, kesintiye uğratılmadan ve 
beklenilmeksizin ödenmesinin sağlanması gerekmekte olup kurumunuzca da 
uygulama aralık ayına kadar bu şekilde yapılmaktaydı. Ancak; 
  
 2014 Kasım ayı ilaç ve optik katılım payları bilgisi muhasebeye intikal etmiş olmasına 
rağmen, Kasım ayına ait  bu bedellerin ertelenerek 05.01.2015 tarihinde bankalara 
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gönderilmesinin planlanmış olması söz konusu mevzuata aykırı olup , Kurumunuza yatırılması 
gereken primler dahil bir çok ödeme planlamasını bu düzen içinde yapan üye 
meslektaşlarımız da bu gecikmeden ekonomik açıdan olumsuz etkilenmiştir. 
 Kurumunuz emekli sigortalı ve hak sahiplerinin maaşlarından kesilen ve 
kurumunuza bırakılan emanet para niteliğinde olan ilaç katılım paylarının mevcut 
yasal düzenlemeler çerçevesinde ait oldukları ay içinde yatırılmasının sağlanması, 
oluşan aksaklığın ve gecikmenin giderilerek bir daha böyle bir gecikmenin 
yaşanmaması için gerekli tedbirin alınması için gereğini bilgilerinize arz ederim. 
 
        Ecz. Nurten SAYDAN 
            TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI  
            GENEL BAŞKANI 
 
 
          19/01/2015 
          TEİS2015-01 
T.C. 
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 
BAŞKANLIĞI 
GENEL SAĞLIK SİGORTASI 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
ANKARA 
 
    Konu : Yatan hasta reçetelerinde çıkan birikmiş Muayene Katılım Paylarının tahsilatı hk. 
 
  Bilindiği üzere Sağlık Uygulama Tebliği'nin 3.2.1. maddesi gereği sağlık hizmeti 
sunucularında yapılan ayakta muayene sonucu oluşan “Muayene Katılım Payı” ücreti 
kurumunuzdan gelir ya da aylık alanların maaşlarından, diğer kişilerin ise reçete ile ilk 
eczaneye müracaatında kişilerden tahsil edilmektedir. 
 Ancak; katılım payını eczaneye ödemek zorunda olan kişilerin hastaneye yatması ve 
kendileri için yatan hasta reçetesi düzenlenmesi durumunda daha önceye ait muayene katılım 
payları eczaneye ilk müracaatları olan bu yatış dönemindeki yatan hasta reçetesinde 
çıkmakta ve bu reçetelerdeki muayene katılım payı tahsilatında ciddi sorunlar yaşanmaktadır. 
 Bütün yatan hastaların fiziki ve maddi durumları da göz önünde bulundurularak 
üyemiz eczacıların ve hastaların mağduriyetinin önlenmesi için yatan hasta reçetelerinde 
çıkan birikmiş Muayene Katılım Payı ücretinin ötelenerek sadece ayakta tedavi reçetelerinde 
çıkmasının sağlanması için 2013 Yılı Sağlık Uygulama Tebliği'nin 1.8.1 – Ayakta tedavide 
hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı başlıklı (4) bendinin   
 “Sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayene sonucunda oluşan ve eczanelerce kişilerden 
tahsil edileceği belirtilen ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payları 
kişilerin “ayaktan, günübirlik, evde bakım reçete alt türlerinde hazırlanmış ” reçete 
ile eczaneye ilk müracaatında kişilerden tahsil edilir.”   
 şeklinde düzenlenmesi için gereğini bilgilerinize arz ederim.  
 
        Ecz. Nurten SAYDAN  
      TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
        GENEL BAŞKANI 
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          20/01/2015 
          TEİS2015-02 
 
TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ'NE 
ANKARA 
 
 İlgi    : 29/12/2014 Tarih  Hukuk-3681 sayılı yazınız   
 
 Konu : Üye eczacılarımızdan defter tasdiki esnasında istenen Ticaret Sicil Numarası 
ya da MERSİS numarası hk. 
 
 İlgili yazınızda ; Eczacılara ait defterlerin noterliklerde tasdiklerinde Adalet Bakanlığı 
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'nün görüşlerini içeren 1994/20 sayılı Genelgeniz ile 19/12/2012 
Tarihli “Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ” hükümlerine göre işlem yapıldığı belirtilerek ilgili 
bakanlıklara başvurmamız gerektiği bildirilmiştir. 
 Oysa ;  10.11.2003 tarihli 47 numaralı Genelgede yer alan  “... Birliğimizce 
çıkarılan 1986/11; 1990/80; 1991/73; 1992/5; 1993/95; 1994/20; 1997/67; 2000/52; 
2001/14-48 ve 2002/52 sayılı genelgelerimizin tamamı ile 1986/76 sayılı genelgenin 4.bendi, 
1992/62 sayılı genelgemizin (a) bendi ve son fıkranın (tacirler tarafından tutulan defterlerin 
noterlerce tasdikinden önce mükelleflerden Ticaret Sicili Tasdiknamesi istenmesi) hükmü 
yürürlükten kaldırılmıştır. “hükmü ile işleminize dayanak olarak gösterilen 1994/20 
Sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmış ve noterliklerce defter onayı sırasında 
ticaret ve esnaf sicil tasdiknamesi istenmeden işlem yapılması gerektiği 
belirtilmiştir. Uygulamanıza dayanak olarak gösterdiğiniz 19/12/2012 Tarihli “Ticari 
Defterlere İlişkin Tebliğ” ise 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu dayanak gösterilerek hazırlanmış 
olup, daha önceki başvurumuzda da belirttiğimiz üzere Tebliğ'de tanımlanan tacir; Ticaret 
mevzuatında belirtilen tacir tanımı kapsamında olduğundan ve eczaneler de 6102 Sayılı Türk 
Ticaret Kanunun 11. Maddesine istinaden 21/07/2007 tarih 26589 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanan Esnaf Ve Sanatkâr İle Tacir Ve Sanayicinin Ayrımına İlişkin Bakanlar Kurulu 
Kararına göre “tacir” kapsamda olmadığından, ilgili bakanlıklara yapabileceğimiz bir 
başvuru olmadığı göz önünde bulundurularak; 
 Mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde işlem yapılması ve konu hakkında üye 
eczacılarımız başta olmak üzere tüm eczane eczacılarının yaşadığı ve yaşayabileceği 
mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla, birliğinize bağlı bulunan noterliklerin  bu konuda 
bilgilendirilmesi, üye eczacılarımızdan Ticaret Sicil Numarası veya MERSİS numarası 
istenmemesi, eczacı odası sicil numarası ile defter tasdiki işlemlerini  yapabilecekleri 
konularında  yazılı bilgilendirmenin yapılması için gereğini bilgilerinize arz ederim. 
 
        Ecz. Nurten SAYDAN 
          TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
            GENEL BAŞKANI 
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          29/01/2015 
          TEİS2015-03 

 
Liba Laboratuarları A.Ş. ‘ne 
Otağtepe Cad. No:5 
Kavacık Anadoluhisarı, 
İstanbul - Türkiye 
 
Konu :  Firmanıza ait EMADINE %0.05 STERIL OFT.SOL.5 ML adlı ilaca  uygulanması 
gereken %31,93 oranındaki kamu indiriminin yapılmaması hk. 
 

Ekte bulunan proforma faturada da görüldüğü üzere; firmanız tarafından yapılması 
gereken ama yapılmayan %31,93 ‘lük Kamu Kurum İndirimi, ilaç sektörünün imzaladığı ekte 
yer alan protokol dahil bir çok yasal mevzuata aykırı bir durum oluşturduğu gibi, ilaç ve 
eczacılık hizmetinin sunumunda üyemiz eczacıların haksız ve hukuka aykırı bir şekilde zarara 
uğramasına neden olmaktadır. 

Ecza Depolarından 13,65 TL’ye  eczanelerimize gelen, SGK tarafından 11,62TL ödenen 
firmanıza ait ürünün hasta vatandaşlara verilebilmesinin devamının sağlanması için gerekli 
Kamu indiriminin acilen uygulanması gerekmektedir. 

Haksız ve hukuka aykırı uygulamanın biran evvel düzeltilmesini, sonucun tarafımıza 
yazılı olarak bildirilmesi için gereğini, her türlü yasal hakkımız saklı kalmak üzere firmanızdan 
talep etmekteyiz.   

Bilgilerinize sunarım. 
 
             Ecz. Nurten SAYDAN 
        TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 

          GENEL BAŞKAN 
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          02/02/2015 
          TEİS2015-04 
SEYDİLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA 
Şehit Şerife Bacı Cad. 
Seydiler Merkez –KASTAMONU  
 

Konu: Üye meslektaşlarımızdan gelen bildirimler doğrultusunda belediyenizce istenen 
HAFTA SONU izin belgesi hk. 

Üye meslektaşımızdan gelen bildirimlere göre Belediyenizce; ilçenizde bulunan 
eczanelerden hafta sonu izin belgesi istenmekte olup, bu talebiniz yasalara, yönetmeliklere 
aykırı, hukuksuz bir uygulamadır. Şöyle ki; 

21/1/1924 tarih/54 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 394 sayılı 
“Hafta Tatili Hakkında Kanun”un 4. maddesi A) bendinde: 
 “Atide zikrolunan müesseseler yevmi mahsusta hafta tatilinden 
müstesnadır :                                                                       
            A - (Değişik 1/12/1926 - 936/1 md.) Hastaneler, dispanserler, eczaneler, 
etıbba ve diş muayenehaneleri, kimya ve bakteriyoloji laboratuvarları, hamamlar 
ve tephirhaneler.” hükmüyle serbest eczanelerin hafta tatilinden müstesna 
olduğu açıkça vurgulanmaktadır.  
Ayrıca; 

12 Nisan 2014 tarih ve 28970 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında 
Yönetmelik’te  

“Nöbetçi eczanelerin çalışma düzeni 
MADDE 35 – (1) Eczacı odası veya temsilcisi tarafından eczanelerin bulundukları yerlerin 
özellikleri ve mevcut eczane kapasitesi göz önüne alınarak eczane çalışma saatleri, nöbet 
tutulup tutulmayacağı, nöbet tutulacak ise nöbet tutulacak günler ve çalışma saatleri ile kaç 
adet eczanenin nöbetçi kalacağı belirlenir ve bir nöbet listesi hazırlanır. Bu listeler, hizmette 
aksaklık yaratmayacak şekilde zamanında ilçe ve il sağlık müdürlüğüne gönderilir. İlçe ve il 
sağlık müdürlüğünün kabul ve onayı ile uygulamaya konulur.” hükmü yer almaktadır. 

Dolayısıyla İl genelindeki serbest eczanelerin nöbet düzeninin belirlenmesi 
yetkisi doğrudan İl Sağlık Müdürlüğü’nün yetkisinde olup yukarıda belirtilen 
yönetmelikten de açıkça anlaşılacağı üzere eczacı odalarının hazırladığı nöbet 
listelerinde de son karar ve onay mercii İl Sağlık Müdürlüğü’dür. 

Ayrıca 6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki Kanun un 5. Maddesinde yer alan 
;  
“…Eczaneler için belediyeden ayrıca bir iş yeri ruhsatı alınması ve belediyeye harç 
ödenmesi gerekmez. Eczaneler için ayrıca başka herhangi bir kurum veya 
kuruluştan kayıt veya onay belgesi aranmaz.” Amir hükmü gereği Belediyenizin 
eczanelere ruhsat, izin vb. belge verme yetkisi bulunmamaktadır. 

Bu yüzden hukuka aykırı , hiçbir yasal gerekçeye dayanmayan uygulamadan 
vazgeçilmesi gerekmekte olup, tüm yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla gereğini 
bilgilerinize arz ederim. 

 
                                                                    Ecz. Nurten Saydan 

                 Tüm Eczacı İşverenler Sendikası 
                                                                     Genel Başkanı 
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          06/02/2015 
          TEİS2015-05 
GÜMÜŞOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA 
Gümüşova –DÜZCE 
 

Konu: Üye meslektaşlarımızdan gelen bildirimler doğrultusunda belediyenizce istenen 
HAFTA SONU izin belgesi hk. 

Üye meslektaşımızdan gelen bildirimlere göre Belediyenizce; ilçenizde bulunan 
eczanelerden hafta sonu izin belgesi istenmekte olup, bu talebiniz yasalara, yönetmeliklere 
aykırı, hukuksuz bir uygulamadır. Şöyle ki; 

21/1/1924 tarih/54 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 394 sayılı 
“Hafta  Tatili Hakkında Kanun”un 4. maddesi A) bendinde: 
 “Atide zikrolunan müesseseler yevmi mahsusta hafta tatilinden 
müstesnadır :                                                                       
            A - (Değişik 1/12/1926 - 936/1 md.) Hastaneler, dispanserler, eczaneler, 
etıbba ve diş muayenehaneleri, kimya ve bakteriyoloji laboratuvarları, hamamlar 
ve tephirhaneler.” hükmüyle serbest eczanelerin hafta tatilinden müstesna 
olduğu açıkça vurgulanmaktadır.  
Ayrıca; 

12 Nisan 2014 tarih ve 28970 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında 
Yönetmelik’te  

“Nöbetçi eczanelerin çalışma düzeni 
MADDE 35 – (1) Eczacı odası veya temsilcisi tarafından eczanelerin bulundukları yerlerin 
özellikleri ve mevcut eczane kapasitesi göz önüne alınarak eczane çalışma saatleri, nöbet 
tutulup tutulmayacağı, nöbet tutulacak ise nöbet tutulacak günler ve çalışma saatleri ile kaç 
adet eczanenin nöbetçi kalacağı belirlenir ve bir nöbet listesi hazırlanır. Bu listeler, hizmette 
aksaklık yaratmayacak şekilde zamanında ilçe ve il sağlık müdürlüğüne gönderilir. İlçe ve il 
sağlık müdürlüğünün kabul ve onayı ile uygulamaya konulur.” hükmü yer almaktadır. 

Dolayısıyla İl genelindeki serbest eczanelerin nöbet düzeninin belirlenmesi 
yetkisi doğrudan İl Sağlık Müdürlüğü’nün yetkisinde olup yukarıda belirtilen 
yönetmelikten de açıkça anlaşılacağı üzere eczacı odalarının hazırladığı nöbet 
listelerinde de son karar ve onay mercii İl Sağlık Müdürlüğü’dür. 

Ayrıca 6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki Kanun un 5. Maddesinde yer alan 
;  
“…Eczaneler için belediyeden ayrıca bir iş yeri ruhsatı alınması ve belediyeye harç 
ödenmesi gerekmez. Eczaneler için ayrıca başka herhangi bir kurum veya 
kuruluştan kayıt veya onay belgesi aranmaz.” Amir hükmü gereği Belediyenizin 
eczanelere ruhsat, izin vb. belge verme yetkisi bulunmamaktadır. 

Bu yüzden hukuka aykırı , hiçbir yasal gerekçeye dayanmayan uygulamadan 
vazgeçilmesi gerekmekte olup, tüm yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla gereğini 
bilgilerinize arz ederim. 

 
                                                                    Ecz. Nurten Saydan 

             Tüm Eczacı İşverenler Sendikası 
                                                                 Genel Başkanı 
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                 06/03/2015 
                  TEİS2015-06 
 
TÜRK TABİBLER BİRLİĞİ'NE 
ANKARA 
 
 
 
 Konu : Doktorların kendileri adına reçete düzenlemeleri konusundaki mevzuat hk. 
 
 
 Bilindiği üzere hekimlerimiz yurdumuzun en ücra köşelerinde tek başlarına da olsalar 
sağlık  hizmeti sunmakta ve bu hizmeti de 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı 
İcrasına Dair Kanun 8.maddesi; “Türkiye’de hekimlik yapmak için bu yasada gösterilen 
nitelikleri haiz olanların genel olarak hastalıkları tedavi hakkı vardır” hükmü ile 1.maddesi; 
“Türkiye Cumhuriyetinde hekimlik yapmak ve her ne suretle olursa olsun hasta tedavi 
edebilmek için Türkiye Tıp Fakültesinden diploma almak ve Türk olmak gereklidir” 
hükümlerinin verdiği yetki çerçevesinde gerçekleştirmektedirler. 
 
  Yasada gösterilen nitelikleri taşıyan Tıp Fakültesi mezunu hekimin hasta tedavisi ve 
dolayısı ile reçete düzenleme yasal yetkisinde, birinci basamakta tanı konulabilecek düzeydeki 
kendi hastalığına tanı ve tedavi koymasını sınırlandıran bir hüküm de olmadığından hareketle, 
özellikle yurdumuzun ücra köşelerinde zor koşullarda hizmet veren hekimlerimiz kendi 
kullandıkları ve kullanmak zorunda oldukları ilaçları kendileri adına reçete edebilmekte ve 
ilaçlarını alabilmektedirler. 
 
 Yasal mevzuatta bu tür reçete yazılmasını engelleyen bir durum bulunmamasına 
rağmen, bazı bölgelerde Sosyal Güvenlik Kurumu reçete kontrolörleri tarafından hiçbir yasal 
gerekçe gösterilmeksizin bu tip reçetelerin ödenmediği, ödenmeyeceği şeklinde söylemlerde 
bulunulduğu sendikamıza gelen bildirimler arasında olduğundan ;  
 
 Konuya ilişkin olarak, özellikle yurdumuzun ücra köşelerinde tek başlarına hizmet 
sunan hekimlerimizin kendileri adına reçete düzenlemelerine ilişkin tebliğ, genelge, genel yazı 
vb. diğer yasal mevzuat hakkında sendikamıza bilgi ve belge verilerek yaşanan ve 
yaşanabilecek hekim ve eczacı mağduriyetlerini önlememiz konusunda yardımcı olmanız için 
gereğini bilgilerinize sunarım. 
 
 Saygılarımla... 
 
           Ecz. Nurten SAYDAN 
               TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
              GENEL BAŞKANI 
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          13/03/2015 
          TEİS2015-07 
Sayın, 
Mehmet DOMAÇ  
AK Parti İstanbul Milletvekili 
ANKARA 

Değerli Vekilimiz, 
Üye meslektaşlarımıza geçmişe dönük olarak çıkarılan Bağ-Kur Prim 

borçları sebebi ile çok büyük mağduriyetler yaşanmaktadır. 01.10.2008 tarihinde 
5510 sayılı kanuna ilave edilen  80.maddenin 4/b bendi yüzünden bu sorun 
yaşanmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yaptığı geriye dönük inceleme sonrasında 
2013 yılı için yanında çalışan SSK’lı işçinin gelirinden daha az gelir beyan ederek Bağ-Kur 
primi yatıran her Bağ-Kur mensubu işverene Bağ-Kur prim farkı ve gecikme zammı 
çıkarılmaktadır.  Bugün itibariyle geriye dönük olarak borç çıkarılan işveren sayısı 
550 bindir. 
        5510 Sayılı Kanunun 80.maddesinin 4/b bendinde  yer alan : 

        “ Sigortalı aynı zamanda işveren ise aylık prime esas kazancı, çalıştırdığı 
sigortalıların prime esas günlük kazancının en yükseğinin otuz katından az 
olamaz. Aylık prime esas kazancı, çalıştırdığı sigortalının otuz günlük prime esas 
kazancından düşük olduğu tespit edilen sigortalıların aylık prime esas kazançları, 
tespit edilen kazanç düzeyine çıkartılarak aradaki farkın primi, 89 uncu madde 
hükümlerine göre gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmak suretiyle tahsil 
edilir.” 

Hükmüne göre 16 Mart 2015 Pazartesi günü alacağımız Aralık 2014 fatura 
bedellerinden büyük meblağlarda kesintiler olmuştur. Bu kesintiler eczanelerimiz 
başına 3 bin lira ile 30 bin lira arasındadır.  

Aldığımız bilgiye göre: Söz konusu yasal düzenleme 1 ekim 2008 yılında çıkmış 
olup, bu kesintiler sadece 2013 yılına ait hesaplanan kesintilerdir ve bu durumdan 
etkilenen işveren sayısı 550 bindir. Hukuka aykırı olarak bu borçlar bizlere tebliğ 
edilmemiş ve bilgi verilmemiş olup, adeta Şubat 2015 sonunda torba yasanın 
getirdiği imkan olan yapılandırmanın da bitmiş olması beklenmiştir. 

1 .10.2008 Tarihinden beri bu madde ile ilgili kurumdan uyarı gelmemiş ve 
duyuru yapılmamıştır.Şubat ayında e-devlet üzerinden  borç sorgulaması 
yapıldığında “borcu yoktur “ belgesi alınmış olup, böyle bir borçtan üye ve 
meslektaşlarımızın bilgisi bulunmamaktadır. 

2008-2013 yılları arasını kapsayan döneme ait, şu anda bizlerin ve 
kimsenin bilmediği yapılacak kesintiler için de söz konusu yasal düzenlemeden 
kaynaklı yeni mağduriyetler yaşanacaktır. Öyle ki, bu dönem içerisinde emekli 
olmuş işverenlerin emeklilikleri prim borcundan dolayı iptal edilecek, borçlu 
mükellefler ve aileleri sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak, ameliyat 
olamayacak ve hayati kronik hastalıklara sahip birçok hasta ilaçsız kalacaktır. Bu 
durumun yaratacağı toplumsal kaos dikkate alınmalıdır.  Yaşanan ve yaşanacak 
mağduriyet hem mesleğimiz hem de bütün işverenler için çok büyüktür. Bu 
sıkıntılı durumun çözülmesine olanak sağlayacak, yasal düzenleme teklifimiz ekte 
sunulmaktadır.  Bu yasa teklifinin ivedilikle gerçekleşebilmesi için katkılarınızı 
bekler gereğini bilgilerinize arz ederim.  

Saygılarımla. 
        Ecz. Nurten SAYDAN 

TEİS GENEL BAŞKANI  
 
 



 155 

GEREKÇE 
 
31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu'nun 80. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendi, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 
prim gelirlerini arttırır gibi gözükse de, kayıt dışılığı artıracaktır. Bununla birlikte,  
işverenin daha az Bağ-Kur primi ödemek amacıyla, yanında çalıştırdığı işçilerin 
SGK primlerini gerçekte olduğundan daha az ödemesine sebep olacağından 
Sosyal Güvenlik Kurumu toplam prim gelirlerinde çok ciddi azalmaya yol 
açacaktır.  
 
YASA TEKLİFİMİZ 
 

31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu'nun 80. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. Bu 
madde kapsamında beyanları yükselenlerden talep edenlerin beyanları, talepleri 
doğrultusunda değiştirilir.  
 
YÜRÜRLÜK  
 
Bu madde 01/10/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe 

girer.  

 
          

 
         09/04/2015 
                                                                                      TEİS2015-11 
 
Sayın, 
 
Prof. Dr. Özkan ÜNAL 
 
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU  
BAŞKANI 
 
ANKARA 
 
 

 Sendikamız, 27 Nisan 2006 yılında Ankara'da faaliyete geçmiştir. Faaliyet gösterdiği iş 
kolu 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa ekli (1) sayılı cetvelde belirlenen 
17 nolu Sağlık ve Sosyal Hizmetler iş koludur.   
 Sendikamızın amacı; kurulu bulunduğu işkolunda faaliyette bulunan gerçek kişi eczacı 
işverenlerin hak ve menfaatlerini tüm yasal zeminlerde, kamu ve özel kuruluşlar nezdinde 
korumak, kollamak ve geliştirmektir. Çalışma yaşamında ve hayatın diğer alanlarında 
üyelerinin ve diğer tüm eczacıların ekonomik, demokratik, kültürel, iktisadi, sosyal, mesleki, 
hukuksal haklarını ve çıkarlarını korumak geliştirmek, dayanışma ve yardımlaşmalarını 
sağlamak bu yönden müşterek menfaatlerini korumak ve müşterek menfaatler yönünden 
üyelerini temsil etmektir.   
 Son yıllarda ilaç ve eczacılık alanındaki baş döndürücü hızda gerçekleşen değişim 
süreci ve bu süreçte yaşanan sorunlar, özellikle de ilaç fiyatları ve eczacı kar oranlarındaki 
değişikliklerden meydana gelen sorunlar, kalıcı bir çözüm bulunması zorunluluğunu 
getirmiştir. 
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Yaşanan sorunların azaltılması ve ortadan kaldırılmasının sağlanması, ekonomik 
darboğaz içine girmiş eczanelerin ilaç ve eczacılık hizmetini sürdürebilmesi için tüm dünyada 
olduğu gibi ülkemizde de ilaç fiyatlarına bağlı eczacı kar oranı uygulamasının yanı sıra eczacı 
meslek hakkı uygulamasının da artık gecikmeksizin hayata geçirilmesi gerekmektedir.  

Bu amaçla eczacı meslek hakkı uygulamasına ilişkin olarak ve eczacı karlılığı ile ilaç 
fiyat hesaplamasına yönelik olarak sendikamızca yapılmış olan çalışma ve bu konuda 
yapılmasını talep ettiğimiz yasal değişiklik tasarısı önerimiz gereği ve desteğiniz için ekte 
bilginize sunulmuştur. 

Saygılarımla, 
     Ecz. Nurten Saydan 

                 Tüm Eczacı İşverenler Sendikası 
                                                                              Genel Başkanı 
 
 
 

         17/04/2015 
         TEİS2015-12 

TC 
SAĞLIK BAKANLIĞI 
TÜRKİYE İLAÇ ve TIBBİ CİHAZ  KURUMU  
BAŞKANLIĞI'NA 
 
          Sadece eczanelerde satılabilecek ürünler ile, eczanelerde de satılabilecek ürünlerin 
neler olabileceği, kurumunuza tarafından yayımlanan  Eczacılar ve Eczaneler Hakkında 
Yönetmelik’in 42. Maddesinde tanımlanmıştır. 
          Ülkemizin en ücra köşelerinde bile sağlık hizmeti sunan eczanelerimiz, halkımıza 24 
saat kesintisiz sağlık hizmeti sunmaktadır. İlaca ve tıbbi malzemelere en kolay ulaşımın, 
ancak eczaneler aracılığıyla olanaklı olduğu da açıktır. 
          Ancak, bir takım tıbbi malzemenin eczanelerimizde satılması konusunda bir takım 
tereddütler ve yanlış bilgilendirmeler yapılmakta , bu da eczacılarımızı bu ürünlerin 
tedarikinde ve satışında sıkıntıya sokmaktadır. 
         Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik’in, 42. Maddesinin 2.fıkrasının  d bendinde, 
“kapsamı kurumca belirlenen tıbbi malzemeler”, ifadesi yer almaktadır. Bu sebeple tıbbi 
malzemelerin eczanelerimizde satılması yönünde, hukuka ve yönetmeliğe aykırı bir durum söz 
konusu değildir. Bununla birlikte, 4. fıkrasında ise  “tıbbi malzemenin kapsamı ihtiyaç 
durumuna göre belirli aralıklarla Kurumca belirlenerek ilân edilir.” denilmektedir. 
         Kişinin kolaylıkla kendi kendine kullanabileceği ve uygulayabileceği , suiistimali ve 
sağlık yönünden  kişiye zararı  olanaklı olamayan bir çok tıbbi ürün şu anda bir çok 
eczanemizde hastalarımıza sunulmaktadır. 
         Tansiyon aletleri, şeker ölçüm çubukları ve makineleri, ateş ölçerler, el bilek ateli vb 
ortopedik malzemeler gibi hastaların kolaylıkla kendi kendine, evinde 
uygulayabileceği/kullanabileceği birçok ürün mevcuttur. Bu ürünlere en kolay ulaşım yolu ise 
yukarıda da belirttiğimiz üzere eczanelerdir. 
         Oluşan tereddütlerin giderilmesi için, Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik’in, 
42. Maddesinin, 4. Fıkrasında yer aldığı üzere, eczanelerde satılabilecek bu ürünlerin 
listesinin, yukarıda anlattığımız gerekçeler göz önüne alınarak hazırlanması zarureti vardır. 
          Bu sebeple, gereken çalışmanın ivedilikle yapılarak sonuçtan sendikamıza bilgi 
verilmesi hususunu bilgilerinize arz ederim. 
 

       Ecz. Nurten Saydan 
                   Tüm Eczacı İşverenler Sendikası 
                                                                           Genel Başkanı 
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        25/05/2015 
        TEİS2015-13 

 
 

T.C.  
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ  

ECZACILIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI’NA 
İlgi yazınız ekinde gönderilen müfredatın geneline bakıldığında geleneksel eczacılık 

bilimleri derslerinin yanında günümüz eczacılığına uygun derslerle birlikte hazırlandığını 
görmek bizleri mutlu ettiğini belirtmek istiyoruz. 

TEİS olarak belirttiğimiz konularda yapılacak güncelleme ve ilavelerle eczacı olacak 
gençlerimize karşılarına çıkacak durumlarla daha etkin başa çıkabilmelerini amaçladık.  

İlgi yazınız ekinde gönderilen müfredat için tarafınızdan istenen görüş ve önerilerimiz 
aşağıda dikkatinize sunulmuştur. 
 Saygılarımızla… 
                 Ecz. Nurten SAYDAN 
            TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI  
        GENEL BAŞKANI 
 

MÜFREDAT HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİMİZ: 
1) Bilgisayar dersi içerisinde eczanede kullanılan programlar, stok takip programları, 

medula vb. eczane açacaklara yönelik yardımcı programlar tanıtılabilir ve yaygın 
kullanılan programların demo eğitimlerin yapılabilir (Son eğitim yılı içinde). 

2) Eczacılık tarihi içinde eczacı sendikalarının dünyadaki ve Türkiye’deki tarihi ve ecza 
kooperatiflerinin önemi eklenebilir. Ayrıca mesleki etik konusunda en büyük 
problemlerimizden biri olan muvazaa ayrıntılı işlenerek bu yöne yönelebilecek 
gençlerin engellenmesi sağlanabilir. 

3) Halk sağlığı dersinde eczacının halk sağlığındaki yeri konusu işlenebilir. 
4) İş güvenliği son zamanların en önemli konularından olması itibariyle “eczanelerde iş 

güvenliği” halk sağlığının içinde işlenebilir. 
5) İlk yardım dersinde hepimizin karşılaşabileceği “epilepsi krizi geçiren bir kişiye nasıl 

müdahale edilmelidir” konusu ve “boğulmalarda ilkyardım” işlenebilir. 
6) Farmasötik teknoloji laboratuar derslerinde güncel ve en çok karşılaşılan majistral 

reçetelerin hesaplanması ve hazırlanması öğrencilere daha faydalı olacaktır.  
7) Farmakognozi laboratuar dersinde bitkisel çay hazırlama teknikleri ve bitkisel çay 

reçeteleri diye bir konu başlığı açılabilir.  
8) İlkyardım ve tıbbi ilk yardım olarak içeriği aynı iki ders görünüyor farklı yarıyıllarda. 

Tekrar amaçlıysa çok iyi düşünülmüş, öyle değilse ilk ve son senelerde tekrar edilmesi 
toplum sağlığı için çok faydalı olacaktır. 

9) Seçmeli ders olarak açılmasının veya uygun dersler içerisinde ayrıntılı olarak 
işlenmesinin faydalı olacağını düşündüğümüz konular: 

Kozmetik ve dermokozmetik ürünler 
Eczane ekonomisi, muhasebe ve vergiler 
Ağız ve diş sağlığı 
Medikal ürünler ve kullanım alanları 
Eczacılık İngilizcesi 
İlaç dışı ürün satış teknikleri 
Farmasötik bakım 
Gıda takviyeleri ve uygun kullanımları 
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          01/06/2015 
          TEİS2015-14 
T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ  KURUMU 
BAŞKANLIĞI’NA 
ANKARA 
  
  
İLGİ:21/05/2015 tarih 61826564-045 sayılı yazınız 
  
         17/04/2015 tarih 2015-12 sayılı yazımız ile kurumunuza başvurmuş ve  Eczacılar ve 
Eczaneler Hakkında Yönetmelik’in 42. Maddesinin 4. Fıkrası’nda yer alan,  “tıbbi 
malzemenin kapsamı ihtiyaç durumuna göre belirli aralıklarla Kurumca 
belirlenerek ilân edilir.” amir hükmü gereğince, eczanelerde satılabilecek tıbbi 
malzemelerin listesinin ivedilikle yayımlanmasını talep etmiştik. 
         Ancak, ilgi yazınızda, “Ülkemizde ve dünyada çok geniş bir ürün yelpazesine sahip olan 
ve hızla gelişen teknoloji ile çeşitliliği artan tıbbi cihazların ürün bazında tek tek listelenmesi 
söz konusu olmayıp eczanelerde satışı yapılabilecek tıbbi cihazların Yönetmelikte belirtilen 
kapsamda değerlendirilmesi, ürün bazında ayırım yapılamaması halinde Kurumumuzdan 
görüş alınması gerekmektedir” denilerek, belirsizlik giderilmediği gibi, satılmak istenen her bir 
ürün için görüş alınması istenerek konu daha da içinden çıkılmaz bir hale dönüştürülmüştür. 
         Oysa ki, ilgili yönetmelik Kurumunuza eczanelerde satılabilecek ürünlerin listelerinin 
yayımlanmasını, üstelik bu listenin belirli aralıklarla güncellenmesi gerektiği açıkça ifade 
edilmektedir. 
        Durum böyle iken, satılacak her bir ürün için Kurumunuzdan görüş istenmesi izahtan 
varestedir. 
         Sonuç olarak, Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik’in 42. Maddesinin 
4. Fıkrası’nın yerine getirilmesi talebimizi bir kez daha yineler, gereğini 
bilgilerinize arz ederim. 
 

      Ecz. Nurten Saydan 
                        Tüm Eczacı İşverenler Sendikası 
                                                                            Genel Başkanı 
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          08/07/2015 
          TEİS2015-27 
Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. 
 
SURYAPI & AKEL İŞ MERKEZİ 
Rüzgarlıbahçe Mah. Şehit Sinan Eroğlu Cad: No 6 
34805 Kavacık - Beykoz - İstanbul 

 
Sayın Yetkili, 
Sağlık Sektörünün bileşenleri olarak ilaç firmaları ve serbest eczaneler, ülkemizdeki 

ilaç hizmetini bir uyum içinde götürmeye çalışmaktayız. Fakat son yıllardaki ilaç fiyat düşüşleri 
sonrasında tarafların yasal ve etik açıdan  üzerine düşeni yapmaması özellikle eczanelerimizi 
ekonomik açıdan zor durumda bırakmaktadır. 

Eczanelerimiz fiyat düşüşlerinden doğan ve firmalar tarafından ödenmeyen fiyat 
farklarından dolayı zarar etmektedir. Ayda dört kere tekrarlanan ve çok sayıda ilacı içeren 
fiyat düşüş listelerini eczacının takip etmesi pratikte mümkün olmamaktadır. Ancak stokunda 
fazla sayıda olan ya da yüksek fiyatlı olan birkaç kalem ilacı takip edebilmekte ve bunların 
depoya iadesini sağlayıp zararını azaltmaya çalışmaktadır. 

Üyelerimiz tarafından, 29 Haziran 2015 tarihinde fiyat düşüşü olacak EXFORGE 5/160 
MG 28 FILM TABLET , EXFORGE 10/160 MG 28 FILM TABLET, FORADIL COMBI 200 MCG 120 
KAPSUL ve FORADIL COMBI 400 MCG 120 KAPSUL isimli ilaçlarınız için depolara  iade işlemi 
yapılamamıştır. Gerekçe olarak da 29.06.2015 tarihinde uygulamanız gereken fiyat düşüşü 
uygulamasının firmanızca  22.06.2015 tarihine çekildiği ecza depoları tarafından sendika 
üyelerimize  söylenmiştir. Halbuki TİTCK tarafından 19.06.2015 tarihinde yayınlanan listede 
ürünlerinizin fiyat düşüş tarihi uygulaması 29.06.2015 tarihi olarak görülmektedir. 

Yine ; TİTCK tarafından 3 Temmuz 2015 tarihinde yayınlanan listeye göre 13 Temmuz 
2015 tarihinde uygulamaya geçmesi gereken Exelon Patch 5 adlı ilacın fiyat değişikliğinin 
firmanızca  6 Temmuz 2015 tarihine çekildiği bildirilmiştir. 

Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı’nın  Fiyat 
Değerlendirme Komisyonu Başlıklı 3. Maddesinin 3.bendinde yer alan  
“İlaçların fiyatlarında ancak Fiyat Değerlendirme Komisyonunca belirlenecek 
oranlarda artış yapılabilir. Fiyat listesinde yapılacak değişiklikler, yayımlandığı 
tarihten 5 iş günü sonra uygulanmaya başlanır.Ancak, fiyat listesine ilave edilen 
yeni ürünler için bu süre beklenilmez. Depocuya satış fiyatı belirlenirken referans 
fiyata uygulanan oranların düşüşü nedeniyle eczane stoklarında meydana 
gelebilecek stok zararları, firmalar tarafından ecza depolarına, depolar tarafından 
da eczanelere ödenir. Bu kapsamda yapılacak işlemlerde, eczacılar tarafından İlaç 
Takip Sistemine yapılan bildirimler esas alınır. Fiyat Değerlendirme Komisyonu 
kararı sonucu yapılan fiyat artışları söz konusu  olduğunda, firmaların talebi 
halinde firmanın kendi ilaçlarına ait eczane stok bilgileri İlaç Takip Sistemi 
aracılığı ile ilgili firmayla paylaşılır. Firmaların kendi istekleriyle yapılan fiyat 
düşüşlerinde ise, eczane stoklarında oluşacak kayıpların telafi edileceğinin ilgili 
firma tarafından taahhüt edilmesi kaydıyla bu süre beklenilmeyebilir.” 

Amir hükmüne aykırı bir şekilde firmanızca hem Türkiye İlaç Tıbbi Cihaz Kurumu’nun 
ilan ettiği tarihten önce yeni fiyat uygulamasına gidilmiş hem de üye meslektaşlarımızın 
stoklarında bulunan ilaçlarında oluşan zarar karşılanmadığı gibi bu zararının karşılanması da 
engellenmiştir. 
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Üye Meslektaşlarımızın son yıllarda yaşadığı fiyat düşüşlerinden oluşan 
mağduriyeti daha da arttıran, sürdürülebilir bir ilaç hizmetinin önünde bir engel 
daha oluşturan ve  yasal mevzuata açıkça aykırı olan bu uygulamadan 
vazgeçmenizi, oluşan mağduriyeti  ivedilikle gidermenizi, her türlü yasal hakkımız 
saklı kalmak kaydıyla  bilgilerinize sunarız.  

Saygılarımızla… 
             Ecz. Nurten SAYDAN 
     TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
                GENEL BAŞKANI 

 
 
 
              08/07/2015 
              TEİS2015-28 
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU 
BAŞKANLIĞI’NA 
 
ANKARA 
 

Konu: Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı’nın  Fiyat 
Değerlendirme Komisyonu Başlıklı 3. Maddesinin 3. Fıkrasına aykırı hareket eden firmalar hk. 

 
Sağlık Sektörünün bileşenleri olarak ilaç firmaları ve serbest eczaneler, ülkemizdeki 

ilaç hizmetini bir uyum içinde götürmeye çalışmaktayız. Fakat son yıllardaki ilaç fiyat düşüşleri 
sonrasında tarafların yasal ve etik açıdan  üzerine düşeni yapmaması özellikle eczanelerimizi 
ekonomik açıdan zor durumda bırakmaktadır. 

Eczanelerimiz fiyat düşüşlerinden doğan ve firmalar tarafından ödenmeyen fiyat 
farklarından dolayı zarar etmektedir. Ayda dört kere tekrarlanan ve çok sayıda ilacı içeren 
fiyat düşüş listelerini eczacının takip etmesi pratikte mümkün olmamaktadır. Ancak stokunda 
fazla sayıda olan ya da yüksek fiyatlı olan birkaç kalem ilacı takip edebilmekte ve bunların 
depoya iadesini sağlayıp zararını azaltmaya çalışmaktadır. 

Üyelerimiz tarafından, 29 Haziran 2015 tarihinde fiyat düşüşü olacak EXFORGE 5/160 
MG 28 FILM TABLET , EXFORGE 10/160 MG 28 FILM TABLET, FORADIL COMBI 200 MCG 120 
KAPSUL ve FORADIL COMBI 400 MCG 120 KAPSUL isimli ilaçlar için depolara  iade işlemi 
yapılamamıştır. Gerekçe olarak da 29.06.2015 tarihinde uygulanması gereken fiyat düşüşü 
uygulamasının ilgili firma tarafından  22.06.2015 tarihine çekildiği ecza depoları tarafından 
sendika üyelerimize  söylenmiştir. Halbuki Kurumunuz tarafından 19.06.2015 tarihinde 
yayınlanan listede bu ürünlerin fiyat düşüş tarihi uygulaması 29.06.2015 tarihi olarak 
görülmektedir. 

Yine ; Kurumunuz  tarafından 3 Temmuz 2015 tarihinde yayınlanan listeye göre 13 
Temmuz 2015 tarihinde uygulamaya geçmesi gereken Exelon Patch 5 adlı ilacın fiyat 
değişikliğinin aynı  firma tarafından  6 Temmuz 2015 tarihine çekildiği bildirilmiştir. 

Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı’nın  Fiyat 
Değerlendirme Komisyonu Başlıklı 3. Maddesinin 3.bendinde yer alan  
“İlaçların fiyatlarında ancak Fiyat Değerlendirme Komisyonunca belirlenecek 
oranlarda artış yapılabilir. Fiyat listesinde yapılacak değişiklikler, yayımlandığı 
tarihten 5 iş günü sonra uygulanmaya başlanır.Ancak, fiyat listesine ilave edilen 
yeni ürünler için bu süre beklenilmez. Depocuya satış fiyatı belirlenirken referans 
fiyata uygulanan oranların düşüşü nedeniyle eczane stoklarında meydana 
gelebilecek stok zararları, firmalar tarafından ecza depolarına, depolar tarafından 
da eczanelere ödenir. Bu kapsamda yapılacak işlemlerde, eczacılar tarafından İlaç 
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Takip Sistemine yapılan bildirimler esas alınır. Fiyat Değerlendirme Komisyonu 
kararı sonucu yapılan fiyat artışları söz konusu  olduğunda, firmaların talebi 
halinde firmanın kendi ilaçlarına ait eczane stok bilgileri İlaç Takip Sistemi 
aracılığı ile ilgili firmayla paylaşılır. Firmaların kendi istekleriyle yapılan fiyat 
düşüşlerinde ise, eczane stoklarında oluşacak kayıpların telafi edileceğinin ilgili 
firma tarafından taahhüt edilmesi kaydıyla bu süre beklenilmeyebilir.” 

Amir hükmüne aykırı bir şekilde ilgili firma tarafından hem Kurumunuzun ilan ettiği 
tarihten önce yeni fiyat uygulamasına gidilmiş, hem de üye meslektaşlarımızın stoklarında 
bulunan ilaçlarında oluşan zarar karşılanmadığı gibi bu zararının karşılanması da 
engellenmiştir. 

Üye Meslektaşlarımızın son yıllarda yaşadığı fiyat düşüşlerinden oluşan 
mağduriyeti daha da arttıran, sürdürülebilir bir ilaç hizmetinin önünde bir engel 
daha oluşturan ve  yasal mevzuata açıkça aykırı olan bu uygulamanın   ivedilikle 
giderilmesini, her türlü yasal hakkımız saklı kalmak kaydıyla  arz ve talep ederiz.  

Saygılarımızla… 
           Ecz. Nurten SAYDAN 
     TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
             GENEL BAŞKANI 

 
 
 
 
          10/08/2015 
          TEİS2015-29 
T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI 
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 
İlaç ve Eczacılık Başkan Yardımcılığı 
ANKARA 
 
 Konu:  Eczac ı l a r  ve  E czane le r  Hakk ında  Yönetme l i k t e  Değ i ş i k l i k  
Yap ı lmas ı na  Da i r  Yönetme l i k  Tas la ğ ı  hakk ı ndak i  gö rüş  ve  öner i l e r im i z .  
 Kurumunuz  t a ra f ı ndan  Send ikam ıza  23 /07 /2015 t a r ih  81776946 -
010 say ı l ı  yaz ı  ek i nde  gönde r i lm i ş  o lan  “E czac ı l a r  ve  Eczane l e r  
Hakk ında  Yönetme l i k t e  Değ i ş i k l i k  Yap ı lmas ı na  Da i r  Yönetme l i k  t a s l ağ ı ”  
hakk ı ndak i  gö rüş  ve  öner i l e r im i z   TE İS  mevzuat  komi syonu ta ra f ı ndan;  
t as lak ta  ye r  a lmas ı  ge reken değ i ş i k l i k  öner i l e r i  v e  ek lenmes i  ge reken 
değ i ş i k l i k  öne r i l e r i  ş ek l i nde  i k i  baş l ı k  ha l i nde  r apo r l anm ış  o l up ,  söz  
konusu  r apo r  ek t e   gö rüş  ve  değe r l end i rme l e r in i z e  sunu lmuş tu r .  
 
 
 
 
         Ecz .  Nur ten SAYDAN  
     TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI  
           GENEL  BAŞKANI  
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ECZACILAR VE  ECZANELER HAKKINDA 
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK  

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK  
TASLAĞI  HAKKINDAKİ  GÖRÜŞLERİMİZ  

 
TASLAK MADDE 1- A-) 12/04/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 
Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
 

"a) Bağımsız dükkân: Tapu, yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesinde dükkân 
veya işyeri olarak kaydedilmiş, imar affına uğramış binalarda ise dükkân veya işyeri 
olarak kaydedilmemiş olanlar için tapuya ek olarak bağlı bulunduğu belediye tarafından 
dükkân veya işyeri olduğuna dair düzenlenmiş resmî belge bulunan mekânı," 

B-) Aynı yönetmeliğin 10. maddesinin 1. fıkrasının c bendi şu şekilde değiştirilmiştir: 
“c) Yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesi, ya da imar affına uğramış 

binalardan dükkân veya işyeri olarak kaydedilmemiş olanlar için bağlı bulunduğu 
belediye tarafından dükkân veya işyeri olduğuna dair düzenlenmiş resmî belgenin onaylı 
sureti.” 
 GEREKÇE : 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki kanunda eczane açılacak 
yerle ilgili yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesinin bulunması gerektiğine dair bir kural 
bulunmadığı halde bu düzenleme yüzünden özellikle büyük şehirlerde büyük sorun 
yaşanmaktadır. Yürürlükteki İmar Mevzuatına aykırılığı gidermek için mevzuatta bulunan 
istisnaların yine mevzuat doğrultusunda Genelge vb. düzenlemelere gerek kalmaksızın 
eczacıların da yararlandırılması için 09/11/1985 tarihinden önceki İmar mevzuatına göre 
yapılmış binalar için yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesi aranması şartı ortadan 
kaldırılmalıdır. 
TASLAK MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"(1) Eczacının başvurusunun il sağlık müdürlüğünce ilgili eczacı odasına tebliğinden 
itibaren on beş iş günü içerisinde bölge eczacı odası yetkililerince hazırlanan muvazaa 
değerlendirme raporu, somut bilgi ve belgelerle birlikte il sağlık müdürlüğüne verilir. İl sağlık 
müdürlüğü yetkililerince muvazaa konusunda oda raporunun verildiği veya belirtilen sürenin 
dolduğu tarihten itibaren on beş iş günü içerisinde karar verilir. Bölge eczacı odasının verdiği 
rapor ile il sağlık müdürlüğünün görüşlerinin birbiri ile örtüşmediği durumlarda muvazaa 
konusu, il sağlık müdürünün başkanlığında, il sağlık müdürlüğü ve eczacı odası tarafından 
görevlendirilen yetkililerden oluşan Muvazaa Değerlendirme Komisyonu tarafından 
değerlendirilir. Bu Komisyonda muvazaa konusunda mutabakata varılamaması durumunda, 
dosya belgeleriyle birlikte ivedilikle Kuruma gönderilir. Türk Eczacıları Birliğinin uygun 
göreceği temsilcilerin de yer alacağı bir komisyon tarafından değerlendirme 
yapılarak karar verilir. Kurumca verilecek nihai karar il sağlık müdürlüğüne bildirilir. 
Komisyonların teşekkülü ile çalışma usûl ve esasları Kurum tarafından belirlenir." 

GEREKÇE : Muvazaa konusu; hem mesleki etik açısından hem de halk sağlığı ve 
devletin kaynakları açısından ciddi tehlikeler oluşturan bir sorundur. Kurumun muvazaa 
konusunda nihai karar vermek için oluşturduğu komisyonun sadece değerlendirme komisyonu 
olarak nitelendirilmesi, karara dahli olan bir organ olarak vasıflandırılmamış olması , Türk 
Eczacıları Birliğinin karara ortak edilmemiş olması  hukuki açıdan bir çok soruna neden 
olabilecektir. Zira ; muvazaa konusunda en deneyimli kuruluş Eczacı Odaları ve Birlik olmasına 
rağmen sürecin sonundaki kararda bu yapının kararın dışında bırakılması muvazaalı olduğu 
halde eczane açılmasına neden olabileceği gibi, muvazaalı olarak açılmış bir eczane ile 
yapılacak hukuki mücadeleye hukuki bir engel teşkil edecektir. Bu yüzden; söz konusu 
komisyonun  değerlendirme yaparak karar veren bir komisyon olarak tanımlanması 
gerekmektedir. 
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TASLAK MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"(1) Serbest eczanelerde, yıllık seksen bin reçete ve yıllık üç milyon Türk Lirası 
tutarında ciro için bir ikinci eczacı çalıştırılması zorunludur. Reçete sayısı için bir önceki yıla ait 
Kurum verileri ve ciro için Kuruma bildirilen KDV hariç hasılat esas alınır. Yıllık üç milyon Türk 
Lirası hasılat ve yıllık seksen bin reçete kriterinin aşılması halinde, yıllık her üç milyon Türk 
Lirası hasılat artışında ve yıllık her seksen bin reçete artışında ilave bir ikinci eczacı 
çalıştırılması zorunludur. Mevcut veriler doğrultusunda en fazla dört ikinci eczacı çalıştırılır. 
Bu rakamlar Kurum tarafından her yıl Türk Eczacıları Birliği'nin de görüşü alınarak güncellenir 
ve ilân edilir. Serbest eczanelere ait ciro bilgileri eczane mesul müdürü eczacı tarafından ilaç 
takip sistemi üzerinden her yıl Nisan ayında beyan edilir. Ciro bilgilerini beyan etmeyen 
eczacıların ilaç takip sistemine erişimi, cironun beyan edildiği tarihe kadar geçici olarak 
engellenir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanunun 
ilgili hükümleri uygulanır." 

GEREKÇE : 6197 sayılı dayanak Kanun’da ve ilgili  yönetmeliğin tanım maddesinde, 
serbest eczanelerde reçete sayısı ve/veya ciro gibi kriterlere göre belirlenen sayıda ikinci 
eczacı çalıştırılmasının zorunlu kılınacağı belirtilmişken, yapılacak düzenlemede bu sorunun 
giderilmesi sağlanmadığı gibi ikinci eczacı çalıştırılmasına dair tek kriterin ciro olarak 
belirlenmesine ilişkin düzenleme yine aynen kalmış olup hakkaniyete ve hukuka aykırıdır. Zira; 
bir eczanenin cirosunun yüksek olması, çok sayıda reçete karşıladığı ve iş yükünün ağır 
olduğu anlamına gelmemektedir. Örneğin; bazı hastanelerin, kliniklerin veya diyaliz 
merkezlerinin karşısında bulunan eczaneler, buralarda tedavi gören hastaların yüksek tutarlı 
reçetelerini karşılamaktadırlar. Bu eczanelerin karşıladıkları reçete sayısı, dolayısıyla iş yükü 
fazla olmasa bile, ciroları ilaçların pahalılığı sebebiyle yüksek olmaktadır. Ancak; söz konusu 
eczacılara karşıladıkları reçete sayısına bakılmaksızın, salt yüksek ciro yapmaları sebebiyle 
ikinci, bazen üçüncü veya dördüncü eczacı çalıştırma zorunluluğu getirilmesi hakkaniyete 
aykırılık taşımaktadır. 

TASLAK MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"(4) Serbest eczaneler; alışveriş merkezleri ve özel girişli toplu yerleşim yerleri  
hariç, nöbet hizmetini aksatmayacak şekilde yirmi dört saat boyunca halkın serbestçe girip 
çıkabildiği yerlerde açılır. Eczanelerin bağımsız dükkânlarda açılması ve faaliyet göstermesi 
zorunludur. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru yapılmış veya 
ruhsatlandırılmış eczanelerde ve bunların devrinde bu madde hükmü uygulanmaz." 

GEREKÇE : Ülkemizde  özellikle  İstanbul,  Ankara,  İzmir gibi büyükşehirlerde 
sayıları giderek artan ve binlerce konuttan oluşan, özel güvenlikli giriş ve çıkışları olan  toplu 
yerleşim alanları oluşmaktadır. Bu  tip yerlerde de eczaneler hizmet vermekte ve önemli bir 
ihtiyacı karşılamaktadır. Diğer taraftan; bugün faaliyette olan ve sayıları hızla artan gece 
kapalı alışveriş merkezlerinde eczane açılmasının da önüne geçilecek şekilde bir düzenleme 
yapılması 2004  yılında  değişikliğe  uğrayan  yönetmeliğe  göre açılmış eczanelerin bundan 
sonraki devamlılığını da tartışmalı hale getirecek ve benzeri yerlere eczane açılması önlenerek 
hakkaniyete aykırı bir uygulama gerçekleştirilmiş olacaktır.  

TASLAK MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"(8) Muayenehaneler ile sadece tahlil ve görüntüleme hizmeti veren laboratuvar tanı 
merkezleri hariç olmak üzere, içinde sağlık kurum ve kuruluşu bulunan bina ve bahçesi ile 
müştemilatında serbest eczane açılamaz. Havaalanları, otogarlar ile tren garları ve 
limanlarda bu kısıtlama uygulanmaz. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru 
yapılmış veya ruhsatlandırılmış eczanelerde ve bunların devrinde bu madde hükmü 
uygulanmaz." 

GEREKÇE : Eczacılık mesleği deontolojik kuralları olan bir meslektir. Yasal düzenleme 
ile  içinde “eczane” bulunan binalara sağlık kuruluşu açılabilir onayı verilmiş olması 
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mesleğimizin saygınlığı açısından son derece sakıncalı bir durumdur. Öncelikle haksız rekabet 
nedeni ile bir çok mesleki sorun yaşanacak, sonrasında da etik ve deontolojik bozulmanın 
getirdiği kamu ve halk sağlığı zararları ortaya çıkacaktır. Hukuka, kamu yararına ve hizmet 
gereklerine aykırılık taşıyan, serbest eczacılarınsa ekonomik faaliyetlerini kısıtlayarak , ileride 
telafisi güç veya imkânsız zararların doğmasına sebep olan, “Ancak, içinde eczane bulunan 
binalarda mevcut eczane veya eczanelerin en az beş yıl süreyle faaliyette bulunması kaydıyla 
sağlık kurum ve kuruluşu açılmasına izin verilebilir.” şeklindeki düzenlemenin taslaktan 
çıkarılması gerekmektedir. Ayrıca Türkiye İlaç Tıbbi Cihaz Kurumu’nun Sağlık kurum ve 
kuruluşlarının açılma koşullarını belirlemeye yönelik düzenleme yapma yetkisi 
bulunamamaktadır. 

TASLAK MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesi 
yürürlükte kalmalıdır. 

GEREKÇE : Yönetmeliğin 20 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yapılmasını 
istediğimiz değişiklik doğrultusunda ve halen açık olan eczaneler göz önünde 
bulundurulduğunda bu düzenlemenin yürürlükte KALMASI gerekmektedir.   
TASLAK Madde 14- Aynı Yönetmeliğin 41. maddesinin 2. Fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 
  
"(2) Miadı geçen veyahut kullanılamaz hâle gelmiş olan ilaçlar, eczane sahip veya mesul 
müdürü tarafından listelenir ve bu ilaçların imhası için il sağlık müdürlüğüne başvuru yapılır. İl 
sağlık müdürlüğü ve eczacı odası yetkilileri huzurunda tutanak düzenlenerek ilaçların imhası 
ilgili mevzuat doğrultusunda yapılır veya yaptırılır, vergi dairesine bildirim yapılır. Düzenlenen 
tutanak istenildiğinde ibraz edilmek üzere muhafaza edilir.Bu ilaçların imhası için gerekli 
olan imha bedeli ilgili firma tarafından miadı geçen ilacın imhasını yaptırmak 
zorunda kalan eczacıya iletilir." 
 GEREKÇE : Tüm dünyada "herhangi bir ürünü kim üretiyorsa atığınıda temizlemek 
onun görevidir."ilkesi vardır. Ancak üretici firmaların ilaç atıklarını tekrar toplayarak imha 
ettirmeleri çok uzun ve külfetli bir süreç olacağı nedeniyle ilacın miadının geçtiği yerde yani 
eczane veya depoda imha işlemine tabi tutulması daha kolay olacaktır. Ancak bu iş için yani  
imha işlemi için harcanacak paranın üretici tarafından ödenmesi gerekmektedir. Zira 
eczaneler zaten miadı dolan ilaç yüzünden zarar etmektedir. Bir de atık imhası için mali  
külfete sokulması  kabul edilebilir bir durum değildir. Bunun için de yine tüm dünyada olduğu 
gibi üretici firmalar imha için belirlenen bir tutarı ilaç fiyatına ekleyerek en başta ya da imha 
sonrası tutanak karşılığı  bu bedeli ödemelidir. Bu ödeme yöntemi de sektörle  yapılacak 
mutabakat sonrası belirlenebileceği için madde bu şekliyle düzenlenmelidir. 

TASLAK Madde 15- Aynı Yönetmeliğin 43. maddesinin 2. Fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Eczane eczacıları ve eczaneler internet sitesi açabilir. Ancak bu site üzerinden 
hiçbir şekilde ürün satışı ve reklam yapılamaz.Buna yönelik düzenlemeler kurum 
tarafından yayımlanacak bir yönetmelik ile belirlenir. 

GEREKÇE : Türk Ticaret Kanunu başta olmak üzere tüm yasal düzenlemeler elektronik 
ortama geçilmesini şart koşarken ve sosyal ağlar dahil herkes internet ortamında yer alırken; 
eczanelerin ya da eczacıların kendi şahsi internet sitelerini bile açmalarını engellenmesinin 
haklı ve hukuki bir gerekçesi bulunmamaktadır. 

TASLAKTA YER ALMAYAN,  
DEĞİŞİKLİK TALEP ETTİĞİMİZ MADDELER VE ÖNERİLERİMİZ 

EKLENMESİ GEREKEN MADDE-1: Aynı Yönetmeliğin 10. maddesinin 1. Fıkra c 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesi, ya da imar affına uğramış binalardan 
dükkân veya işyeri olarak kaydedilmemiş olanlar için bağlı bulunduğu belediye 
tarafından dükkân veya işyeri olduğuna dair düzenlenmiş resmî belgenin onaylı sureti. 
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 GEREKÇE: 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki kanunda eczane açılacak 
yerle ilgili yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesinin bulunması gerektiğine dair bir kural 
bulunmadığı halde bu düzenleme yüzünden özellikle büyük şehirlerde büyük sorun 
yaşanmaktadır. Yürürlükteki İmar Mevzuatına aykırılığı gidermek için mevzuatta bulunan 
istisnaların yine mevzuat doğrultusunda Genelge vb. düzenlemelere gerek kalmaksızın 
eczacıların da yararlandırılması için 09/11/1985 tarihinden önceki İmar mevzuatına göre 
yapılmış binalar için yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesi aranması şartı ortadan 
kaldırılmalıdır. 

EKLENMESİ GEREKEN MADDE-2: Aynı Yönetmeliğin 20. maddesinin 7. Fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

(7) Özel saklama koşulu gerektiren veya soğuk zincire tâbi ilaçların saklama koşullarına 
uygun olarak eczaneye kabul edilmesi, saklanması ve aynı şartlara uygun olarak hastalara 
sunulması gerekir. Ayrıca soğuk zincir ilaçların konulması için buzdolabı bulundurulur. 
Buzdolabı ve eczane için sıcaklık nem takibinin sağlanması için kayıtların düzenli tutulması ve 
eczanede bulunması gereken tüm cihazların düzenli aralıklarla kalibrasyonlarının yapılması 
gerekir. 

GEREKÇE : Ülkemiz koşulları değerlendirildiğinde eczane içindeki ısı ve nem oranının 
24 saat aynı seviyede tutulmasının sağlanması imkansızdır.  Özellikle çalışma saatleri dışında 
kalan zamanlarda, eczane içindeki  ısı ve nem takibinin uygulanması eczanelere çok büyük 
ekonomik yük getirecektir. İlacın üretiminden eczaneye ulaşımına kadar geçen tedarik süreci 
ve ilacın uygun şartlarda eczaneye tesliminin saatler sürebildiği dikkate alındığında, ısı ve 
nem değişikliği nedeni  ile ilaçlarda yaşanabilecek stabilite sorunlarının tümünün sadece 
eczaneden kaynaklı olabileceği öngörüsüyle düzenleme yapılması hukuka aykırı olduğu gibi 
Gelişmiş ülkelerde bile böyle bir düzenleme bulunmamaktadır. Kaldı ki Primer ve sekonder 
ambalajı bulunan, oda sıcaklığında saklanması gereken müstahzar ilaçların stabilitesinde bir 
sorun yaşandığına dair veri bulunmamaktadır.  Öte yandan ; Soğuk zincir ilaçların üretiminden 
eczaneye ulaşımına kadar geçen sürecin de ısı açısından takip edilmesi, ilaçların ambalajlarına 
konulacak renk dönüşümlü etiketlerle mümkün olup, bu uygulamanın yurtdışında kullanıldığı 
da bilinmektedir. Bu uygulama ile soğuk zincir ilaçlarının üretiminden  hastaya ulaşımına 
kadar herhangi bir stabilite sorununu kalmayacağı için ambalaj yönetmeliğinde yapılacak 
değişiklikle bu endişeye kalıcı ve etkin çözüm bulunmuş olacaktır. 

EKLENMESİ GEREKEN MADDE-3: Aynı Yönetmeliğin 25. maddesinin 2. fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

2) Eczanelerin görülebilir cephelerine ve eczane olarak kullanılacak binaya ait sınırlar 
içerisinde kalmak kaydıyla, eczanenin adını gösterir, özellikleri Türk Eczacıları Birliği tarafından 
standardize edilmiş ışıklı veya ışıksız levhalar konulur.  

GEREKÇE : Mevcut düzenleme birden fazla cephesi bulunan ya da yoldan içerde 
bulunan eczane; eczacılarının ve hastaların mağduriyetine neden olmaktadır. Eczanelerin 
hasta ve hasta yakınları tarafından kolayca fark edilebilir olmalarında kamu yararı 
bulunmaktadır. Özellikle gece nöbetlerinde, hasta ve hasta yakınlarının 2-3 cephesi bulunan 
bir eczaneyi, eczane isminin yazılı olduğu levhanın bulunduğu cepheden gelmemeleri halinde 
görememeleri mümkündür. Dolayısıyla mevcut düzenlemede herhangi bir kamu yararı 
olmadığı gibi halkın mağduriyeti söz konusudur. 

EKLENMESİ GEREKEN MADDE-4: Aynı Yönetmeliğin 25. maddesinin 3. Fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Eczanelerin dış cephesine, asgarî ve azamî ebatları ile renkleri Türk Eczacıları Birliği 
tarafından belirlenen standartlarda, iki cepheden kolayca görülecek yükseklikte olmak 
kaydıyla “E” logolu ışıklı levha konulur. Eczanelerin önüne, cadde ve sokaklara seyyar veya 
totem tabela, afiş ve benzeri gibi haksız rekabet oluşturacak tabela ve cisimler konulamaz.  
 

GEREKÇE : Vitrinler eczanede bulunan ve satılan ilaç dışı ürünlerin tanıtım 
materyallerinin, kozmetik ürünlerinin afişlerinin asılmasının engellenmesinde kamu yararı 
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bulunmadığı gibi özellikle gıda takviyesi adı altında televizyonlarda ve internette bilinçsiz 
kişiler tarafından yapılan satışların önünü açarak ölümcül halk sağlığı sorunlarına yol 
açmaktadır. Zira ; insanlarda bu tür ürünlerin artık eczanelerde satılmadığı algısı oluşmakta, 
eczanelerin halk sağlığını doğrudan etkileyen ürünler hakkındaki danışmanlık görevi 
engellenmektedir. Diğer taraftan eczane dışındaki takviye edici gıda satan yerlerde ürün 
tanıtımından da öte teşhis ve tedaviye yönelik ilanlar asılmaktadır. Dolayısıyla eczane 
vitrinlerine ve tüm bu ürünleri satan yerlerin vitrinlerine, ilaç, tanı, teşhis ve tedaviye yönelik 
ifadeler içeren ürün reklamları ve tanıtım afişlerinin asılması yasaklanmalıdır. Eczaneleri adeta 
cezalandırır tarzdaki uygulama düzeltilmelidir.  

EKLENMESİ GEREKEN MADDE-5:Aynı Yönetmeliğin 33.maddesinin 1.Fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
.MADDE 33 – (1) Eczanelerde, eczacının görev ve sorumlukları çerçevesinde, ilaç kullanımı 
konusunda danışmanlık hizmeti verilir. Buna ilişkin usûl ve esasların yanısıra bu hizmet 
için ödenecek ücret kurumca belirlenir.  
 GEREKÇE : Anayasaya göre bir kişi ve kuruma angarya görev yüklemek suçtur. Bu 
kapsamda bir danışmanlık hizmeti verilecekse bu hizmet için bir bedel belirlemek ve hizmeti 
alan kişinin bu bedeli ödemesini sağlamak şarttır. 

EKLENMESİ GEREKEN MADDE-6: Aynı Yönetmeliğin 40. maddesinin 2. Fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

(2) Brom, iyot, asit, alkalen gibi etiketleri bozan malzemelerin bulunduğu şişelerin 
etiketlerinin, çıkmayacak ve bozulmayacak şekilde olması gerekir. Bozulan ve kirlenen 
etiketler yenilenir. Kimyevi maddelerin ambalajları üzerinde parti numarası, imal tarihi, miadlı 
olanlar için son kullanma tarihi, üretim yeri ve saklama koşulları belirtilir. 

GEREKÇE : Majistral ilaç hazırlanmasında kullanılan kimyevi maddelerin büyük bir 
kısmının kullanımını engelleyen herhangi bir son kullanma tarihi olmamasına rağmen bu 
maddelerin de ambalajları üzerinde son kullanma tarihinin bulunması şartının getirilmesinin 
bilimsel , hukuki ya da kamu yararına olan bir yönü bulunmamaktadır. Kaldı ki  Amerikan İlaç 
ve Gıda Dairesi (FDA); ilaçların son kullanma tarihlerinin temkinli belirlendiğini ve bunun 
sonucunda da birçok ilacın, ilaç firmalarının üzerine yazdığından çok daha uzun kullanım ve 
raf ömrüne sahip olduğunu açıklamışken tüm kimyevi maddelere son kullanma tarihinin 
verilmesinin dünyada kabul gören de bir tarafı bulunmamaktadır. 

EKLENMESİ GEREKEN MADDE-7: Aynı Yönetmeliğin 42. maddesinin 5. Fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

(5) Eczanelerden zehirli ve müessir maddeler ile ilaçların toptan satışı yapılamaz ve 
eczaneler ihalelere giremez. Eczaneler arası ilaç takası toptan satış sayılmaz.  

GEREKÇE : 6197 sayılı Kanunda eczaneler arasında ilaç takası herhangi bir sınırlama 
getirilmeksizin serbest bırakılmışken, Yönetmeliğin 42. maddesinin 5. fıkrasının 3. cümlesi ile 
(üstelik aynı Yönetmelik’te yapılan tanıma aykırı olarak) “sadece aynı il içerisinde faaliyet 
gösteren eczaneler arasında” ilaç takasına izin verilmesi hukuka aykırıdır. Zira; yönetmelikler 
kanunların uygulanmasını sağlamak amacıyla çıkarılırlar. Yasa ile sınırları çizilmiş bir alanın 
Yönetmelik hükmü ile daraltılması mümkün değildir. Kaldı ki ; söz konusu düzenleme 
nedeniyle, eczacıların tükendiği için depodan temin edemedikleri veya miadı yaklaştığı için 
deponun iade almadığı ilaçları, il dışındaki eczanelerle takas etmelerinin ve hastaya derhal 
ulaştırmalarının engellenmesi hem sağlık hakkını ihlal etmekte hem de eczacıların ticari 
faaliyet özgürlüğünü kısıtlamaktadır. 

EKLENMESİ GEREKEN MADDE-8: Aynı Yönetmeliğin 43. maddesinin 1. Fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) İlaçların ve 42 nci maddesinde belirtilen ürünlerin internet veya başka 
herhangi bir elektronik ortamda satışı yapılamaz.” 

GEREKÇE : Yürürlükte olan düzenleme ile ilaçların ve 42. maddenin birinci fıkrasında 
belirtilen ürünlerin internet ve elektronik ortamda satışı yasaklanırken, 42. maddenin ikinci 
fıkrasında belirtilen ürünlerin internet ve elektronik ortamda satışı serbest bırakılmıştır. Oysa ; 



 167 

42. maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ürünlerin internet ve elektronik ortamda satışı, halk 
sağlığı için büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Örneğin; ilaç formunda, ilaç gibi etkileri olan ya 
da ilaçlarla etkileşmesi mümkün olan gıda takviyelerinin elektronik ortamda, tüketici ile hiçbir 
irtibat kurulmaksızın, sıradan bir ürün gibi satışının yapılması ağır sakıncalar taşımaktadır. 
Yönetmeliğin 42. maddesinin ikinci fıkrasında geniş bir yelpazede yer alan ürünler, kişinin yaş, 
cinsiyet ve sağlık şartları dikkate alınarak tüketicinin bilgisine sunulabilir. Bu ürünlerin, 
internet ortamında satılması, tüketicinin ürünün nasıl kullanılacağı, ne gibi riskler taşıdığı, 
optimum faydanın sağlanması için nelere dikkat etmesi gibi hususlarda, şahsi özellikleri 
dikkate alınarak sağlıklı bir bilgilendirme almasını önleyecek ve ciddi sağlık sorunlarına neden 
olabilecektir. Bu yüzden Yönetmeliğin 42. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen ürünlerin de, 
internet ve elektronik ortamda satışının yasaklanması gerekmektedir. 

EKLENMESİ GEREKEN MADDE-9: Aynı Yönetmeliğin 43. maddesinin 2. Fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Eczene ezcacıları ve eczaneler internet sitesi açabilir.Ancak bu site üzerinden hiçbir 
şekilde ürün satışı ve reklam yapılamaz.Buna yönelik düzenlemeler kurum 
tarafından yayımlanacak bir yönetmelik ile belirlenir. 
 
 GEREKÇE : Türk Ticaret Kanunu başta olmak üzere tüm yasal düzenlemeler 
elektronik ortama geçilmesini şart koşarken ve sosyal ağlar dahil herkes internet ortamında 
yer alırken; eczanelerin ya da eczacıların kendi şahsi internet sitelerini bile açmalarını 
engellenmesinin haklı ve hukuki bir gerekçesi bulunmamaktadır. 
 

TEİS MEVZUAT KOMİSYONU 
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          11/08/2015 
                                                                                          TEİS2015-30 
 

Sayın;  
Ecz. Fatma BEKAR 
 
T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI 
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 
İlaç ve Eczacılık Başkan Yardımcılığı 
Eczaneler ve Ecza Depoları Ruhsat Dairesi Başkanı 
ANKARA 
  
 Son yıllarda ilaç ve eczacılık alanındaki baş döndürücü hızda gerçekleşen değişim 
süreci ve bu süreçte yaşanan sorunlar, özellikle de ilaç fiyatları ve eczacı kar oranlarındaki 
değişikliklerden meydana gelen sorunlar, kalıcı bir çözüm bulunması zorunluluğunu 
getirmiştir. 
 

Yaşanan sorunların azaltılması ve ortadan kaldırılmasının sağlanması, ekonomik 
darboğaz içine girmiş eczanelerin ilaç ve eczacılık hizmetini sürdürebilmesi için tüm dünyada 
olduğu gibi ülkemizde de ilaç fiyatlarına bağlı eczacı kar oranı uygulamasının yanı sıra eczacı 
meslek hakkı uygulamasının da artık gecikmeksizin hayata geçirilmesi gerekmektedir.  

 
Bu amaçla eczacı meslek hakkı uygulamasına ilişkin olarak ve eczacı karlılığı ile ilaç 

fiyat hesaplamasına yönelik olarak sendikamızca yapılmış olan çalışma ve bu konuda 
yapılmasını talep ettiğimiz yasal değişiklik tasarısı önerimiz gereği ve desteğiniz için ekte 
bilginize sunulmuştur. 

Saygılarımla, 
 
 

     Ecz. Nurten Saydan 
                  Tüm Eczacı İşverenler Sendikası 
                                                                                Genel Başkanı 
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         14/09/2015 
         TEİS2015-32 
 
T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 
İZMİR İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ KUZEY GENEL SEKRETERLİĞİ 
TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ  
BAŞHEKİMLİĞİ’NE 

 
Konu : Majistral ilaç reçetelenmesi hakkında bilgilendirme talebi 
 
Üyelerimizden bize ulaşan bildirimlere göre; hastaneniz doktorlarından KBB uzmanı 

Ömer Uğur'un hastalarının reçetelerine bazen majistral ilaç yazdığı, ancak defalarca saygı 
çerçevesinde sözlü olarak yazdığı reçetelerde eksiklik olduğu konusunda bilgilendirilmesine ve 
SGK’nın majistral reçetelerde istediği ibareleri içeren belge gösterilmesine rağmen reçetelere 
ilacın kullanım dozunu yazmadığı bildirilmektedir. 

Müstahzar bir ilaç (örneğin antibiyotik) reçete ettiğinde günlük kullanım dozunu 
yazdığı, fakat majistral ilaç reçete ettiğinde yazmadığı, kendisiyle görüşüldüğünde ise “ Ben 
böyle yazıyorum, her gün en az 10 tane bu reçeteden yazıyorum hiç düzeltmeye gelen 
olmadı” diyerek yaptığı eksikliği bilerek düzeltmediği, hatta daha da ileri giderek “ Vermeyin 
benim reçetelerimi” diyerek adeta kanunların eczacılara tanımış olduğu eczacılık yapma 
hakkını kullanmayı engellediği ifade edilmektedir. 

Bilindiği üzere SGK reçeteleri Sağlık Uygulama Tebliği çerçevesinde karşılanmakta 
olup Sağlık uygulama Tebliği'nin 4.1.4 – maddesinin “Reçetelere yazılabilecek ilaç 
miktarı başlıklı maddesi ''ne göre; 

“(1) İlaçların parenteral formları ile majistrallerin reçeteye yazılması durumunda en 
fazla 10 günlük tedavi bedeli ödenir. Reçetede mutlak surette günlük kullanım dozu 
belirtilir. Majistraller için tedavi süresi ve tedavi amaçlı olduğu hekim tarafından 
reçete üzerinde belirtilir.” 

hükmü çerçevesinde Majistral ilaç reçeteleri düzenlenmek zorundadır.  
Majistral ilaçların hazırlanmasını ve hastanın ilaca ulaşımını engelleyecek tutumun 

hasta sağlığı açısından da olumsuzluk yaratacağı, hastanın alamadığı ilaç sebebiyle tekrar 
muayene olarak kamuya yük olacağı ve hastanelerde gereksiz kalabalığa yol açacağının da 
göz önünde bulundurularak, ilgili doktorun tarafınızca yazılı olarak bilgilendirilmesini, 
reçeteleri SGK'nın yasal mevzuatına uygun formatta yazmasının sağlanması için gereğini  
bilgilerinize arz ederim.12/09/2015 

      Ecz. Nurten SAYDAN 
     TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
          GENEL BAŞKANI 
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           14.09.2015
                  TEİS2015-33 
 
T.C. 
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU  
BAŞKANLIĞI 
GENEL SAĞLIK SİGORTASI  
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
ANKARA 
 
 
 Konu : Sağlık Uygulama Tebliği'nin 1.8. maddesi  gereği eczanelerden tahsil 
edilmesi gereken katılım payının özel sağlık kurumları tarafından mevzuata aykırı 
bir şekilde tahsil edilmesi hakkında 
 
 Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nin 1.8.1 - Ayakta 
tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı başlıklı maddesinin 1-(b)  bendine göre 
“Özel sağlık hizmeti sunucularında 12 (oniki) TL muayene ücreti olarak belirlenen katılım payı 
bedeli yine aynı Tebliğ'in 1.8.3-(a) bendine göre Kurumla sözleşmeli eczanelerden tahsil 
edilmektedir. 
 Ancak ; Üyelerimizden gelen bildirimlere göre İstanbul'daki özel sağlık 
kuruluşlarının bir çoğu ekte de örneği görüleceği üzere yürürlükten kalkmış olan 
Maliye Bakanlığı'nın 18/09/2009 tarihli Tebliğini yasal dayanak olarak göstererek 
kendilerine müracaat eden hastalardan bu bedeli tahsil etmekte, aynı hastaların 
eczanelerimize gelmesi ve bu bedelin reçeteye yansıması sonucunda ise söz konusu katkı 
payı hastalardan mükerrer olarak tahsil edilmiş olmaktadır. 
 Özel sağlık kuruluşlarının  SGK adına tahsil ettikleri bu ücreti SGK'ya fatura 
etmeleri mümkün olmadığı için bu yaptıkları tahsilat özel sağlık kuruluşlarınca 
hastalardan haksız bir şekilde elde ettikleri bir bedel olarak kaldığı gibi, 
kurumunuzu da halkın gözünde aynı katılım payını iki kere tahsil eden kurum 
konumuna düşürmektedir. 
 Ayrıca özel sağlık kuruluşuna ödeme yapmış hastalardan bu bedel eczanelerimize 
gelindiğinde istenmesi durumunda ilgili sağlık kuruluşuna peşin ödendiği gerekçesiyle üye 
meslektaşlarımızla hastalar arasında gereksiz ve haksız bir tartışma ortamı doğmakta, 
üyelerimiz ve hastalar maddi manevi kayba uğramaktadır. 
 Fatuarsız ve  fişsiz olarak tahsil edilen, vergi kaybı ve ziyaına da neden 
olan, yasal mevzuata aykırı bir şekilde özel sağlık kuruluşlarınca tahsil edilen 12 
TL'lik katkı payı tahsilatının önlenmesi için ivedilikle İstanbul'daki tüm özel sağlık 
kuruluşlarının yazılı olarak bilgilendirilerek uyarılması için gereğini bilgilerinize 
arz ederim. 
 
 
        Ecz.Nurten SAYDAN 
      TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
           GENEL BAŞKANI 
 
 
Ek- Özel sağlık kuruluşlarınca hastalara verilen bilgi fişi örneği 
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          12/10/2015 
          TEİS2015-34 
 
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU 
İLAÇ VE ECZACILIK BAŞKAN YARDIMCILIĞI'NA 
ANKARA 
 
 Konu : Eczanelerde bulundurulması zorunlu ilaçlar listesinde yapılması gereken 
düzenleme hk. 
 Kurumunuzca “Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda eczanede 
bulundurulması zorunlu ilaçlar ve ürünler listesi belirlenmekte olup, bu listede yer alan ve 
eczanelerde bulundurulması zorunlu ilaçlardan kısa etkili insülin (Humulin R) ve orta etkili 
insülin (Humulin N) eczanelerimizde sadece kontroller sırasında istendiği için bulunmakta ve 
miadının dolması neticesinde imha edilmek zorunda kalmaktadır.  
 Bu şekilde imha edilen ilaçlar ülkemize ithal edilmekte olan ilaçlardan olup, yapılan 
imha işlemi bir nevi milli servetimizin imha edilmesi anlamına gelmektedir. Bu ilaçların yerine 
piyasada hemen hemen tüm insülin kullanan hastaların kullandığı hazır karışım insülinler (kısa 
ve orta etkili) bulunmaktadır. Bu insülinleri kullanan hasta sayısının çokluğu nedeniyle miadı 
dolmadan bu ilaçlar hastaya ulaştırılabilmekte ve yerine yenisi alınıp bulundurulabilmektedir. 
 Bu nedenle kurumunuz tarafından hazırlanan " Eczanede bulundurulması zorunlu 
ilaçlar listesi " kapsamında bulunan “humulin r” ve “humulin n” isimli ilaçlar yerine 
karışımlarının bu listede bulunması yönünde Kurumunuzca gerekli değerlendirmenin ve 
düzenlemenin yapılması için gereğini bilgilerinize arz ederim. 
 
               Ecz. Nurten SAYDAN 
        TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
                GENEL BAŞKANI 
 
 
                12/10/2015 
               TEİS2015-35 
 
T.C. 
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İLAÇ VE ECZACILIK DAİRE BAŞKANLIĞI’NA 
ANKARA 
 Konu: Eylül ayı fatura teslimi süresi hk. 
 Bilindiği üzere eczanelerimizin Kurumunuza kesmiş olduğu faturaların teslimi, faturayı 
takip eden ayın 15'i son gün olacak şekilde düzenlenmiş olup, ayın 15'i tatil gününe denk 
geldiğinde tatil bitimindeki ilk iş günü fatura teslimi için son gün olarak  uygulanmaktadır.  
 Eylül ayı faturaları için son teslim gününün Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 
(Nusaybin) sokağa çıkma yasağı ardından sağlıkçıların 2 günlük grevi sebebi ile bölgede 
eczacılık icra eden üye meslektaşlarımızın fatura teslim sürelerinin teslimi için son gün olarak 
21 ekim 2015 Çarşamba gününün duyurulmasının sağlanmasını ve bu sayede olası 
mağduriyetlerin önüne geçilmesi için gereğini arz ve talep ederiz.  
 
        Ecz. Nurten SAYDAN 
         TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI  
        GENEL BAŞKANI 
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          12/10/2015 
          TEİS2015-36 
 
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 
TİTCK Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı 
İlaç Denetim Daire Başkanlığı 
İlaç Piyasa Kontrol Birimi'ne 
ANKARA 
 
 Konu: Tablet sayısı eksik ve ambalajı bozuk ilaç hk. 
 Üye meslektaşımız tarafından “Fullcef Plus Film Kaplı Tablet” adlı  ürünün 00452 Parti 
no. 'suna ait olan bir kutusunda iç ambalajının bozuk olduğu ve eksik tablet içerdiği yönünde 
bildirimde bulunulmuştur.  
 Sendika olarak ilacın her zaman en iyi kalitede üretilmesi gerektiğine inandığımız için 
ekte gönderilen; iç ambalajı yamuk, hava almış şekilde çıkan ve  tablet sayısı eksik bulunan 
söz konusu ilaç hakkında biriminizce gerekli inceleme ve soruşturmanın yapılarak sonucun 
sendikamıza yazılı olarak bildirilmesi için gereğini bilgilerinize arz ederim. 
 
                    Ecz. Nurten SAYDAN 
      TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
        GENEL BAŞKANI 
 
 
          28.10.2015 
          TEİS2015-37 
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU 
BAŞKANLIĞI 
ANKARA 
 
 Konu :  Eczacılar Ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik'in 8. maddesinin 6. fıkrasında 
yer alan  düzenleme hk. 
 
 Eczane açılmasına ilişkin kriterlerin belirlendiği Eczacılar Ve Eczaneler Hakkında 
Yönetmelik'in 8. maddesinin 6. fıkrasında yer alan  
 “Kurum tarafından her yıl eczane açılması uygun olan ilçeler ve açılabilecek eczane 
sayıları Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı nüfus bilgileri esas alınmak suretiyle belirlenir 
ve yılda en az iki kez Kurumun resmî internet sitesinde ilân edilir”  
 hükmü gereği eczane açılabilecek yerler senede iki defa kurumun internet sitesinden 
ilan edilmekte ve yeni eczane açacak meslektaşlarımız bu ilanın yapılmasını beklemektedirler. 
 Yeni eczane açacak üye ve meslektaşlarımızın yılda iki defa yapılan ilan nedeniyle 
uzun süre kira ödemesi ve dolayısıyla da ekonomik açıdan ciddi anlamda mağduriyet 
yaşamalarına neden olan uygulamanın, Yönetmelikte “yılda en az iki kez” şeklinde düzenleme 
yapılmış olduğu da göz önünde bulundurularak yönetmeliğin de ruhuna uygun şekilde 
kurumunuzca 3 ayda bir ilan edilecek şekilde uygulamanın değiştirilmesi için gereğini 
bilgilerinize arz ederim. 
        Ecz. Nurten SAYDAN 
           TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
           GENEL BAŞKANI 
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          16/11/2015 
          TEİS2015-38 
T.C.            
SAĞLIK BAKANLIĞI        
TÜRKİYE İLAÇ ve TIBBİ CİHAZ KURUMU  
BAŞKANLIĞI'NA 
ANKARA 
 
      9 kasım 2015 tarihli Sözcü gazetesinde yayımlanan bir haberde, Lösemi hastalarının 
kullandığı ve içeriğinde hardal gazı bulunan ilaçların bir anda tükenmesi üzerine 
kurumunuzun konuyla ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı, MİT ve Emniyet Genel 
Müdürlüğü’nü uyardığı belirtilmekte ve yine kurumunuzun, “ilaçların eczanelerdeki durumuyla 
ilgili inceleme yaparken, tedavi amaçlı kullanılan ve içinde hardal gazı bulunan ilaçların 
satışında önemli bir artış olduğu belirlendi” ifadesi yer almaktadır. 
           Üyelerimizin olası bir suiistimale muhatap olmamaları ve ülkemizin ulusal güvenliği 
açısından  son derece önemli olan bu konu hakkında dikkatli olabilmeleri açısından daha 
kapsamlı bir bilgilendirilme ihtiyacı bulunmaktadır. 
          Bu sebeple gereğinin yapılarak konu hakkında sendikamıza bilgi verilmesi hususunu 
bilgilerinize arz ederim. 
 
        Ecz. Nurten Saydan 
        TEİS GENEL BAŞKANI 
 
 
         26/11/2015 
         TEİS2015-39 
T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI 
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu  
Başkanlığı 
ANKARA 
  
 Konu: 28/10/2015 Tarih 45363605 sayılı yazı ile Ecza Ticarethaneleri ve Ecza 
Ticarethanelerinde Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelik Taslağı hakkında 
Sendikamızdan istenen görüş hk.  
 Kurumunuzca ruhsatlı/izinli ürünlerin tüketiciye güvenli ve istenen kalitede 
sunulmasını sağlamak amacıyla hazırlanan "Ecza Ticarethaneleri ve Ecza Ticarethanelerinde 
Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelik Taslağı", "İlaçlar İçin İyi Dağıtım Uygulamaları 
Kılavuzu Taslağı", "Hammaddeler İçin İyi Dağıtım Uygulamaları Kılavuzu Taslağı" hakkında 
28/10/2015 Tarih 45363605 sayılı yazı ile sendikamızın görüşlerini belirtmesi istenmiştir. 
 Kurumunuz tarafından hazırlanan taslaklar Sendikamızın Mevzuat Komisyonunca 
incelenmiş ve oluşturulan görüş ve öneriler excel tablosu şeklinde hazırlanmış olup ekte yer 
almaktadır.  
 Kurumunuzca gerekli değerlendirmenin ve düzenlemenin yapılması için gereğini 
bilgilerinize arz ederim.  
            Ecz. Nurten SAYDAN 
      TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
             GENEL BAŞKANI 
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          30/11/2015 
          TEİS2015-40 
 
T.C.  
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU  
GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ‘NE 
ANKARA 
 
 Konu : Vefat eden sigortalılardan tahsil edilemeyen ilaç katılım payı borçları hk. 
 Bilindiği üzere kurumunuz 4/A, 4/B ve 4/C emekli aylıklarından kesilen ilaç katılım 
payları eczanelerimize yine kurumunuz tarafından ödenmektedir.  
 Ancak emeklinin vefatı durumunda, eczanenin katılımdan olan alacağı varislerine 
maaş bağlanmasına rağmen sistemde katılım borcuna ilişkin bağ olmadığından 
alınamamaktadır.  
 Eczanelere olan ilaç katılım borcunun sigortalının ölümünden sonra hak sahiplerinden 
kesilmesi , varislerinin olmaması durumunda ise cenaze masrafından kesilerek ödeme 
yapılması için gerekli düzenleme yapılarak üyelerimizin ve eczacıların yaşadığı hak kaybı ve 
mağduriyetin giderilmesi için gereğini bilgilerinize arz ederiz.  
 
 
          Ecz. Nurten SAYDAN 
       TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
            GENEL BAŞKANI 
 
 
          04/12/2015 
T.C.          TEİS2015-42 
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 
ANKARA 
 Konu :  1 Aralık 2015 tarihinde yürürlüğe giren Kemoterapi ilaçlarının hastanelerden 
temininde yaşanan sorun hk. 
 26.11.2015 tarihinde kurumunuzca yayınlanan Hastanelerce Temini Zorunlu 
Kemoterapi İlaçları Listesi hakkındaki yayınlanan duyuru ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası Kanununun 72 nci maddesi gereği oluşturulan Sağlık Hizmetleri 
Fiyatlandırma Komisyonunun 11.11.2015 tarihinde yapılan toplantısı ile Sağlık Uygulama 
Tebliği’nin “4.1.2 Yatarak tedavilerde reçetelerin düzenlenmesi” başlıklı maddesinin üçüncü 
fıkrası yeniden düzenlenmiş olup yeni düzenlemede yer alan : 
 “Ancak “Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesi”nde (Ek-4/H) tanımlı 
ilaç/ilaçların yatarak tedavilerde, Kurumla protokollü üçüncü basamak resmi sağlık kurumu 
(Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmeti sunucuları ile götürü bedel üzerinden sağlık hizmeti 
alım sözleşmesi imzalanan sağlık hizmeti sunucuları hariç olmak üzere) tarafından temin 
edilemediğinin başhekimlik onayı ile belgelendirilmesi halinde mahsup edilen tutar, Bakanlar 
Kurulunca kararlaştırılan ve yürürlükte bulunan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair 
Karar’ın ilgili maddesinde yer alan “Eczacı kârı” düşülerek ilgili sağlık kurumuna iade edilir. 
Tedavinin devam ettiği durumlarda “doz” bitiminde yeniden reçete yazılması mümkündür.” 
 şeklindeki düzenleme, uygulamaya başlanan 1 Aralık 2015 tarihinden itibaren özellikle 
Üniversite Hastanelerinde tedavi gören kemoterapi hastalarının büyük sıkıntılar yaşamasına 
neden olmuş durumdadır. Şöyle ki ; 
 Kemoterapi tedavisi gören hastalar üniversite hastanelerine gittiklerinde söz konusu 
ilaçlar hastane tarafından temin edilmediği için kemoterapi tedavilerini olamamakta, yukarıda 
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yer alan Sağlık Uygulama Tebliği değişikliğine istinaden ilaçların temin edilemediğinin 
başhekimlik onayı ile belgelendirilerek reçete yazılması gerektiği halde reçete 
düzenlenmemekte, hastalar ilaçlarını ne üniversite hastanelerinden ne de serbest 
eczanelerden temin edememektedir. 
 01.12.2015 tarihinde yürürlüğe giren uygulama, bütçeleri sıkıntıda olan üçüncü 
basamak sağlık kuruluşlarında vatandaş mağduriyeti yaşanmasına neden olmakta, Kanser 
tedavisi gören vatandaşlarımızın tedavileri aksamaktadır.  
 Türkiye'nin dört bir yanından sendikamıza gelen bildirimlere göre vatandaş ve üye 
meslektaşlarımızın hizmet veremedikleri için yaşadıkları sıkıntılar çok yüksek seviyede olup, 
daha da büyümemesi için kurumunuz tarafından ayaktan tedavi kapsamında olan kemoterapi 
ilaçlarına ilişkin 1 aralık 2015 tarihinde yürürlüğe giren düzenlemenin ivedilikle uygulamadan 
kaldırılması için gereğini bilgilerinize arz ederim. 
             Ecz. Nurten SAYDAN 
      TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
              GENEL BAŞKANI 
 
 
          21/12/2015 
          TEİS 2015-43 
T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI  
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU  
BAŞKANLIĞI'NA 
 
ANKARA 
 Konu : Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde mesleki faaliyette bulunan üyelerimizin 
yaşadığı sorunlar hk. 
 Bilindiği üzere son aylarda Güneydoğu Anadolu bölgesindeki bazı il ve ilçelerde bir çok 
olay yaşanmakta olup, uzun süren sokağa çıkma yasakları ve yaşanan silahlı çatışma ortamı 
nedeniyle günlük hayat çoğu zaman durmaktadır.  
 Bölgede serbest eczanelerinde faaliyet gösteren üyelerimizin Sendikamıza yaptığı 
müracaatlardan da; burada faaliyetlerini devam ettirmelerinin artık mümkün olmadığı, hiçbir 
borçlarını ve giderlerini karşılayamadıkları gibi günlük yaşamlarını olağan bir şekilde 
sürdürmelerinin de mümkün olmadığı anlaşılmaktadır. 
 Bölge eczacılarının ve üyelerimizin yaşadığı bu sorunun ağırlığı ve aciliyeti göz önünde 
bulundurularak ; Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesinin 7. bendinde 
yer alan “Doğal afet ve mücbir sebeplerle nüfus azalması hâlinde o yerleşim yerinde bulunan 
eczanelerin naklinde nüfusa göre eczane açılması kriteri uygulanmaz. Bu hâlin tespit ve ilânı 
Bakanlıkça yapılır.”  hükmüne istinaden : 
 Söz konusu il ve ilçelerde yaşanan olayların “mücbir sebep” kapsamında olduğu 
gerçeğinden hareketle, kurumunuzca bu il ve ilçeler hakkında “mücbir sebep” tespiti ve ilanı 
yapılarak eczane devri ve naklinde kolaylık ,devir ve nakil haklarının kaybolmamasının 
sağlanmasını, bu eczanelere senede iki defa açılan Eczacı Yerleştirme Sisteminin acil koduyla 
açılarak yerleştirme puanı ve nüfusa göre sınırlama uygulamasından muaf tutulması için 
gereğini ivedilikle bilgilerinize arz ve talep ederim. 
           Ecz. Nurten SAYDAN 
      TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
            GENEL BAŞKANI 
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          25/12/2015 
          TEİS2015-47 
Sn Bülent TÜFENKCİ 
T.C.GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI 
Dumlupınar Bulvarı No:151 Eskişehir Yolu 9.km. 
06800 Çankaya 
ANKARA 
 
 Konu : Üye eczacılarımızdan defter tasdiki esnasında istenen Ticaret Sicil Numarası 
ya da MERSİS numarası hk. 
 Eczane sahibi üyelerimizden gelen yoğun başvurulardan elde ettiğimiz bilgiye göre, 
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 39. Maddesi dayanak gösterilerek eczacıların Ticaret Sicil 
Numarası ya da MERSİS numarası alması gerektiği , bu numarayı almamış olanların bazı 
noterlerce defter tasdiklerinin yapılmadığı bilgisine ulaşılmış olup, bu tip uygulamalar üyemiz 
eczane sahibi eczacıların tabi olduğu 6197 Sayılı Kanun başta olmak üzere bir çok kanuna 
aykırı olduğu gibi, söz konusu talebe dayanak olarak gösterilen 6102 Sayılı Kanun ve ilgili 
mevzuatına da aykırı olup, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nda tanımlanmış olan “tüccar” tanımı 
ile 6102 Sayılı Kanundaki “tacir” tanımının karıştırılmasından kaynaklandığını düşündüğümüz 
bu sorunun  giderilmesi ve defter tasdiki işlemlerinde Eczacı Odası Kayıt numarasının yeterli 
görülmesi gerekmektedir. Şöyle ki ; 
 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 154. maddesi ve diğer maddelerde tanımlanmış olan 
tacirin çoğulu anlamındaki “tüccar” tanımı, 6102 Sayılı Kanundaki “tacir” tanımından farklı 
olup, Vergi Usul Kanunundaki tüccar tanımına göre “iş yeri açılmamış olsa bile ticaret siciline 
veya mesleki bir teşekkülle kaydolmuş” kişiler yaptığı iş hacmi, büyüklüğü, cirosu ne olursa 
olsun tüccar sayılmıştır. Bu tanıma göre iş hacimlerine, yıllık mal alış ve/veya mal satış 
tutarlarına göre birinci sınıf tüccarlar, bilanço esasına göre; ikinci sınıf tüccarlar ise işletme 
hesabı esasına göre defter tutma zorunluluğunda olup, söz konusu tanımlama başlangıçta da 
belirttiğimiz gibi çiftçiler dahil tüm vergi mükelleflerinin ve işletmelerin Vergi Mevzuatına göre 
sınıflandırılması için yapılmış bir düzenlemedir. 
 Bu çerçeveden bakıldığında; 2011 yılında yayınlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununa göre “esnaf” ve “tacir” sınıflandırması meslek gruplarına ya da işletmenin yaptığı 
ciroya göre değil, yapılan işin vasfına yani şahıs şirketleri de dahil olmak üzere sermaye 
temelli kuruluşlar ile diğer işletmelerin ayrımına yönelik olarak belirlendiği açıkça 
görülmektedir. 
 Diğer taraftan yapılan son düzenleme ile; 6197 sayılı Eczaneler ve Eczane Hizmetleri 
Hakkındaki özel yasamız,kimlerin ne hal ve şartlarda eczacılık yapabileceklerini, eczane 
açabileceklerini belirlemiş, eczanelerde satılabilecek ürünleri de sınırlandırmıştır. Bir eczane 
sahibi eczacı, bu kanunda sayılanların haricinde ürün satamayacağı gibi, bu ürünleri de 
toptan ya da eczanesinin dışında reklam, kampanya ve internet gibi aracıları kullanarak da 
satamaz. Yani 6197 Sayılı özel yasamızda yapılan yeni düzenlemeye göre eczanelerimizin tacir 
vasfına sahip olmadığı belirginleşmiştir. 
 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun 15. Maddesine göre ekonomik faaliyeti 
sermayesinden fazla bedenî çalışmasına dayanan kişiler hukuki olarak “esnaf” olarak 
tanımlanmış olup, bu yüzden; eczacıların belli bir eğitim sonrası, belirli bir sermaye limiti 
olmadan açtıkları ve 6197 Sayılı Kanun gereği bilfiil başında bulunarak çalıştıkları iş yerleri 
olan eczaneler hukuki tanım olarak “şirket” sınıfına, eczacılar da “tacir” sınıfına 
girmemektedir. 
 Zira; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun 11. Maddesine göre ticari işletme “esnaf 
işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan” işletmeler olarak 
tanımlanmış olup, eczacıların böyle bir hedefi söz konusu olamayacağından ve kuruluşları 
gereği kendi özel kanunlarına göre kendi özel düzenlemeleri çerçevesinde açıldıklarından; 
Türk Ticaret Kanununa göre Tacir olarak değil, ancak yine aynı kanundaki sınıflandırmaya 
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göre hukuki manada “esnaf” olarak sınıflandırılmaları mümkündür. 
 Diğer taraftan; yine 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun 11. Maddesine istinaden 
21/07/2007 tarih 26589 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Esnaf Ve Sanatkâr İle Tacir Ve 
Sanayicinin Ayrımına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararına göre de; 
 “...Esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı iken, daha sonraki yıllarda yıllık alış 
veya satış tutarları ya da gayri safi iş hasılatı, esnaf ve sanatkâr sayılma hadlerini 
aşanların kendileri istemedikçe ticaret siciline ve dolayısıyla Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği bünyesindeki odalara kayıt için zorlanmaması,…” hükme 
bağlanmıştır. 
 Yani, bu düzenleme ile; esnaf ve sanatkâr sayılma hadlerini aşanların kendileri 
istemedikçe ticaret siciline kayıt için zorlanması mümkün olmayıp, yıllık alış veya satış tutarları 
ya da gayri safi iş hasılatı esnaf ve sanatkâr sayılma hadlerinin altı katını aşanların ticaret 
siciline kayıtlarının aktarılması da bağlı bulundukları odanın bildirimiyle mümkün olabilecek 
olup, yine 6197 sayılı özel yasamız ve 6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği ve ilgili mevzuatlar 
gereği böyle bir aktarımın yapılabilmesi de mümkün değildir. 
 2 Ocak 2014 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren değişiklik ile 6197 
sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına 
“Eczaneler için ayrıca başka herhangi bir kurum veya kuruluştan kayıt veya onay 
belgesi aranmaz.” hükmü eklenmiş olduğundan ve yine 12 Nisan 2014 tarihli 
Eczaneler Hakkındaki Yönetmeliğin 13. maddesinin 1. fıkrasında yer alan  “Ruhsat 
düzenlenen eczaneler için belediyeden ayrıca bir iş yeri ruhsatı alınması ve 
belediyeye harç ödenmesi gerekmez. Herhangi bir Kurum veya Kuruluştan kayıt 
veya onay belgesi aranmaz.” hükmü getirilmiş olduğundan, eczacılardan 
yürürlükte olan  hiçbir yasal düzenlemeye göre herhangi bir resmi işlemi 
gerçekleştirebilmesi için, herhangi bir kurum ya da kuruluştan, herhangi bir belge 
alma zorunluluğu bulunmamakla birlikte, ticari belgelerinin üzerine de Vergi Usul 
Kanununda belirtilen bilgi ve ibareler ile eczacılık mevzuatına ait bilgi ve 
ibarelerden başka bir bilgi ya da ibare koyma zorunluluğu da bulunmamaktadır. 
 Ne Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatına , ne de Eczaneler ve Eczane 
Hizmetleri Hakkındaki Kanun ve ilgili mevzuatına göre eczacıların  “tacir” olarak 
sınıflandırılması mümkün olmayıp, Vergi Usul Kanunu çerçevesinde yapılan 
düzenlemeler ve tanımlar dayanak kabul edilerek 6102 sayılı Kanundaki 
tanımların değiştirilmesi, genişletilmesi ve oluşturulan bu yeni tanım 
çerçevesinde işlem yapılmasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır. 

Dolayısıyla ;  konu hakkında üye eczacılarımız başta olmak üzere tüm 
eczane eczacılarının yaşadığı ve yaşayabileceği mağduriyetlerin önlenmesi 
amacıyla, bakanlığınızca Nace/meslek kodu 47.73.01 olan eczanelerin de 6102 
sayılı Kanuna göre Esnaf ve Sanatkar kapsamında olduğu göz önünde 
bulundurularak, üye eczacılarımızdan Ticaret Sicil Numarası veya MERSİS 
numarası istenmemesi, eczacı odası sicil numarası ile defter tasdiki işlemlerini  
gerçekleştirebilmelerinin sağlanması için gerekli açıklamanın tarafımıza ivedilikle 
yazılı olarak bildirilmesi için gereğini bilgilerinize arz ederim. 

 
 
            Ecz. Nurten SAYDAN 
      TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
               GENEL BAŞKANI 
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                    25/12/2015 
          TEİS2015-48 
T.C. 
BAŞBAKANLIK 
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI'NA 
ANKARA 
 Konu : Geçici koruma altındaki yabancılara ilişkin reçetelerin kontrolleri esnasında 
yaşanan sorunların giderilmesi hk. 
  Geçici koruma altındaki yabancılara ilişkin sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde 
eczanelerce reçete kabulünde Başbakanlık Yardımcılığı'ndan 12/10/2015 tarihinde yayınlanan 
2015/8 sayılı Genelge doğrultusunda Sosyal Güvenlik Kurumu anlaşması bulunan eczanelerde 
bu kişilere ait reçeteler Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi işlem sistemine (MEDULA) kaydedilerek 
hastaların ilaçları verilmektedir. 
 Aynı Genelge'de yayınlanan “Eczanelerin tüm reçete ve ekleri Sosyal Güvenlik 
Kurumunca yayımlanan mevzuat hükümlerine uygunluğu yönünden reçete inceleme birimleri 
tarafından fatura teslim tarihinden itibaren 90 (doksan) gün içersinde incelenir. Eksik reçete 
ve eki belgeler kesinti nedenidir...Sağlık Bakanlığınca geçici koruma altındaki yabancılara 
sunulacak sağlık hizmetlerinin kapsamı Sağlık Uygulama Tebliği’nde daraltma yapılmak 
suretiyle gösterilebilir.” hükmünde reçetenin iadesine yönelik açık bir hüküm bulunmaması 
nedeniyle söz konusu hastalara ait reçetelerde kesinti yapılmakta, üye eczacılarımız hak kaybı 
ve mağduriyet yaşamaktadır. 
 Sağlık Uygulama Tebliği'nin aşağıda yer alan “İlaç kullanımına esas sağlık raporlarının 
düzenlenmesi” ve “Reçete iadesi“  başlığı altındaki düzenlemeler doğrultusunda reçete 
kontrol işlemlerinin gerçekleştirilerek eksikliği olan reçetenin iadesin sağlanması 
amacıyla gerekli yasal düzenlemenin yapılması için gereğini bilgilerinize arz ederim. 
 
          Ecz. Nurten SAYDAN 
      TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
           GENEL BAŞKANI 

 
 

İLGİLİ SGK MEVZUATI:  
 
SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ: 
 

4.1.3 - İlaç kullanımına esas sağlık raporlarının düzenlenmesi 
 

(6) Hasta kimlik bilgileri veya ilaç adına ilişkin yazım hataları ile SUT hükümlerine göre 
eksikliği (ilacın kullanım dozu, teşhis, etken madde, kullanım süresi, ilgili hekim onayı veya 
tedavi şeması, ICD-10 kodu) bulunan sağlık raporları, aslına sadık kalmak kaydıyla; uzman 
hekim raporlarında raporun çıktığı hastanede raporu düzenleyen hekim tarafından (bu 
hekimin bulunmaması halinde aynı branştan hekim), sağlık kurulu raporlarında ise raporda 
yer alan hekimlerden biri tarafından gerekli düzeltmelerin yapılması, raporlar elektronik 
ortamda düzenlenmiş ise; bu düzeltmelerin başhekimlik tarafından elektronik ortamda 
onaylanması koşuluyla, düzeltmeye esas reçete tarihinden itibaren süresinin sonuna kadar 
geçerlidir. (Yalnızca Kurumca iade edilmiş reçete/raporlar için geçerlidir.) 
Sendikamızca ilave edilmesi gereken hususlar aşağıda sunulmuştur.SGK 
tarafından Yapılacak iadelerin eczanelerimize ödemeli kargo sistemi ile 
gönderilmesi  sağlanmalıdır.  
Reçete iadesi  
1. Reçete üzerinde;  
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1. Hastaya ait bilgilerin (Ad, soyad, kimlik numarası),  
2. Hekime ait bilgilerin (ad, soyad, diploma numarası/ diploma tescil numarası, sağlık 
kurum/kuruluşunun adı ilacın ödenmesi için gerekli ise uzmanlık dalı),  
3. Hekimin imzasının,  
4. Reçete düzenlenme tarihinin,  
5. Reçete kayıt defteri protokol numarasının veya MEDULA takip numarasının,  
6. Reçete teşhisinin (reçete ekinde teşhisi belirtir rapor yok ise), Reçetede kullanımı 
endikasyon uyumuna bağlı ilaçlar hariç olmak üzere tek teşhis yazılması yeterlidir.  
7. Bir birimden fazla reçete edilmiş ilaca ait birim adetinin yazı ile belirtilmesinin,  
8. Hekim, hasta, tarih, protokol no, ilaç ile ilgili bilgilerde değişiklik, iptal veya karalama var 
ise değişikliğe ilişkin hekim onayının (kaşe ve imza),  
9. SUT ve eki listeler gereği reçete üzerinde belirtilmesi gereken ilaca ait özel şartları 
tanımlayan ibarelerin, değerlerin veya kullanım sürelerinin,  
10. Yatan hastalara ait reçetelerde “Eczanemizde yoktur. Yatan hasta” kaşesi ve Başhekimlik 
onayının, Bulunmaması,  
11. Reçetedeki barkod etiketi üzerindeki hekim ile reçeteyi yazan hekimin farklı olması,  
 
 
Reçete arkasında;  
1. İlaç/ilaçları alan kişinin adı, soyadı, adres veya telefon bilgisi. 
2. Eczane kaşesi ve eczacı imzasının,  
 
 
Reçete ekinde;  
1. Provizyon sistemine kayıt sonrasında alınan çıktının,  
2. Provizyon sistemine raporlu olarak kaydedilmiş reçetelere ait sağlık raporunun, (elektronik 
rapor hariç)  
3. SUT gereği reçete ekinde bulunması gereken belgelerin (sağlık raporu, tahlil/tetkik belgesi, 
güvenlik ve endikasyon dışı ilaç kullanım izni vb.),  
 
 
Reçete eki belgelerde;  
1. Raporda teşhis, etken madde adı, doz, tedavi şeması, ICD-10 ilave ya da düzeltmeleri ve 
ilacın ödenmesi için SUT’a göre özel düzenlemelerin (tedavi geçmişi, tahlil sonuç bilgileri, 
ilaca başlama ve sonlandırma kıstasları, vb) raporda yer almaması durumunda, Reçete ve 
ekleri tekrar fatura edilmeyecek şekilde iptal edilerek düzeltilmek üzere iade edilir.  
2. İade edilen reçetelerde ve eki belgelerde yapılacak düzeltmelerde, reçeteyi yazan doktor 
yoksa başhekimlik kaşe ve onayı kabul edilir. Aile hekimleri tarafından düzenlenmiş 
reçetelerde ise yerine görevli diğer hekimin düzeltmesi kabul edilir. 
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          28/12/2015 
          TEİS2015-50 
T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 
TÜRKİYE İLAÇ ve TIBBİ CİHAZ KURUMU BAŞKANLIĞINA 
ANKARA 
 Konu : Ecza depolarının ilaç iadelerini kabul etmemeleri hk. 
           Eczanelerin ilaçları satışı ve gerektiği durumlarda depolara iadesini düzenleyen  6197 
sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 24. maddesinde , “…. Eczaneler arası ilaç 
takası, toptan satış sayılmaz; ilaçların 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.”  hükmü 
getirilmiştir. 
          Bununla birlikte , 12 Nisan 2014 tarih 28970 sayılı Resmi gazetede yayımlanan 
Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin ; 27.Maddesinde de; “Beşerî ilaçlar için 
Kurumca uygulanan ilaç takip sistemi kuralları geçerlidir. Eczaneler tarafından ilaçların 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. 
           Tüm bu yasal düzenlemelerin sağladığı “hak” ile hareket eden meslektaşlarımızca 
ecza depolarına iade edilmek istenen ilaçlar “soğuk zincir ilaçlarının İTS sisteminin 
kapalı olması“ gibi gerçek dışı bir bahane ile  İADE alınmamaktadır. 
           Sağlık Bakanlığınca ısı ve nem kontrolü yapılan cihazlarla donanmış eczanelerimizde 
ecza depolarından daha iyi muhafaza edildiğini iddia edeceğimiz ilaçların geri alınmaması 
mağduriyet yaşatmaktadır. 
          Özellikle onkoloji ilaçlarının hastaneler tarafından temini uygulamasının başlamasından 
dolayı bu yöndeki mağduriyetleri içeren şikayet sayısında çok fazla artış söz konusudur. 
           Bu ilaçların iadesi yönünde engel çıkaran tüm ecza depolarına gerekli uyarının 
yapılarak oluşan mağduriyetlerin giderilmesi hususunda gereğini arz ve talep ederim. 
 
           Ecz. Nurten SAYDAN 
                TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
        GENEL BAŞKANI 
 
 
          05/01/2016 
                   TEİS2016-01 
 
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ  
ECZACILIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI'NA 
ANKARA 
 
  
Konu : İlaç stabilite değerlendirmelerinde kullanılan zone yöntemi hk. 
 Yeniden düzenlenmekte olan 'Eczaneler Hakkındaki Yönetmelik' hakkında Türkiye İlaç 
Ve Tıbbı Cihaz Kurumu ile yapılan görüşmeler çerçevesinde ülkemizde üretilen ve/veya ithal 
edilen ilaçların stabilitesi hakkında bilginize ihtiyaç duyulmuştur. 
 
Bu bağlamda; ülkemizde üretilen ve/veya ithal edilen ilaçların: 
 
- Mevcut düzenlemelere göre hangi iklim kuşağına göre (zone) stabilite testleri yapılarak 
üretildiği, 
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-Ülkemizin farklı iklim bölgelerine ayrıldığı gözönüne alınarak hangi iklim kuşağının baz 
alınarak ilaç üretilmesi gerektiği, 
 
- Eczanelerimizde ilaçların saklanma koşulunun hangi sıcaklık ve nem değerleri arasında 
olmasının yeterli olduğu, 
 
konularında bilimsel çalışma ve yayınlar ile değerli görüşlerinizi yazılı olarak paylaşmanız için 
gereğini bilgilerinize  arz ederim.  
 
Saygılarımla... 
        Nurten Saydan 
      TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI  
        GENEL BAŞKANI 
 
 
 
          08.01.2016 
          TEİS2016-02 
T.C.  
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 
GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
SAĞLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞME VE 
UYGULAMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI 
 
ANKARA 
 
Konu : Özel hastanelerin sözleşme durumları hk. 
 
 Gaziantep bölgesinde faaliyet gösteren üyelerimiz tarafından sendikamıza ulaşan 
bilgilere göre; Gaziantep Primer Hospital hastanesinin SGK sözleşmesinin 31/12/2015 
tarihinde sona erdiği, ancak bu hastanede yazılan kurumunuz sigortalılarına ait reçetelerin 
Medula sistemi üzerinden ödenmeye devam ettiği yönünde resmi olmayan duyumlar alındığı 
bildirilmektedir. 
 Kurumunuzun internet sitesine 08/01/2016 saat 12:00 itibari ile kontrol ettiğimizde 
ise, adı geçen hastanenin kurumunuzla sözleşmeli sağlık kuruluşları arasında yer aldığı tespit 
edilmiştir. 
 Birçok bölge ve ilden Sendikamıza benzer sorular gelmektedir. 
 Üyelerimizin ve halkımızın mağdur olmaması açısından, bu durumda olan hastaneler 
ve medula tarafından kabul edilen reçetelerin kurumunuzca ödenmesi hakkında ivedilikle 
açıklama yapılması hususunu bilgilerinize arz ederim. 
 
 
 
        ECZ. Nurten SAYDAN 
         TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
           GENEL BAŞKANI 
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                  12/01/2016 
         TEİS2016-03 

T.C. 
BAKIRKÖY 

26. İŞ MAHKEMESİ’NE 
 

Dosya No: 2015/609 E. 
 
Mahkemenizce yukarıda esas numarası belirtilen, davacı ALPER METİN ile davalı 

GÜLEVİN CEYLAN GÜZEL arasında görülmekte olan alacak (işçi ile işveren ilişkisinden 
kaynaklanan) davası nedeniyle; 2010 yılı Aralık ayı – 10/06/2015 tarihleri arasında davalıya 
ait eczanede ECZACI TEKNİSYENİ olarak çalışmış davacının (fesih tarihi) 10/06/2015  
tarihinde alabileceği emsal ücretin çıkartılması talep edilmiştir. 

 
Sendikamız üye işverenlerin çalıştırdıkları işçilere ödediği ücretlerle ilgili herhangi bir 

kayıt tutmamakta ve işverenlere herhangi bir telkinde bulunmamaktadır. Bu sebeple, 
tarafımızca emsal ücret tespiti yapılamamaktadır. Bilgilerinize sunulur.  

 
 

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası 
                 Başkanı 

                                                                                     Ecz. Nurten Saydan 
 
 
 
 
 

          12.01.2016 
          TEİS2016-04 
T.C.  
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 
GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
SAĞLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞME VE 
UYGULAMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI 
ANKARA 
 
Konu :. KURUMUNUZA 08.01.2016 TARİHİNDE 137082 SAYI İLE GİRİŞİ YAPILAN 
EVRAKTAKİ DÜZELTME HK 
 Kurumunuza 08.01.2016 tarihinde 137082 sayı ile girişi yapılan yazımız içeriğinde yer 
alan ve sehven yanlış girilen tarih düzeltilerek yazımız ekte bilgilerinize sunulmuştur. 
 
 
        ECZ. Nurten SAYDAN 
         TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
           GENEL BAŞKANI 
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                   15/01/2016 
          TEİS2016-05 
T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 
TÜRKİYE İLAÇ ve TIBBİ CİHAZ KURUMU BAŞKANLIĞINA 
ANKARA 
 
 Konu : 11.01.2016 tarih ve 47452491 sayılı yazı ile eczane ve ecza depolarının 
bilgilerinin istenmesi hk. 
  
 
 Kurumunuzca, soğuk zincir ilaçlarının ve onkoloji ilaçlarının iadesinde ecza depoları ile 
sorunlar yaşandığını, eczanelerin mağduriyetinin söz konusu olduğunu belirten yazımızı 
incelediğinizi ve isteğiniz üzerine gerekli değerlendirmenin yapılabilmesi için mağduriyetin söz 
konusu olduğu eczane ve ecza depolarının bilgileri örnek olarak ekte sunulmuştur.  
  Kurumunuzca gerekli değerlendirmenin yapılması için gereğini bilgilerinize arz 
ederim.  
      
 
 
 
        Ecz. Nurten SAYDAN 
                TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
          GENEL BAŞKANI 
 
  
          15/01/2016 
           TEİS2016-06 
"PRESIDENT Philippe Gaertner, 
 
Tout d'abord,nous vous souhations heureuse nouvelle annee et bonne chance pour vous et 
tout le monde au tour de vous. 
le ministre Turc de la sante veut imposer quelques obligationas aux pharmacies et,pour cette 
raison,a contacte' diverses organisations dont votre syndicat. 
Nous aimerions donc vous poser qoelques questions sur le pharmacies françaises. 
1-Quelqes sont les obligations des pharmacies françaises pour mesurer la chaleur et l' 
humidite?Y-a-t-t-il ou non unn systeme d'enre-gistrements? 
2-Quelies sont les valeurs de chaleur et d' humidite a l'interieur de pharmacies? 
3-Y-a-t-il obligation pour une pharmacie d'avoir un generateur en cas de panne d'electricite? 
4-Quelles sont les conditions et obligations d'un local devant recevoir une pharmacie? 
5-Quelle est ou quelles sont la on les zones de production de medicaments et produits 
pharmaceutiques en France? 
 
Si vous pouvez nous donner ces informations pour les pharmacies françaises et 
eventuellement,pour les pharmacies europeennes nous vous euy serions reconnaissants 
 
 
Meilleurs sentiments 
Mme.Nurten Saydan 
Presidente TEİS  
 
 



 184 

 
T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 
CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 
ANKARA 
 
 Konu : Sağlık Yardımı Adalet Bakanlığı tarafından karşılanan kişilerin reçetelerinden 
çıkan ilaç fiyat farkları hk. 
 
 Bilindiği üzere “Adalet Bakanlığı Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi 
Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol” çerçevesinde Cezaevlerinde bulunan tutuklu ve 
hükümlülerin reçetelerinde yer alan ilaçlar anlaşmalı eczanelerce temin edilmekte ve cezaevi 
yetkililerine teslim edilmektedir. 
 Söz konusu kişilere eczacıların birebir ulaşması mümkün olmadığı gibi, bu kişilerin 
bakımları ve sağlık hizmetlerinin karşılanması tamamen Bakanlığınızı sorumluluğunda olduğu 
için, bu kişilere ait reçetelerin karşılanmasında ortaya çıkan farkların da Bakanlığınızca 
ödenmesi gerektiği izahtan varestedir. 
 Halen yürürlükte olan protokol hükmündeki açık ve amir düzenlemeye rağmen, üye 
meslektaşlarımızdan gelen bildirimlere göre bazı cezaevi yönetimleri reçetelerde oluşan ilaç 
fiyat farklarını ödemeyeceklerini, sadece kamu fiyatını ödeyeceklerini sözlü olarak bildirerek 
faturaların bundan sonra bu şekilde düzenlenmesini istemektedirler. 
 Hem eczaneler hem de ilaca ulaşmak isteyen Bakanlığınız gözetimindeki kişilerin 
uygulamada bir çok karışıklık, mağduriyet ve telafi edilemez hak kayıpları yaşamasına neden 
olacak olan bu tür girişimlerin önlenmesi için “Adalet Bakanlığı Kapsamındaki Kişilerin Türk 
Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol” e açıkça aykırı 
uygulamayla ilgili olarak bilgilendirilmesi, eczane fatura ve ödemelerinin söz konusu 
Protokolün Ek-3 24. maddesine uygun olarak yapılmasının sağlanması için gereğini 
bilgilerinize arz ederim. 
          Ecz. Nurten SAYDAN 
         TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
          GENEL BAŞKANI 
 
 
          26/01/2016 
          TEİS2016-14 
T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 
TÜRKİYE İLAÇ ve TIBBİ CİHAZ KURUMU BAŞKANLIĞINA 
ANKARA 
 Konu : 21.01.2016 tarih ve 47452491 sayılı yazı ile eczane bilgileri ve ilaç bilgisini 
içeren irsaliye fatura örneklerinin istenmesi hk. 
 Kurumunuzca, soğuk zincir ilaçlarının ve onkoloji ilaçlarının iadesinde ecza depoları ile 
sorunlar yaşandığını, eczanelerin mağduriyetinin söz konusu olduğunu, mağduriyeti yaşayan 
eczacıların dilekçelerinin yer aldığı yazımızı incelediğinizi ve isteğiniz üzerine bahsi geçen 
eczacılara ait eczane bilgilerinin ve konuya ilişkin ilaç bilgisini içeren irsaliye fatura örnekleri 
ekte sunulmuştur. Kurumunuzca gerekli değerlendirmenin yapılması için gereğini bilgilerinize 
arz ederim.  
        Ecz. Nurten SAYDAN 
                  TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
          GENEL BAŞKANI 
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          26/01/2016 
          TEİS2016-15 
 
Sayın, 
Prof. Dr. M. A. Yekta SARAÇ 
YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMU BAŞKANI 
ANKARA 
 
Sayın Başkanım, 
 Sendikamız 27 Nisan 2006 yılında kurulmuş olup eczane eczacılarının kendi istekleri ile 
üye oldukları sivil toplum örgütüdür. İsmi TEİS olan, açılımı Tüm Eczacı İşverenler Sendikası 
olarak belirlenen sendikamız Bağımsız İşveren Sendikasıdır. 
 TEİS, Türkiye çapında faaliyette bulunmak amacıyla kurulmuş olup; faaliyet gösterdiği 
iş kolu 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa ekli (1) sayılı cetvelde 
belirlenen 17 nolu Sağlık ve Sosyal Hizmetler iş koludur. Sendikanın amacı, kurulu bulunduğu 
işkolunda faaliyette bulunan gerçek kişi eczacı işverenlerin hak ve menfaatlerini tüm yasal 
zeminlerde, kamu ve özel kuruluşlar nezdinde korumak, kollamak ve geliştirmek; 
 Çalışma yaşamında ve hayatın diğer alanlarında üyelerinin ve diğer tüm eczacıların 
ekonomik, demokratik, kültürel, iktisadi, sosyal, mesleki, hukuksal haklarını ve çıkarlarını 
korumak geliştirmek, dayanışma ve yardımlaşmalarını sağlamak bu yönden müşterek 
menfaatlerini korumak ve müşterek menfaatler yönünden üyelerini temsil etmek; 
 Sağlık kolundaki planlamadan uygulamaya kadar tüm faaliyetlere, tüm eczacı 
işverenlerin söz ve karar sahibi olarak etkin ve demokratik katılımını sağlamak, eczane sahibi 
eczacıların daha verimli ve uyumlu çalışma imkânlarına sahip olabilmeleri için her türlü 
teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmaktır. 
 Sendikamızın amacına uygun olarak eczacılık mesleğimizin eğitim ,eğitim 
süresi ve kalitesi,yeterlilik ve yetkinlik gibi hususlar bizler tarafından 
önemsenmekte ve dikkatle takip edilmektedir. 
 Eczacılık mesleği Dünya üzerinde insanlığın var olduğu sürece son derece önemli ve 
gerekli kutsal bir meslektir. TEİS, siyasi bir amaçla kurulmamış,sadece eczacılık mesleği için 
kurulmuş bir sendika olduğu için eğitim kalitesinin ve mesleki bilgilerin ülkemizdeki tüm 
eczacılık fakültelerinde eşit ve kaliteli olması vazgeçilmezlerimizden ve olmazsa 
olmazlarımızdandır. 
 Eczacılık Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eczacılık Eğitimine İlişkin “Ulusal Çekirdek 
Eğitim Programı (EczÇEP-2015)” 23 Aralık 2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu 
toplantısında kabul edilerek uygulanması için ilgili yükseköğretim kurumlarına gönderilmiş 
olması, eczacılık mesleğinin tek sendikası olarak gayet memnuniyet vericidir. 
 Emeği geçen Eczacılık Fakültesi Dekanlar Konseyine eczane eczacıları olarak teşekkür 
ederiz. 
 Mesleğimizin son 10 yıldır yaşadığı sorunlar, sosyal güvenlik şemsiyesinin 
genişlemesiyle yüklenen yükler, mesleğimizde “itibar” kaybına neden olmuş ve telafisi zor 
yaralar açmıştır. Bu duruma bir de “eczacılık eğitiminde kalite farkı “ eklenince “mesleğin 
itibarını “ korumak oldukça zorlaşmıştır. Bu sebeple “Ulusal Çekirdek Eğitim Programı “nın bu 
oluşan yaralara merhem olacağını umut etmekteyiz. 
  
 Sayın Başkanım, 
 YÖK olarak gelişmiş ülkeler standartlarına uygun böyle bir programı desteklemeniz 
bizlere onur ve moral olmuştur. Çünkü sendika olarak sorunları sahada birebir yaşayarak, 
muhatap olmaktayız. 
 Mesleğimiz adına sizlerden; 
-Öğrencisi olmayan fakat açılmış olan eczacılık fakültelerinin standartları belli kriterlere 
ulaşmadan öğrenci alımına müsaade edilmemesi, 
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-Öğrenci almaya müsait fakültelerin taban puanlarının yükseltilmesinin sağlanması, 
-Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2023 yılında 9 bin fazla “eczacı” olacağı öngörüsünden 
hareketle; mesleğimizin geleceği ve işsiz eczacı ordusu oluşmaması için eczacılık fakülteleri 
kontenjanlarındaki sayıların azaltılması,  
Yönünde gerekli düzenlemeleri yapmanızı talep ediyoruz. 
 Mesleğimizin ülkemizde senelerdir sadece “eczane eczacısı” olarak rağbet bulmuş 
olması, mesleğimizin diğer yararlı kullanım alanlarını daraltarak en alt düzeyde olması son 
derece yanlıştır. Bunun için başta devlet olmak üzere eczacı istihdamının doğru olarak 
kullanılması ülkemiz için son derece gereklidir. Eczacısı olmadığı halde eczane hizmeti veren 
hastane eczaneleri buna verilecek en çarpıcı örnektir. 
 TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası) olarak, Başkanlığınızın mesleğimiz için atacağı 
olumlu adımlar özlemle beklenmekte olup, bizlerin desteğinin, bilgi birikiminin gerekli olduğu 
durumlarda tüm üyelerimiz ve gücümüzle yapılacak her şey için sizlerin yanında olacağımızı 
önemle bilgilerinize arz ederiz. 
 EczÇEP-2015’in eczacılık eğitimimiz ve mesleğimiz için hayırlı olmasını dileyerek, 
emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz. 
 Saygılarımla… 
         Ecz. Nurten Saydan 
         TEİS Genel Başkanı  
 
 
 

 
         26/01/2016 
         TEİS2016-16 
 
ANITKABİR KOMUTANLIĞI 
ANKARA 

  
 
 
Ülke çapında halk sağlığına hizmet veren serbest eczane eczacılarınca Tüm Eczacı 

İşverenler Sendikası'nın 10. yılı nedeniyle kurucuları ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, 
27/04/2016 Çarşamba günü saat: 11.00’de Anıtkabir'de Atamızın huzuruna mozaleye çelenk 
koyma töreni düzenlemek istiyoruz 

Gerekli iznin verilmesi için bilgilerinize arz ederim. 
 
Saygılarımla, 
 

                                                                                  
 
           Ecz. Nurten Saydan 
         Tüm Eczacı İşverenler Sendikası 
                       Genel Başkanı 
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          27/01/2016 
          TEİS2016-17 
T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU  
BAŞKANLIĞI'NA 
 
 Konu : Eşdeğer ilaç uygulamasına yönelik hekim davranışları hk.  
 
 Kurumunuza bağlı özel ve kamu hastanelerinde görevli hekimlerin yazdıkları reçeteler 
eczaneler tarafından karşılanırken bazı durumlarda (ilacın piyasada bulunmaması, fiyat farkı 
çıkması vb. nedenlerle) hekimin yazdığı ilaç yerine farmasötik tam eşdeğer ilaçlar 
verilmektedir. 
 Kurumunuza bağlı Erzurum Palandöken Devlet Hastanesi doktorlarından 
Op.Dr.Mahmut Arık (dipl.tesis no:59620) örneği ekte de sunduğumuz yazdığı reçetelere, 
reçeteye yazma haricinde ilaç ismini ayrıca kaşe olarak basmaktadır. İlgili ilaç ismi yazılı 
olarak reçetelere vurulan kaşelerin kim tarafından yaptırıldığı konusu bilinmemekle beraber, 
söz konusu kaşe eşdeğer ilaç verilmemesi amacıyla yapıldığı değerlendirilmekte olup, eşdeğer 
ilaç uygulamasına aykırı bir uygulamadır. 
 Eşdeğer ilaçlar, referans ilaçlarla aynı özelliklere sahip olduğu, dolayısıyla, hasta 
üzerinde aynı tedaviyi sağladığı bilimsel çalışmalarla kanıtlanan ve referans ilaçların koruma 
süreleri bittikten sonra satışa sunulan ürünler olup, Sağlık Uygulama Tebliği ve İlaçla ilgili 
diğer mevzuata göre düzenlenen ve Bakanlığınızca da teşvik edilen bir uygulamadır.İsmi ilaç 
kaşesi olarak basılan 600 mg Gabapentin etken maddesi içeren SGK ödeme listesinde 6 TANE 
TAM EŞDEĞER İLAÇ BULUNMAKTADIR. 
 Diğer taraftan İstanbul ili Esenyurt ilçesinde bulunan Esenyurt Devlet Hastanesinin ek 
poliklinik biriminde görev yapan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon branş doktorlarından diploma 
tescil no: 68612 olan Dr. Seyfi Serttaş'ın; yazdığı ilaçlara verilen  muadillerle ilgili olarak 
sürekli hastaları geri gönderdiği eczacıların yanlış ilaç verdiğini söylediği yönünde 
Sendikamıza bildirimler yapılmaktadır.  
 Bu örnekler haricinde de bir çok hastane ile ilgili eşdeğer ilaç uygulamasını engelleyici 
davranışların olduğu yönünde Sendikamıza bildirimler yapılmaktadır.  
 Bakanlığınızın Sağlık politikalarına meslek etiğine ve hukuka aykırı bu tür davranışların 
hastanelerimizde olmasını sizin de uygun görmeyeceğiniz gerçeğinden hareketle, konuyla 
ilgili olarak Kurumunuza bağlı olan tüm hastanelerin  başhekimliklerine, ve  yazıda adı geçen 
hastane başhekimliklerine adı geçen doktorlar ile diğer doktorların bu tür davranışlardan 
kaçınmasını sağlamak amacıyla eşdeğer ilaç uygulaması hakkında bilgilendirme yapılması için 
gereğini bilgilerinize arz ederim. 
 Saygılarımla… 
       Ecz. Nurten SAYDAN 
      TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
         GENEL BAŞKANI 
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          27/01/2016 
          TEİS2016-18 
 
Selçuk Ecza Deposu  
Ankara Şubesi 
 
ANKARA 
  
 Deponuzda bulunan enjektörlerin KDV dahil birim fiyatlarını (kutu fiyatları değil) 
tarafımıza ivedilikle bildirmenizi rica ederim. 
 
 Saygılarımla, 
 
 
       Tüm Eczacı İşverenler Sendikası  
             Genel Başkanı 
                  Ecz. Nurten Saydan 
 
 
2 cc yeşil 
2 cc siyah 
5 cc yeşil 
5 cc siyah 
10 cc yeşil 
10 cc siyah  
20 cc 
50 cc 
 
                                   02/02/2016 
          TEİS2016-21 
 
Sayın, 
Dr. HAKKI GÜRSÖZ 
 
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU 
BAŞKAN YARDIMCISI 
 
 
 Konu: Ecza Depolarının eczanelerde bulunan ilaçları keyfi nedenler göstererek geri 
almak istememesi hk. 
 
 Kurumunuzdan 02.11.2015 tarih ve 45363605 sayılı yazı ile hazırlanmakta olan  
“İlaçlar İçin İyi Dağıtım Uygulamaları Kılavuz Taslağı” için sendikamızın görüşlerinin istendiği 
yazıya cevaben hazırlamış olduğumuz öneride; Taslağın İade Edilen Ürünler ile ilgili 6.3. 
maddesi için belirttiğimiz görüş ve taleplerimizde de açıkça belirttiğimiz üzere, Ecza 
depolarına ilaç iadesi konusunda yaptırım getirilmesi zorunluluğu ivedilik kazanmıştır. 
 Zira ; Sendikamıza üye meslektaşlarımızdan gelen şikayetler çok fazla artmaya 
başlamış olup, Kurumunuz mesaisini harcamamak için size sorun boyutunun anlaşılması için 
seçilmiş örnekleri göndermeyi tercih ediyoruz. Bu konuda üyelerimizden gelen sorunun aynı 
ama ihtiyacın farklı olduğu başka bir örneğimiz de yazımız ekinde bilginize sunulmaktadır. 
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 Ekte üye şikayetinin yer aldığı örnekten de anlaşılacağı üzere, gece ve tatil nöbetlerine 
eczanelerimizi hazırlarken çalıştığımız ecza depolarından, bölgemizde satışı olmayan ama 
nöbetlerde gelebilecek ilaçları da bulundurmak hassasiyeti ve sorumluluğundan hareketle ilaç 
almaktayız. Hasta sayısı ve hastalık durumuna göre, nöbet sonrası bu ilaçları iade etmek 
istediğimizde ecza depolarından söz konusu ilaçları geri almamak için direnme ve defans 
görmekteyiz. 
 Yasal mevzuattaki boşluklardan yararlanarak gerçekleştirdikleri bu tutuma karşı hiçbir 
şarta bağlı olmadan cayma hakkı süresi içinde ecza depolarının eczaneden gelen ürünü iade 
almasının sağlanması, İlaçların iadesi konusunda depolara yaptırım getiren gerekli yasal 
düzenlemelerin yapılmasını ve düzenleme yapılıncaya kadar da mevcut yasal düzenlemelere 
aykırı bir şekilde bu konuda engel çıkaran tüm ecza depolarına gerekli uyarının yapılarak iade 
konusunda yaşanılan mağduriyetlerin giderilmesi hususunda gereğini arz ve talep ederim. 
 
          Ecz. Nurten SAYDAN 
       TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
            GENEL BAŞKANI 
 
 

          08/02/2016 
          TEİS2016-25 

 
 
 
 

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 

İlan ve Reklam Servisi’ne 
 

 Sendika Genel Merkezimizin bulunduğu “Nasuh Akar Mh. Ziyabey Cd. No:31 Çankaya 
Ankara” adresine “ticari amaçlı reklamlara ait İlan ve Reklam Vergisi kaydının olmadığının 
tespit edildiği” belirtilerek 08/02/2016 tarihinde 5595 numaralı yoklama tutanağı tebliğ 
edilmiştir. 
 
 Ancak; Sendika Genel Merkezimizin “işyeri” olarak kabul edilmesi mümkün değildir. 
Bahse konu Sendika isminin yazılı olduğu tabelanın da “ticari amaçlı reklam panosu” kabul 
edilmesi mümkün değildir. Ticari kazanç elde etmesi yasak olan Sendikamıza ait tabela 
sadece konum bildirime yöneliktir. Sendikamızdan İlan ve Reklam Vergisi kaydı istenmesinde 
hukuka uygunluk bulunmamaktadır. 
 
 Gereğinin yapılması için bilgilerinize sunulur. 
 
              Ecz .  Nurten  SAYDAN  
     TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI  
           GENEL  BAŞKANI  
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          08/02/2016 
          TEİS2016-26 
T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 
KIRIKHAN AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU 
Cumhuriyet Mah. D.S. İkanalaltı 1 Sk.  
No: 13 Kırıkhan 
HATAY 
 
 Konu : Sağlık Yardımı Adalet Bakanlığı tarafından karşılanan kişilerin reçetelerinden 
çıkan ilaç fiyat farkları hk. 
 Bilindiği üzere “Adalet Bakanlığı Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi 
Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol” çerçevesinde Cezaevlerinde bulunan tutuklu ve 
hükümlülerin reçetelerinde yer alan ilaçlar anlaşmalı eczanelerce temin edilmekte ve cezaevi 
yetkililerine teslim edilmektedir. 
 Söz konusu kişilere eczacıların birebir ulaşması mümkün olmadığı gibi, bu kişilerin 
bakımları ve sağlık hizmetlerinin karşılanması tamamen Bakanlığınızı sorumluluğunda olduğu 
için, bu kişilere ait reçetelerin karşılanmasında ortaya çıkan farkların da Bakanlığınızca 
ödenmesi gerektiği izahtan varestedir. 
 Halen yürürlükte olan protokol hükmündeki açık ve amir düzenlemeye rağmen, üye 
meslektaşlarımızdan gelen bildirimlere göre bazı cezaevi yönetimleri reçetelerde oluşan ilaç 
fiyat farklarını ödemeyeceklerini, sadece kamu fiyatını ödeyeceklerini sözlü olarak bildirerek 
faturaların bundan sonra bu şekilde düzenlenmesini istemektedirler. 
 Hem eczaneler hem de ilaca ulaşmak isteyen Bakanlığınız gözetimindeki kişilerin 
uygulamada bir çok karışıklık, mağduriyet ve telafi edilemez hak kayıpları yaşamasına neden 
olacak olan bu tür girişimlerin önlenmesi için “Adalet Bakanlığı Kapsamındaki Kişilerin Türk 
Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol” e açıkça aykırı 
uygulamayla ilgili olarak bilgilendirilmesi, eczane fatura ve ödemelerinin söz konusu 
Protokolün Ek-3 24. maddesine uygun olarak yapılmasının sağlanması için gereğini 
bilgilerinize arz ederim. 
        Ecz. Nurten SAYDAN 
      TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
         GENEL BAŞKANI 
 
 
PROTOL EK 24. MADDE'NİN OLDUĞU 17. SAYFA VE EK 6-A 20. SAYFA 
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          10/02/2016 
          TEİS2016-27 
 
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 
TİTCK, DENETİM HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI 
İLAÇ DENETİM DAİRE BAŞKANLIĞI 
  

İLAÇ İMHA GENELGESİ TASLAĞI GÖRÜŞ RAPORU 
KONU ÖZETİ 

Kurumunuz tarafından yapılan bu çalışma sendikamızca son derece olumlu bir 
başlangıç sayılmaktadır. İlaçların TEHLİKELİ ATIK durumuna gelmesi hem milli servetimizin 
yok olmasına hem de toplama, depolama, dönüştürme ve imha edilmesi için hiç de 
azımsanmayacak miktarda para harcanmasına neden olmaktadır. Bu nedenle hem devlet 
kurumlarının hem de sektörün paydaşlarının bu ekonomik kaybı en aza indirecek önlemleri 
almaları önem arz etmektedir. 

Raf ömrü bitinceye kadar "İLAÇ" olarak anılan ürünler, raf ömrü sona erdiğinde 
"TEHLİKELİ ATIK" olarak anılır ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu kurallar 
çerçevesinde dönüştürülür ve/veya imha edilir. Üreticiler, İthalatçılar, ecza depoları, 
eczaneler ve tüketicilerin TEHLİKELİ ATIKLARIN mümkün olduğu kadar az üretilmesi için 
gerekli önlemleri almaları gerekmektedir. Bütün bu çabalara rağmen üretilen TEHLİKELİ 
ATIKLARIN yasal mevzuat ve kurallara uygun olarak toplanması, depolanması, 
dönüştürülmesi ve imha edilmesi gerekmektedir. 

Eczanelerimizde ilaçların raf ömrünün geçmesinin çeşitli nedenleri vardır. 
Bunlar; 

 Ülkemizde ilaçların her zaman bulunabilirliğinin sağlanamaması nedeniyle stok yapmak 
zorunda kalmamız, 

 Depolardan aldığımız ilaçların depolara iade edilmesinde yaşanan zorluklar. Örneğin 
aldığımız ilacın ancak aldığımız depoya iade etme zorunluluğu nedeniyle deponun geri 
almada direnç göstermesi ve bu ilacı başka bir depoya geri veremememiz, (6197 sayılı 
Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 24. maddesinde , “…. Eczaneler arası ilaç 
takası, toptan satış sayılmaz; ilaçların 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.")  

 
 Eczanemizde bulunan fazla ilaçların başka eczanelerle takası konusunda zorluklar 

çıkarılarak ilacın tüketilmesinin zorlaşması; örnek olarak takası il içinde yapmaya mecbur 
bırakılmak… (yönetmeliğimizin 42. maddesinin(5) ….Ancak ilaç takası sadece aynı il 
içerisinde faaliyet gösteren eczaneler arasında yapılabilir.)  , takas konusundaki 
tartışmalı yaklaşımlar (takas mübadeledir veya masum takastır, eczaneler arasında 
fatura kesilebilir veya kesilemez, toplu satış anlamına gelir veya gelmez ) gibi birçok 
tartışma konusunun açıklığa kavuşturulamaması,  

 Eczanelerimizde uygun bir stok takip sisteminin çalıştırılamaması, nedenleriyle ilaçların 
raf ömürlerinin geçmesi, 

 Dağıtım kuruluşları (Ecza Depoları) tarafından yakın miadlı ürün gönderilmesi. 
 Yaşanan sorun ve uygulanan çözüm yöntemleri hakkında yaptığımız araştırma 
sonucu, Fransa Eczacılar Sendikası (FSPF) 'den aldığımız bilgiye göre; Fransa ve çoğu 
Avrupa ülkelerinde sevkiyatçılar eczanelere raf ömrü 2 yıl ve üstü ilaç göndermek 
zorundadırlar. Raf ömrü dolan ilaçlar sevkiyatçılar tarafından alınmaktadır. Az 
miktarda olanlar ise özel lisanslı kuruluşlar tarafından toplatılmaktadır. Yakın miadlı 
ürünlerin eczanelere gönderilmesinin önlenmesinin ortaya çıkan kirliliğin azalmasında 
büyük önemde rol oynayacağı göz önünde bulundurularak bu yönde yasal düzenleme 
yapılması öncelikli talebimizdir. 
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GENELGE İÇİN GÖRÜŞLERİMİZ 
Görüş istediğiniz taslakta : 

22/07/2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü 
Yönetmeliği’nin 4 üncü maddesinde tehlikeli atık; Ünitelerden kaynaklanan, EK-2’de F grubu 
altında yer alan genotoksik, farmasötik ve kimyasal atıklar ile ağır metal içeren atıklar ve 
basınçlı kaplar olarak, farmasötik atık ise kullanma süresi dolmuş veya artık 
kullanılmayan, ambalajı bozulmuş, dökülmüş ve kontamine olmuş ilaçlar, aşılar, 
serumlar ve diğer farmasötik ürünler ve bunların artıklarını ihtiva eden kullanılmış 
eldivenler, hortumlar, şişeler ve kutular olarak tanımlanmış olup ilaç atıkları tehlikeli atık 
sınıfında yer almaktadır. 

Dünya sağlık örgütünün görüşüne göre “kimyasal maddeyi üreten her firma, 
imhasından da sorumludur.” 
 

Tehlikeli atıklar toplanması ve bertaraf edilmesi 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili 
yönetmeliklerine uygun bir şekilde olmalıdır. Miadı dolan ilaçların lisanslı firmalar 
tarafından lisanslı araçlarla, lisanslı depolarda toplanarak lisanslı tesislerde 
bertarafı sağlanmalıdır. (Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği/14.03.2005 Resmi Gazete 
Sayısı: 25755) 
GENELGE TASLAĞINDA BULUNAN: 

b)Serbest faaliyet gösteren eczaneler ve özel hastane eczaneleri 
bakımından;  

1-Eczane sahip ve mesul müdürü tarafından uluslararası ve ulusal kontrole tabi ilaçlar 
dâhil olmak üzere ilaçların miadının düzenli olarak kontrol edilmesi, bozulan ve miadı geçen 
tüm ilaçların imha edilmek üzere satıştan kaldırılması, kırılıp dökülmeyi       

Maddesindeki ‘eczane sahip ve mesul müdürü’ ifadesi ‘ eczane sahip veya mesul müdürü’ 
olarak düzenlenmelidir.  
Gerekçe: Eczacıların askerlik, seçimle gelen görevler, verese, hastalık-tatil vb durumlarda 
eczanesine mesul müdür tayin etme hakları bulunmaktadır. İlacın miadının kontrolünü 
askerdeki bir eczacının yapma gerekliliği yanlış olur.   Mesul müdür her daim eczanede 
bulunacağı için bu sorumluluk mesul müdürde olmalıdır. 

2-Miadı geçen veyahut kullanılamaz hâle gelmiş olan ilaçların, eczane sahip veya 
mesul müdürü tarafından İlaç Takip Sistemine bildirimi yapılıp listesi oluşturulduktan sonra 
bu ilaçların imhası için il sağlık müdürlüğüne müracaat edilecektir. 

Miadı geçen ilaçlar İTS’ de otomatik olarak satış dışı bırakıldığından ayrıca bir bildirime 
gerek yoktur. Bildirim sadece kullanılamaz hale gelmiş ilaçlar için gerekli olabilir. Bertaraf 
edilmeye gönderildikten sonra resmi bir evrak olan UATF (Ulusal Atık Taşıma Formu)‘nin 
ibrazı yeterli olmalıdır. 

3-İl Sağlık müdürlüklerince imhaya gönderilecek olan ilaçlarla ilgili iş ve işlemler için 
12/04/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eczacılar ve Eczaneler 
Hakkında Yönetmelik’ in 41 inci maddesinde belirtildiği şekilde komisyon oluşturulacaktır. 

4-Komisyonların toplanma sıklığı ilde faaliyet gösteren eczane sayısı ve imhaya 
gönderilecek ilaç miktarı dikkate alınarak il sağlık müdürlüklerince belirlenecek ve komisyon 
toplanma tarihleri o ilde faaliyet gösteren eczanelere bildirilecektir. 

5-Komisyonlarca, imhaya gönderilecek ilaçların isim, miktar ve son kullanım 
tarihlerinin kontrol edilmesini müteakiben tutanak düzenlendikten sonra tutanağın ve ekinde 

yer alacak olan ilaç listesinin bir nüshası eczane sahip ve mesul müdürüne verilecektir.  

Çevre mevzuatı gereğince atıklar liste ile değil atık kodları ve tehlike özelliklerine göre 
nakledilip bertaraf edilirler. Tüm ilaç atıklarını tüm durumlarda aynı yöntemle bertaraf 
ettirmek kesinlikle mevzuata aykırı uygulamaları beraberinde getirecektir. 
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Örneğin 50 kg. altında ve üstünde tehlikeli olan bir ilaç atığı için uygulanacak atık 
yönetimi oldukça farklıdır. Tehlikesiz özellikteki ilaç atıklarının içerisinde 1 kutu dahi tehlikeli 
özellikteki ilaç atığı bulunması durumunda tüm ilaç atığı tehlikeli olarak kabul edilir ve 50 kg. 
üzerinde olması durumunda atık yönetim uygulaması farklıdır.  

Ülke genelindeki Sağlık İl Müdürlüklerinin veya komisyonların bu ayrıntılara ve 
mevzuat değişikliklerine vakıf olmaları oldukça zor olduğundan mevzuat gereği eczaneleri 
yanlış yönlendirmeleri durumunda sorumlulukları oluşacaktır.     

6-Komisyon tarafından tespit edilen ilaçlar kırılıp dökülmeyi engelleyecek biçimde 
uygun şekilde ambalajlandıktan ve üzerine eczanenin ve eczane sahip ve mesul müdürünün 

ismi yazıldıktan sonra bertaraf tesisine gönderilecektir. 

Bu hükümde tehlikeli atıkları bertaraf tesisine kimin göndereceği açıkça 
belirtilmemiştir. Ayrıca Ulusal Atık Taşıma Formunu kimin düzenleyeceği ve Ulusal Atık 
Taşıma Formuna sorumlu olarak kimin imza atacağı açıklanmamıştır. İl Sağlık Müdürlüklerinin 
atıkları göndermesi mevzuata aykırı durumlar oluşturur. 

7-İlaç atıklarının kanalizasyon sistemine boşaltılması, doğrudan havaya verilmesi, 
düşük sıcaklıklarda yakılması, evsel atıklarla karıştırılması ve depolanarak bertaraf edilmesi 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuatları ile yasaklanmış olduğundan il sağlık müdürlüklerince 
teslim alınan bu tür atıkların adı geçen Bakanlık tarafından lisans verilmiş yetkili kuruluşlarda 
bertarafının sağlanması gerekmektedir. 

8-Atıklar il sağlık müdürlüklerince depolanmaksızın 20/03/2015 tarihli ve 29301 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanan Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliği hükümlerine 
uyulmak suretiyle lisanslı atık bertaraf tesisine gönderilecektir. 

9-İmha ve taşıma giderinin ödenmesi hususunda problem yaşanmaması için öncelikle 
imhaya yetkili lisanslı kuruluşlardan bilgi alınmak suretiyle eczaneler tarafından teslim edilen 
ilaçların imhaya esas ağırlığı ve taşıma gideri eczaneler bazında il sağlık müdürlüklerince 
atığın teslim alınması sırasında tespit edilecek ve bu giderler eczaneler tarafından 

karşılanacaktır. 

7, 8 ve 9. fıkralardaki işlemlerin Sağlık Bakanlığına bağlı, İl Sağlık Müdürlüklerince 
değil, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş lisanslı firmalar tarafından 
toplanması, depolanması, dönüştürülmesi (geri kazanım) ve bertaraf edilmesi gerekmektedir. 

8. Maddede belirtilen "depolanmaksızın" ifadesi imkansız görünmekte ve bir bölgedeki 
tüm atık ilaçların aynı gün içerisinde toplanıp kontrol edildikten sonra lisanslı bir veya birkaç 
araçla gönderilmesi çok zor bir uygulamadır. Oysa bu atıkların yerinden lisanslı araçlarla alınıp 
lisanslı bir ara depolama tesisinde biriktirildikten ve bu tesiste geri kazanılacak tüm 
ayrıştırmalar yapıldıktan sonra bertaraf tesisine gönderilmesi daha uygun olacaktır. 

Tehlikeli atık yönetiminde amaç; üretim sırasında tehlikeli atık oluşumunu en az 
düzeye indirmektir. Tehlikeli atığın üretilmesinden, bertarafına kadar her aşamada, çevreyi ve 
insan sağlığını tehlikeye atmayacak metotların uygulanması ve gerekli önlemlerin alınması 
gerekir. 

Lisanslı tesisin kimin tarafından ve hangi usulle belirleneceği belirtilmelidir. (İl Sağlık 
Müdürlükleri mi yoksa eczane mi?) Eczaneler tarafından ödenecek olan bedelin İl Sağlık 
Müdürlüklerince mevzuatla belirlenmesi sakıncalar oluşturabilir. Eczanelere çalışacakları 
lisanslı firmayı seçme hakkı ve pazarlık imkânı bırakılmalıdır. 

Tüm dünyada "herhangi bir ürünü kim üretiyorsa atığını da temizlemek onun 
görevidir."ilkesi vardır. Ancak üretici firmaların ilaç atıklarını tekrar toplayarak imha ettirmeleri 
çok uzun ve külfetli bir süreç olacağı nedeniyle ilacın miadının geçtiği yerde yani eczane veya 
depoda imha işlemine tabi tutulması daha kolay olacaktır. Ancak bu iş için yani imha işlemi 
için harcanacak paranın üretici tarafından ödenmesi gerekmektedir. 

 Zira eczaneler zaten miadı dolan ilaçlar yüzünden zarar etmektedir. Bir de atık imhası 
için mali külfete sokulması kabul edilebilir bir durum değildir. Bunun için de yine tüm 
dünyada olduğu gibi üretici firmalar imha için belirlenen bir tutarı ilaç fiyatına 
ekleyerek en başta ya da imha sonrası tutanak karşılığı bu bedeli ödemelidir. Bu 
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ödeme yöntemi de sektörle yapılacak mutabakat sonrası belirlenebileceği için madde bu 
şekliyle düzenlenmelidir. 
TEİS olarak Bizlerin tercihi kutu başına belirlenecek BEDEL olmalıdır. 

10-Ayrıca imha işleminden sonra bertaraf tesisi tarafından düzenlenecek olan imha 
işlemine ve miktarına dair tutanak ilgili eczaneye gönderilecektir.  

Bu tutanakla eczacılar maliye kayıtlarına zararını gösterebilmelidir. 

11-Komisyonun çalışmaları sırasında iş ve işlemlerin yürütülmesi için koordinasyon ve 
sorumluluk İl Sağlık Müdürlüklerinde olmak şartıyla il eczacı odaları ile koordinasyona 

gidilebilecektir. 

Mevzuata göre bu koordinasyonun İl Sağlık Müdürlüklerince değil lisanslı kuruluşlar 
tarafından yapılması uygun olacaktır.  

d)Evler ve diğer kurum ve kuruluşlar bakımından   
Evlerde ve diğer kuruluşlarda (özel muayenehaneler, tıp merkezleri gibi) bulunan ilaç 

atıkları, 31/12/2014 tarihli ve 29222 (4.mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık 
Getirme Merkezi Tebliği çerçevesinde mezkur Tebliğ’de belirtilen atık getirme merkezlerine 

teslim edilebilecektir. 

   
Bu maddede adı geçen atık getirme merkezi, evsel atıkların toplandığı yerler gibi 

algılanabilir. Halbuki özel muayenehaneler,tıp merkezleri eczaneler gibi ecza depolarından 
aşı,ilaç vb. alabilmektedir. Oysa Tehlikeli atıkların toplanabileceği atık getirme merkezleri, ilgili 
tebliğde açıkça belirtilmiştir ve bu depolar lisanslı ara depolama tesislerinin tüm özelliklerini 
taşımakla yükümlüdür. Bu nedenle bu toplama işinin de lisanslı tehlikeli atık toplayan 
kuruluşlar tarafından yerinden teslim alınarak ara depolama tesisine getirilmesi gereklidir. 

Ancak bu işlemler için gerekli ödemenin hangi kaynaktan sağlanacağı çözüme 
kavuşturulmalıdır.  

Tarafımızca yapılan inceleme neticesinde bu genelge hazırlanırken Çevre Bakanlığı 
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nde geçen birçok ayrıntının gözden kaçırıldığı ve 
mevcut haliyle İl Sağlık Müdürlüklerine yüklenen sorumlulukların yerine getirilmesinin hem 
hukuki hem de yöntem açısından mümkün olamayacağı görülmektedir. 

Bu nedenle eczanelerde miadı geçen ve atık haline gelen ilaçların tespit edilmesi ve 
bunların diğer ilaçlardan ayrılması konusunda gerekli işlemlerin yapılmasına dikkat edecek 
olan eczacılar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bu konuda da denetlenebilir ancak tehlikeli atık 
haline gelmiş olan ilaçların eczanelerden uzaklaştırılmaları ve uygun şekilde imha edilmeleri 
konusu tamamen Çevre Bakanlığının lisans verdiği kuruluşlar tarafından ve Çevre Bakanlığı 
mevzuatına göre yapılmalıdır. 

Eczanelerde sadece İTS'ye kayıtlı ilaçların raf ömrü sona ermemektedir. İlaç dışı 
ürünler, Dermo kozmetik ürünler, Nutrasötikler, Bitkisel destek ürünleri, Veteriner ilaçları ve 
Tarım İlaçları, Medikal ürünler, ıtriyat ürünleri ve benzeri birçok ürününde bu kapsam 
içerisine alınarak imha genelgesine eklenmesi gerekmektedir.  

 
      TEİS MEVZUAT KOMİSYONU 
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12/02/2016        
TEİS2016-28         

 
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU  
EKONOMİK DEĞERLENDİRMELER VE BİLGİ YÖNETİMİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI 
ANKARA 
 
 Konu : Kurumunuzca verilen bazı Endikasyon Dışı İzin Belgelerinin Sosyal 
Güvenlik Kurumu'nca geri ödemede kabul edilmemesi hk. 
 Bilindiği üzere ; 24/03/2014 tarih ve 28597 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık 
Uygulama Tebliğinin "4.1.4 - Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı" başlığı altında yer alan (4). 
maddesinde "...Bir ilacın ruhsatlı endikasyonları ve prospektüs dozu dışında kullanımı 
ancak Sağlık Bakanlığınca verilen endikasyon dışı ilaç kullanım onayı ile mümkün olduğu 
belirtilmiş ve bu konuda Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Endikasyon Dışı İlaç 
Kullanımı Kılavuzu”nda belirtilen esaslara da uyulması gerekli olup, kılavuzda tanımlanmamış 
durumlar için Sağlık Bakanlığı endikasyon dışı ilaç kullanımı onayı aranır." hükmü yer 
almaktadır. 
 Ancak bazı durumlarda TİTCK tarafından düzenlenen endikasyon dışı izin 
belgelerinde; 

A) Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan bir kısıtlama için endikasyon dışı izin 
verildiği, 
 

          Örneğin; 

 Lenalidomid (Revlimid) etken maddesi için Sağlık Uygulama Tebliğinde 
“…tedavi toplam 26 küre tamamlanabilir.” Kısıtlamasının üzerinde olacak 
şekilde kullanımlara endikasyon dışı izin verildiği görülmektedir. 

 
B) Bazı durumlarda SGK tarafından henüz geri ödemesi olmayan endikasyonlarda 

endikasyon dışı izin verildiği, 
 
Örneğin;  
I) Ozurdex isimli ilaç “Diyabetik Makuler Ödem” endikasyonunda SGK 

tarafından geri ödenmemektedir. 
II) İLARİS isimli ilaç SGK tarafından yalnızca “kriyopirin ilişkili periyodik 

sendromlar” tanısında geri ödemesi yapılır iken SGK tarafından henüz 
değerlendirilmesi devam eden “Sistemik Juvenil İdiyopatik Artrit” tanısında 
endikasyon dışı izin belgesi düzenlendiği, 

 
C) Bazı durumlarda basamak tedavisini atlatmaya yönelik endikasyon dışı izinler 

verildiği, 
 

D) Bazı durumlarda Sağlık Uygulama Tebliğinde “Yatarak Tedavi” şeklinde 
kullanılması gerektiği hüküm altına alınmış bazı ilaçlar için (Novoseven, 
Samsca gibi) “Ayakta Tedavi” kullanımı için izin verildiği görülmektedir. 
 

 Bu şekilde düzenlenen Endikasyon Dışı İzin Belgeleri  SGK tarafından kabul 
edilmeyerek üyelerimizin kuruma gönderdiği faturalarda kesinti uygulanmaktadır. 
 Konu ile ilgili olarak; yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi ve telafi edilemez şekle 
gelebilecek hasta zararlarının önüne geçilmesi için ivedilikle, sorun yaşanan ilaçlarla ilgili 
olarak Endikasyon Dışı İzin Belgelerinin düzenlenmesinde Kurumunuzun SGK ile mutabakat 
sağlayarak gerekli yasal düzenlemeyi gerçekleştirmesi, SGK'nın geri ödeme mevzuatına ve 
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“Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı Kılavuzu”na uygun olmayan  Endikasyon Dışı İzin Belgelerinin 
de Kurumunuzca verilmemesi için gereğini bilgilerinize arz ederim. 
 

        Ecz. Nurten SAYDAN 
         TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
        GENEL BAŞKANI 

 
            
          01/03/2016 
          TEİS2016-30 
 
Sayın,  
A. Berrin DİKMELİK 
Genel Müdür Yardımcısı 
T.C.  
MALİYE BAKANLIĞI 
BÜTÇE VE MALİYE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE 
 
ANKARA 
Konu: Silivri 6 No.lu Ceza İnfaz Kurumu'nun ilaç ödeneği hk.   
 Adalet Bakanlığı Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç 
Teminine İlişkin Protokol hükümlerine uygun olarak Silivri 6 No.lu Ceza İnfaz Kurumu'nda 
bulunan tutuklu ve hükümlülerin ilaçlarını karşılayan üyelerimizden gelen bildirime göre; 
Silivri Mal Müdürlüğü tarafından, 6 No.lu Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nun ödeneği olmadığı için 
kendilerine yaklaşık 4 aydır ödeme yapılmamaktadır.  
  Bu yüzden ; 6 No.lu Silivri Ceza İnfaz Kurumu'na Adalet Bakanlığı Kapsamındaki 
Kişilerin ilaçların temin eden üyelerimiz ciddi ekonomik hak kaybına ve mağduriyete 
uğramaktadır. 
 İlgili kurumun ödeneğinin ivedilikle Silivri Mal Müdürlüğü'ne gönderilmesi ve üye 
meslektaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi için gereğini bilgilerinize arz ederim.  
 
 
        Ecz. Nurten SAYDAN 
         TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
        GENEL BAŞKANI 
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          07/03/2016 
          TEİS2016-31 
 
T.C. 
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 
Güngören Kaymakamlığı  
İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne 
İSTANBUL 
 Konu: Eczanelerden talep edilen İşletme Kayıt Belgesi hakkında 
 Sendikamız üyesi eczacılardan edinilen bilgiye göre, İlçeniz dâhilinde faaliyet gösteren 
eczanelere, gıda satış yeri özelliği taşıyan eczanelerin faaliyetleri ile ilgili işletme kayıtlarını 
Müdürlüğünüze yaptırmak ve İşletme Kayıt Belgesi almak zorunda oldukları gerekçesiyle bu 
belgeyi almamış olanlara idari para cezası tebliğ edildiği bildirilmektedir.  
 Ancak; söz konusu uygulama haksız ve hukuki dayanaktan yoksundur. Şöyle ki; 
 Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nca 12.04.2014 tarih ve 28970 
sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik’in 42. maddesi 
şu şekildedir: 
Eczaneden satışı yapılacak ürünler 
MADDE 42 –(1) Aşağıdaki ürünler münhasıran eczanede satılır: 
a) Reçeteye tâbi olan veya olmayan tüm beşerî ilaçlar, 
b) Kurumdan ruhsatlı geleneksel bitkisel tıbbi ürünler, 
c) Kurumun iznine tâbi olan homeopatik tıbbi ürünler, 
ç) Enteral beslenme ürünleri dâhil özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar ve özel tıbbi amaçlı bebek 
mamaları. 
(2) Aşağıdaki ürünler eczanede satılabilir: 
a) İlgili bakanlıktan izin, ruhsat veya fiyat alınarak üretilen veya ithal edilen gıda 
takviyeleri, 
b) Eczacılık ve ziraatta kullanılan ilaç, kimyevi madde ve diğer sağlık ürünleri, 
c) Veteriner biyolojik ürünler hariç veteriner tıbbi ürünleri, 
ç) Kozmetik ürünler, 
d) Kapsamı Kurumca belirlenen tıbbi malzemeler, 
e) Anne sütü ve beslenme yetersizliğinde kullanılan çocuk mamaları ile erişkinlerin 
metabolizma bozukluklarında kullanılan tüm destekleyici ürünler, 
f) Türk Eczacıları Birliği tarafından çıkarılan ve Bakanlıkça onaylanan bilimsel yayınlar. 
(3) Eczanede satılan ürünler için kanunlarda öngörülen bulundurulma vasıflarını 
sağlamak kaydıyla başka herhangi bir kurum ya da kuruluştan ayrıca kayıt, onay 
veya izin belgesi alınması gerekmez. 
(4) Tıbbi malzemenin kapsamı ihtiyaç durumuna göre belirli aralıklarla Kurumca belirlenerek 
ilân edilir. 
(5) Eczanelerden zehirli ve müessir maddeler ile ilaçların toptan satışı yapılamaz ve eczaneler 
ihalelere giremez. Eczaneler arası ilaç takası toptan satış sayılmaz. Ancak ilaç takası sadece 
aynı il içerisinde faaliyet gösteren eczaneler arasında yapılabilir. 
 Görüldüğü gibi, Yönetmelik maddesinde münhasıran eczanede satılan ve 
eczanede satılabilen ürünler sayıldıktan sonra, özellikle ayrı bir fıkrada, bu 
ürünler için herhangi bir kurum ya da kuruluştan ayrıca kayıt, onay veya izin 
belgesi alınması gerekmediği belirtilmiştir. 
 Öte yandan; eczaneler gıda satışı yapan sıradan dükkânlar değildir. Zira; eczacılar 
doğal, anorganik veya sentetik kaynaklardan elde edilen, hastalıkların tedavisinde veya 
koruyucu olarak kullanılan maddelere, bu maddelerin emilimi, vücuttan atılması ve her türlü 
etkilerine yönelik aldıkları 5 yıllık detaylı fakülte eğitiminin sonunda, Sağlık Bakanlığından 
ruhsat alarak faaliyet göstermektedirler. 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında 
Kanunun 5. maddesinde serbest eczanelerin açılma ve çalışma şartları 
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düzenlenmiş, 2. fıkrasının son cümlesinde de “Eczaneler için ayrıca başka 
herhangi bir kurum veya kuruluştan kayıt veya onay belgesi aranmaz.” amir 
hükmü getirilmiştir. 
 Eczacılar sağlık hizmeti sunucularıdır. Bu sebeple, özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar ve 
özel tıbbi amaçlı bebek mamaları sadece eczanelerde satılabilmektedir. Diğer bebek mamaları 
vb. ürünler gibi Tarım Bakanlığı onaylı ürünlerin de hiçbir izin ya da onay alınmadan 
eczanelerde satılabileceği kanun ve yönetmeliklerde açıkça belirtilmiştir. Kaldı ki; eczaneler 
hem Sağlık Bakanlığı’nca hem de Eczacı Odalarınca rutin olarak denetlenen sağlık kuruluşları 
olup gıda ürünü satan alelade kuruluşlar değildir. 
 Diğer taraftan, Müdürlüğünüzce yapıldığı gibi birçok Tarım Müdürlüğü'nce 
eczanelere bu güne kadar tebliğ edilen tüm idari para cezaları idari yargı 
tarafından iptal edilmiş olup, Cezaya dayanak olarak gösterdiğiniz yasal 
mevzuatta eczanelerin söz konusu işletme kayıt belgesini alması gerektiği 
yönünde açık ve amir hüküm olmadığı halde, çeşitli mecralarda merdiven altı ve 
kayıt dışı satış yapan yerleri öncelemek yerine, öncelik sırlamasında yeri bile 
olmayan  eczanelerden ısrarla bu belgenin talep edilmesi; 6197 Sayılı Kanun'un 
açık ve amir hükmüne, mahkeme kararlarına aykırı olup hukuka da açıkça 
aykırıdır. 
 Yukarıda kısaca izah edilen nedenlerden de açıkça anlaşılacağı üzere; serbest 
eczanelerin Müdürlüğünüze kayıt yaptırarak İşletme Kayıt Belgesi almakla yükümlü 
tutulmalarının hukuki bir dayanağı bulunmamaktadır.  
 Bu şartlar altında, hukuken “Yoklukla Malül” olarak Müdürlüğünüzce tebliğ edilen 
cezalar dâhil, mevcut uygulamadan vazgeçilmesinin sağlanmasını, sonucun tarafımıza yazılı 
olarak bildirilmesini, her türlü yasal hakkımız saklı kalmak kaydıyla arz ve talep ederim. 
Ek – Emsal dava kararları 
             Ecz. Nurten SAYDAN 
               TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
         GENEL BAŞKANI 
 
EMSAL DAVA KARARLARI 
1. İstanbul Eczacı Odasının Bakanlıktan kayıt belgesi alma zorunluluğu getiren işlemin iptali 
için İstanbul Valiliğine karşı açtığı davada ekte sunduğum İstanbul 7. İdare Mahkemesi 
2014/749 e- 2014/2092 k sayı ile 29/12/2014 tarihinde iptal kararı vermiştir. Bu kararı 
Danıştay 15. Daire, 2015/7069e-2015/6813 K sayı ile 3.11.2015 tarihinde onamıştır. 
Kararda "eczane açma ruhsatnamesi  ver i len  eczaneler in  faa l iyet  
göstermesi  i ç in  başkaca  b i r  kurumdan kayı t  veya onay be lges i  
a lma gerekl i l i k ler in in  o lmadığ ı ,  tab i  o lduğu mevzuat  gereğ i  
başka b i r  kurumdan ruhsat  ve  onay  be lgesi  a lma zorunlu luğu 
o lmayan  ve  eczac ı l ı k  faa l i yet i  yan ında g ıda takviye ler i  sat ımı  
yapabi lecek ler i  düzenlenen  eczanelere  g ıda  takviye ler i  satmalar ı  
hal inde  Gıda,  Tar ım ve  Hayvanc ı l ı k  Bakan l ığ ı 'na  i s letme kaydı 
öngören dava konusu  iş lemde hukuka uygunluk bulunmadığ ı " 
belirtilmiştir. 
2. istanbul anadolu 3. sulh ceza hakimliği 2015/2635 d.iş sayılı kararı ile iptal etmiştir. 
Kararda 6197 sayılı yasanın 5/2 maddesi ile eczaneler için başka herhangi bir kurum veya 
kuruluştan kayıt veya onay belgesi aranmaz hükmü gereği: itiraz edenin bu belgeyi 
bulundurma mükellefiyetinin bulunmadığı ve bu nedenle yapılan itirazın yerinde olduğu 
belirtilmiştir. 
3. büyükçekmece 2. sulh ceza hakimliği de 4.11.2015 tarihinde j015/3605 d.iş sayılı kararı 
kayıtsız faaliyet gösterdiği gerekçesi ile verilen idari para cezasın iptal etmiştir. 
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4. istanbul anadolu 2. sulh ceza hakimliği'de 11.12.2015 tarihindi ¡015/3520 d.iş sayılı kararı 
ile kayıt belgesi olmadan faaliyeT" gösterdiği gerekçesi ile bir verilen idari para; :cezasını iptal 
etmistir. 
5.İSTANBUL ANADOLU 2. SULH CEZA HAKİMLİĞİ 28.12.2015 TARİHİNDE 2015/3257 D.İŞ 
SAYILI KARARİ İLE İDARİ PARA CEZASINI İPTAL ETMİŞTİR. 
6. İSTANBUL ANADOLU 8. SULH CEZA HAKİMLİĞİ 2015/311 D.İŞ SAYILI KARARI İLE İDARİ 
PARA CEZASINI İPTAL ETMİŞTİR. 
7.İSTANBUL ANADOLU 1. SULH CEZA HAKİMLİĞİ 3.2.2016 TARİHİNDE 2015/3917 D.İŞ 
SAYILI KARARI İLE İDARİ PARA CEZASINI İPTAL ETMİŞTİR. 
8.İSTANBUL 7. SULH CEZA HAKİMLİĞİ 15.02.2016 TARİHİNDE 2016/872 D.İŞ SAYILI 
KARARI İLE İDARİ PARA CEZASINI İPTAL ETMİŞTİR. 
 
 
            
          07/03/2016 
          TEİS2016-34 
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ  
KURUMU BAŞKANLIĞI 
ECZANELER VE ECZA DEPOLARI RUHSAT DAİRESİ  
BAŞKANLIĞI'NA 
 
ANKARA 
 Konu: Eczanelerden talep edilen İşletme Kayıt Belgesi hakkında 
 Sendikamız üyesi eczacılardan edinilen bilgiye göre, bazı İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri 
tarafından gıda satış yeri özelliği taşıyan eczanelerin faaliyetleri ile ilgili işletme kayıtlarını 
Tarım Müdürlüklerine yaptırmak ve İşletme Kayıt Belgesi almak zorunda oldukları gerekçe 
gösterilerek, bu belgeyi almamış olanlara idari para cezası tebliğ edildiği bildirilmektedir.  
 Ancak; söz konusu uygulama haksız ve hukuki dayanaktan yoksundur. Şöyle ki; 
 Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nca 12.04.2014 tarih ve 28970 
sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik’in 42. maddesi 
şu şekildedir: 
Eczaneden satışı yapılacak ürünler 
MADDE 42 –(1) Aşağıdaki ürünler münhasıran eczanede satılır: 
a) Reçeteye tâbi olan veya olmayan tüm beşerî ilaçlar, 
b) Kurumdan ruhsatlı geleneksel bitkisel tıbbi ürünler, 
c) Kurumun iznine tâbi olan homeopatik tıbbi ürünler, 
ç) Enteral beslenme ürünleri dâhil özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar ve özel tıbbi amaçlı bebek 
mamaları. 
(2) Aşağıdaki ürünler eczanede satılabilir: 
a) İlgili bakanlıktan izin, ruhsat veya fiyat alınarak üretilen veya ithal edilen gıda 
takviyeleri, 
b) Eczacılık ve ziraatta kullanılan ilaç, kimyevi madde ve diğer sağlık ürünleri, 
c) Veteriner biyolojik ürünler hariç veteriner tıbbi ürünleri, 
ç) Kozmetik ürünler, 
d) Kapsamı Kurumca belirlenen tıbbi malzemeler, 
e) Anne sütü ve beslenme yetersizliğinde kullanılan çocuk mamaları ile erişkinlerin 
metabolizma bozukluklarında kullanılan tüm destekleyici ürünler, 
f) Türk Eczacıları Birliği tarafından çıkarılan ve Bakanlıkça onaylanan bilimsel yayınlar. 
(3) Eczanede satılan ürünler için kanunlarda öngörülen bulundurulma vasıflarını 
sağlamak kaydıyla başka herhangi bir kurum ya da kuruluştan ayrıca kayıt, onay 
veya izin belgesi alınması gerekmez. 
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(4) Tıbbi malzemenin kapsamı ihtiyaç durumuna göre belirli aralıklarla Kurumca belirlenerek 
ilân edilir. 
(5) Eczanelerden zehirli ve müessir maddeler ile ilaçların toptan satışı yapılamaz ve eczaneler 
ihalelere giremez. Eczaneler arası ilaç takası toptan satış sayılmaz. Ancak ilaç takası sadece 
aynı il içerisinde faaliyet gösteren eczaneler arasında yapılabilir. 
 Görüldüğü gibi, Yönetmelik maddesinde münhasıran eczanede satılan ve 
eczanede satılabilen ürünler sayıldıktan sonra, özellikle ayrı bir fıkrada, bu 
ürünler için herhangi bir kurum ya da kuruluştan ayrıca kayıt, onay veya izin 
belgesi alınması gerekmediği belirtilmiştir. 
 Öte yandan; eczaneler gıda satışı yapan sıradan dükkânlar değildir. Zira; eczacılar 
doğal, anorganik veya sentetik kaynaklardan elde edilen, hastalıkların tedavisinde veya 
koruyucu olarak kullanılan maddelere, bu maddelerin emilimi, vücuttan atılması ve her türlü 
etkilerine yönelik aldıkları 5 yıllık detaylı fakülte eğitiminin sonunda, Sağlık Bakanlığından 
ruhsat alarak faaliyet göstermektedirler. 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında 
Kanunun 5. maddesinde serbest eczanelerin açılma ve çalışma şartları 
düzenlenmiş, 2. fıkrasının son cümlesinde de “Eczaneler için ayrıca başka 
herhangi bir kurum veya kuruluştan kayıt veya onay belgesi aranmaz.” amir 
hükmü getirilmiştir. 
 Eczacılar sağlık hizmeti sunucularıdır. Bu sebeple, özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar ve 
özel tıbbi amaçlı bebek mamaları sadece eczanelerde satılabilmektedir. Diğer bebek mamaları 
vb. ürünler gibi Tarım Bakanlığı onaylı ürünlerin de hiçbir izin ya da onay alınmadan 
eczanelerde satılabileceği kanun ve yönetmeliklerde açıkça belirtilmiştir. Kaldı ki; eczaneler 
hem Sağlık Bakanlığı’nca hem de Eczacı Odalarınca rutin olarak denetlenen sağlık kuruluşları 
olup gıda ürünü satan alelade kuruluşlar değildir. 
 Yukarıda kısaca izah edilen nedenlerden de açıkça anlaşılacağı üzere; serbest 
eczanelerin Tarım Müdürlüklerine kayıt yaptırarak İşletme Kayıt Belgesi almakla yükümlü 
tutulmalarının hukuki bir dayanağı bulunmamaktadır.  
 Bu şartlar altında, hukuken “Yoklukla Malül” olarak Tarım Müdürlüklerince tebliğ edilen 
cezalar dâhil, Tarım Bakanlığı'nın ilgili birimleri ile görüşülerek mevcut uygulamadan 
vazgeçilmesinin sağlanması için gereğini bilgilerinize arz ederim. 
 
Ek – Emsal ceza tebliğatları 
 
        Ecz. Nurten SAYDAN 
      TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
        GENEL BAŞKANI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 201 

          18/03/2016 
          TEİS2016-37 
 
 
T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI 
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU 
ECZANELER VE ECZA DEPOLARI RUHSAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NA 
ANKARA 
 
 Konu :  İçinde Sağlık Kurum ve Kuruluşu bulunan binalarda açılmak istenen eczaneler 
hk. 
  
 Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 20. Maddesinin 8. Bendinde 
"Muayenehaneler ile sadece tahlil ve görüntüleme hizmeti veren laboratuar tanı merkezleri 
hariç olmak üzere, içinde sağlık kurum ve kuruluşu bulunan bina ve bahçesi ile 
müştemilatında serbest eczane açılamaz." ifadeleri yer almaktadır. 
 Ancak bazı güzellik merkezleri kendilerine tanınan farklı bir statü ile güzellik 
merkezinden dönüşen poliklinik unvanı almışlardır. Eczanelerin bulunduğu binada da bir tane 
bulunan bu tek doktor mesul müdürlüğü ile çalışan güzellik merkezi tarzındaki bu işletmeler, 
hasta muayene etmeyip; ana uğraşısı olarak lazer, ağda, manikür-pedikür, kimyasal peeling 
gibi işlemler yapmaktadır. 
 Bu tür işletmelerin ruhsatlarında da lazer ve güzellik merkezi oldukları belirtilmektedir. 
Aynı binada eczane ruhsatını almış olan eczanelerin üst katlarına daha sonra bu tarz 
işletmeler için ruhsat verilmiş olması da buraların eczane üzerine açılması yasaklanan 
yerlerden olmadığının göstergesidir. 
 Hiçbir şekilde poliklinik gibi bir faaliyetleri olmayan güzellik merkezlerinin sırf adları 
poliklinik diye geçtiği için aynı binada bulunan ya da yeni açılacak eczaneler için engel teşkil 
etmesi ciddi bir mağduriyet yaratmaktadır.  
 Bu durum ayrıca hastalar için de yanıltıcı bir tanımlama olmaktadır. 
 Üye meslektaşlarımızın eczaneleriyle ilgili alacağı tasarruflar, değişiklikler, taşınma, 
nakil, devir gibi durumlarda maalesef ilgili resmi maddelerin yoruma açık bir durum 
oluşturması ,bu poliklinik görünümlü muayenehanelere ait tanımların tekrar gözden 
geçirilmesi gerekliliğini zorunlu kılmaktadır. 
 Bu işletmelerin muayenehane olarak değerlendirilmesi , kurumunuz taşra teşkilatının 
bu yönde bilgilendirilmesi ve yönetmelik maddesinde gerekli güncellenmelerin yapılarak 
uygulamada yaşanan sorunların ortadan kaldırılması için gereğini bilgilerinize arz ederim. 
       
        Ecz. Nurten SAYDAN 
       TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
           GENEL BAŞKANI 
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          21/03/2016 
          TEİS2016-38        
T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI 
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU'NA 
ANKARA 
Konu :  Hastaneden ayrılan doktorların çıkarmış olduğu raporlarda yapılması gereken 
düzeltmeler hk. 
 Bilindiği üzere kurumunuza bağlı hastanelerde SGK kapsamındaki hastalara ait ilaç 
raporları ve reçeteler düzenlenerek  üye meslektaşlarımızın eczanelerinden ilaçlar temin 
edilmekte, tedavi süreci stabl bir süreç olmadığı için de rapor süresi içinde hastaların 
kullandığı ilaçların doz miktarları ve kullanım şekilleri değişmektedir.  Tedavi sürecinin bir 
parçası olan söz konusu bu değişikliğin hastanın raporunda belirtilmemiş olması durumunda 
SGK tarafından yapılan kontrollerde üyelerimizden  bu değişikliğin rapora işlenmesi 
istenmekte, raporda yapılacak bu tip düzeltmelerde de üyelerimiz zaman zaman mağduriyet 
yaşamaktadırlar. Şöyle ki;  
 İstanbul Beyoğlu Kamu Hastaneleri Birliği’ne bağlı Eyüp Devlet Hastanesi’nde bir 
hastaya  çıkartılmış Arterial Hipertansiyon raporunda günlü kullanım dozu 5 mg olarak 
belirtilmiş Ramipril etken maddeli Delix adlı ilaç; ilgili hastaya doktoru tarafından son bir 
yıldır 5 mg yerine 10 mg’lık doz uygun görülerek 10 mg olarak reçete edilmiş olmasına 
rağmen hastanın reçetesi raporlu şekilde SGK sistemine kaydedilmiş ve SGK kontrolleri 
sırasında rapordaki doz ile reçetedeki doz farklılığı sebebiyle  SGK  tarafından raporun 
düzeltilmesi gerektiği belirtilmiştir.  
 Eyüp Devlet Hastanesi’nde raporun düzeltilmesi konusundaki başvuru sonucu raporu 
düzenleyen hekim emekli olup hastaneden ayrıldığı için Eyüp Devlet Hastanesi’ nin ilgili 
branştaki diğer hekimleri ve Başhekimi ile görüşülmüştür. Görüşmeler neticesinde 
Başhekimlik, talep edilen düzeltmenin, ilgili hekim hastaneden ayrıldığı için “usulsüzlük” 
olacağını belirterek raporda düzeltme yapılmasından imtina etmiştir. Hastane Başhekimine, 
teknik olarak bu değişikliği yapabilecek olduklarının aktarılması ve SGK protokolünün 3.3.2 
maddesindeki “İade edilen reçetelerde ve eki belgelerde yapılacak düzeltmelerde, 
reçeteyi yazan doktor yoksa başhekimlik kaşe ve onayı kabul edilir” ifadesinin ve 
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Sağlık Raporlarının 
Düzenlenmesi Hakkındaki 26.09.2014 Tarih 2014/29 sayılı Genelgesi'nde yer alan  
“16. Hasta kimlik bilgileri veya ilaç adına ilişkin yazım hataları ile SUT 
hükümlerine göre eksikliği bulunan (ilacın kullanım dozu, etken madde, kullanım 
süresi, ilgili hekim onayı veya tedavi şeması, ICD-10 kodu) sağlık raporları, bu 
düzeltmelerin aslına sadık kalmak kaydıyla; uzman hekim raporlarında, raporun 
çıktığı hastanede raporu düzenleyen hekim tarafından (bu hekimin bulunmaması 
halinde aynı branştan hekim), sağlık kurulu raporlarında ise raporda yer alan 
hekimlerden biri tarafından yapılması, raporlar elektronik ortamda düzenlenmiş 
ise; bu düzeltmelerin başhekimlik tarafından elektronik ortamda onaylanması 
koşuluyla, düzeltmeye esas reçete tarihinden itibaren rapor süresinin sonuna 
kadar  
geçerlidir. “ şeklindeki hükümler hatırlatılmasına rağmen hastaneden ayrılmış bir hekim 
tarafından düzenlenmiş raporda değişiklik yapılmasını uygun görmeyerek, düzeltme 
yapılmasını sağlamamıştır. 
 Bu ve benzer konularda ilaç kullanım raporlarında doz, teşhis, etken 
madde, vb bilgilerde herhangi bir eksiklik/düzeltme olduğunda hastaların ilaç 
temin süreçlerinde ve eczanelere yapılan ödemelerde sıkıntılar  yaşanmaktadır. 
Sağlık hizmetinin kesintisiz devam edip, hastanın ve eczacıların reçete/rapor 
düzenlenmesi ile ilgili süreçlerdeki sorunlardan dolayı mağdur olmaması için 
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sağlık kuruluşlarından daha iletişime açık, daha çözüm odaklı bir yaklaşım 
beklemekteyiz.  
 Başta İstanbul Eyüp Devlet Hastanesi Başhekimliği olmak üzere 
reçete/rapor düzeltilmesi sürecinde çözümden uzak bir tavır sergileyen 
Kurumunuza bağlı tüm hastanelere gerekli bilgilendirme ve uyarıların yazılı 
olarak yapılmasını, sonucun tarafımıza yazılı olarak bildirilmesi için gereğini 
bilgilerinize arz ederim. 
 
        Ecz. Nurten SAYDAN 
            TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
        GENEL BAŞKANI 
 
 
 
 
          22/04/2016 
          TEİS2016-43 
ACIBADEM SİGORTA  
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE 
 
Küçükbakkalköy Mah.  
Başar Sokak No: 20 34750  
Ataşehir - İstanbul 
 Konu : Eczane provizyon sistemindeki fiyatların güncellenmemesi hk. 
 Bilindiği üzere; üye meslektaşlarımız kurumunuzla yaptıkları sözleşme gereği 
sigortalılarınıza ait reçeteleri kurumunuza ait provizyon sistemi üzerinden onay alarak hak 
sahiplerine vermekte ve yine provizyon sistemindeki fiyatlar üzerinden söz konusu reçeteleri 
kurumunuza fatura etmektedirler. 
 Üyelerimizden gelen bildirimlere göre ; fiyat düşüşlerinin vakit kaybetmeksizin 
provizyon sistemine işlenmesine rağmen , özellikle Kamu Kurum İskontolu fiyat artışlarının 
çoğunlukla sisteme geç işlendiği, yazılı ve sözlü müracaata rağmen işlenmediği ifade 
edilmektedir. 
 Yürürlükte olan yasal mevzuata göre ülkemizde ilacın belirlenen fiyatının 
altında ya da üstünde satışı suç olduğundan; Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan 
alacağınız fiyatların yürürlülük tarihine göre kurumunuz provizyon sistemine ivedilikle 
girilmesini, sistemde kayıtlı ve fiyatı değişmesi gereken reçeteler için fiyat güncellemesi 
yapılarak üye meslektaşlarımızın fatura kesebilmesinin sağlanmasını, sonucun tarafımıza yazılı 
olarak bildirilmesi için gereğini bilgilerinize sunarım. 
 
 
          Ecz. Nurten SAYDAN 
      TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
            GENEL BAŞKANI 
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          23/05/2016 
          TEİS2016-45 
T.C. 
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İLAÇ VE ECZACILIK DAİRE BAŞKANLIĞI 
 
ANKARA 
 
 Konu : Heberprot-P 75 Mg Enjeksıyon İçin Liyofılıze Toz İçeren 1 Flakon adlı ilaç için 
geri ödemede kurumunuzun uyguladığı yanlış fiyat hk. 
 
 Bilindiği üzere Heberprot-P 75 Mg Enjeksıyon İçin Liyofılıze Toz İçeren 1 Flakon adlı 
ilaç Sağlık Uygulama Tebliği Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi Ek-4/A'da yer almadığı ve Sağlık 
Bakanlığı izni ile yurt dışından temin edilerek tedavide kullanılan ilacın/ilaçların ülkemizde 
ruhsat alarak satış izni alması durumunda;  
 “EK-4/A Listesine giriş talebinden itibaren, "Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve 
Esasları Hakkında Yönerge" gereği talebin sonuçlandırılacağı maksimum süre içerisinde, SUT 
ve eki listelerde yer alan özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, uzman hekim raporuna 
dayanılarak uzman hekimlerce en fazla birer aylık miktarlarda reçete edilmesi ve bu 
reçetelerin Sağlık Bakanlığınca onaylanması koşuluyla, Sağlık Bakanlığınca ilaca verilen 
perakende satış fiyatı üzerinden standart kamu kurum iskontosu olarak oranı SUT'un 4.4.1 
maddesinde tanımlı baz iskonto uygulandıktan sonra kademeli eczane iskontosu uygulanarak 
sözleşmeli eczanelerden şahıslara düzenlenecek faturalara dayanılarak ödemesi yapılacaktır.” 
şeklindeki Sağlık Uygulama Tebliği'ndeki (4.3-8) düzenlemeye istinaden meslektaşlarımız söz 
konusu ilacı hastalara vererek fatura etmektedir. 
 Ancak üyelerimizden gelen bildirimlere göre; söz konusu ilacın kurumunuza teslim 
edilen mart ayına ait reçete ve faturaları reçete edildikleri tarihte yürürlükte olan 4.404,05TL 
'lik perakende fiyatı üzerinden değil de, 1 Nisan 2016 Tarihinde Yayınlanarak 5 Nisan 2016 
Tarihinde yürürlüğe giren 2.210,98 TL'lik Perakende satış fiyatı üzerinden ödeme yapıldığı, 
hastaların ve üye meslektaşlarımızın geriye yürümezlik ilkesine aykırı bir şekilde hak kaybı ve 
mağduriyet yaşadıkları bildirilmiştir. 
 Yanlışlıkla yapıldığını düşündüğümüz söz konusu ilaca ait fatura 
bedellerinde yapılan eksik ödemenin ivedilikle tamamlanarak yaşanan 
mağduriyetin giderilmesini, sonucun tarafımıza yazılı olarak bildirilmesi için 
gereğini bilgilerinize arz ederim. 
 
        Ecz. Nurten Saydan 
       Tüm Eczacı İşverenler Sendikası 
         Genel Başkanı 
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         23/06/2016 
         TEİS2016-49 
 
T.C.          
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 
GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE 
ANKARA 
 
 Konu: 11.05.2016 Tarih ve 27163 sayılı “Heberprot-P 75 mg enjeksiyon için liyofllize 
toz içeren  flakon 75 mg 1x5ml” yazınız hk. 
 
 Genel Müdürlüğünüze ait 11.05.2016 tarih ve 27163 sayılı “Heberprot-P 75 mg 
enjeksiyon için liyofllize toz içeren  flakon 75 mg 1x5ml” yazınızda ilacın fiyat düşüş tarihi 
21.01.2016 olarak belirtilmiş olup geri ödemenin bu fiyat üzerinden yapıldığı ifade edilmiştir. 
 Oysa sendikamızca ekte sunulan belgeden de görüleceği üzere; 
 Heberprot-P 75 mg enjeksiyon için liyofllize toz içeren 1 flakon isimli ürüne ait  
01.01.2016-01.06.2016 tarihleri arasındaki fiyat değişimleri ve geçerlik tarihleri TİTCK 
tarafından aşağıda verildiği şekilde olduğu belirtilmiş olup 21.01.2016 tarihinde herhangi bir 
fiyat değişikliği olmadığı gibi o tarihte geçerli olan satış fiyatı kurumunuzun uyguladığı 
fiyattan farklıdır. 
 
 

DEĞİŞİKLİK 
TARİHLERİ 

GEÇERLİLİK 
TARİHLERİ 

KDV HARİÇ 
DEPOCUYA SATIŞ TL 
FİYATI (TL) 

KDV DAHİL 
PERAKENDE SATIŞ 
TL FİYATI (TL) 

04.09.2015 04.09.2015  3.482,70 4325,72 

19.02.2016 22.02.2016 3.546,19 4.404,05 

01.04.2016 05.04.2016 1.768,69 2.210,98 

 
 21.01.2016 tarihinde geçerli olan fiyat 4325,72 TL olduğundan ve bir ilacın 
Kurumunuzca yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi Ek-4/A’da 
yer almaması ve Sağlık Bakanlığı izni ile yurt dışından temin edilerek tedavide kullanılan 
ilacın/ilaçların ülkemizde ruhsat alarak satış izni alması durumunda;  
“EK-4/A Listesine giriş talebinden itibaren, “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları 
Hakkında Yönerge” gereği talebin sonuçlandırılacağı maksimum süre içerisinde, SUT ve eki 
listelerde yer alan özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, uzman hekim raporuna dayanılarak 
uzman hekimlerce en fazla birer aylık miktarlarda reçete edilmesi ve bu reçetelerin Sağlık 
Bakanlığınca onaylanması koşuluyla,  
Sağlık Bakanlığınca ilaca verilen perakende satış fiyatı üzerinden standart kamu 
kurum iskontosu olarak oranı SUT’un 4.4.1 maddesinde tanımlı baz iskonto uygulandıktan 
sonra kademeli eczane iskontosu uygulanarak sözleşmeli eczanelerden şahıslara 
düzenlenecek faturalara dayanılarak ödemesi yapılacaktır.”  
 Amir hükmü doğrultusunda TİTCK tarafından tespit ve ilan edilen perakende satış 
fiyatı üzerinden SUT'ta tanımlı baz iskonto uygulanarak ödeme yapılması gerekmektedir.  
 Ancak üyelerimizden gelen bildirimlere göre; söz konusu ilacın kurumunuza teslim 
edilen mart ayına ait reçete ve faturaları reçete edildikleri tarihte yürürlükte olan 4.404,05TL 
‘lik perakende fiyatı üzerinden değil de, 1 Nisan 2016 Tarihinde Yayınlanarak 5 Nisan 2016 
Tarihinde yürürlüğe giren 2.210,98 TL’lik Perakende satış fiyatı üzerinden ödeme yapıldığı, 
hastaların ve üye meslektaşlarımızın geriye yürümezlik ilkesine aykırı bir şekilde hak kaybı ve 
mağduriyet yaşadıkları bildirilmiştir. 
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 Söz konusu ilacın perakende satış fiyatının geçerlilik tarihlerini belirten ekte yer alan 
resmi yazı doğrultusunda Genel Müdürlüğünüzce bu yanlışlığın giderilerek , üyelerimizin 
mağduriyetinin giderilmesini her türlü yasal hakkımız saklı kalmak kaydıyla arz ve talep 
ederim. 
 
           Ecz. Nurten SAYDAN 
      TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 
                GENEL BAŞKANI 
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SENDİKAMIZCA AÇILAN 

DAVALAR 
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CarrefourSA Genel Müdürlüğü’ne 
25.12.2014 

 
Konu  : Nilüfer Carrefour AVM’nin içinde bulunan Carrefour marketinde “YAN 
ECZANE” teriminin kullanılması hakkında 

 

Müvekkil Tüm Eczacı İşverenler Sendikası üyesi eczacılardan edinilen bilgiye 
göre, Bursa ili Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde bulunan Carrefour AVM’nin 
içinde bulunan Carrefour marketinin reyonlarında “YAN ECZANE” ibaresi kullanılarak 
bazı kozmetik ürünlerinin teşhir ve satışı yapılmaktadır. (Ekte fotoğrafı sunulmuştur.) 
Ancak; bu durum yasal mevzuata aykırıdır. Şöyle ki; 

6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 1. maddesinde eczacılığın 
tanımı yapılmış ve eczane açmak ve işletmek için eczacı olmanın şart olduğu 
belirtilmiş, 2. maddesinde eczacılık yapabilmek için gerekli vasıflar sayılmış, 5. 
maddesinde serbest eczanelerin il sağlık müdürlüğünce düzenlenmiş ve valilikçe 
onaylanmış bir ruhsatname ile açılacağı düzenlenmiştir. Kanunun 40. maddesi ise şu 
şekildedir: 

“Madde 40 –Bu Kanunda yazılı usullere uygun olarak ruhsatname almaksızın 
eczane açanlar üç aydan bir seneye kadar hapis ve yüz günden az olmamak üzere 
adlî para cezasıyla cezalandırılır. 

Eğer fiil eczacılık yapmak hakkını haiz olmayanlar tarafından işlenirse, verilecek 
cezalar yarı oranında artırılır. 

Her iki halde de mahkeme kararına hacet kalmaksızın bu gibi yerler mahallin en 
yüksek sağlık amiri tarafından derhal kapatılır.” 

 

Keza; T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nca 12.04.2014 
tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında 
Yönetmelik’te de eczacıların görev, yetki ve sorumlulukları, eczanelerin açılma usulü, 
çalışma düzeni, denetimi, kapatılması, eczane levhasının kullanılma şekli, eczanelerde 
satışı yapılacak ürünler, ecza maddelerinin saklanması, eczanelerde bulundurulması 
mecburi ürünler vb. hususlar ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. 

Kurumunuzca “ECZANE” unvanının kullanılması vatandaşların yanlış olarak 

yönlendirilmesine neden olmakta, eczacılar açısından da haksız rekabet teşkil 

etmektedir. Bu sebeplerle; öncelikle ilgili şubenizde yasal mevzuata aykırı olarak 

kullanılan “YAN ECZANE” ibaresinin kaldırılmasını, ayrıca tüm marketlerinizde 

“ECZANE” unvanının kullanılmasının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını, tüm 

yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla müvekkil Sendika adına arz ve talep ederim. 

      TEİS Vekili 

                  Av. Yasemin ABASLI 
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DANIŞTAY İLGİLİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA 

                                                                                     ANKARA 

 

Yürütmenin durdurulması taleplidir. 

 

  

DAVACI   : Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) 

VEKİLİ   : Av. Yasemin ABASLI 

      Strazburg Cad. 27/10 Sıhhiye ANKARA 

 

DAVALI   :  Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 

   Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No:5 06520 ANKARA 

                                            

DAVANIN KONUSU : Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nca 18.01.2014 tarih 

ve 28886 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Optisyenlik Müesseseleri Hakkında 

Yönetmelik’in 24. maddesinin 1. fıkrasının ve 25. maddesinin 1. fıkrasının ç bendinde 

yer alan ‘veya optisyenlik müesseselerinin gerçeğe aykırı reklam yapmaları’ ibaresinin 

yürütmelerinin durdurularak iptali istemidir.  

 

AÇIKLAMALAR  : 

  

Müvekkil Sendika; Anayasanın 51. maddesi uyarınca kurulmuş olup, Sendikalar 

Kanunu ve Tüzüğünün verdiği yetki gereği üyelerinin hak ve menfaatlerini her türlü 

hukuki yolları kullanarak korumakla görevli bulunmaktadır. 

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nca 18.01.2014 tarih ve 

28886 sayılı Resmi Gazetede “Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelik” 

yayınlanmıştır. Ancak; bu Yönetmeliğin 24. maddesinin 1. fıkrası ve 25. maddesinin 1. 

fıkrasının ç bendinde yer alan ‘veya optisyenlik müesseselerinin gerçeğe aykırı reklam 

yapmaları’ ibaresi hukuka aykırıdır ve yürütmelerinin durdurularak iptali 

gerekmektedir. Dava konusu maddeler şu şekildedir: 

Tanıtım ve reklam 

MADDE 24 – (1) Optisyenlik müesseselerinin gerçeğe aykırı reklâmı yapılamaz. 

 

Yasaklar 

MADDE 25 – 

ç) Optisyenlerin başka bir unvan kullanmaları veya optisyenlik müesseselerinin 

gerçeğe aykırı reklâm yapmaları. 
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1) Dava konusu düzenlemeler dayanak 5193 sayılı Optisyenlik 

Hakkında Kanun’a aykırıdır. 

5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun’un 1. maddesinde Kanunun amacının 

fertlerin ve toplumun sağlığını korumak üzere, optisyen unvanının kullanılması, 

optisyenlik mesleğinin icra edilmesi ve optisyenlik müessesesinin açılması ve 

işletilmesiyle ilgili usul ve esasları düzenlemek olduğu, 6. maddesinde ise 

optisyenlerin, yalnızca koruyucu gözlükleri, güneş gözlüklerini ve göz hastalıkları 

uzmanı tabipler tarafından verilen reçetelerde yazılı numaralı gözlük camlarını, her 

türlü lensleri, optik görme gereçlerini ve gözlük çerçevelerini satabilecekleri, reçetesiz 

olarak numaralı gözlük camı satmaları, vermeleri veya tavsiye etmelerinin yasak 

olduğu belirtilmiştir. 

5193 sayılı Kanunun ‘Optisyenlik Unvanı’ başlığını taşıyan 11. maddesi şu 

şekildedir: 

Madde 11- Optisyen unvanını haiz olarak müessese açmış olanlar, yalnız optisyen 

unvanını kullanabililer. Başka bir unvan kullanmaları veya gerçeğe uymayan reklam 

yapmaları yasaktır. 

Kanunun 11. maddesinin başlığı ve içeriği birlikte ele alındığında “optisyen 

unvanını haiz kişilerin” (uzman optisyen vb. gibi) başkaca bir unvan 

kullanamayacakları ve yine “optisyen unvanını haiz kişilerin” gerçeğe uymayan reklam 

yapamayacaklarının düzenlendiği görülmektedir. Bu sebeple, söz konusu madde 

optisyenlik müesseseleri hakkında değil, optisyen kişiler hakkındadır. 

Kanunun 16. maddesi ise şu şekildedir: 

Madde 16- Optisyenlik müesseselerinin açılışına ve sahip olmaları gereken şartlara 

dair usul ve esaslar ile optisyenlerin yapacağı ilan ve reklamlar, tutacakları defterler 

ve diğer hususlar Bakanlıkça bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay 

içinde çıkarılacak yönetmelik ile düzenlenir.   

 Kanunun 16. maddesinde de çıkarılacak yönetmelik ile “optisyen kişilerin” 

yapacağı ilan ve reklamlara ilişkin hususların düzenleneceği belirtilmiş, optisyenlik 

müesseselerine ilişkin ilan ve reklamlardan bahsedilmemiştir. 

 Hal böyleyken; davalı Kurumca çıkarılan Yönetmelik ile “Optisyenlik 

müesseselerinin” gerçeğe aykırı reklâm yapmaları yasaklanmış, dolayısıyla bu 

kurumların gerçeğe uygun reklam yapmalarına izin verilmiştir. Dayanak Kanunda 

“optisyen unvanını haiz kişilerin” gerçeğe uymayan reklam yapmalarının yasaklandığı, 

dolayısıyla bu kişilerin gerçeğe uygun reklam yapmalarına izin verildiği açıktır.  
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Yönetmelikler kanunların uygulanmasını sağlamak amacıyla çıkarılırlar. Dava 

konusu Yönetmelik maddeleri kanunun kapsamı dışına çıkmaları sebebiyle, 

Anayasamızın 124. maddesine ve normlar hiyerarşisine aykırılık taşımaktadırlar.  

2) Dava konusu düzenlemeler, ulusal ve uluslararası mevzuata 

aykırıdır.  

Ülkemizin de taraf olduğu Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi’nin ‘Özel 
Ürünlerin Reklamları’ başlıklı 15. maddesinin 3. fıkrası şu şekildedir: 

“İleten taraf ülkesinde sadece reçete ile satışına izin verilen ilaç veya tedavilerin 
reklâmı yapılmayacaktır.” 

1262 sayılı İspençiyari Ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu’nun 13. maddesi şu 

şekildedir: 

“Madde 13 – Müstahzarları öğme yolunda ve bunlara malik olmadıkları şifa hassaları 

atıf veya mevcut şifai tesirleri büyütmek suretiyle sabit veya müteharrik sinema 

filimleri, ışıklı veya ışıksız ilan, radyo veya herhangi bir vasıta ile reklam yapılması 

memnudur. Şu kadar ki, tarifname ve gazetelerde "....hastalıklarında kullanılması 

faydalıdır" şeklindeki ilanlara müsaade olunabilir. Ancak reçetesiz satılmasına 

müsaade edilmiyen müstahzarların tıbbi mecmualardan başka yerlerde reklamları 

yapılamaz. Reklam nümunelerinin önceden Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletince 

tasvip edilmeleri lazımdır.  

Bir müstahzarın ilmi vasıfları hakkında hazırlanmış olan filimler Sıhhat ve İçtimai 

Muavenet Vekaletinin müsaadesiyle ve tayin edeceği yerlerde gösterilebilir.” 

6112 sayılı Radyo Ve Televizyonların Kuruluş Ve Yayın Hizmetleri Hakkında 

Kanun’un ‘Belirli ürünlerin ticarî iletişimi’ başlıklı 11. maddesinin 2., 3. ve 4. fıkraları 

şu şekildedir: 

“Madde 11 – (2) Reçeteye tabi ilaçlar ve tedaviler hakkında ticarî iletişim yapılamaz. 

(3) Reçeteye tabi olmayan ilaçlar ve tedavilerin reklamları dürüstlük ilkesi 

çerçevesinde, gerçeği yansıtan ve doğrulanması mümkün unsurlardan oluşacak 

şekilde hazırlanır.  

(4) İlaçlar ve tıbbi tedaviler için tele-alışverişe izin verilemez.” 

Beşerî Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik’in Tanıtımın 

Kapsamı başlıklı 5. maddesinin 1. ve 3. fıkraları şu şekildedir: 

“Madde 5 – (1) Tanıtım faaliyetleri, bu Yönetmelik kapsamındaki beşerî tıbbi 
ürünlerin hekim, diş hekimi ve eczacıya tanıtımı ile ürünlerin uygulanması ve yan 
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etkileri gibi konularda diğer sağlık meslek mensuplarının bilgilendirilmesi faaliyetlerini 
kapsar. 

(3) Beşerî tıbbi ürünlerin internet dâhil halka açık yayın yapılan her türlü medya 
ve iletişim ortamında program, film, dizi film, haber ve benzeri yollarla doğrudan veya 
dolaylı olarak topluma tanıtımı yapılamaz. Bakanlığın izni ile yapılan ve sağlık meslek 
mensuplarına ürünün pazara arz edildiğini duyuran gazete/dergi ilanları bu hükmün 
kapsamı dışındadır.” 

Görüldüğü gibi; 1262 ve 6112 sayılı kanunlarda, uluslararası 
sözleşmede ve ilgili yönetmelikte, reçeteye tabi ilaç ve tedavilerin -tıbbi 
dergiler dışında- reklamının yasak olduğu açıkça belirtilmiştir. 

Zira; bu tip ürünlerde reklam yoluyla tüketimin artırılması, birey ve toplum 
sağlığına zarar vermektedir. Optisyenlik mesleğini icra edebilmek için, bu alanda en 
az ön lisans seviyesinde eğitim ve öğretim veren yüksekokul mezunu olmak 
gerekmektedir. Dava konusu düzenlemeler nedeniyle, optisyenlerin uzmanı olduğu 
ürünlerin sıradan bir ürün gibi reklamının yapılması bilinçsiz, gereksiz ve hatalı bir 
tüketim artışına neden olacak, bu da telafisi imkansız zararlara sebebiyet 
verebilecektir. 

3) Dava konusu düzenleme, genellik ve eşitlik ilkelerine aykırılık 

taşımaktadır.  

5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun’un geçici 2. maddesi “Bu Kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihten önce gözlükçülük ruhsatnamesini haiz olup aynı mekanda 

eczacılık ve/veya saatçilik faaliyetlerini birlikte yapanların kazanılmış hakları saklıdır. 

Bu hakları işyerlerinin nakli halinde de devam eder.” şeklindedir. Söz konusu 

düzenleme sebebi ile, Müvekkil Sendika’nın pek çok üyesi gözlükçülük ve eczacılık 

faaliyetlerini bir arada yürütmektedir.  

Türk Eczacıları Deontoloji Tüzüğü’nün 9. maddesinin 2. fıkrası şu şekildedir: 

“Eczacı, yazı veya sözle veya her ne şekilde ve suretle olursa olsun kendi 

reklamını yapamaz; iş kağıtlarına ve faturalara reklam mahiyetinde ibareler 

koyamaz.” 

Söz konusu düzenleme eczacıların reklam yapmalarını yasaklamaktadır. Ancak; 

dava konusu düzenlemelerle, Optisyenlik müesseselerinin reklamının yapılmasına izin 

verilmesi gözlükçülük ruhsatnamesini haiz eczacıların haksız rekabetle 

karşılaşmalarına ve ticari açıdan zarara uğramalarına neden olmaktadır. Bu bakımdan, 

dava konusu düzenlemelerin genellik ve eşitlik ilkelerine aykırılık taşıdığı açıktır. 

 

4) Dava konusu düzenlemeler, davalı Kurumun diğer işlemleri ile 

çelişki taşımaktadır. 

Gözlükçüler ve Optisyenler Konfederasyonu tarafından davalı Kuruma, bazı 

optisyenlik müesseseleri tarafından reçeteye tabi optik ürünlerin reklamının yapılması 



 225 

sebebiyle başvuruda bulunulmuş; davalı Kurumca verilen cevabi yazıda “05.12.2013 

tarihinde yapılan bilimsel komisyon toplantısında; optisyenlik müesseseleri 

tarafından satışı yapılan optik ürünlerin (kontakt lensler, gözlükler, az 

görmeye yardımcı cihazlar) “reçeteye tabi ilaçlar ve tedaviler” kapsamında 

değerlendirilmesi gerektiği kararı alındığı ve bu kararın Radyo ve 

Televizyon Üst Kurulu’na iletildiği” belirtilmiştir (Ek 2). 

Ancak; davalı Kurumca, 18.01.2014 tarihinde yayınlanan dava konusu 

Yönetmelik maddelerinde optisyenlik müesseseleri tarafından satışı yapılan 

reçeteye tabi optik ürünlerin reklamının yapılamayacağı sarih olarak 

belirtilmeden, optisyenlik müesseselerinin gerçeğe aykırı reklamının 

yapılamayacağının ifade edilmesi, bu ürünlerin reklamının yapılmasına izin 

verilmesi anlamını taşımaktadır. Bu durum, davalı Kurum’un kendi görüşüyle 

çelişkili bir düzenleme yapmasına neden olmuştur. 

5) Dava konusu düzenlemelerin yürütmesinin durdurulması 

gerekmektedir.  

Yukarıda açıklanan nedenlerle; dava konusu düzenlemeler, ulusal ve uluslararası 

mevzuata ve hukukun temel ilkelerine aykırılık taşımakta ve uygulanmaları halinde 

ileride telafisi güç veya imkânsız zararların doğmasına sebep olmaktadırlar. 

Zira; dava konusu düzenlemeler nedeniyle, optisyenlik müesseseleri tarafından 

satışı yapılan reçeteye tabi optik ürünlerin reklamının yapılması, sıradan bir ürün gibi 

pazarlanmalarına, dolayısıyla vatandaşların Anayasamızda güvence altına 

alınan sağlıklı yaşam hakkının ihlaline ve gözlükçülük ruhsatnamesini haiz 

eczacıların ticari açıdan mağduriyetine neden olmaktadır.  Bu nedenlerle, 

dava konusu düzenlemelerin yürütmelerinin durdurulması gerekmektedir.  

 

HUKUKİ SEBEPLER : Anayasa, idari Yargılama Usulü Kanunu, 5193 sayılı 

Optisyenlik Hakkında Kanun, Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi, 1262 sayılı 

İspençiyari Ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu, 6112 sayılı Radyo Ve Televizyonların 

Kuruluş Ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun, Beşerî Tıbbi Ürünlerin Tanıtım 

Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik, Türk Eczacıları Deontoloji Tüzüğü ve sair ilgili tüm 

mevzuat 

 

DELİLLER   : Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nca 18.01.2014 tarih 

ve 28886 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Optisyenlik Müesseseleri Hakkında 

Yönetmelik ve sair tüm hukuki deliller 
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SONUÇ ve İSTEM  : 

 Yukarıda açıklanan nedenler ve re’sen mahkemece tespit edilecek sair iptal 

nedenleri ile davalı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nca 18.01.2014 tarih ve 28886 

sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelik’in 

24. maddesinin 1. fıkrasının ve 25. maddesinin 1. fıkrasının ç bendinde yer alan ‘veya 

optisyenlik müesseselerinin gerçeğe aykırı reklam yapmaları’ ibaresinin ÖNCELİKLE 

YÜRÜTMELERİNİN DURDURULMASINA ve İPTALİNE, ayrıca yargılama giderleri ve 

vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep 

ederim. 14.03.2014  

 

           Davacı TEİS Vekili 

                   Av. Yasemin ABASLI 

 

 

 

Ekler : 

1-)  Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nca 18.01.2014 tarih ve 28886 sayılı 

Resmi Gazetede yayınlanan Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelik  

2-) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nca Gözlükçüler ve Optisyenler 

Konfederasyonu’na gönderilen yazı 

3-) Vekaletname 
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DANIŞTAY İLGİLİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA 

                                                                                     ANKARA 

 

Yürütmenin durdurulması taleplidir. 
  

DAVACI   : Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) 

VEKİLİ   : Av. Yasemin ABASLI 

      Strazburg Cad. 27/10 Sıhhiye ANKARA 

 

DAVALI   :  T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

   Eskişehir yolu 7. Km Lodumlu ANKARA 

                                            

DAVANIN KONUSU : Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca 02.05.2013 tarih 
ve 28635 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, 
İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelik’in 4. maddesinin 2. fıkrasının c ve h 
bentlerinin, 5. maddesinin 1. fıkrasının,  6. maddesinin 1. fıkrasının a bendinin ve 13. 
maddesinin yürütmelerinin durdurularak iptali istemidir.  

 

AÇIKLAMALAR  : 

  

Müvekkil Sendika; Anayasanın 51. maddesi uyarınca kurulmuş olup, Sendikalar 

Kanunu ve Tüzüğünün verdiği yetki gereği üyelerinin hak ve menfaatlerini her türlü 

hukuki yolları kullanarak korumakla görevli bulunmaktadır. 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 28. 

maddesi ile “Takviye edici gıdaların üretim, ithalat, ihracat ve kontrolüne ilişkin usul 

ve esasların Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca belirleneceği belirtilmiş ve bu  

maddeye dayanılarak Bakanlıkça 02.05.2013 tarih ve 28635 sayılı Resmi Gazetede 

Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin 

Yönetmelik yayımlanmıştır. Ancak; bu Yönetmeliğin 4. maddesinin 2. fıkrasının c ve h 

bentleri, 5. maddesinin 1. fıkrası,  6. maddesinin 1. fıkrasının a bendi ve 13. maddesi  

hukuka aykırıdır ve yürütmelerinin durdurularak iptali gerekmektedir. Şöyle ki; 

1) Yönetmeliğin Tanımlar başlıklı 4. maddesinin 2. fıkrasının c ve h 
bentleri şu şekildedir: 

“c) Doğrudan satıcı: Doğrudan satış için sözleşme imzaladıkları gıda 
işletmelerinden satın aldıkları takviye edici gıdaları, iş akti ile bağlı olmaksızın kendi 
hesaplarına tüketicilere arz eden bağımsız kişileri,” 

 “h) Takviye edici gıda: Normal beslenmeyi takviye etmek amacıyla vitamin, 
mineral, protein, karbonhidrat, lif, yağ asidi, aminoasit gibi besin öğelerinin veya 
bunların dışında besleyici veya fizyolojik etkileri bulunan bitki, bitkisel ve hayvansal 
kaynaklı maddeler, biyoaktif maddeler ve benzeri maddelerin konsantre veya 
ekstraktlarının tek başına veya karışımlarının, kapsül, tablet, pastil, tek kullanımlık toz 
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paket, sıvı ampul, damlalıklı şişe ve diğer benzeri sıvı veya toz formlarda hazırlanarak 
günlük alım dozu belirlenmiş ürünleri,” 

4/2/h maddesinde takviye edici gıdaların, beslenme desteği sağlamak amacı 
taşıdığı belirtilmiş fakat içerik olarak bir sınırlama çizmek yerine, ilacın tanımını da 
kapsayan, sınırları olmayan bir tanımlama yapılmıştır. Dava konusu düzenleme ile, 
Sağlık Bakanlığı’nın iznine ve üretim, dağıtım, saklama ve denetimine ilişkin ayrıntılı 
düzenlemelere tabi olmayan, eczane dışında ve hatta internet üzerinden satışı 
mümkün olan bu ürünlerin, ilaçların etken maddelerini taşımaları mümkün kılınmıştır. 

Öte yandan; bu ürünlerin kapsül, tablet, pastil, sıvı ampul, damlalıklı şişe vb. 
formlarda hazırlanabilmesine izin verilmesi, üzerlerine uyarıcı ibareler konulsa dahi, 
tüketici tarafından ilaç olarak algılanmalarına neden olacaktır.  

İlacı zehirden ayıran şey dozdur. Bu sebepledir ki, ilaç sunum formları 
tablet, kapsül, damla vb. şeklindedir. Maddede ifade edilen “günlük alım 
dozu belirlenmiş ürünler” ancak eczacılığın sunumu ve kontrolü altında 
bulunabilecek ürünlerdir. Takviye edici gıdalar şeklen ve içerik olarak 
ilaçtan tamamen farklı olmak zorundadır. Dolayısıyla ilaç formunda, ilaç 
gibi etkileri olan ya da ilaçlarla etkileşmesi mümkün olan bu ürünlerin, gıda 
takviyesi diye adlandırılarak ilaç olmaktan çıkarılmasına yönelik söz 
konusu düzenlemenin insan sağlığına olumsuz etkilerinin olması 
kaçınılmaz olduğundan, bu ürünlerin tanım ve formunun ilaca olan 
benzerliğinin ortadan kaldırılması tartışılmaz bir koşuldur.  

4/2/c maddesinde ise, ilaç formunda ve içeriğinde olan takviye edici gıdaların, 
eczacı olmayan kişilerce tüketiciye sunulması mümkün kılınmaktadır. Bu durum, halk 
sağlığı açısından ağır bir tehdit oluşturmaktadır. Zira; Eczacılık; hastalıkların hem 
teşhis ve tedavisinde hem de hastalıklardan korunmada kullanılan ürünlerin hastaya 
sunulmasını sağlayan bir sağlık hizmetidir. Bu sebeple, Eczacılık Fakülteleri 5 yıllık bir 
eğitim vermektedir. Eczacılar doğal, anorganik veya sentetik kaynaklardan elde 
edilen, hastalıkların tedavisinde veya koruyucu olarak kullanılan maddelere, bu 
maddelerin emilimi, vücuttan atılması ve her türlü etkilerine yönelik aldıkları bu 
detaylı eğitimin sonunda, Sağlık Bakanlığından ruhsat alarak faaliyet 
göstermektedirler.   

Maddede belirtildiği şekliyle üretilen bir takviye edici gıdanın, nasıl kullanılacağı, 
hangi ilaç veya gıdalarla etkileşime girebileceği, kişinin yaş, cinsiyet ve sağlık şartları 
dikkate alınarak ancak bir eczacı tarafından tüketicinin bilgisine sunulabilir. Bu 
ürünlerin, eczacı olmayan kişilerce satılması, sağlıklı bir bilgilendirme yapılmasını 
önleyecek ve ciddi sağlık sorunlarına ve hatta ölümlere dahi neden olabilecektir.  

2) Yönetmeliğin Takviye Edici Gıda Komisyonunun kuruluşu başlıklı 5. 
maddesinin 1. fıkrası şu şekildedir: 

“TEGK; Bakanlıktan altı temsilci, Sağlık Bakanlığından üç temsilci, her iki 
Bakanlıkça ayrı ayrı seçilecek konusunda temayüz etmiş üçer bilim insanı olmak 
üzere, takviye edici gıda konusunda deneyimli onbeş üyeden oluşur.” 

Dava konusu düzenlemede, Takviye Edici Gıda Komisyonunun kimlerden 
oluşacağı düzenlenmiş ancak bu üyelerin niteliği konusunda objektif bir kriter 
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belirlenmemiş, sadece takviye edici gıda konusunda deneyimli olması şeklinde genel 
bir ifadeye yer verilmiştir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nca 
belirlenecek üyelerin Eczacılık Fakültesi mezunu olmaları zorunluluğu 
bulunmamaktadır. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle, “bir gıdanın takviye edici gıda olup olmadığının 
kararını veren ve risk değerlendirmesini yapan”  bir komisyonda Eczacılık Fakültesi 
mezunu olmayan üyelerin bulunması, bilimsellikten uzak kararlar alınmasına ve 
tüketicilerin sağlıklı yaşam hakkının ihlaline neden olacaktır.   

3) Yönetmeliğin Takviye Edici Gıda Komisyonunun görev, yetki ve 
sorumlulukları başlıklı 6. maddesinin 1. fıkrasının a bendi şu şekildedir: 

 “(1) TEGK’nin görevleri aşağıda yer almaktadır. 
a) Bakanlıkça belirlenen bitki listesinde pozitif olarak belirtilen ve tek bir bitkiden 

oluşan veya ilgili mevzuatında limitleri belirlenmiş olan tek bir bileşenden oluşan 
takviye edici gıdaların değerlendirilmesi TEGK’nin görevi dışındadır.” 

Söz konusu Yönetmelikte “bir gıdanın takviye edici gıda olup olmadığının 
kararını veren ve risk değerlendirmesini yapan” bir komisyonun kuruluşu 
düzenlenmiştir.  Ancak; dava konusu düzenleme ile bazı takviye edici gıdaların 
değerlendirmesi, bu komisyonun görevi dışında tutulmuştur.   

Maddede “Bakanlıkça belirlenen”, “ilgili mevzuatında limitleri belirlenmiş”  gibi 
muğlak ifadelerin yer alması, idarenin keyfi kararlarla bazı gıdaları Takviye Edici Gıda 
Komisyonunun değerlendirmesinden muaf tutmasına neden olabilecektir. Oysa ki; 
bilimsel araştırmalar ve gelişmeler ışığında daha önce insan sağlığı üzerinde zararlı bir 
etkisi bulunmadığı düşünülen bir maddenin, risk veya tehdit içerdiği 
saptanabilmektedir.  

4) Yönetmeliğin Takviye edici gıdanın piyasaya arzı başlıklı 13. maddesi şu 
şekildedir: 

“Takviye edici gıdalar, ithalatçısının ve/veya üreticisinin ve/veya işleyicisinin 
kendi satış yerinde, piyasaya arz ettiği gıda işletmelerinde veya bu işletmelerin toptan 
satış depolarında veya gıda işletmecisi tarafından beyan edilen alan adı ve URL adres 
veya adreslerinde veya gıda işletmecisi ile sözleşme yapılan doğrudan satıcı 
tarafından satışa sunulmak zorundadır.” 

Dava konusu düzenleme nedeniyle, takviye edici gıdalar eczane dışında 
herhangi bir işyerinde ve hatta internet üzerinden satılabilecektir. Bu durum, 
tüketicinin takviye edici gıdanın nasıl kullanılacağı, ne gibi riskler taşıdığı, optimum 
faydanın sağlanması için nelere dikkat etmesi gibi hususlarda, şahsi özellikleri dikkate 
alınarak eczacı tarafından bilgilendirilmesini önlemektedir. Oysa ki; eczacılar sağlık 
hizmeti sunucularıdır. Takviye edici gıdaların eczacı olmayan, etik sorumluluk 
taşımayan ve sadece kar amacı güden kişilerce doğrudan satışının yapılması, sıradan 
bir ürün gibi pazarlanmalarına neden olacaktır. Bu durumun, insan sağlığı üzerinde 
yarattığı tehdit, ülkemizdeki ve dünyadaki acı tecrübelerle sabittir. 
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5) Dava konusu Yönetmelik, 21. maddeye göre yayımı tarihinden 3 ay sonra 
(02.08.2013 tarihinde) yürürlüğe girecektir. Ancak; dava konusu düzenlemeler pek 
çok yönden hukuka aykırılık taşımakta ve uygulanmaları halinde ileride telafisi güç 
veya imkânsız zararların doğmasına sebep olmaktadırlar. 

İdarenin kuruluşunun ve işleyişinin kamu yararını ve toplumu oluşturan 

bireylerin insanca yaşayabilmelerini sağlamaya yönelmesi gerekir. Anayasamızda 

güvence altına alınan sağlık hakkını kısıtlayan, insan sağlığına yönelik ciddi ve ağır 

tehlikeler içeren dava konusu düzenlemelerin, “üstün bir kamu yararı” sağladığı 

gerekçesiyle savunulması mümkün değildir. Bu nedenlerle, dava konusu 

düzenlemelerin yürütmelerinin durdurulması gerekmektedir. 
 

HUKUKİ SEBEPLER : Anayasa, idari Yargılama Usulü Kanunu, 6197 sayılı 

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ve sair ilgili tüm mevzuat 

 

DELİLLER   : Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca 02.05.2013 tarih 

ve 28635 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, 

İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelik ve sair tüm hukuki deliller 

 

SONUÇ ve İSTEM  : 

 Yukarıda açıklanan nedenler ve re’sen mahkemece tespit edilecek sair iptal 

nedenleri ile davalı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca 02.05.2013 tarih ve 

28635 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, 

İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelik’in 4. maddesinin 2. fıkrasının c ve h 

bentlerinin, 5. maddesinin 1. fıkrasının,  6. maddesinin 1. fıkrasının a bendinin ve 13. 

maddesinin öncelikle yürütmelerinin durdurulmasına ve İPTALİNE, ayrıca yargılama 

giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla 

arz ve talep ederim. 21.06.2013  

           Davacı TEİS Vekili 

                   Av. Yasemin ABASLI 

Ekler : 

1-)  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca 02.05.2013 tarih ve 28635 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanan Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve 

Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelik 

2-) Vekaletname 
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DANIŞTAY İLGİLİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA 

                                                                                     ANKARA 
 

 Yürütmenin durdurulması taleplidir. 
 
DAVACI   : Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) 

VEKİLİ   : Av. Yasemin ABASLI 

      Strazburg Cad. 27/10 Sıhhiye ANKARA 

 

DAVALI   :  Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 

   Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No:5 06520 ANKARA 

                                          
      
DAVANIN KONUSU : Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nca 07.02.2015 tarih ve 29260 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. maddesi ile eklenen Eczacılar ve Eczaneler Hakkında 

Yönetmelik’in 20. maddesinin 8. fıkrasının 2. cümlesinin yürütmesinin durdurularak iptali 

istemidir.  

AÇIKLAMALAR  : 

Müvekkil Sendika; Anayasanın 51. maddesi uyarınca kurulmuş olup, Sendikalar 

Kanunu ve Tüzüğünün verdiği yetki gereği üyelerinin hak ve menfaatlerini her türlü hukuki 

yolları kullanarak korumakla görevli bulunmaktadır. 

 Davalı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nca 12.04.2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi 
Gazetede “Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik” yayınlanmış ve  ‘Eczane olarak 
kullanılacak yerin özellikleri’ başlıklı 20. maddesinin 8. fıkrasında şu düzenlemeye yer 
verilmiştir: 

“(8) Muayenehaneler ile sadece tahlil ve görüntüleme hizmeti veren laboratuvar tanı 
merkezleri hariç olmak üzere, içinde sağlık kurum ve kuruluşu bulunan bina ve bahçesi ile 
müştemilatında serbest eczane açılamaz. Havaalanları, otogarlar ile tren garları ve limanlarda 
bu kısıtlama uygulanmaz.” 

Davalı Kurumca 07.02.2015 tarih ve 29260 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Eczacılar 

ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 1. maddesi ile 

söz konusu fıkra şu şekilde değiştirilmiştir: 

“(8) Muayenehaneler ile sadece tahlil ve görüntüleme hizmeti veren laboratuvar tanı 
merkezleri hariç olmak üzere, içinde sağlık kurum ve kuruluşu bulunan bina ve bahçesi ile 
müştemilatında serbest eczane açılamaz. Ancak, içinde eczane bulunan binalarda 
mevcut eczane veya eczanelerin en az beş yıl süreyle faaliyette bulunması 
kaydıyla sağlık kurum ve kuruluşu açılmasına izin verilebilir. Havaalanları, otogarlar 
ile tren garları ve limanlarda bu kısıtlama uygulanmaz.” 

Dava konusu düzenleme ile eklenen cümle hukuka aykırıdır ve yürütmesinin 

durdurularak iptali gerekmektedir. Şöyle ki;  

1) Dava konusu düzenleme sebep, konu ve amaç yönünden hukuka aykırıdır. 
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Davalı Kurumca, önce sağlık kurum ve kuruluşu bulunan bina ve müştemilatında 
eczane açılmasına izin verilmezken, dava konusu düzenleme ile içinde en az 5 yıl süreyle 
faaliyette bulunan eczane olan binalarda sağlık kurum ve kuruluşu açılmasına izin verilmesi 
genellik, eşitlik, tarafsızlık ve iyi yönetim ilkelerine göre hareket edilmemesinden 
kaynaklanmaktadır. Dava konusu düzenlemeyi haklı gösterecek hukuka uygun ve gerçek bir 
neden ve de kamu yararı bulunmamaktadır.  

 
Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 20. maddesinin 4. ve 5. fıkraları şu 

şekildedir. 
 
“(4) Serbest eczaneler halkın serbestçe girip çıkabildiği yerlerde açılır. Eczanelerin 

bağımsız dükkânlarda açılması ve faaliyet göstermesi, havaalanları, limanlar, otogarlar ve 
tren garlarında açılanların dışında cephesinin ve kapılarının belediyelere ait cadde ve sokak 
üzerinde bulunması zorunludur. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru 
yapılmış veya ruhsatlandırılmış eczanelerde ve bunların devrinde bu madde hükmü 
uygulanmaz. 

(5) Eczanenin ilgili mercilere bildirilen projesinde belirtilmek kaydıyla birden fazla kapısı 
olabilir. Bu kapılardan hiçbiri başka dükkân veya mağaza içine açılamaz. Eczane 
laboratuvarının doğrudan dışarısı ile bağlantısı olamaz.” 

Söz konusu düzenlemelerle serbest eczanelerin halkın serbestçe ulaşabileceği yerlerde 
ve bağımsız dükkanlarda açılması gerektiği özellikle vurgulanmıştır.  

Keza, eczaneler arasında haksız rekabeti önlemek amacıyla düzenlenen Yönetmeliğin 

“Eczane ismi, levhası ve vitrini” başlıklı 25. maddesi şu şekildedir: 

 “MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra açılacak ve nakil yapılacak 
eczanelerin isimleri, eczanenin açılacağı il içinde bulunan eczanelerle aynı isimlerde olamaz. 

(2) Eczanelerin sadece görülebilir cephelerinden birine ve eczane olarak kullanılacak 
yerin sınırları içerisinde kalmak kaydıyla, eczanenin adını gösterir, özellikleri Türk Eczacıları 
Birliği tarafından standardize edilmiş ışıklı veya ışıksız levha konulur. 

(3) Eczanelerin dış cephesine, asgarî ve azamî ebatları ile renkleri Türk Eczacıları Birliği 
tarafından belirlenen standartlarda, iki cepheden kolayca görülecek yükseklikte olmak 
kaydıyla “E” logolu ışıklı levha konulur. Eczanelerin önüne, cadde ve sokaklara seyyar veya 
totem tabela, afiş ve benzeri gibi haksız rekabet oluşturacak tabela ve cisimler konulamaz. 
Vitrinlere ürün tanıtımı amacıyla levha veya ilân yapıştırılamaz.” 

Davalı Kurumca serbest eczacıların eczane adını gösterir levha ve standart E 
logolu levha dışında eczanelerin önlerine koydukları her türlü afiş, tabela, cisim 
vb.nin dahi haksız rekabet oluşturacağı kabul edilmişken, eczane bulunan binada 
sağlık kurum ve kuruluşu açılmasının haksız rekabet yaratmayacağının kabulü 
açık bir çelişki taşımaktadır.  

Davalı Kurumca, aynı binada sağlık kuruluşu açılabilmesi için mevcut eczane veya 
eczanelerin en az beş yıl süreyle faaliyette bulunması şartının getirilmesi, söz konusu 
düzenlemenin keyfi bir tutumla yapıldığı ve kamu yararının gözetilmediğini kanıtlamaktadır. 
Zira; serbest eczanenin bulunduğu bir binada sağlık kuruluşu açılmasının haksız rekabet 
yaratacağı ortadadır. Söz konusu eczanenin 5 yıldan az veya fazla süredir faaliyette 
bulunmasının yaratılan bu adaletsiz durumu dengelemesi mümkün değildir.  

 
Öte yandan; Davalı Kurumca yapılan dava konusu düzenleme, Sağlık Bakanlığınca 

25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama 

Yönetmeliği ile de çelişmektedir. Zira; Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin 25. 

maddesinin 6. fıkrası “Eczane bulunan binalarda aile sağlığı merkezi açılamaz.” 

şeklindedir.  
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 Bu sebeplerle, dava konusu düzenleme, hukuka ve Yönetmeliğin ruhuna aykırılık 

taşımaktadır. 

2) Dava konusu düzenlemenin davalı tarafın savunması beklenmeden 
yürütmesinin durdurulması gerekmektedir. 

Yasal düzenlemelerin ilaç ve sağlık hizmetinin kesintiye uğramadan sunumunu 

sağlaması gerektirdiği muhakkaktır. Ancak; dava konusu düzenleme serbest eczacılar 

arasında haksız rekabet yaratarak ticari faaliyet özgürlüğünü engellemektedir. 

Yukarıda açıklanan sebeplerden ötürü, hukuka uyarlık taşımayan ve halen uygulanıyor 

olması, ileride telafisi güç veya imkânsız zararların doğmasına sebep olan, dava konusu 

düzenlemenin davalının savunması beklenmeden yürütmesinin durdurularak iptali 

gerekmektedir. 

 

HUKUKİ SEBEPLER : Anayasa, idari Yargılama Usulü Kanunu, 6197 sayılı Eczacılar ve 

Eczaneler Hakkında Kanun ve sair ilgili tüm mevzuat 

 

DELİLLER   : 12.04.2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik, 07.02.2015 tarih ve 29260 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik ve sair tüm hukuki deliller. 

SONUÇ ve İSTEM  : 

 Yukarıda açıklanan nedenler dikkate alınarak ve re’sen mahkemece tespit olunacak 

hususlar göz önünde bulundurularak, 07.02.2015 tarih ve 29260 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmeliğin 1. maddesi ile eklenen Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik’in 20. 

maddesinin 8. fıkrasının 2. cümlesinin YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve İPTALİNE, ayrıca 

yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, her türlü 

yasal hakkımız saklı kalmak kaydıyla, saygılarımla arz ve talep ederim. 13/02/2015  

 

                  Davacı TEİS Vekili 

                   Av. Yasemin ABASLI 

 

Ekler : 

1) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nca 07.02.2015 tarih ve 29260 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik 

2) Vekaletname 
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DANIŞTAY İLGİLİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA 
                                                                                     ANKARA 

 
 Yürütmenin durdurulması taleplidir. 

 
DAVACI   : Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) 

VEKİLİ   : Av. Yasemin ABASLI 

      Strazburg Cad. 27/10 Sıhhiye ANKARA 

 

DAVALI   :  Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 

   Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No:5 06520 ANKARA 

                                          
      
DAVANIN KONUSU : Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nca 12.04.2014 tarih ve 28970 

sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik’in 4. 

maddesinin 1. fıkrasının a bendinin, 10. maddesinin 1. fıkrasının c bendinin,  20. maddesinin 

2. fıkrasının, 16. maddesinin 1. fıkrasının 1. ve 2. cümlelerinin,  25. maddesinin 2. fıkrasında 

yer alan “Eczanelerin sadece görülebilir cephelerinden birine ve” ibaresinin, 42. maddesinin 

5. fıkrasının 3. cümlesinin ve 43. maddesinin 1. fıkrasında yer alan “birinci fıkrasında” 

ibaresinin yürütmelerinin durdurularak iptali istemidir.  

AÇIKLAMALAR  : 

Müvekkil Sendika; Anayasanın 51. maddesi uyarınca kurulmuş olup, Sendikalar 

Kanunu ve Tüzüğünün verdiği yetki gereği üyelerinin hak ve menfaatlerini her türlü hukuki 

yolları kullanarak korumakla görevli bulunmaktadır. 

 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nca 12.04.2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi 

Gazetede “Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik” yayınlanmıştır. Ancak; bu 

Yönetmeliğin 4. maddesinin 1. fıkrasının a bendi, 10. maddesinin 1. fıkrasının c bendi,  20. 

maddesinin 2. fıkrası, 16. maddesinin 1. fıkrasının 1. ve 2. cümleleri,  25. maddesinin 2. 

fıkrasında yer alan “Eczanelerin sadece görülebilir cephelerinden birine ve” ibaresi, 42. 

maddesinin 5. fıkrasının 3. cümlesi ve 43. maddesinin 1. fıkrasında yer alan “birinci 

fıkrasında” ibaresi hukuka aykırıdır ve yürütmelerinin durdurularak iptali gerekmektedir. Şöyle 

ki; 

1) Yönetmeliğin 4. maddesinin 1. fıkrasının a bendi, 10. maddesinin 1. 

fıkrasının c bendi ve 20. maddesinin 2. fıkrası hukuka aykırıdır. 

Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4. maddesinin 1. fıkrasının a bendi şu şekildedir: 
a) Bağımsız dükkân: Yapı ruhsatı veya yapı kullanım izni belgesinde dükkân veya 

işyeri olarak kaydedilmiş mekânı, 

Yönetmeliğin “Eczane açılması için gerekli belgeler” başlıklı 10. maddesinin 1. fıkrasının 
c bendi şu şekildedir: 

“c) Yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesinin onaylı sureti.” 
 
Yönetmeliğin “Eczane olarak kullanılacak yerin özellikleri” başlıklı 20. maddesinin 2. 

fıkrası şu şekildedir: 
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“(2) Eczane olarak kullanılacak binanın yapı kullanım izin belgesi veya yapı ruhsatının 
bulunması gerekir. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru yapılmış veya 
ruhsatlandırılmış eczanelerde ve bunların devrinde bu madde hükmü uygulanmaz.” 

 
Dava konusu düzenlemelerde, yeni açılacak eczaneler için yapı ruhsatı veya yapı 

kullanım izin belgesi alınması zorunlu kılınmıştır. Söz konusu düzenlemeler, ilk bakışta 
vatandaşların menfaatine uygun görünmektedir. Ancak; ülkemizde özellikle doğu ve  
güneydoğu bölgelerinde yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesi bulunan bina sayısı çok 
çok azdır. Kamu kurumlarının dahi ruhsatsız binalarda faaliyet gösterdiği bilinen bir gerçektir.  

Bir eczaneye düşen nüfus sayısı ülkemizin doğusunda ve batısında büyük farklılıklar 
göstermektedir. Eczane açılabilmesi için, 6197 sayılı Kanun’la getirilen ve davaya konu 
Yönetmelik’te ayrıntıları düzenlenen nüfus kriteri ile doğu ve güneydoğu bölgelerindeki 
eczane sayısı artırılmak istenmektedir. Ancak; Yönetmeliğin 10. maddesinin 1. fıkrasının c 
bendi ve 20. maddesinin 2. fıkrası ile yeni açılacak eczaneler için getirilen yapı ruhsatı veya 
yapı kullanım izin belgesi alınması zorunluluğu, bu bölgelerde eczane açılmasını 
zorlaştırmaktadır.  

Yönetmeliğin 20. maddesinin 4. fıkrasında; eczanelerin bağımsız dükkanlarda 
açılmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir. Ancak; Yönetmeliğin 4. maddesinin 1. fıkrasının a 
bendinde, bağımsız dükkânın, ‘yapı ruhsatı veya yapı kullanım izni belgesinde dükkân veya 
işyeri olarak kaydedilmiş mekân’ olarak tanımlanmış olması sebebiyle, eczane açılmak istenen 
yerin yapı ruhsatı veya yapı kullanım izni belgesi bulunsa dahi, bu belgede işyeri/dükkan 
yerine mesken olarak kaydı bulunuyorsa izin alınamayacaktır. Yapı kullanım izin belgesinde 
mesken kaydı bulunan ancak daha sonra gerekli tadilatlar yapılarak belediye encümeninin 
kararıyla ticaret yapılabilen yerlerde market, kuaför, cafe vb. açılabilmekte iken, dava konusu 
düzenleme nedeniyle serbeste eczane açılamamaktadır. Encümen kararıyla ticarete açılmış 
bölgelerde birçok işletme bulunduğu halde, eczane açılamayacak olması, bölge halkının ilaca 
ve eczacılık hizmetine ulaşamaması sonucunu doğurmaktadır. 

Yönetmeliğin 10. maddesinin 1. fıkrasının b bendinde; eczane açabilmek için, eczane 
olarak kullanılacak yerin mimar veya mühendis tarafından hazırlanmış krokisi ile eczacılık ile 
ilgili kanunlara uygunluğu hususunda bölge eczacı odasının hazırlayacağı rapora istinaden il 
sağlık müdürlüğünce tasdik edilmiş rapor alınacağı belirtilmiştir.  

Yine, dava konusu düzenlemede, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru 
yapılmış veya ruhsatlandırılmış eczanelerde ve bunların devrinde, yapı ruhsatı veya yapı 
kullanım izin belgesi aranmayacağı düzenlenmiştir. 

Bütün bu hususlar ülke şartları ile birlikte ele alındığında, yeni açılacak eczaneler için 

yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesi alınması ve bu belgede dükkan veya işyeri kaydı 

olması zorunluluğu getiren dava konusu düzenlemelerde kamu yararı bulunmadığı; Kanun’un 

ve Yönetmeliğin amacına aykırılık taşıdığı, eczane açılmasını zorlaştırarak vatandaşların sağlık 

hakkını zedelediği ve eczacıların çalışma hürriyetini kısıtladığı ortadadır. 

2) Yönetmeliğin 16. maddesinin 1. fıkrasının 1. ve 2. cümleleri hukuka 
aykırıdır. 

6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 5. maddesinin 8. fıkrası şu 
şekildedir:  

“Serbest eczanelerde, reçete sayısı ve/veya ciro gibi kriterlere göre belirlenen sayıda 
ikinci eczacı çalıştırılması zorunludur.” 

 
Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4. maddesinin 1. fıkrasının k bendi şu şekildedir: 
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“k) İkinci eczacı: Serbest eczanelerde, eczanenin sahip ve mesul müdürü olan 
eczacının yanında reçete sayısı ve/veya ciro gibi kriterlere göre çalıştırılması zorunlu olan 
veya isteğe bağlı olarak bu kriterlere tâbi olmaksızın da çalışabilecek eczacı veya eczacıları,” 

Ancak; Yönetmeliğin “İkinci eczacı ve yardımcı eczacı çalıştırılmasına ilişkin usül ve 
esaslar” başlıklı 16. maddesinin 1. fıkrası şu şekildedir: 

“MADDE 16 – (1) Yıllık Katma Değer Vergisi hariç üç milyon Türk Lirası ve üzerinde 
ciro yapan serbest eczanelerde ikinci eczacı çalıştırılması zorunludur. Belirtilen meblağa 
eklenen her iki milyon Türk Lirası tutarındaki ciro için bir eczacı daha çalıştırılması gerekir. Bu 
rakam Kurum tarafından her yıl Türk Eczacıları Birliğinin de görüşü alınarak güncellenir ve 
ilân edilir. Ciro bilgileri Türk Eczacıları Birliği tarafından her yıl nisan ayı içerisinde Kuruma 
gönderilir.” 

 
6197 sayılı dayanak Kanun’da ve dava konusu yönetmeliğin tanım maddesinde, 

serbest eczanelerde reçete sayısı ve/veya ciro gibi kriterlere göre belirlenen sayıda ikinci 
eczacı çalıştırılmasının zorunlu kılınacağı belirtilmişken, dava konusu düzenlemede ikinci 
eczacı çalıştırılmasına dair tek kriterin ciro olarak belirlenmesi ve yıllık (KDV hariç) 3 milyon 
TL ve üzerinde ciro yapan serbest eczanelerde ikinci eczacı çalıştırılmasının ve buna eklenen 
her 2 milyon TL tutarındaki ciro için bir eczacı daha çalıştırılmasının zorunlu kılınması hukuka 
uyarlık taşımamaktadır. 

Zira; bir eczanenin cirosunun yüksek olması, çok sayıda reçete karşıladığı ve iş 
yükünün ağır olduğu anlamına gelmemektedir. Örneğin; bazı hastanelerin, kliniklerin veya 
diyaliz merkezlerinin karşısında bulunan eczaneler, buralarda tedavi gören hastaların yüksek 
tutarlı reçetelerini karşılamaktadırlar. Bu eczanelerin karşıladıkları reçete sayısı, dolayısıyla iş 
yükü fazla olmasa bile, ciroları ilaçların pahalılığı sebebiyle yüksek olmaktadır. Ancak; söz 
konusu eczacılara karşıladıkları reçete sayısına bakılmaksızın, salt yüksek ciro yapmaları 
sebebiyle ikinci, bazen üçüncü veya dördüncü eczacı çalıştırma zorunluluğu getirilmesi 
hakkaniyete aykırılık taşımaktadır. 

Öte yandan, dava konusu düzenleme ile, çok sayıda reçete karşılayan, fakat bu 
reçeteler düşük miktarlı olduğu için cirosu 3 milyon TL’nin altında olan bir eczanede, ikinci 
eczacı çalıştırılması zorunlu kılınmamaktadır. 

Yine, cirosu 3 milyon TL’nin üzerinde olan, fakat karşılanan reçete sayısı az olan ve 
optik ürünler satan eczaneler optisyen, kozmetik ürünler satan eczaneler kozmetik uzmanı 
istihdam etmekte iken, dava konusu düzenleme nedeni ile 2. eczacı çalıştırmak zorunda 
kaldıkları için optisyen ve kozmetik uzmanı gibi elemanları çalıştırmaktan imtina edeceklerdir. 
Karşılanan reçete sayısı az olan bu eczanelerde, optisyen, kozmetik uzmanı gibi ihtiyaca 
yönelik bir uzman yerine, 2. bir eczacı çalıştırılmasında kamu menfaati bulunmamaktadır. 

Davalı idarenin, serbest eczanelerde ikinci eczacı çalıştırılmasına dair tek kriteri ciro 
olarak seçmesini, cironun yanında yıllık belirli sayıda reçete karşılama şartını aramamasını, 
ikinci eczacı için sınırı yıllık (KDV hariç) 3 milyon TL ve üzerinde ciro, üçüncü ve diğer 
eczacılar içinse sınırı buna eklenen her 2 milyon TL tutarındaki ciro olarak belirlemesini haklı 
gösterecek bir sebep bulunmamaktadır. Esasen vatandaşların karşılanan reçete sayısı fazla 
olan bir eczanede ikinci-üçüncü eczacıya ihtiyaç duyduğu malumdur. Bu sebeplerle, davalı 
idarenin takdir hakkını kamu yararını dikkate almadan, keyfi olarak kullandığı dava konusu 
düzenlemenin yürütmesinin durdurularak iptali gerekmektedir.  

3) Yönetmeliğin 25. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “Eczanelerin sadece 

görülebilir cephelerinden birine ve” ibaresi hukuka aykırıdır. 

Yönetmeliğin “Eczane ismi, levhası ve vitrini” başlıklı 25. maddesinin 2. fıkrası şu 
şekildedir: 
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“(2) Eczanelerin sadece görülebilir cephelerinden birine ve eczane olarak kullanılacak 
yerin sınırları içerisinde kalmak kaydıyla, eczanenin adını gösterir, özellikleri Türk Eczacıları 
Birliği tarafından standardize edilmiş ışıklı veya ışıksız levha konulur.” 

 
Dava konusu düzenleme nedeniyle, eczanelerin görülebilir cephelerinden sadece birine 

eczanenin adını gösterir levha konulmasına izin verilmesi, birden fazla cephesi bulunan 
eczane eczacılarının ve hastaların mağduriyetine neden olmaktadır.  

Davalı Kurum eczaneler arasında haksız rekabeti önlemek amacıyla söz konusu eczane 
levhaları ve E logolu ışıklı levhaların belirli standartlarda olmasını düzenlemiş, eczane önlerine 
totem tabela, afiş vb. cisimler konulmasını yasaklamıştır. Ancak; eczaneler sağlık hizmeti 
sunan kuruluşlardır, haksız rekabeti önlemek amacıyla birden fazla cephesi bulunan 
eczanelerin de sadece bir cephelerine isim levhası koyabileceğinin düzenlenmesi haksız ve 
yersizdir.  

Zira; eczanelerin hasta ve hasta yakınları tarafından kolayca fark edilebilir olmalarında 
kamu yararı bulunmaktadır. Özellikle gece nöbetlerinde, hasta ve hasta yakınlarının 2-3 
cephesi bulunan bir eczaneyi, eczane isminin yazılı olduğu levhanın bulunduğu cepheden 
gelmemeleri halinde görememeleri mümkündür. Nitekim; eczanelerin kolayca fark edilebilir 
ve ulaşılabilir olmalarını sağlamak amacıyla Yönetmeliğin 20. maddesinin 4 fıkrasında 
“eczanelerin halkın serbestçe girip çıkabileceği yerlerde açılabileceği ve kapılarının 
belediyelere ait cadde ve sokak üzerinde bulunmasının zorunlu olduğu” düzenlenmiştir. 

Öte yandan; birden fazla cephesi bulunan bir eczanenin mali yükünün, tek cepheli bir 
eczaneden daha fazla olduğu malumdur. Bu sebeplerle; dava konusu düzenlemenin haksız 
rekabeti önleme amacı veya kamu yararı taşıdığı düşüncesiyle savunulması da mümkün 
değildir. 

4) Yönetmeliğin 42. maddesinin 5. fıkrasının 3. cümlesi hukuka aykırıdır. 

6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 24. maddesinin 1. fıkrası şu 
şekildedir:  

“Eczanelerden zehirli ve müessir maddeler ile ilaçların toptan satışı yapılamaz ve 
eczaneler ihalelere giremez. Eczaneler arası ilaç takası, toptan satış sayılmaz; ilaçların 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. İlaçların internet veya başkaca herhangi bir elektronik ortamda 
satışı yapılamaz. Eczane eczacıları ve eczaneler adına internet sitesi açılamaz.”  

Söz konusu yasa maddesinde, tüm eczaneler arasında ilaç takip sistemine 
bildirilerek ilaç takası yapılabileceği açıkça belirtilmiştir. 

 
Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4. maddesinin 1. 

fıkrasının u bendi şu şekildedir: 
“u) Takas: Serbest eczaneler arasında yapılan ilaç değişim işlemi,” 
 
Yönetmeliğin “Eczaneden satışı yapılacak ürünler” başlıklı 42. maddesinin 5. fıkrası ise 

şu şekildedir: 
“(5) Eczanelerden zehirli ve müessir maddeler ile ilaçların toptan satışı yapılamaz ve 

eczaneler ihalelere giremez. Eczaneler arası ilaç takası toptan satış sayılmaz. Ancak ilaç takası 
sadece aynı il içerisinde faaliyet gösteren eczaneler arasında yapılabilir.” 

 
6197 sayılı Kanunda eczaneler arasında ilaç takası herhangi bir sınırlama 

getirilmeksizin serbest bırakılmışken, Yönetmeliğin 42. maddesinin 5. fıkrasının 3. 

cümlesi ile (üstelik aynı Yönetmelik’te yapılan tanıma aykırı olarak) “sadece aynı il içerisinde 

faaliyet gösteren eczaneler arasında” ilaç takasına izin verilmesi hukuka uyarlık 
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taşımamaktadır. Zira; yönetmelikler kanunların uygulanmasını sağlamak amacıyla çıkarılırlar. 

Yasa ile sınırları çizilmiş bir alanın Yönetmelik hükmü ile daraltılması mümkün değildir. Dava 

konusu Yönetmelik hükmünün, kanunla tanınan hakkı kısıtlaması Anayasamızın 124. 

maddesine ve normlar hiyerarşisine aykırılık taşımasına neden olmaktadır. 

Öte yandan; dava konusu düzenleme nedeniyle, eczacıların tükendiği için depodan 

temin edemedikleri veya miadı yaklaştığı için deponun iade almadığı ilaçları, il dışındaki 

eczanelerle takas etmelerinin ve hastaya derhal ulaştırmalarının engellenmesi hem sağlık 

hakkını ihlal etmekte hem de eczacıların ticari faaliyet özgürlüğünü kısıtlamaktadır. Açıklanan 

nedenlerle, dava konusu düzenlemenin yürütmesinin durdurularak iptali gerekmektedir. 

 

  

5) Yönetmeliğin 43. maddesinin 1. fıkrasında yer alan “birinci fıkrasında” 

ibaresi hukuka aykırıdır. 

Yönetmeliğin “İnternetten satış yasağı” başlıklı 43. maddesinin 1. fıkrası şu şekildedir: 
“(1) İlaçların ve 42 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen diğer ürünlerin internet 

veya başka herhangi bir elektronik ortamda satışı yapılamaz.” 
 
Dava konusu düzenleme ile, ilaçların ve 42. maddenin birinci fıkrasında belirtilen 

ürünlerin internet ve elektronik ortamda satışı yasaklanırken, 42. maddenin ikinci fıkrasında 
belirtilen ürünlerin internet ve elektronik ortamda satışı serbest bırakılmıştır. 

Ancak; 42. maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ürünlerin internet ve elektronik ortamda 
satışı, halk sağlığı için büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Örneğin; ilaç formunda, ilaç gibi 
etkileri olan ya da ilaçlarla etkileşmesi mümkün olan gıda takviyelerinin elektronik ortamda, 
tüketici ile hiçbir irtibat kurulmaksızın, sıradan bir ürün gibi satışının yapılması ağır sakıncalar 
taşımaktadır. 

Yönetmeliğin 42. maddesinin ikinci fıkrasında geniş bir yelpazede yer alan ürünler, 
kişinin yaş, cinsiyet ve sağlık şartları dikkate alınarak tüketicinin bilgisine sunulabilir. Bu 
ürünlerin, internet ortamında satılması, tüketicinin ürünün nasıl kullanılacağı, ne gibi riskler 
taşıdığı, optimum faydanın sağlanması için nelere dikkat etmesi gibi hususlarda, şahsi 
özellikleri dikkate alınarak sağlıklı bir bilgilendirme almasını önleyecek ve ciddi sağlık 
sorunlarına neden olabilecektir. 

Yönetmeliğin 42. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen ürünlerin de, internet ve 
elektronik ortamda satışının yasaklanması, bu sebeple 43. maddenin 1. fıkrasında yer alan 
“birinci fıkrasında” ibaresinin iptali gerekmektedir. 

6) Dava konusu düzenlemelerin davalı tarafın savunması beklenmeden 
yürütmelerinin durdurulması gerekmektedir. 

Yasal düzenlemelerin kamunun vazgeçilemez, ertelenemez ve ikame edilemez bir 

ihtiyacı olan ilaç ve sağlık hizmetinin kesintiye uğramadan sunumunu sağlaması gerektirdiği 

muhakkaktır. Ancak; dava konusu düzenlemelerin hem hastalar hem de eczacılar açısından 

hiçbir olumlu yanı yoktur. 

Dayanak Kanuna açıkça aykırılık taşıyan, hastaların acil olarak ilaca ve eczacılık 

hizmetine ulaşımını kısıtlayan, serbest eczacılarınsa ticari faaliyet özgürlüğünü engelleyen, 

dava konusu düzenlemelerin “üstün bir kamu yararı” sağladığı gerekçesiyle savunulması da 

mümkün değildir. 

Yukarıda açıklanan sebeplerden ötürü, hukuka uyarlık taşımayan ve halen uygulanıyor 

olması, hem hastalar hem de eczacılar açısından, ileride telafisi güç veya imkânsız zararların 
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doğmasına sebep olan, dava konusu düzenlemelerin davalının savunması beklenmeden 

yürütmelerinin durdurularak iptali gerekmektedir. 

 

HUKUKİ SEBEPLER : Anayasa, idari Yargılama Usulü Kanunu, 6197 sayılı Eczacılar ve 

Eczaneler Hakkında Kanun ve sair ilgili tüm mevzuat 

 

DELİLLER   : Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nca 12.04.2014 tarih ve 

28970 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik ve sair 

tüm hukuki deliller. 

 

SONUÇ ve İSTEM  : 

 Yukarıda açıklanan nedenler dikkate alınarak ve re’sen mahkemece tespit olunacak 

hususlar göz önünde bulundurularak, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nca 12.04.2014 

tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında 

Yönetmelik’in 4. maddesinin 1. fıkrasının a bendinin, 10. maddesinin 1. fıkrasının c bendinin,  

20. maddesinin 2. fıkrasının, 16. maddesinin 1. fıkrasının 1. ve 2. cümlelerinin,  25. 

maddesinin 2. fıkrasında yer alan “Eczanelerin sadece görülebilir cephelerinden birine ve” 

ibaresinin, 42. maddesinin 5. fıkrasının 3. cümlesinin ve 43. maddesinin 1. fıkrasında yer alan 

“birinci fıkrasında” ibaresinin YÜRÜTMELERİNİN DURDURULMASI ve İPTALİNE, ayrıca 

yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, her türlü 

yasal hakkımız saklı kalmak kaydıyla, saygılarımla arz ve talep ederim. 04/06/2014  

 

                  Davacı TEİS Vekili 

                   Av. Yasemin ABASLI 

 

 

Ekler : 

1) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nca 12.04.2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi 

Gazetede yayınlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik 

2) Vekaletname 
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DANIŞTAY İLGİLİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA 
                                                                                     ANKARA 

 
 Yürütmenin durdurulması taleplidir. 

 
DAVACI   : Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) 

VEKİLİ   : Av. Yasemin ABASLI 

      Strazburg Cad. 27/10 Sıhhiye ANKARA 

 

DAVALI   :  T.C. Sağlık Bakanlığı 

   Mithatpaşa Cad. No:3 06434 Sıhhiye ANKARA 

                                          
      
DAVANIN KONUSU : T.C. Sağlık Bakanlığı’nca 27.02.2015 tarih ve 29280 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Tarafından Evde Sağlık 

Hizmetlerinin Sunulmasına Dair Yönetmelik’in 11. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “ilaç 

ve/veya” ibaresinin yürütmesinin durdurularak iptali istemidir.  

AÇIKLAMALAR  : 

Müvekkil Sendika; Anayasanın 51. maddesi uyarınca kurulmuş olup, Sendikalar 

Kanunu ve Tüzüğünün verdiği yetki gereği üyelerinin hak ve menfaatlerini her türlü hukuki 

yolları kullanarak korumakla görevli bulunmaktadır. 

 Davalı Sağlık Bakanlığı’nca 27.02.2015 tarih ve 29280 sayılı Resmi Gazetede “Sağlık 
Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Tarafından Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına Dair 
Yönetmelik” yayımlanmıştır. Yönetmeliğin ‘Asgari araç-gereç, tıbbi cihaz ve ilaç standardı’ 
başlıklı 11. maddesinin 2. fıkrasında şu düzenlemeye yer verilmiştir: 

“(2) Evde sağlık hizmeti sunumu esnasında gerekli olan ilaç ve/veya sarf malzemesi, 

hizmeti sunan birim tarafından karşılanır.” 

Ancak; mezkur düzenlemede yer alan “ilaç ve/veya” ibaresinin yürütmesinin 

durdurularak iptali gerekmektedir. Şöyle ki;  

1) Dava konusu düzenleme sebep, konu ve amaç yönünden hukuka aykırıdır. 

6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’a göre, hastalıkların tedavisinde ve 
hastalıklardan korunmada kullanılan ilaçların sunumu eczacılık faaliyetidir ve eczacılık 
yapabilmek için Eczacılık Fakültesi’ni bitirmek şarttır.  

Bilindiği gibi eczacılar; doğal, anorganik veya sentetik kaynaklardan elde edilen, 
hastalıkların tedavisinde veya koruyucu olarak kullanılan maddelere, bu maddelerin emilimi, 
vücuttan atılması ve her türlü etkilerine yönelik 5 yıllık detaylı bir eğitim almaktadırlar.  

6197 sayılı Kanun’un 28. maddesi şu şekildedir: 

“Madde 28 –(Değişik: 17/5/2012-6308/6 md.) 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.” 

Söz konusu yasa maddesinde, ilaçların sadece eczanelerde satılabileceği açıkça 
belirtilmiştir. Keza, Sağlık Bakanlığı’nca ilaçlara verilen ruhsatlarda eczanelerde satılmalarına 
izin verildiği belirtilmektedir. İlaçların, eczaneler dışında satılması ya da tüketiciye sunulması 
yasal olarak mümkün değildir. 

Zira; hasta için gerekli olan ilaçların nasıl kullanılacağı, hangi ilaç veya gıdalarla 
etkileşime girebileceği, kişinin yaş, cinsiyet ve sağlık şartları dikkate alınarak eczacılar 
tarafından kullanıma sunulması yüzlerce yıldır yerleşmiş bir sağlık kuralıdır. Bu ürünlerin, 
eczacı olmayan kişilerce temin edilmesi, sağlıklı bir bilgilendirme yapılmasını önleyecek ve 
ciddi sağlık sorunlarına ve hatta ölümlere dahi neden olabilecektir. Nitekim; hastanelerde 
yatarak tedavi gören hastaların ilaçları dahi hastane eczacısının mesul müdür olarak olarak 
görevli olduğu hastane eczanesinden karşılanır. 

Hastanelerde yatarak tedavi gören hastaların dışında kalan hastaların ilaçlarının, 
serbest eczanelerden karşılanması yasal bir zorunluluk ve temel bir sağlık ilkesidir. Dava 
konusu Yönetmelik hükmü ile, evde sağlık hizmeti sunumu esnasında gerekli olan ilaçların, 
serbest eczaneler yerine, hizmeti sunan birimce karşılanmasına karar verilmesi 6197 sayılı 
Kanun’a ve dolayısıyla normlar hiyerarşisine açık bir aykırılık taşımaktadır. Bu durum, dava 
konu düzenlemeyi sebep ve konu unsuru bakımından sakat kılmaktadır. 

Dava konusu düzenleme ile, evde sağlık hizmeti alan vatandaşların ilaçlarının eczacı 
olmayan kişilerce temin edilmesi, o ürünün nasıl kullanılacağı, ne gibi riskler taşıdığı, 
optimum faydanın sağlanması için nelere dikkat etmesi gibi hususlarda, şahsi özellikleri 
dikkate alınarak eczacı tarafından bilgilendirilmesini önlemekte, böylece sağlık hakkının 
ihlaline neden olmaktadır. Öte yandan, dava konusu Yönetmelik hükmü ile, meri yasalara 
aykırı olarak serbest eczacıların ticari faaliyet özgürlükleri de kısıtlanmaktadır. Bu sebeplerle, 
dava konu düzenleme kamu yararı taşımamakta, amaç unsuru bakımından hukuka aykırılık 
taşımaktadır. 

2) Dava konusu düzenlemenin davalı tarafın savunması beklenmeden 
yürütmesinin durdurulması gerekmektedir. 

Yasal düzenlemelerin ilaç ve sağlık hizmetinin kesintiye uğramadan sunumunu 

sağlaması gerektirdiği muhakkaktır. Dava konusu hüküm ile, ilaç temininin hızlı bir şekilde 

yapılması amaçlanırken, hastaların tedavilerinin eksik ya da yanlış yapılmasına neden 

olunmaktadır. Vatandaşların sağlık hakkını ihlal eden, eczacılarınsa ticari açıdan 

mağduriyetine sebep olan, dava konusu düzenlemenin kamu yararı taşımadığı muhakkaktır. 

Yukarıda açıklanan sebeplerden ötürü, hukuka uyarlık taşımayan, üst hukuk normlarına 

aykırılık taşıyan ve halen uygulanıyor olması, ileride telafisi güç veya imkânsız zararların 

doğmasına sebep olan, dava konusu düzenlemenin davalının savunması beklenmeden 

yürütmesinin durdurularak iptali gerekmektedir. 
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HUKUKİ SEBEPLER : Anayasa, idari Yargılama Usulü Kanunu, 6197 sayılı Eczacılar ve 

Eczaneler Hakkında Kanun ve sair ilgili tüm mevzuat 

 

DELİLLER   : 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun, 27.02.2015 

tarih ve 29280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları 

Tarafından Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına Dair Yönetmelik ve sair tüm hukuki 

deliller. 

 

SONUÇ ve İSTEM  : 

 Yukarıda açıklanan nedenler dikkate alınarak ve re’sen mahkemece tespit olunacak 

hususlar göz önünde bulundurularak, 27.02.2015 tarih ve 29280 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Tarafından Evde Sağlık Hizmetlerinin 

Sunulmasına Dair Yönetmelik’in 11. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “ilaç ve/veya” 

ibaresinin YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve İPTALİNE, ayrıca yargılama giderleri ve 

vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, her türlü yasal hakkımız saklı 

kalmak kaydıyla, saygılarımla arz ve talep ederim. 15/04/2015  

 

                    Davacı TEİS Vekili 

                   Av. Yasemin ABASLI 

 

 

Ekler : 

1) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nca 07.02.2015 tarih ve 29260 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik 

2) Vekaletname 
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DANIŞTAY İLGİLİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA 
                                                                                     ANKARA 

 
 Yürütmenin durdurulması istemlidir. 

 
 

DAVACI   : Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) 

      Ziyabey Cad. No:31/2 Balgat ANKARA 

VEKİLİ   : Av. Yasemin ABASLI 

      Strazburg Cad. 27/10 Sıhhiye ANKARA 

 

DAVALI   :  Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 

          Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No:5 06520 ANKARA 
                                            

DAVANIN KONUSU : Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun 22.12.2014 tarihli ‘İl Sağlık 

Müdürlüklerinin Dikkatine’ başlıklı duyurusunun ve 09.01.2015 tarih ve 2779 sayılı işleminin 

YÜRÜTMELERİNİN DURDURULARAK İPTALİ istemidir.  

 

AÇIKLAMALAR  : 

  

Müvekkil Sendika; Anayasanın 51. maddesi uyarınca kurulmuş olup, Sendikalar 

Kanunu ve Tüzüğünün verdiği yetki gereği üyelerinin hak ve menfaatlerini her türlü hukuki 

yolları kullanarak korumakla görevli bulunmaktadır. 

1) Davalı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 22.12.2014 tarihinde ‘İl Sağlık 

Müdürlüklerinin Dikkatine’ başlıklı bir duyuru yayınlamış ve “eczane vitrinlerinde ya da 

tabelalarında medikal ifadesinin yer almasının uygun olmayacağı ve haksız 

rekabete sebebiyet vereceğinden yapılacak denetimlerde konuya gerekli 

hassasiyetin gösterilmesini” istemiştir (Ek 1). 

2) Müvekkil Tüm Eczacı İşverenler Sendikası söz konusu duyuru üzerine 23/12/2014 
tarih ve 2014/65 sayılı dilekçe ile “MEDİKAL ifadesinin TIBBİ CİHAZ SATIŞ MERKEZİ 
anlamına gelmediği, vatandaşların eczanelerde satılabilen tıbbi cihazları acilen ve 
kolaylıkla temin etmelerinin sağlanmasında kamu yararı olduğu, satışı yasak 
ürünleri eczanelerde zaten bulmayacakları için yanlış yönlendirilmelerinin 
mümkün olmadığı göz önünde bulundurularak, ilgili duyurunun geri çekilmesini 
talep etmiştir.” (Ek 2) 

3) Davalı idare 13/01/2015 tarihinde tebellüğ edilen cevabi yazıda “Kapsamı 
Kurumumuz tarafından belirlenmiş tıbbi cihazların eczanelerde satışı için başkaca 
herhangi bir izin ve belgeye ihtiyaç bulunmamasına ilişkin ayrıcalık 6197 sayılı 
Kanun’dan kaynaklanmakta ise de, bu durum eczanelere tıbbi cihaz satış merkezi 
niteliği kazandırmayacağından eczane vitrinlerinde ya da tabelalarında medikal 
ifadesinin yer almasının mevzuata aykırılık teşkil edeceği düşünülmekle birlikte, 
bu durum Eczaneler ve Eczacılar Hakkında Yönetmeliğin 25’inci maddesine göre 
de haksız rekabete sebebiyet vereceğinden eczane vitrinlerinde ya da 
tabelalarında medikal ifadesinin yer almasının uygun olmayacağı” belirtilerek, söz 
konusu talep reddedilmiştir (Ek 3). 
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4) Kapsamı davalı idarece belirlenen tıbbi malzemelerin tüm eczanelerde 
satılması serbesttir. 

6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 28. maddesi şu şekildedir: 

“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. 

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.” 

 
Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin ‘Eczaneden satışı yapılacak ürünler’ 

başlıklı 42. maddesi şu şekildedir: 

“MADDE 42 – (1) Aşağıdaki ürünler münhasıran eczanede satılır: 
a) Reçeteye tâbi olan veya olmayan tüm beşerî ilaçlar, 
b) Kurumdan ruhsatlı geleneksel bitkisel tıbbi ürünler, 
c) Kurumun iznine tâbi olan homeopatik tıbbi ürünler, 
ç) Enteral beslenme ürünleri dâhil özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar ve özel tıbbi amaçlı 

bebek mamaları. 
(2) Aşağıdaki ürünler eczanede satılabilir: 
a) İlgili bakanlıktan izin, ruhsat veya fiyat alınarak üretilen veya ithal edilen gıda 

takviyeleri, 
b) Eczacılık ve ziraatta kullanılan ilaç, kimyevi madde ve diğer sağlık ürünleri, 
c) Veteriner biyolojik ürünler hariç veteriner tıbbi ürünleri, 
ç) Kozmetik ürünler, 
d) Kapsamı Kurumca belirlenen tıbbi malzemeler, 
e) Anne sütü ve beslenme yetersizliğinde kullanılan çocuk mamaları ile erişkinlerin 

metabolizma bozukluklarında kullanılan tüm destekleyici ürünler, 
f) Türk Eczacıları Birliği tarafından çıkarılan ve Bakanlıkça onaylanan bilimsel 

yayınlar. 
(3) Eczanede satılan ürünler için kanunlarda öngörülen bulundurulma vasıflarını 

sağlamak kaydıyla başka herhangi bir kurum ya da kuruluştan ayrıca kayıt, onay veya izin 
belgesi alınması gerekmez. 

(4) Tıbbi malzemenin kapsamı ihtiyaç durumuna göre belirli aralıklarla Kurumca 
belirlenerek ilân edilir. 

(5) Eczanelerden zehirli ve müessir maddeler ile ilaçların toptan satışı yapılamaz ve 
eczaneler ihalelere giremez. Eczaneler arası ilaç takası toptan satış sayılmaz. Ancak ilaç takası 
sadece aynı il içerisinde faaliyet gösteren eczaneler arasında yapılabilir.” 

 
Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinin 33. maddesinin 1. fıkrası şu 

şekildedir: 

“MADDE 33 – (1) İlaçların 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.” 
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Söz konusu düzenlemeler gereği, kapsamı davalı idarece belirlenen tıbbi 
malzemelerin tüm eczanelerde satılması serbesttir. 

 
5) Medikal kelimesi “tıbbi cihaz satış merkezi” ile eşanlamlı değildir. 

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin ‘Tanımlar’ başlıklı 4. maddesinin 1. 
fıkrasının ü bendi şu şekildedir: 

“ü) Tıbbi malzeme: Tıbbi veya şahsi sağlık ve hijyen amaçlı olarak kullanılan 
malzemeleri, ifade eder.” 

 
Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin ‘Tanımlar’ başlıklı 3. maddesinin 1. fıkrasının o bendi şu 

şekildedir: 

“o) Tıbbi cihaz: İnsanda kullanıldıklarında aslî fonksiyonunu farmakolojik, 
immünolojik veya metabolik etkiler ile sağlamayan fakat fonksiyonunu yerine getirirken bu 
etkiler tarafından desteklenebilen ve insan üzerinde; 

1) Hastalığın tanısı, önlenmesi, izlenmesi, tedavisi veya hafifletilmesi ya da 
2) Yaralanma veya sakatlığın tanısı, izlenmesi, tedavisi, hafifletilmesi veya 

mağduriyetin giderilmesi ya da 
3) Anatomik veya fizyolojik bir işlevin araştırılması, değiştirilmesi veya yerine başka 

bir şey konulması veyahut 
4) Doğum kontrolü 
amacıyla kullanılmak üzere imal edilmiş, tek başına veya birlikte kullanılabilen, 

imalatçısı tarafından özellikle tanı ve/veya tedavi amaçlı kullanılmak üzere imal edilmiş ve 
tıbbi cihazın amaçlanan işlevini yerine getirebilmesi için gerekli olan yazılımlar da dahil, her 
türlü araç, alet, teçhizat, yazılım, aksesuar veya diğer malzemeleri, ifade eder.” 

 
Tıbbi malzeme/cihaz tanımından da anlaşılacağı üzere çok geniş bir yelpazeyi 

kapsar. Davalı idarece kapsamı belirlenen diş protez bakım ürünleri, hasta altı bezleri, yara 
bantları, gazlı bezler, sargı bezleri, sıcak-soğuk kompresler, enjektör, intraket, kelebek seti, 
şeker ölçüm çubukları gibi tıbbi malzemelerin eczanelerde satışı serbesttir. 

Öte yandan; diğer bir grupta sayılabilecek katater, stent, anjiyo makinası, ultrason 
vb. tıbbi malzemelerin satışı ise tıbbi cihaz satış merkezlerinde yapılmaktadır. 

 
MEDİKAL ifadesi ise mevzuatta yer almamakla beraber, hem eczaneler hem tıbbi 

malzeme satan firmalar hem de hastaneler tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. 
 
Türk Dil Kurumu’na göre Medikal kelimesinin sözlük anlamı; 
1. Tıbba ait, tıpla ilgili 
2. İyileştiren, sağaltan’dır. 
 

Eczacıların medikal kelimesini kullanmaktaki kasıt kendilerine “tıbbi cihaz satış 
merkezi” niteliği kazandırmak değil, hastalıkların önlenmesi ve/veya tedavisi için kullanılan 
ilaç ve bir kısım tıbbi malzemenin satışa sunulduğunu belirtmektir. Bu sebeplerle, davalı 
idarenin “medikal” kelimesini “tıbbi cihaz satış merkezi” ile eşanlamlı kabul etmesini 
gerektirecek haklı bir neden bulunmamaktadır. Dava konusu işlemler; sebep, konu ve amaç 
unsuru yönünden hukuka aykırıdır. 

 
6) Medikal kelimesinin kullanılması eczacılar arasında haksız rekabet 

yaratmamaktadır.  
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Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin ‘Eczane ismi, levhası ve vitrini’ başlıklı 
25. maddesi şu şekildedir: 

“MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra açılacak ve nakil 
yapılacak eczanelerin isimleri, eczanenin açılacağı il içinde bulunan eczanelerle aynı isimlerde 
olamaz. 

(2) Eczanelerin sadece görülebilir cephelerinden birine ve eczane olarak kullanılacak 
yerin sınırları içerisinde kalmak kaydıyla, eczanenin adını gösterir, özellikleri Türk Eczacıları 
Birliği tarafından standardize edilmiş ışıklı veya ışıksız levha konulur. 

(3) Eczanelerin dış cephesine, asgarî ve azamî ebatları ile renkleri Türk Eczacıları 
Birliği tarafından belirlenen standartlarda, iki cepheden kolayca görülecek yükseklikte olmak 
kaydıyla “E” logolu ışıklı levha konulur. Eczanelerin önüne, cadde ve sokaklara seyyar veya 
totem tabela, afiş ve benzeri gibi haksız rekabet oluşturacak tabela ve cisimler konulamaz. 
Vitrinlere ürün tanıtımı amacıyla levha veya ilân yapıştırılamaz.” 

 

Söz konusu düzenleme ile amaçlanan eczanelerin kullandıkları tabela ve levhalarda bir 
standardizasyon getirip, eczane önlerinde haksız rekabet oluşturacak her türlü tabela ve 
cisimlerin kullanılmasının önlenmesidir. Böylece, eczacıların hasta ve hasta yakınlarını daha 
büyük, renkli veya ışıklı tabela ile etkileyerek yönlendirmesinin önlenmesi amaçlanmıştır. 

Ancak; medikal kelimesinin kullanılmasının eczacılar arasında haksız rekabet yaratması 
mümkün değildir. Zira; izin verilen tıbbi malzemelerin tüm eczanelerde satışı serbesttir. 
Bilindiği gibi, eczacılık hastanın tedavi edilmesinde, hasta veya hasta yakınına hastanın yaşı, 
cinsiyeti, kilosu, eğitim durumu, konulan teşhis vb. özellikleri dikkate alınarak, ilaçların ve 
tıbbi malzemelerin güvenli ve etkin kullanımı, saklama koşulları, yan etkileri vb. hakkında 
gerekli bilgilerin sunulmasını sağlayan bir sağlık hizmetidir.  

Bu sebeple, Eczacılık Fakülteleri 5 yıllık bir eğitim vermektedir. Eczacılar bu eğitimin 
sonunda, Sağlık Bakanlığından ruhsat alarak faaliyet göstermektedirler. Bu sebeplerle; 
eczacıların eczanelerde kapsamı Kurumca belirlenen tıbbi malzemelerin satışını yapmak için 
başka herhangi bir kurum ya da kuruluştan ayrıca kayıt, onay veya izin belgesi alınması 
gerekmez. 

Hastalarınsa sadece tıbbi cihaz satış merkezlerinde satışı mümkün olan tıbbi 
malzemeleri eczanelerde bulmaları mümkün olmadığından yanlış yönlendirilmeleri mümkün 
değildir. 

Öte yandan; medikal kelimesinin kullanılmasının ürün tanıtımı sayılması da mümkün 
değildir. Zira; medikal bir ürünün adı değildir, bir grup ürünü kapsayan genel bir addır.  

 7) Dava konusu işlemlerin yürütmelerinin durdurulması gerekmektedir. 

İdarece tesis edilecek işlemlerin temel amacı kamu yararıdır. Vatandaşların eczanelerde 
satılan tıbbi malzemelere acilen ve kolaylıkla erişiminin sağlanmasında kamu yararı 
bulunduğu muhakkaktır. Öte yandan; idarenin sübjektif değerlendirmesinden kaynaklanan 
dava konusu işlemler eczacıların ticari faaliyet özgürlüğünü de kısıtlamaktadır. 

 Tüm bu sebeplerle; hukuka, kamu yararına ve hizmet gereklerine aykırılık taşıyan ve 

halen uygulanıyor olmaları vatandaşların acilen ve kolaylıkla tıbbi malzemelere ulaşmalarını, 

serbest eczacılarınsa ekonomik faaliyetlerini kısıtlayarak, ileride telafisi güç veya imkânsız 

zararların doğmasına sebep olan, dava konusu işlemlerin yürütmelerinin durdurularak iptali 

gerekmektedir. 
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HUKUKİ SEBEPLER : Anayasa, idari Yargılama Usulü Kanunu, 6197 sayılı Eczacılar ve 

Eczaneler Hakkında Kanun, Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik, Tıbbi Cihaz 

Yönetmeliği ve sair ilgili tüm mevzuat 

 

DELİLLER   : Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun 22.12.2014 tarihli 

duyurusu, Müvekkil Sendikanın 23.12.2014 tarih ve 2014/65 sayılı başvurusu, davalı 

Kurumun 09.01.2015 tarih ve 2779 sayılı cevabi yazısı, bilirkişi incelemesi ve sair tüm hukuki 

deliller. 

 

SONUÇ ve İSTEM  : 

 Yukarıda açıklanan nedenler dikkate alınarak ve re’sen mahkemece tespit olunacak 

hususlar göz önünde bulundurularak, davalı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun 

22.12.2014 tarihli ‘İl Sağlık Müdürlüklerinin Dikkatine’ başlıklı duyurusunun ve 09.01.2015 

tarih ve 2779 sayılı işleminin YÜRÜTMELERİNİN DURDURULMASI ve İPTALİNE, ayrıca 

yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, her türlü 

yasal hakkımız saklı kalmak kaydıyla, vekaleten arz ve talep ederim. Saygılarımla, 19.01.2015  

                       Davacı TEİS Vekili 

             Av. Yasemin ABASLI 

 

Ekler : 

1-) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun 22.12.2014 tarihli duyurusu 

2-) Müvekkil Sendikanın 23.12.2014 tarih ve 2014/65 sayılı başvurusu  

3-) Davalı Kurumun 09.01.2015 tarih ve 2779 sayılı cevabi yazısı  

4-) Vekaletname 
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DANIŞTAY İLGİLİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA 
                                                                                     ANKARA 

 
 Yürütmenin durdurulması taleplidir. 

 
DAVACI   : Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) 

VEKİLİ   : Av. Yasemin ABASLI 

      Strazburg Cad. 27/10 Sıhhiye ANKARA 

 

DAVALI   :  T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu  

       Ziyabey Cad. No:6 06520 Balgat ANKARA 

                                          
DAVANIN KONUSU : T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu’nca 21.04.2015 tarih ve 29333 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Tebliğ’in 1., 2. ve 9. maddelerinin yürütmelerinin durdurularak iptali 

istemidir.  

AÇIKLAMALAR  : 

Müvekkil Sendika; Anayasanın 51. maddesi uyarınca kurulmuş olup, Sendikalar 

Kanunu ve Tüzüğünün verdiği yetki gereği üyelerinin hak ve menfaatlerini her türlü hukuki 

yolları kullanarak korumakla görevli bulunmaktadır. 

Davalı Sosyal Güvenlik Kurumu’nca 21.04.2015 tarih ve 29333 sayılı Resmi Gazete’de 
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 
yayımlanmıştır. Ancak; Tebliğin 1., 2. ve 9. maddelerinin yürütmelerinin durdurularak iptali 
gerekmektedir. Şöyle ki; 

1) Tebliğin 1. maddesi hukuka aykırıdır. 

Tebliğin 1. maddesi şu şekildedir: 
MADDE 1 – 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal 

Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.4.4 numaralı maddesine aşağıdaki bent 
eklenmiştir. 

“4) Beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların 
tüzel kişiliği olmayan şubeleri.” 

 
24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu 

Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.4.4 numaralı maddesi şu şekildedir: 
“1.4.4. - Sağlık hizmet sunumu bakımından basamaklandırılamayan diğer sağlık hizmeti 

sunucuları 
1) Optisyenlik müesseseleri, 
2) Tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, 
3) Kaplıcalar.” 

Dava konusu düzenleme ile, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk 
tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri de sağlık hizmeti sunucusu 
sayılmışlardır. 

Dava konusu düzenleme objektif hiçbir kriter getirmeden, ürün sunan veya üreten her 
işletmenin sağlık hizmeti sunucusu sayılmasına neden olmuştur. Ancak; sağlık alanında 
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hizmet veren kuruluşların, etik dışı ilişkiler içine girmesinin önlenmesi ve hastaların güvenli 
olarak ürünlerinin temininin sağlanması açısından özel bir denetime tabi tutulmaları şarttır.  

Ayrıca, hukuki güvenliğin sağlanması için açık ve belirgin hukuk kurallarının yürürlüğe 
konulması gerekmektedir. Müphem ifadelere dayanan uygulamaların belirsizlik ve keyfilik 
taşıyacağı şüphesizdir.  

Dava konusu düzenleme, her türlü ürünün herkesten teminini mümkün kılması 
sebebiyle madde başlığına, Tebliğin amacına, kamu yararına aykırılık taşımakta ve sağlık 
hakkını ihlal etmektedir. 

2) Tebliğin 2. maddesi hukuka aykırıdır. 

Tebliğin 2. maddesi şu şekildedir: 
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2.2 numaralı maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki 

cümle eklenmiştir. 
“Ayrıca Kurum, finansmanı sağlanan/sağlanacak sağlık hizmetleri için ihtiyaç duyulan 
alanlarda mevcut ödeme usul, esas ve koşulları dışında finansal veya tıbbi olarak getireceği 
kazanca göre alternatif ödeme modelleri kullanılarak sağlık hizmetlerini ödeme kapsamına 
alabilir, ödeme usul ve esaslarını belirleyebilir, yurtdışından temin edilen, ülkemizde imal 
edilemeyen veya bulunmayan ürün gruplarının üretimi, ithal ürünlerin yerli üretime geçmesi, 
piyasada bulunurluğunun sağlanması hususlarının teşvik edilmesi amacıyla alternatif ödeme 
modelleri oluşturabilir.” 
 Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 2.2. numaralı maddesinin 2. 
fıkrası şu şekildedir: 

“Kurum, finansmanı sağlanacak sağlık hizmetlerinin SUT’ta belirtilen teşhis ve tedavi 
yöntemlerinin yanı sıra teşhis ve tedavi ile ilgili diğer kurallar ile sağlık hizmeti bedellerinin 
ödenmesine ilişkin usul ve esasları Sağlık Bakanlığının görüşünü alarak belirleyebilir ve bu 
amaçla ihtisas komisyonları kurabilir.” 

 
 Dava konusu düzenleme ile, davalı idarenin finansmanı sağlanan/sağlanacak sağlık 
hizmetleri için mevcut ödeme usullerinin yanı sıra alternatif ödeme modelleri oluşturabileceği 
belirtilmiştir.  
 Ancak; bu düzenleme de objektif bir kriter getirmemesi, muğlak ve belirsiz olması 
sebebiyle hukuki güvenlik ilkesini ihlal etmektedir. Üstelik, maddenin ilk fıkrasında davalı 
Kurumun sağlık hizmeti bedellerinin ödenmesine ilişkin usul ve esasları Sağlık Bakanlığının 
görüşünü alarak belirleyeceği düzenlenmişken, ikinci fıkrasında alternatif ödeme modeli 
oluştururken Sağlık Bakanlığının görüşüne ihtiyaç duyulmaması çelişkilidir. 

Yukarıda dava konusu edilen her iki madde birlikte, sağlık hizmeti sunumu yaptığını 
iddia eden çeşitli çıkar gruplarının oluşmasına ve yolsuzlukların artmasına neden olacaktır. 
Hatta, davalı Kurum internet üzerinden bile ilaç temin edip hastalara ulaştırabilecektir. 
Böylece, 1262 ve 6197 sayılı yasalarla eczanelere verilmiş ilaç satma yetkisi, davalı idare 
tarafından gasp edilmekte, eczacılık mesleği yapılamaz hale getirilmektedir.  

Bu sebeplerle, hasta vatandaşların ve eczacıların ağır ve telafi edilemez hak 
kayıplarına neden olan, hukuki güvenlik ilkesine ve kamu yararına aykırılık taşıyan dava 
konusu düzenlemenin de iptali gerekmektedir. 

3) Tebliğin 9. maddesi hukuka aykırıdır. 

Tebliğin 9. maddesi şu şekildedir: 
MADDE 9 – Aynı Tebliğin 4.1 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler 

yapılmıştır. 
a) 4.1.2 numaralı maddesinin üçüncü fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
“Ancak tanıya dayalı işlem kapsamında olan ilaçlar ile 1/7/2015 tarihinden itibaren Sağlık 
Bakanlığına bağlı sağlık hizmeti sunucuları tarafından reçete edilerek sözleşmeli eczanelerden 
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temin edilen “Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesi” nde (Ek-4/H) tanımlı 
ilaçlar için mahsup edilen tutarlar iade edilmez.”    

b) 4.1.2 numaralı maddesinin dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. 
“1/7/2015 tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmeti sunucuları tarafından 
SUT eki (Ek-4/H) listesinde tanımlı ilaçların temin edilmesi esas olup, reçetede günübirlik 
tedavi kapsamında olduğunun belirtilmesi kaydıyla sözleşmeli eczaneden temin edilecek SUT 
eki (Ek-4/H) listesindeki ilaçlar için ödenen tutarlar Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmeti 
sunucuları için Bakanlığa yapılan global bütçe ödemesinden mahsup edilir ve bu tutarlar iade 
edilmez.” 

c) Maddeye aşağıdaki alt madde eklenmiştir. 
“4.1.11- Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesi (EK-4/H) 
(1) “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” nde (EK-4/A) yer alan ilaçlardan hastanelerce 
temini zorunlu kemoterapi ilaçlarına ait ticari isimleri ve barkod/karekod numaralarının 
yer aldığı (EK-4/H) Listesi, “Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesi” 
(Ek-4/H) olarak Kurumun resmi internet sitesinde yayımlanır.” 
 
Dava konusu düzenleme nedeniyle, 1/7/2015 tarihinden itibaren günübirlik 

onkoloji (kanser) hastalarının ilaçları serbest eczanelerden değil, hastanelerden 
karşılanacaktır. Halen yatan hastaların tedavisinde kullanılan kanser ilaçlarının hastanelerce 
temin edilmesi zorunluluğu bulunmakta iken, günübirlik tedavilerde kullanılan kanser 
ilaçlarının hastanelerce temin edilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu sebeple, günübirlik 
tedavilerde kullanılan kanser ilaçları hastaya reçete edilerek serbest eczanelerden temin 
edilmektedir. 

Dava konusu düzenleme ile, 01/07/2015 tarihinden itibaren günübirlik tedavilerde 
kullanılan kanser ilaçlarının hastaneler tarafından temininin zorunlu kılınması sağlık hakkını 
ihlal etmektedir. Böylelikle; 
 Hastaların tedavi süreçleri hastanelerin satın alma (ihale) bölümlerinin insafına 

bırakılacak, 

 Mevcut olmayan ürünler için açılacak ihale süreçleri tedavilerin aksamasına ve 
gecikmesine yol açacak, 

 Tetkik ve tahlilleri yapan, buna bağlı olarak tedavi planını belirleyip rapor çıkaran ve 
reçete eden yer ile, ilaçları temin edip uygulayan yerin aynı hastane olması sebebiyle 
suiistimaller artacak, bu reçetelerin içerikleri, miktarları, hastalıkların gerçekliği ile 
tedavinin gerekli olup olmadığının kontrolü mümkün olmaktan çıkacak, 

 Bazı ürünlerin azalması veya bitmesi sebebiyle, doktorlar kendi tercihlerine ve hastanın 
ihtiyacına göre değil, hastane stoğuna göre tedavi planlayacak, 

 Doktorun reçete ettiği ilacın hastane stoğunda bulunmaması halinde, hastalar bu ilaçları 
serbest eczanelerden almak zorunda kalacak, kanser ilaçlarının pahalı ilaçlar olması 
sebebiyle ekonomik açıdan büyük mağduriyetler yaşanacak, 

 Hastanelerden ilaç çalınması olayları artacaktır. 
 
Kemoterapi ilaçlarının ihtiyaçtan fazla stoklanması ve kullanılmadan miadlarının dolması 

halinde ise kamu zararı oluşacaktır. 
Öte yandan; ilaç kişiye özeldir, doktor-reçete-eczane döngüsünde güvenli olarak 

hastaya ulaşması gerekir. Hastanelerin birçoğunda HASTANE ECZACISI BULUNMAMAKTADIR 
ve bu hizmet diğer sağlık çalışanları tarafından verilmektedir. 

Reçeteye yanlış ilaç veya eksik-fazla doz yazımları sıkça karşılaşılan durumlardır. 
Serbest eczacılar, hastanın raporlarını, ilaç tedavi bilgilerini inceler ve reçetede eksiklik, çelişki 
varsa doktoru bu konuda bilgilendirirler. 01/07/2015 tarihinden itibaren günübirlik tedavilerde 
kullanılan kanser ilaçlarının hastaneler tarafından temin edilmesi, kanser hastalarının 
tedavisinde aksamalara neden olacaktır. Zira; ilaç eczaneden, eczacı kontrolü ile verilmesi 
gereken çok önemli bir üründür. 
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Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesi’nin Kurumun resmi internet 
sitesinde yayımlanacağının kabulü de hukuka aykırılık taşımaktadır. Zira; 5502 sayılı Sosyal 
Güvenlik Kurumu Kanunu’nun 41. maddesinin son fıkrasının son cümlesi “Kurum dışındaki 
gerçek ve tüzel kişileri ilgilendiren tebliğler, Resmî Gazetede yayımlanır.” şeklindedir. Söz 
konusu liste, Kurum dışındaki sağlık hizmeti sunan gerçek veya tüzel kişileri ve vatandaşları 
ilgilendirdiğinden Kanun’un amir hükmü gereğince Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
konulmalıdır. 

4) Dava konusu düzenlemelerin davalı tarafın savunması beklenmeden 
yürütmesinin durdurulması gerekmektedir. 

Yasal düzenlemelerin kamunun vazgeçilemez, ertelenemez ve ikame edilemez bir 

ihtiyacı olan ilaç ve sağlık hizmetinin kesintiye uğramadan sunumunu sağlamak zorunda 

olduğu muhakkaktır. Ancak; dava konusu düzenlemeler sağlık hizmetinin sunumunu 

kalitesizleştirmektedir. 

Hukuki güvenlik ilkesine, kamu yararına ve sağlık hakkına aykırılık taşıyan, hastaların 

ilaca ve eczacılık hizmetine ulaşımını kısıtlayan, serbest eczacılarınsa ticari faaliyet 

özgürlüğünü engelleyen, dava konusu düzenlemelerin “üstün bir kamu yararı” sağladığı 

gerekçesiyle savunulması da mümkün değildir. 

Dava konusu Tebliğin 1. ve 2. maddelerindeki değişikliklerin halen uygulanıyor olması, 

9. maddesindeki değişikliğin ise 1/7/2015 tarihinden itibaren uygulanacak olması fakat 

bu tarihe kadar ihalelerin ve tüm ilaç alımlarının tamamlanmasının mümkün olmaması 

nedeniyle ileride telafisi güç veya imkânsız zararların doğmasına sebep olacağı açıktır. Bu 

nedenlerle, hukuka aykırı dava konusu düzenlemelerin davalının savunması beklenmeden 

yürütmelerinin durdurularak iptali gerekmektedir. 

HUKUKİ SEBEPLER : Anayasa, İdari Yargılama Usulü Kanunu, 6197 sayılı Eczacılar ve 

Eczaneler Hakkında Kanun, 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu, Sağlık 

Uygulama Tebliği ve sair ilgili tüm mevzuat 

DELİLLER   : Sağlık Uygulama Tebliği ve sair tüm hukuki deliller. 

SONUÇ ve İSTEM  : 

 Yukarıda açıklanan nedenler dikkate alınarak ve re’sen mahkemece tespit olunacak 

hususlar göz önünde bulundurularak, Sosyal Güvenlik Kurumu’nca 21.04.2015 tarih ve 29333 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in 1., 2. ve 9. maddelerinin YÜRÜTMELERİNİN 

DURDURULMASI ve İPTALİNE, ayrıca yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa 

yükletilmesine karar verilmesini, her türlü yasal hakkımız saklı kalmak kaydıyla, saygılarımla 

talep ederim. 03/06/2015  

 

                    Davacı TEİS Vekili 

                   Av. Yasemin ABASLI 

 

 

Ekler : 

1) 21.04.2015 tarih ve 29333 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik 

Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

2) Vekaletname 
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T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI’NA  

 
Konu  : 6197 sayılı yasanın 9. maddesinde düzenlenen mirasçı çocukların 
eczane işletme hakkının kısıtlanması hak. 
 Bilindiği gibi, 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 8. maddesi 
ile “vefat eden veya hacredilen veya meslek ve sanatının icrasından mütevellit 
devamlı malüliyete duçar olan bir eczane sahibinin karısı veya kocası veya çocukları 
varsa, eczanenin bunlar hesabına bir mesul müdürün idaresi altında işletilmesine” 
Bakanlığınızca ruhsat verilmektedir.  
 Kanunun 9. maddesinde ise; “Ölen bir eczacının karısı veya kocası veya 
çocukları namına mesul müdür tarafından idaresinin (5) seneyi geçemeyeceği ve 
fakat; ölen eczacının çocuğu bu müddetin hitamında reşit değilse, reşit oluncaya ve 
eczacı mektebine veya fakültesine girdiği takdirde bu tahsili bitirinceye 
kadar devam edeceği” düzenlenmiştir.  

 Bu düzenlemeler sayesinde; eczacı anne veya babası vefat eden çocuklar (lise 
eğitimi 3 sene iken, son sınıfta henüz 18 yaşını doldurmadıkları için) eczacılık 
fakültelerini kazandıkları taktirde, mezun olana kadar murislerinin eczanesini bir 
mesul müdürün idaresi altında işletebilmekteydi. 

Ancak; 2005-2006 eğitim öğretim yılından itibaren lise eğitiminin 4 yıla 
çıkarılması nedeniyle, eğitim hayatı boyunca hiç sene kaybı yaşamamış öğrenciler, 
lise son sınıfta iken 18 yaşını doldurmaktadırlar. Kendi namına vefat eden 
ebeveyninin eczanesini işleten çocuklar halen, eğitim süresinin 1 yıl uzamış olması 
nedeniyle, lise son sınıfta reşit olmakta ve 6197 sayılı yasanın kendilerine 
tanıdığı Eczacılık Fakültesini kazandıkları taktirde, bu tahsili bitirinceye 
kadar söz konusu eczaneyi işletme haklarını kullanamamaktadırlar.  

Eğitim süresinde yapılan değişiklikle, 6197 sayılı yasa ile eczacı anne veya 
babası vefat eden çocuklara tanınan Eczacılık Fakültesinden mezun oluncaya kadar 
murislerinin eczanesini işletme hakkını kaldırmanın amaçlanmadığı muhakkaktır. Bu 
sebeplerle; gerekli yasal değişikliklerin yapılmasını talep etme zorunluluğu 
doğmuştur. Sonucun tarafımıza yazılı olarak bildirilmesini talep eder, bilgilerinize 
sunarım. 24/01/2014 

 
TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 

                                                                      YÖNETİM KURULU BAŞKANI 
                                                                  ECZ. NURTEN SAYDAN 
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İHTARNAME 

 

İhtarı Keşide Eden         : Tüm Eczacı İşverenler Sendikası 

Vekili            : Av. Yasemin ABASLI 

                      Strazburg Cad. 27/10 Sıhhiye ANKARA 

 

Muhatap      :   İbrahim Onur KUMBARACIBAŞI  

          HUZUR RADYO TV A.Ş.  

          FOX Sorumlu Müdürü  

       Kazlıçeşme Mah. Kennedy Cad. No: 44  

       34020 Zeytinburnu / İstanbul  

 

Konu       :  22/01/2015 tarihinde saat 19:00'da yayınlanan Fatih Portakal'ın 

sunduğu Fox Ana haber bülteninde Yüce Kuyucaklıoğlu ve Öznur Arslan tarafından hazırlanan 

haberde eczacılık mesleğini ve eczacıları küçük düşürücü ifadelerle sunulan haber hakkında. 

 

TEKZİP VE DÜZELTME METNİDİR. 

 

 22/01/2015 tarihinde saat 19:00'da yayınlanan Fatih Portakal'ın sunduğu Fox Ana 

haber bülteninde Yüce Kuyucaklıoğlu ve Öznur Arslan tarafından hazırlanan haberde; 

eczacılık mesleğini ve eczacıları küçük düşürücü ifadelerle tüm eczacıları itham edici ve 

suçlayıcı ifadelere yer verilmiş, haberin bu şekilde sunulmuş olması eczacı kamuoyunda 

büyük bir üzüntü ve infiale sebep olmuştur. Haberin bu şekilde sunulması gazetecilik meslek 

ilkelerinin birincisi olan “Gazetecinin temel görevi, gerçekleri nesnel bir biçimde, çarpıtmadan, 

sansürlemeden aktarmak” ilkesi ile bağdaşmamaktadır. 

 Haberin başlangıcından itibaren tüm eczacıların “parasal anlamda vurgun yapan”, 

“kötü niyetli”, sahte reçetelerle binlerce liralık vurgunlar yapan eczacılar olarak lanse 

edilmesi, eczaneden ilaç alan herkesin kimlik bilgisini alarak bu kişileri “hastanede yatış 

yapmış gösterdiği” “her gün reçete yazdırdığı” ve “her gün SGK'ya fatura ettiği” yönündeki 

ifadeler; halkı doğru ve tarafsız haber sunarak bilgilendirmekten öte, eczacıları adeta  halkın 

gözünde küçük düşürme ve itibarsızlaştırma çabası olarak algılanmasına neden olmuştur.

  

 Zira; söz konusu habere konu olayda ve benzerlerinde eczacı ve eczanelerin bilgisi 

dışında hazırlanan bu tip sahte reçeteler yüzünden en büyük mağduriyeti yaşayan 
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eczacılardan görüş ve bilgi alınmaksızın, eksik bilgiyle  tek taraflı ve yanlı olarak yapılan bu 

yayın topluma; gerçek failleri gizlemekten, eczacıları ve eczacılık mesleğini sanık sandalyesine 

oturtmaktan ve  sağlık hizmetinin en önemli unsuru olan hasta eczacı arasındaki güven 

ilişkisini zedelemekten başka bir şey sunmamıştır. 

 Haber hazırlanırken eczacı örgütlerine danışılmamış olmasından dolayı; hiçbir 

eczacının hiçbir kişiyi hastaneye yatış yaptıramayacağı, adına reçete düzenleyemeyeceği, 

ayda bir kez yapabildiği SGK'ya fatura kesme işlemini her gün yapamayacağının bilgisine 

ulaşamadığınız ve elde ettiğiniz bilgileri doğrulatmak için çaba göstermediğiniz anlaşılmakta 

olup, eczacıların tamamına yönelik bu ithamlar nedeniyle özür dileyerek, doğru ve tarafsız 

yayıncılık ilkesi gereği konu hakkında meslek örgütlerine söz hakkı tanımanız ve yapmış 

olduğunuz haberle oluşan bu yanlış anlaşılmayı meslek ahlakı gereği düzeltme çabası içine 

girmeniz gerekmektedir. 

 Haberinizde verilmek istenen mesajın aksine; halkımız her zaman olduğu gibi 

ülkemizin dört bir köşesinde 7/24 hizmet veren eczanelerden; halen kullandığı ve üzerinde 

gözüken ilaçların listesini ve bilgisini alabilir, kullandığı ve almış olduğu tüm ilaçları 

sorgulatabilir, semtindeki sosyal sığınak olan eczanesinde hiçbir ücret almadan bu hizmetleri 

sunan kadim dostu eczacısına en yakın sağlık danışmanı ve ilacın uzmanı olarak her zaman 

güvenebilir. Bu güvenin sarsılmasının, bir takım para kazanmaktan başka hiçbir amaç 

taşımayan sözde şifacı şarlatanlara alan açmaktan, halkın ve gelecek nesillerin sağlığını 

bozmaktan başka bir amaca hizmet etmeyeceğini önemle bir kez daha bilgilerinize sunar; 

 Her türlü talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla; hiçbir araştırma ve somut 

veriye dayanmayan tek taraflı ve maksatlı beyanlardan oluşan gerçek dışı bu habere karşı 

işbu tekzip ve düzeltme metninin tarafınıza tebliğinden itibaren aynı programın ilk bölümünde 

yayınlanmasını müvekkil Sendika adına ihtaren ve ihbaren bildiririm. 23.01.2015 

                   

Sayın noter; işbu 3 nüsha düzenlenen tekzip ve düzeltme metninin bir nüshasının muhataba 

tebliğini, bir nüshasının dairenizde muhafazasını, bir nüshasının da tarafıma tebliğini talep 

ederim. 

   

        Tüm Eczacı İşverenler Sendikası 

               Vekili Av. Yasemin ABASLI 
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İHTARNAME 

 

İHTARI KEŞİDE EDEN  : Tüm Eczacı İşverenler Sendikası  

VEKİLİ           : Av.Yasemin ABASLI 

     Strazburg Caddesi 27/10 Sıhhiye ANKARA    

MUHATAP   : Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı 

  Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No:5 06520 ANKARA 

KONU                       : Kurumunuzun ilaç fiyatlarındaki değişiklikleri internet sitesinde 

yayınlanması talebimizdir.  

 

AÇIKLAMALAR   : 

Bilindiği gibi, 14.04.2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Beşeri 

İlaçların Fiyatlandırılması Hakkındaki Tebliğ’in 10. maddesinin 5. fıkrası şöyledir: "Bakanlık 

referans fiyattaki değişikliği, fiyat değişimlerini, dönemsel Avro değerini, yeni 

ürünlerin fiyatlarını, pazarda olmayan ürünleri Kurum resmi internet sitesinde 

ilan eder." Söz konusu düzenleme nedeniyle; Kurumunuz internet sitesinde, ilaç 

fiyatlarındaki değişiklikler ayrıntılı bir şekilde yayınlanmakta idi.  

 Ancak; Mayıs ayından bu yana Kurumunuz internet sitesinde ilaç fiyatlarındaki 

değişiklikler, değişiklik tarihleri ve değişikliğin nedenleri ile ilgili bir liste yayınlanmamaktadır. 

Kurumunuzca; Türk Eczacıları Birliği, müvekkil Sendika gibi bazı kuruluşlara bildirim yapılıyor, 

bu kuruluşların da kendi üyelerini bilgilendiriyor olması eczacıların mağduriyetini 

önlememektedir. 

Zira; ilaç fiyat değişikliklerinin, ecza depoları ve yazılım şirketlerine bildirilmemesi, 

programların güncellenememesine, dolayısıyla eczacının ilacı yüksek fiyattan almasına ve 

Sosyal Güvenlik Kurumu’na düşük fiyattan fatura etmesine neden olmaktadır. Kaldı ki ; SGK 

kapsamı dışında nihai tüketici konumundaki hastaların bedelinin tamamını ödeyerek aldıkları 

ilaç fiyatlarını da görebilmeleri ve doğru fiyattan ilaca ulaşabilmeleri gerekmektedir. 

Eczacıların, vatandaşların ilaca hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlayabilmek için eczane paket 

programlarını kullanmaları kaçınılmazdır, bağlı oldukları örgütten gelen ilaç fiyat değişikliği 

bildirimlerine göre ilaç alıp - satmalarının beklenmesi eczane içi işleyişe ve olağan akışa aykırı 

olup savunulacak bir durum değildir.  

Özetle; Kurumunuzca Beşeri İlaçların Fiyatlandırılması Hakkındaki Tebliğ’e, bilgi 

edinme hakkı ile ilgili mevzuata ve kamu menfaatine aykırı olarak, ilaç fiyatlarındaki 

değişikliklerin Kurumunuz internet sitesinde yayınlanması uygulamasının kaldırılması, 

hastaların mağdur olmasına, ilaç - eczacılık hizmetinin aksamasına ve eczacıların ticari açıdan 

zarar etmesine neden olmaktadır. 
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Bu şartlar altında; Kurumunuzun yasal mevzuat ve kamunun yüksek menfaatleri gereği, 

ivedilikle ilaç fiyatlarındaki değişikliklerin internet sitesinde yayınlanması uygulamasına geri 

dönmesini, aksi halde mağduriyetin tazmini ve sorumluların cezalandırılması için hukuki 

yollara başvurulacağını, her türlü yasal hakkımız saklı kalmak kaydıyla müvekkil Sendika 

adına ihtaren ve ihbaren bildiririm. 

               KEŞİDECİ VEKİLİ 

              Av. Yasemin ABASLI 

 

Sayın Noter; 3 suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin 1 nüshasının muhataba tebliğini, 1 nüshasının 

noterliğinizce saklanmasını, 1 nüshasının da tarafımıza verilmesini arz ve talep ederim.  

              Av. Yasemin ABASLI  
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T.C. 

SAĞLIK BAKANLIĞI 

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU’NA 

 

 

Konu: 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’un uygulaması hakkında 

 

 Müvekkil Sendika üyesi eczacılardan edinilen bilgiye göre; İstanbul ilinde 
faaliyet gösteren eczacılara, eczanelerini engelli insanların kullanımına uygun hale 
getirmemiş olmaları sebebiyle idari para cezası uygulanmaktadır. 
 
 Bilindiği gibi; 1.7.2005 tarih ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’un geçici 
2. ve 3. maddeleri şu şekildedir: 
 

Geçici Madde 2- Kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmî yapılar, 
mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri 
sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve 
umuma açık hizmet veren her türlü yapılar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren sekiz yıl içinde engellilerin erişebilirliğine uygun duruma getirilir. 

Geçici Madde 3- Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler, şehir içinde 
kendilerince sunulan ya da denetimlerinde olan toplu taşıma hizmetlerinin engellilerin 
erişilebilirliğine uygun olması için gereken tedbirleri alır. Mevcut özel ve kamu toplu 
taşıma araçları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sekiz yıl içinde 
engelliler için erişilebilir duruma getirilir.  

(Ek fıkra: 4/7/2012-6353/34 md.) Bu Kanunun geçici 2 nci maddesi ile bu 
maddenin birinci fıkrasında belirtilen erişilebilirlik standartlarının uygulanmasının 
izlenmesi ve denetimi her ilde Aile ve Sosyal Politikalar, İçişleri, Çevre ve Şehircilik, 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıkları ile engelliler ile ilgili 
konfederasyonların temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından yapılır. İhtiyaç halinde 
birden fazla komisyon kurulabilir. Denetim sonucunda ilgili belediye ve kamu kurum 
ve kuruluşları ile umuma açık hizmet veren her türlü yapıların ve açık alanların 
malikleri ile toplu taşıma araçlarının sahiplerine eksikleri tamamlaması için birinci 
fıkrada belirtilen sürenin bitiminden itibaren iki yılı geçmemek üzere ek süre verilebilir. 

(Ek fıkra: 4/7/2012-6353/34 md.) Sürenin bitiminden itibaren öngörülen 
yükümlülüklerini yerine getirmediği denetim komisyonlarınca tespit edilen umuma 
açık hizmet veren her türlü yapılar ve açık alanlar ile toplu taşıma araçlarının sahibi 
olan gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
tarafından her bir tespit için bin Türk Lirasından beş bin Türk Lirasına kadar idari para 
cezası uygulanır. Bu şekilde bir yıl içinde uygulanacak idari para cezasının tutarı ellibin 
lirayı geçemez. Sürenin bitiminden itibaren öngörülen yükümlülüklerini yerine 
getirmediği denetim komisyonlarınca tespit edilen büyükşehir belediyeleri, belediyeler 
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ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 
her bir tespit için beşbin Türk Lirasından yirmibeşbin Türk Lirasına kadar idari para 
cezası uygulanır. Bu şekilde bir yıl içinde uygulanacak idari para cezasının tutarı 
beşyüz bin lirayı geçemez. Bu maddeye göre verilen idari para cezaları tebliğinden 
itibaren bir ay içerisinde ödenir. Genel bütçeye gelir kaydedilen idari para cezası 
tutarları dikkate alınarak erişilebilirlik konusundaki projelerde kullanılmak üzere Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesinde ödenek öngörülür. 

(Ek fıkra: 4/7/2012-6353/34 md.) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve 
esaslar; İçişleri, Maliye, Çevre ve Şehircilik, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlıklarının ve engelliler ile ilgili konfederasyonların görüşleri alınmak sureti ile Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca bir yıl içerisinde çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.  

Yasa hükmüne göre, eczacılara eczanelerini engelli insanların kullanımına 
uygun hale getirmemeleri sebebiyle idari para cezası uygulanabilmesi için, ilgili 
Bakanlık temsilcilerinden oluşan komisyonun denetim yapması, denetim sonucunda 
1.7.2015 tarihini geçmemek üzere süre verilmesi ve süre bitmesine rağmen eczacının 
öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmediğinin denetim komisyonunca tespit 
edilmesi gerekmektedir. Denetim yapılmadan ve süre verilmeden uygulanan idari para 
cezaları usulsüzdür. 

Öte yandan; eczanesinin girişine rampa yaptıran pek çok üye eczacıdan, 
eczanesinin önünde bulunan kaldırıma Belediye tarafından rampa yapılmadığı, bu 
sebeple hasta ve hasta yakınlarının mağdur olduğu şeklinde şikayetler almaktayız.  

Bu şartlar altında; ilgili yasa sebebiyle eczacılara denetim yapılmaksızın ve ek 
süre verilmeksizin idari para cezası uygulanmasının önlenmesini ve sorumluluğu 
Belediyelere ait olan eczane çevrelerindeki yol ve kaldırımların engellilerin 
erişebilirliğine uygun duruma getirilmesi için ilgililerin uyarılmasını, sonucun tarafımıza 
yazılı olarak bildirilmesini arz ve ederim. 12/07/2013 

 

 

       TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI               

                 YÖNETİM KURULU BAŞKANI  

                                                              NURTEN SAYDAN 
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 İHTARNAME 

 

İHTARI KEŞİDE EDEN  : Tüm Eczacı İşverenler Sendikası  

VEKİLİ           : Av. Yasemin ABASLI 

     Strazburg Caddesi 27/10 Sıhhiye ANKARA    

MUHATAP   : Liba Laboratuarları A.Ş. 

  Otağtepe Cad. No:5 Kavacık Anadoluhisarı /  İSTANBUL 

 

KONU                       : Firmanıza ait EMADINE %0.05 STERİL OFT. SOL. 5 ML adlı 

ilaca %31,93 oranındaki kamu indiriminin yapılması talebimizdir.  

 

AÇIKLAMALAR   : 

Müvekkil Sendika üyesi eczacılardan edinilen bilgiye göre, firmanıza ait EMADINE 

%0.05 STERİL OFT. SOL. 5 ML adlı ilaca, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun geri ödeme listesinde 

yer almasına rağmen, tarafınızca %31,93 oranındaki kamu indirimi uygulanmamaktadır. 

Söz konusu ilaç, ecza depolarından eczanelere 13,65-TL’ye gelmektedir. SGK ise söz 

konusu ilaç için eczanelere 11,62-TL ödeme yapmaktadır. Dolayısıyla, eczacılar bu ilacı her 

karşıladıklarında 2,03-TL zarar etmektedirler. 

Hasta vatandaşlarımızın ilaca ulaşımının kısıtlanmaması ve eczacıların ticari açıdan 

zarar etmelerinin önlenmesi için firmanızca %31,93 oranındaki kamu indiriminin yapılması 

gerekmektedir. 

Zira; bahse konu ilacın piyasada muadilinin bulunmaması nedeniyle, hakim 

durumunuzu kötüye kullanarak, vatandaşlarımızı ve eczacılarımızı mağdur edecek şekilde 

kamu indirimini yapmaktan imtina etmeniz, dürüstlük kuralına aykırılık taşımaktadır. 

Söz konusu ilacın, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin “4.1.9. Bedeli 

Ödenecek İlaçlar Listesi”nde (EK-A/A) ticari ismi ve barkod/karekod numarası yer aldığı 

halde, aynı Tebliğ’in “6.4. İlaçlarda Uygulanacak İndirim Oranları ve Eşdeğer İlaç 

Uygulaması” düzenlemesi dışında tutulmaya çalışılmasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır. 

Firmanızın söz konusu ilacı Kurumun geri ödeme listesinde bulundurup, Kurumun belirlediği 

iskontoyu eczacıları zarara uğratacak şekilde uygulamaması hakkın kötüye kullanımı 

niteliğindedir. 

Bu şartlar altında; işbu ihtarın tarafınızca tebliğinden itibaren 7 gün içinde firmanıza 

ait EMADINE %0.05 STERİL OFT. SOL. 5 ML adlı ilaca %31,93 oranındaki kamu indiriminin 

yapılmasını ya da ilacın geri ödeme listesinden çıkarılmasının sağlanmasını, aksi halde 

mağduriyetin tazmini ve sorumluların cezalandırılması için hukuki yollara başvurulacağını, her 
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türlü yasal hakkımız saklı kalmak kaydıyla müvekkil Sendika adına ihtaren ve ihbaren 

bildiririm.  

 Sayın Noter; 3 suretten ibaret bu ihtarnamenin 1 nüshasının muhataba tebliğini, 1 

nüshasının noterliğinizce saklanmasını, 1 nüshasının da tarafımıza verilmesini arz ve talep 

ederim. 

              KEŞİDECİ VEKİLİ 

                     Av. Yasemin ABASLI 
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İHTARNAME 

 

İHTARI KEŞİDE EDEN  : Tüm Eczacı İşverenler Sendikası  

VEKİLİ           : Av. Yasemin ABASLI 

     Strazburg Caddesi 27/10 Sıhhiye ANKARA 

    

MUHATAP   : T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 

  Ziyabey Cad. No:6 Balgat /  Ankara 

 

KONU                       : Kurumunuza bağlı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nün 

Protokol’ün 5.3.15. maddesine göre savunma istediği eczacılara ilgili reçete dökümlerini 

sunmasının sağlanması talebimizdir.  

 

AÇIKLAMALAR   : 

Müvekkil Sendika üyesi eczacılardan edilen bilgiye göre, Kurumunuza bağlı İstanbul 

Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü İstanbul ilinde faaliyet gösteren eczanelerden SGK 

Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin 

Protokol’ün 5.3.15. maddesi gereğince savunma istemesi halinde, ilgili reçete dökümlerini 

sunmamakta, talep edilmesi halinde ise “kişisel ve ticari sır niteliği taşıdıkları” gerekçesiyle 

reddetmektedir.  

İstanbul İl Müdürlüğünüzce, reçete ve ilaçlara ait bilgilerin genel sağlık sigortalılarına 

ait olması sebebiyle, hakkında soruşturma yürütülen eczacıya bilgi verilmemesi savunma 

hakkının engellenmesine neden olmaktadır. Zira; geniş anlamda savunma hakkı, sadece 

iddia karşısında yapılan savunmayı değil, aynı zamanda yaptırım uygulanana 

kadar geçen süreçte bilgi ve belgelere ulaşma hakkını da kapsar. Savunma hakkı, 

hak arama özgürlüğünün temelini oluşturmaktadır. 

Bilindiği gibi, Anayasamızın ‘Özel Hayatın Gizliliği’ başlıklı 20. maddesinde “kişinin 

kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme hakkı” koruma altına 

alınmıştır.  

Eczacının hangi reçete veya reçeteler hakkında savunma yapılmasının istendiğini 

bilmeden, savunma yapmak zorunda bırakılması, söz konusu hakkın gerçekte 

kullandırılmaması anlamına gelmektedir. Eczacının hiç bilmediği bir reçete hakkında 

savunması yapması zor değil, imkansızdır. Böylece, Protokolün 5.2. maddesi İstanbul İl 

Müdürlüğünüzce ihlal edilmiş olmaktadır.  
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Keza; eczacının kendi eczanesine ait bilgilerin ticari sır niteliği taşıdığı gerekçesiyle 

paylaşılmaması da haksız ve mesnetsizdir.  

Bu şartlar altında; İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nün Protokol’ün 5.3.15. 

maddesine göre savunma istediği eczacılara ilgili reçete dökümlerini sunmasının 

sağlanmasını, her türlü yasal hakkımız saklı kalmak kaydıyla müvekkil Sendika adına ihtaren 

ve ihbaren bildiririm. Saygılarımla,    

  

Sayın Noter; 3 suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin 1 nüshasının muhataba tebliğini, 1 nüshasının 

noterliğinizce saklanmasını, 1 nüshasının da tarafımıza verilmesini arz ve talep ederim. 

              KEŞİDECİ VEKİLİ 

                     Av. Yasemin ABASLI 
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İHTARNAME 

 

İHTARI KEŞİDE EDEN  : Tüm Eczacı İşverenler Sendikası  

VEKİLİ           : Av.Yasemin ABASLI 

     Strazburg Caddesi 27/10 Sıhhiye ANKARA 

    

MUHATAP   : T.C. Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı 

  Ziyabey Cad. No:6 Balgat /  Ankara 

 

KONU                       : Kurumunuzun Medula Eczane Uygulaması sayfasında 

sorgulama yapmak isteyen eczacılara, hastanın onayının alındığına dair beyanda bulunma 

zorunluluğu getiren uygulamanın geri alınması talebimizdir.  

 

AÇIKLAMALAR   : 

 

 29.01.2014 tarihi itibariyle, Kurumunuz Medula Eczane Uygulaması sayfasında 

sorgulama yapmak isteyen eczacılar “Hastanın onayını alıp, “Hasta ilaçlarının/ 

raporlarının/muayene kayıtlarının görüntülenmesini kabul ediyor” seçeneğini 

işaretlemeden sorgulama yapamazsınız.” şeklinde bir uyarı ve yönlendirme yazısı ile 

karşılaşmaktadırlar. 

Oysa; eczacıların reçete girişi esnasında hastanın rapor süresinin dolup dolmadığı, 

ilacını alıp almadığı, reçetede yazılı ilaçtan elinde bulunan eşdeğer ilacın hangisi olduğu vb. 

gibi ilacın ödenmesinde sorun çıktığı ve muayene ücretinin detayını hastaya söylemesi 

gerektiği gibi bir çok durumda söz konusu sorgulamayı yapması zorunludur. Kaldı bazı 

ilaçların raporlarında tedavi şeması, tahlil sonuçları vb. gibi bilgilerin kaydedilmiş olması SUT 

hükümleri gereği zorunlu olup, bu bilgilerin olup olmadığını kontrol etmeksizin hastaya 

ilaçlarının verilmesi, ya da hastanın sorgulama yapılmasına izin vermemesi gibi durumlarda 

eczacının SGK tarafından karşılanmayan bir ilacı vermesine, dolayısıyla ekonomik yıkımına 

neden olacaktır. 

Öte yandan; eczacının hastadan şifahen onay alması ve işbu kutucuğu işaretlemesi 

halinde, bu beyanın yapıldığının ispatı hukuken mümkün olmadığı gibi, ileride hastanın 

beyanını hatırlamaması veya inkar etmesi ihtimali olduğu için olası bir hukuki süreçte, sadece 

ekran görüntüsüne bakan eczacının yasal sorumluluğu söz konusu olacaktır.  

Eczacının hastadan yazılı beyan talep etmesi ise, hasta ile eczacıyı karşı karşıya 

getirecek, hastada eczacının hasta mahremiyetini ihlal edeceği şüphesini uyandıracaktır. 
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Keza; hasta her zaman eczaneye gelememekte, ilaç kimi zaman hasta yakınlarınca teslim 

alınmaktadır. Bu durumda, eczacının veya eczane çalışanlarının yazılı beyan almak üzere 

hastaya ulaşması gerekecektir ki, bunun da işgücü, zaman ve maddi-manevi kayba neden 

olacağı açıktır. 

Özetle; Kurumunuzca başlatılan söz konusu uygulama ilaç ve eczacılık hizmetinin 

aksamasına neden olmakta ve usul ekonomisi ilkesine aykırılık taşımaktadır. 

Bu şartlar altında; Kurumunuzun Medula sayfasında sorgulama yapmak 

isteyen eczacılar için hastanın onayının alındığına dair dijital ortamda beyanda 

bulunma zorunluluğunu getiren söz konusu uygulamanın ivedilikle geri 

alınmasını, aksi halde söz konusu işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptali 

amacıyla aleyhinizde idari dava açılacağını, yapılacak tüm masraflar, yargılama 

giderleri ve avukatlık ücretlerinden Kurumunuzun sorumlu tutulacağı hususunu 

müvekkil Sendika adına ihtaren ve ihbaren bildiririm. Saygılarımla,    

  

               KEŞİDECİ VEKİLİ 

              Av. Yasemin ABASLI 

 

 

Sayın Noter; 3 suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin 1 nüshasının muhataba tebliğini, 1 

nüshasının noterliğinizce saklanmasını, 1 nüshasının da tarafımıza verilmesini arz ve talep 

ederim. 

         Av. Yasemin ABASLI  
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T.C. 
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne 

Konu: Eczanelerden talep edilen İşletme Kayıt Belgesi hakkında 

 Sendikamız üyesi eczacılardan edinilen bilgiye göre, Ankara Elmadağ ilçesinde faaliyet 

gösteren eczanelere, gıda satış yeri özelliği taşıyan eczanelerin faaliyetleri ile ilgili işletme 

kayıtlarını Bakanlığınıza yaptırmak ve İşletme Kayıt Belgesi almak zorunda oldukları, aksi 

halde idari para cezası verileceği yazılı olarak bildirilmiştir. Ancak; söz konusu uygulama 

haksız ve hukuki dayanaktan yoksundur. Şöyle ki; 

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nca 12.04.2014 tarih ve 28970 

sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik’in 42. maddesi 

şu şekildedir: 

Eczaneden satışı yapılacak ürünler 
MADDE 42 – (1) Aşağıdaki ürünler münhasıran eczanede satılır: 
a) Reçeteye tâbi olan veya olmayan tüm beşerî ilaçlar, 
b) Kurumdan ruhsatlı geleneksel bitkisel tıbbi ürünler, 
c) Kurumun iznine tâbi olan homeopatik tıbbi ürünler, 
ç) Enteral beslenme ürünleri dâhil özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar ve özel tıbbi amaçlı 

bebek mamaları. 
(2) Aşağıdaki ürünler eczanede satılabilir: 
a) İlgili bakanlıktan izin, ruhsat veya fiyat alınarak üretilen veya ithal edilen gıda 

takviyeleri, 
b) Eczacılık ve ziraatta kullanılan ilaç, kimyevi madde ve diğer sağlık ürünleri, 
c) Veteriner biyolojik ürünler hariç veteriner tıbbi ürünleri, 
ç) Kozmetik ürünler, 
d) Kapsamı Kurumca belirlenen tıbbi malzemeler, 
e) Anne sütü ve beslenme yetersizliğinde kullanılan çocuk mamaları ile erişkinlerin 

metabolizma bozukluklarında kullanılan tüm destekleyici ürünler, 
f) Türk Eczacıları Birliği tarafından çıkarılan ve Bakanlıkça onaylanan bilimsel 

yayınlar. 
(3) Eczanede satılan ürünler için kanunlarda öngörülen bulundurulma vasıflarını 

sağlamak kaydıyla başka herhangi bir kurum ya da kuruluştan ayrıca kayıt, onay veya izin 
belgesi alınması gerekmez. 

(4) Tıbbi malzemenin kapsamı ihtiyaç durumuna göre belirli aralıklarla Kurumca 
belirlenerek ilân edilir. 

(5) Eczanelerden zehirli ve müessir maddeler ile ilaçların toptan satışı yapılamaz ve 
eczaneler ihalelere giremez. Eczaneler arası ilaç takası toptan satış sayılmaz. Ancak ilaç takası 
sadece aynı il içerisinde faaliyet gösteren eczaneler arasında yapılabilir. 

 

Görüldüğü gibi, Yönetmelik maddesinde münhasıran eczanede satılan ve eczanede 
satılabilen ürünler sayıldıktan sonra, özellikle ayrı bir fıkrada, bu ürünler için herhangi bir 
kurum ya da kuruluştan ayrıca kayıt, onay veya izin belgesi alınması gerekmediği 
belirtilmiştir. 

Öte yandan; eczaneler gıda satışı yapan sıradan dükkanlar değildir. Zira; eczacılar 
doğal, anorganik veya sentetik kaynaklardan elde edilen, hastalıkların tedavisinde veya 
koruyucu olarak kullanılan maddelere, bu maddelerin emilimi, vücuttan atılması ve her türlü 
etkilerine yönelik aldıkları 5 yıllık detaylı fakülte eğitiminin sonunda, Sağlık Bakanlığından 
ruhsat alarak faaliyet göstermektedirler. 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 
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5. maddesinde serbest eczanelerin açılma ve çalışma şartları düzenlenmiş, 2. fıkrasının son 
cümlesinde de “Eczaneler için ayrıca başka herhangi bir kurum veya kuruluştan kayıt veya 
onay belgesi aranmaz.” amir hükmü getirilmiştir. 

  Eczacılar sağlık hizmeti sunucularıdır. Bu sebeple, özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar ve 
özel tıbbi amaçlı bebek mamaları sadece eczanelerde satılabilir. İlaç formunda ve içeriğinde 
olan takviye edici gıdaların, eczacı tarafından değil, eczacı olmayan kişilerce tüketiciye 
sunulması halk sağlığını tehdit etmektedir. Ayrıca; eczaneler hem Sağlık Bakanlığı’nca hem de 
Eczacı Odalarınca rutin olarak denetlenmektedirler. 

Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle;  serbest eczanelerin Bakanlığınıza kayıt 
yaptırarak İşletme Kayıt Belgesi almakla yükümlü tutulmalarının hukuki bir dayanağı 
bulunmamaktadır. Bu şartlar altında, Bakanlığınızca ilgili Kurumlara gerekli bildirimlerin 
yapılmasını ve mevcut uygulamadan vazgeçilmesinin sağlamasını, sonucun tarafımıza yazılı 
olarak bildirilmesini her türlü yasal hakkımız saklı kalmak kaydıyla arz ve talep ederim. 
09.07.2014 

 
TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI 

                                                                      YÖNETİM KURULU BAŞKANI 

                                                                   ECZ. NURTEN SAYDAN 
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T.C. 

Sağlık Bakanlığı 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı’na 

ANKARA 

 

Konu: 21.08.2014 tarih ve 100854 sayılı Genelgeniz hak.   

 Kurumunuzca 12.04.2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Eczacılar 
ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik’te ikinci eczacı veya eczacıların çalıştırılmasına ilişkin usul 
ve esaslar belirlenmiştir. Yönetmeliğin 16. maddesinin 1. ve 2. fıkraları şu şekildedir: 

“(1) Yıllık Katma Değer Vergisi hariç üç milyon Türk Lirası ve üzerinde ciro yapan 
serbest eczanelerde ikinci eczacı çalıştırılması zorunludur. Belirtilen meblağa eklenen her iki 
milyon Türk Lirası tutarındaki ciro için bir eczacı daha çalıştırılması gerekir. Bu rakam Kurum 
tarafından her yıl Türk Eczacıları Birliğinin de görüşü alınarak güncellenir ve ilân edilir. Ciro 
bilgileri Türk Eczacıları Birliği tarafından her yıl nisan ayı içerisinde Kuruma gönderilir. 

(2) Eczacı, ikinci eczacıyı veya eczacıları otuz gün içerisinde işe başlatır ve il sağlık 
müdürlüğüne bildirir. İkinci eczacı çalıştırma konusunda kriterleri tutan ancak bundan imtina 
eden eczacı, il sağlık müdürlüğü tarafından uyarılır ve eczacıya otuz gün süre verilir. Uyarıya 
rağmen yükümlülüğünü yerine getirmeyen eczacının eczane ruhsatı otuz gün süre ile askıya 
alınır. Şayet eczacı bu süre sonunda da yükümlülüğünü yerine getirmez ise ruhsat süresiz 
askıya alınır.” 

Yönetmeliğin geçici 1. maddesi ise şu şekildedir: 

“Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce eczane ruhsatnamesi almış eczacılar ile 
eczane açmak, nakletmek veya devretmek üzere yapılmış başvuruları henüz 
sonuçlandırılmamış olan eczacılar, 20 nci maddenin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları hükmü 
hariç olmak üzere, Yönetmeliğin diğer hükümleri ile öngörülen gerekleri en geç yirmi dört ay 
içerisinde yerine getirmek zorundadır. Aksi takdirde, durumlarının bu Yönetmeliğe uymadığı 
yapılacak kontrol ve denetim neticesinde anlaşılan eczanelerin faaliyetleri durdurulur.” 

Söz konusu hükümler birlikte ele alındığında, ikinci eczacı/eczacılar çalıştırması gereken 
eczacıların, bu yükümlülüklerini Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren 24 ay içerisinde yani 
12.04.2016 tarihine kadar yerine getirmesi gerektiği, takip eden her yıl Kurumunuz 
tarafından ciro sınırının güncellenmesi ve Türk Eczacıları Birliği tarafından Kurumunuza ciro 
bilgilerinin gönderilmesi üzerine, şartları taşıyan eczacıların ikinci eczacı/eczacıları otuz gün 
içerisinde işe başlatması ve il sağlık müdürlüğüne bildirmesi gerektiği anlaşılmaktadır. 

 Kurumunuzca yayımlanan 21.08.2014 tarih ve 100854 sayılı Genelge’de “Yönetmeliğin 
16 ncı maddesinin ikinci fıkrası doğrultusunda ikinci eczacı çalıştırılması zorunlu olan 
eczanenin sahip ve mesul müdürü olan eczacının, ikinci eczacıyı veya eczacıları otuz gün 
içerisinde işe başlatıp başlatmadığının il sağlık müdürlüklerince takip edilmesi ve konu 
hakkında mezkûr hüküm doğrultusunda işlem yapılması gerekmektedir.” denilmektedir. 
Müvekkil Sendika üyesi eczacılardan edinilen bilgiye göre, İl Sağlık Müdürlüklerince, ikinci 
eczacı/eczacılar çalıştırması gereken eczanelere “20.08.2014 tarihinden itibaren 30 gün 
içerisinde ikinci eczacı ya da eczacıların işe başlatılması” hususunda tebligat yapılmaktadır. 
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Ancak; yukarıda değinildiği gibi, Kurumunuzca yayımlanan Yönetmelik hükümlerinde, 
ikinci eczacı/eczacılar çalıştırılması zorunluluğunun 12.04.2016 tarihine kadar yerine 
getirilmesi gerektiği açıkça belirtilmiştir. Eczacıların Genelge hükmü ile bu tarihten önce ikinci 
eczacı/eczacılar çalıştırmaya zorlanması hukuken mümkün değildir. Zira; Yönetmelik hükmü 
ile sınırları çizilmiş bir alanın Genelge hükmü ile daraltılması normlar hiyerarşisine aykırılık 
teşkil eder.  

Bu sebeplerle, şartları taşıyan eczacıların ikinci eczacı/eczacılar çalıştırma zorunluluğunu 
yerine getirip getirmediği denetimi 12.04.2016 tarihinden itibaren yapılabileceğinden, İl 
Sağlık Müdürlüklerinin söz konusu uygulamaları durdurmalarının sağlanmasını ve konu 
hakkında tarafımıza yazılı ve ivedi olarak bilgi verilmesini her türlü yasal hakkımız saklı 
kalmak kaydıyla arz ve talep ederim. 29.08.2014 

 
Tüm Eczacı İşverenler Sendikası 

                                                                      Vekili 

                                                                   Av. Yasemin ABASLI 

 

 

DANIŞTAY İLGİLİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA 
                                                                                     ANKARA 

 
 Yürütmenin durdurulması taleplidir. 

 
DAVACI   : Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) 

VEKİLİ   : Av. Yasemin ABASLI 

      Strazburg Cad. 27/10 Sıhhiye ANKARA 

 

DAVALI   :  T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu  

       Ziyabey Cad. No:6 06520 Balgat ANKARA 

                                          
DAVANIN KONUSU : T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu’nca 10.02.2016 tarih ve 29620 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Alternatif Geri 

Ödeme Yönetmeliği’nin 3. maddesinin 1. fıkrasının d bendinin, 4. maddesinin 1. fıkrasının d 

bendinin, 6. maddesinin 1. fıkrasının d bendinin, 6. maddesinin 1. fıkrasının g bendinde yer 

alan (Fiyat, Kısa Ürün Bilgisi (KÜB)/Kullanım Kılavuzu (KT) değişiklikleri dahil) ibaresinin, 10. 

maddesinin ve Ek-1 belgesinin 7. maddesinin yürütmelerinin durdurularak iptali istemidir.  

AÇIKLAMALAR  : 

Müvekkil Tüm Eczacı İşverenler Sendikası; Anayasanın 51. maddesi uyarınca kurulmuş 

olup, Sendikalar Kanunu ve Tüzüğünün verdiği yetki gereği üyelerinin hak ve menfaatlerini 

her türlü hukuki yolları kullanarak korumakla görevli bulunmaktadır. 

Davalı Sosyal Güvenlik Kurumu’nca 10.02.2016 tarih ve 29620 sayılı Resmi Gazete’de 
Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Alternatif Geri Ödeme Yönetmeliği 
yayımlanmıştır. Ancak; Yönetmeliğin bazı maddelerinin yürütmelerinin durdurularak iptali 
gerekmektedir. Şöyle ki; 
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4) Yönetmeliğin 3. maddesinin 1. fıkrasının d bendi, 4. maddesinin 1. 
fıkrasının d bendi, 10. maddesi ve Ek-1 belgesinin 7. maddesi hukuka aykırıdır. 

Yönetmeliğin ‘Tanımlar’ başlıklı 3. maddesinin 1. fıkrasının d bendi şu şekildedir: 

“d) Gizlilik ve etik kurallar belgesi: Komisyona katılacak üyeler ile Kurum/ilgili kurum 
ve/veya kuruluş/kamu ilgili personeli ve firma yetkilisi/temsilcisi tarafından imzalanması 
gereken Kurum tarafından hazırlanan gizlilik ile etik kuralların belirtildiği Ek-1’de yer alan 
belgeyi,” 

 
Yönetmeliğin ‘Komisyonun oluşumu’ başlıklı 4. maddesinin 1. fıkrasının d bendi şu 

şekildedir: 

“d) Komisyona katılacak üyeler gizlilik ve etik kurallar belgesini imzalayarak görevlerine 
başlar.” 

Yönetmeliğin ‘Komisyon çalışmalarının gizliliği’ başlıklı 10. maddesi şu şekildedir: 

“(1) Komisyonun gizlilik esası içeren çalışmalarına ilişkin ilkeler aşağıda belirtilmiştir: 
a) Alternatif geri ödeme modeli çalışmaları ve sözleşmenin yürütümünde görev alan 

firma ve Kurum ilgili personeli ile Komisyon üyeleri tarafından gizlilik ve etik kurallar belgesi 
imzalanır. 

b) Komisyon çalışmaları sürerken ve sonuçlandıktan sonra yapılmış çalışmaların ve 
alınan kararların gizliliği esastır. Uymayanlar hakkında idari ve adli yönden ilgili mevzuat 
hükümleri uygulanır.” 
 

 Ek- 1 Gizlilik ve Etik Kurallar Belgesi’nin 7. maddesi ise şu şekildedir: 

 “7. Komisyon çalışmaları sürerken veya sonuçlandığında, alınan kararlar 
yayımlanıncaya veya duyuruluncaya kadar, görev nedeniyle ulaşılan tüm bilgi ve belgelerin 
gizliliğini sağlamak.” 

Dava konusu Yönetmeliğin 3. maddesinin 1. fıkrasının d bendinde, 4. maddesinin 1. 
fıkrasının d bendinde ve 10. maddesinin 1. fıkrasının a bendinde Komisyona katılacak kişilere 
Gizlilik ve etik kurallar belgesi adı altında, kapsamı ve süresi net olarak belirlenmemiş bir 
belge imzalatılması düzenlenmiştir. 

Ek-1 belgesinin 7. maddesinde ve 10. maddesinin 1. fıkrasının b bendinde ise, 
Komisyon çalışmaları sürerken ve sonuçlandıktan sonra yapılmış çalışmaların ve alınan 
kararların ‘yayımlanıncaya veya duyuruluncaya kadar’ şeklinde ifade edilen muğlak bir süre 
için gizliliğinin esas olduğu belirtilmiştir. 

 
657 sayılı Kanunun 31. maddesinde, devlet memurlarının kamu hizmetleri ile ilgili gizli 

bilgileri görevlerinden ayrılmış bile olsalar, yetkili bakanın izni olmadıkça açıklamalarının yasak 
olduğu belirtilmiştir. 
 Yine; Kamu İhale Kanunu, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu vb. düzenlemelerde ihale 
süreci ile ilgili olarak ve süresi belirtilerek gizlilik kuralı getirilmektedir. 
 Hastaların mahremiyet hakkı pek çok düzenlemede yer almış ve TCK’nın 135. 
maddesinde hukuka aykırı olarak kaydedilmesi suç sayılmıştır. 

Ancak; dava konusu düzenlemeler ile kanuni bir dayanağı olmaksızın sınırları ve 
süresi muğlak bir alanda gizlilik kararı alınmıştır. Hukuki güvenliğin sağlanması için açık ve 
belirgin hukuk kurallarının yürürlüğe konulması gerekmektedir. Müphem ifadelere dayanan 
düzenlemelerin belirsizlik ve keyfilik taşıyacağı şüphesizdir. Hukuki güvenlik ilkesine ve kamu 
yararına aykırılık taşıyan dava konusu düzenlemelerin iptali gerekmektedir.  

5) Yönetmeliğin 6. maddesinin 1. fıkrasının d bendi hukuka aykırıdır. 
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Yönetmeliğin ‘Komisyonun görev ve yetkileri’ başlıklı 6. maddesinin 1. fıkrasının d 
bendi şu şekildedir: 

 “d) SUT’un ilgili maddesinde belirlenmiş kamu kurum iskonto oranlarının dışında 
iskonto oranı belirleme ve gizleme (doğrudan Kurum tarafından firmadan alınan ve kamu 
fiyatına esas olan kamu kurum iskontosunun eczanelere gösterilmeyip gizlenmesi) hususlarını 
değerlendirmek ve karara bağlamak.” 

Kamu kurum iskontosu, eczacıların ilacı davalı Kuruma fatura ederken ilacın perakende 
satış fiyatı üzerinden yaptıkları iskontodur. Dava konusu düzenleme nedeniyle, SUT’un ilgili 
maddesinde belirlenmiş kamu kurum iskonto oranlarının dışında iskonto oranı belirlenmesi, 
davalı Kurum lehine olabileceği gibi, aleyhine de olabilecektir.  

Üstelik, bu durum eczanelerden ve kamuoyundan gizlenebilecektir. Ancak; eczanelerin 
ihalelere girmesi kanunen yasak olduğu için, yeni iskonto oranlarının eczanelerden 
gizlenmesinde kamu yararı bulunmamaktadır. Söz konusu iskonto oranlarının gizlenmesi, 
eczacıların ekonomik olarak zarar etmelerini önleyici tedbirler almalarını engelleyecektir.  

Ayrıca, dava konusu düzenleme vatandaşların bilgi edinme ve idarenin şeffaflığı 
ilkelerine de aykırılık taşımaktadır. Bu sebeplerle, dava konusu düzenlemenin de iptali 
gerekmektedir.  

6) Yönetmeliğin 6. maddesinin 1. fıkrasının g bendinde yer alan (Fiyat, 
Kısa Ürün Bilgisi (KÜB)/Kullanım Kılavuzu (KT) değişiklikleri dahil) ibaresi hukuka 
aykırıdır. 

Yönetmeliğin ‘Komisyonun görev ve yetkileri’ başlıklı 6. maddesinin 1. fıkrasının g bendi 
şu şekildedir: 

“g) Sözleşmelerin güncellenmesi (Fiyat, Kısa Ürün Bilgisi (KÜB)/Kullanım Kılavuzu (KT) 
değişiklikleri dahil) ile süresinin dolmasından önce feshi, sürenin bitimi halinde yenilenmesi 
hususlarını karara bağlamak.” 

Dava konusu düzenleme ile, SGK Genel Sağlık Sigortası Alternatif Geri Ödeme 
Komisyonu’na davalı Kurumca finansmanı sağlanan ilaçların fiyatını, kısa ürün bilgisini ve 
kullanım kılavuzunu değiştirme yetkisi verilmektedir.  

Ancak; ilacın fiyatını, kısa ürün bilgisini ve kullanım kılavuzunu belirleme yetkisi Sağlık 
Bakanlığı’na aittir. 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu, 3359 sayılı Sağlık 
Hizmetleri Temel Kanunu ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de ilacı ruhsatlandırma, izin ve fiyat verme 
işlerini yürütmeye Sağlık Bakanlığı’nın yetkili olduğu açıkça belirtilmiştir.  

Yetki gaspı niteliğinde olan ve üst hukuk normlarına aykırılık taşıyan dava konusu 
düzenlemenin de iptali gerekmektedir.  

7) Dava konusu düzenlemelerin yürütmelerinin durdurulması 
gerekmektedir. 

Yasal düzenlemelerin kamunun vazgeçilemez, ertelenemez ve ikame edilemez bir 

ihtiyacı olan ilaç ve sağlık hizmetinin kesintiye uğramadan sunumunu sağlamak zorunda 

olduğu muhakkaktır. Ancak; dava konusu düzenlemeler sağlık hizmetinin sunumunu 

kalitesizleştirmektedir. 

Hukuki güvenlik ve idarenin şeffaflığı ilkeleri ile üst hukuk normlarına aykırılık taşıyan 

dava konusu düzenlemelerin “üstün bir kamu yararı” sağladığı gerekçesiyle savunulması da 

mümkün değildir. 

Açıkça hukuka aykırılık taşıyan ve uygulanmaları halinde ileride telafisi güç veya 

imkânsız zararların doğmasına sebep olabilecek dava konusu düzenlemelerin davalının 

savunması beklenmeden yürütmelerinin durdurularak iptali gerekmektedir. 
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HUKUKİ SEBEPLER : Anayasa, İdari Yargılama Usulü Kanunu, 1262 sayılı İspençiyari ve 

Tıbbi Müstahzarlar Kanunu, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık 

Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 

6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 

Sağlık Sigortası Kanunu, 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ve sair ilgili tüm 

mevzuat 

 

DELİLLER   : Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Alternatif Geri 

Ödeme Yönetmeliği ve sair tüm hukuki deliller. 

 

SONUÇ ve İSTEM  : 

 Yukarıda açıklanan nedenler dikkate alınarak ve re’sen mahkemece tespit olunacak 

hususlar göz önünde bulundurularak, Sosyal Güvenlik Kurumu’nca 10.02.2016 tarih ve 29620 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Alternatif 

Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 3. maddesinin 1. fıkrasının d bendinin, 4. maddesinin 1. 

fıkrasının d bendinin, 6. maddesinin 1. fıkrasının d bendinin, 6. maddesinin 1. fıkrasının g 

bendinde yer alan (Fiyat, Kısa Ürün Bilgisi (KÜB)/Kullanım Kılavuzu (KT) değişiklikleri dahil) 

ibaresinin, 10. maddesinin ve Ek-1 belgesinin 7. maddesinin YÜRÜTMELERİNİN 

DURDURULMASI ve İPTALİNE, ayrıca yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa 

yükletilmesine karar verilmesini, her türlü yasal hakkımız saklı kalmak kaydıyla, saygılarımla 

arz ve talep ederim.  

 

                    Davacı TEİS Vekili 

                   Av. Yasemin ABASLI 

 

 

 

Ekler : 

1) 10.02.2016 tarih ve 29620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik 

Kurumu Genel Sağlık Sigortası Alternatif Geri Ödeme Yönetmeliği 

2) Vekaletname 
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DANIŞTAY İLGİLİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA 
                                                                                     ANKARA 

 
 Yürütmenin durdurulması taleplidir. 

 
DAVACI   : Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) 

VEKİLİ   : Av. Yasemin ABASLI 

      Strazburg Cad. 27/10 Sıhhiye ANKARA 

 

DAVALI   :  T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu  

       Ziyabey Cad. No:6 06520 Balgat ANKARA 

                                          
DAVANIN KONUSU : T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu’nca 26.03.2016 tarih ve 29665 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmeti Satın Alım 

Sözleşmelerinin/Protokollerinin Hazırlanması ve Akdedilmesine İlişkin Yönetmelik’in 5. 

maddesinin 7. fıkrasının 2. cümlesinin, 13. ve 17. fıkralarının; 6. maddesinin 7., 8. 

ve 9. fıkralarının ve 7. maddesinin 2. fıkrasının f bendinin yürütmelerinin 

durdurularak iptali istemidir.  

AÇIKLAMALAR  : 

Müvekkil Tüm Eczacı İşverenler Sendikası; Anayasanın 51. maddesi uyarınca kurulmuş 

olup, Sendikalar Kanunu ve Tüzüğünün verdiği yetki gereği üyelerinin hak ve menfaatlerini 

her türlü hukuki yolları kullanarak korumakla görevli bulunmaktadır. 

Davalı Sosyal Güvenlik Kurumu’nca 26.03.2016 tarih ve 29665 sayılı Resmi Gazete’de 
‘Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmelerinin/ Protokollerinin 
Hazırlanması ve Akdedilmesine İlişkin Yönetmelik’ yayımlanmıştır. Dava konusu Yönetmelik 
ile, davalı SGK tarafından sağlık hizmetleri finanse edilen kişilerin sağlık hizmetlerinin 
karşılanması için sağlık hizmeti sunucuları ile Kurum arasında yapılacak 
sözleşmelerin/protokollerin hazırlanması ve akdedilmesine ilişkin usul ve esaslar 
düzenlenmiştir.  

Ancak; Yönetmeliğin bazı maddelerinin yürütmelerinin durdurularak iptali 
gerekmektedir. Şöyle ki; 

 
8) Yönetmeliğin 5. maddesinin 7. fıkrasının 2. cümlesi hukuka aykırıdır. 

Yönetmeliğin ‘Genel ilkeler’ başlıklı 5. maddesinin 7. fıkrası şu şekildedir. 

“Sözleşmelerde/protokollerde, ceza koşulu ve/veya fesih gerektiren fiiller, fesih 
uygulama kriterleri ve sözleşme/protokol yapılmayacak sürelere yer verilebilir. Bu süreler 
sonunda sağlık hizmeti sunucusunun başvurusu halinde gerekli şartları taşıyanlarla 
sözleşme/protokol yapılabilir.” 

Dava konusu düzenlemede yer alan ‘yapılabilir’ ibaresi nedeniyle, birer sağlık hizmet 
sunucusu olan eczacılar davalı Kurum ile imzaladıkları sözleşme/protokol gereğince, fesih 
uygulanmasına neden olan bir fiilde bulunmuşlarsa, fesih süresinin sonunda gerekli şartları 
taşısalar da, Kurum sözleşme/protokol yapıp yapmamakta serbesttir. Bu düzenleme bugüne 
kadar ki uygulamalarla çelişmekte, eczacıları muğlak bir durumda bırakmaktadır. Öyle ki; 
eczacının fesih süresinin sonunda Kurumun kendisi ile sözleşme yapıp yapmayacağını 
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bilmemesi, eczanesini kapatma veya geçici bir süre ekonomik olarak ayakta kalmaya çalışma 
arasında karar vermesini engelleyecektir. 

Halen ülkemizde bir eczacının SGK ile sözleşme yapmadan ekonomik olarak ayakta 
durması mümkün değildir. Ancak; dava konusu düzenleme nedeniyle davalı idarenin gerekli 
şartları taşıyan eczacılarla sözleşme yapıp yapmamakta serbest bırakılması, eczacıların keyfi 
kararlarla ticari faaliyetlerinin engellenmesine neden olabilecektir. Nesnellik ilkesi, mevzuatta 
yer alan şartları haiz eczacıların protokolde yer alan sürelerin sonunda davalı idare ile 
sözleşme yapabileceklerini değil, yapacaklarını net olarak bilmelerini gerektirir. 

Dava konusu düzenleme ile davalı Kurum kendisine yasal bir dayanağı olmaksızın 
sınırsız bir yetki vermekte, eczacıları ise keyfi kararlarla karşılaşma tehlikesine maruz 
bırakmaktadır. Oysa ki; hukuk devletinin temel ilkelerinden biri belirliliktir. Dolaysıyla, yasal 
düzenlemelerin hem vatandaşlar hem de idare açısından duraksamaya yer vermeden 
uygulanabilir nitelikte, açık ve net olması gerekmektedir. 

Bu sebeplerle, hukuki güvenlik ilkesine ve kamu yararına aykırılık taşıyan dava konusu 
düzenlemenin iptali gerekmektedir.  

9) Yönetmeliğin 5. maddesinin 13. fıkrası hukuka aykırıdır. 
 

       “(13) SHS’nin işletme hakkının devri, kiralama da dahil olmak üzere işletmenin devri gibi 
sonuç doğurur. Bu kapsamda devreden ile devralanın her türlü Kurum alacakları yönünden 
müşterek ve müteselsil sorumluluğu devam eder. Hem devredenin hem de devralanın Kurum 
alacakları tahsil edilmeden devralan SHS ile sözleşme/protokol yapılmaz.    

 
Dava konusu Yönetmeliğin 5. maddesinin 13. fıkrasına göre, bir eczaneyi devralan bir 

eczacı, eczanesini devreden eczacının Kurum alacaklarından sorumlu olacak, bu alacaklar 
tahsil edilmeden Kurum ile protokol imzalayamayacaktır.  

Ancak; dava konusu düzenleme ile getirilen sınırlama dayanak 5510 sayılı Kanun’da yer 
almamakta, üstelik devreden eczacının borçlarından devralan eczacının da sorumlu tutulması 
sebebiyle suçların ve cezaların şahsiliği ilkesine aykırılık taşımaktadır.  

Keza; bu düzenleme hem eczanesini devretmek isteyen eczacının hem bu eczaneyi 
devralmak isteyen eczacının hem de davalı Sosyal Güvenlik Kurumu’nun menfaatlerine 
aykırıdır. Öyle ki; eczanesini devrederek Kurum borçlarını ödemek isteyen eczacı eczanesini 
devredemeyecek, eczaneyi devralmak isteyen eczacı Kurum borçlarından dolayı eczaneyi 
devralamayacak ve davalı Kurum da alacaklarını tahsil etmekte gecikecek ve zorlanacaktır. 
Üstelik, eczaneyi devralan eczacının Kurum’a olan borçlarını ödeyebilmesi için de Kurum’la 
protokol yaparak gelir elde etmesi gerekmektedir.  

Anayasal ilkelere, kamu yararına ve ticari faaliyet özgürlüğüne aykırılık taşıyan dava 
konusu düzenlemenin iptali gerekmektedir. 

                             
10) Yönetmeliğin 6. maddesinin 7. fıkrası hukuka aykırıdır. 

 

      “(7) Sözleşme ve/veya SHS’nin türüne göre Kurum tarafından ilgili SHS’den teminat 
mektubu istenebilir. Teminat tutarının belirlenmesi ile teminat alınmasına ilişkin usul ve 
esaslar Kurum tarafından belirlenir.” 
 

Ancak; dava konusu düzenleme ile getirilen teminat mektubu sunma yükümlülüğü 
dayanak 5510 sayılı Kanun’la getirilen yükümlülükleri aşar niteliktedir. Nitekim; 5510 sayılı 
Kanun’un ‘Sağlık hizmetlerinin sağlanma yöntemi ve sağlık giderlerinin ödenmesi’ ödenmesi 
başlıklı 73. maddesinin 13. fıkrası şu şekildedir: 



 392 

“Kurum, gerçek veya tüzel kişilerden; ödeme kapsamındaki sağlık hizmetleri ve/veya 
ürün listelerine girmek için yapılan başvurulardan asgari ücretin yirmi katını geçmemek üzere 
başvuru ücreti, ilaç hariç olmak üzere diğer tıbbi malzeme ve ürünlerden listelerde kalmak 
için asgari ücretin üç katını geçmemek üzere yıllık aidat, fiyat düşüş talepleri hariç olmak 
üzere listelerdeki değişiklik taleplerinden her bir işlem için asgari ücret tutarını geçmemek 
üzere işlem ücreti, kamu kurumu niteliğinde tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşları ile yapılan 
protokollere dayalı sözleşmeler hariç olmak üzere sözleşme imzalamak için asgari ücretin on 
katını geçmemek üzere sözleşme ücreti alabilir, bu ücretleri imal ve ithal ürün gruplarına göre 
farklılaştırabilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurumca belirlenir.” 

 
Davalı Kurumun eczacılarla yaptıkları sözleşmeler, kamu kurumu niteliğinde tüzel kişiliği 

haiz meslek kuruluşları (Türk Eczacıları Birliği) ile yapılan protokollere dayalı sözleşmelerdir. 
Dayanak Kanun’a göre, davalı idarenin eczacılardan sözleşme ücreti dahi istemesi mümkün 
değilken, dava konusu düzenleme nedeniyle teminat mektubu istemesinin mümkün kılınması 
normlar hiyerarşisine aykırılık taşımaktadır. 
 

Öte yandan; eczacılar Kurum’dan alacaklarını zaten 90 gün sonra tahsil 
edebilmektedirler. Davalı Kurum eczacılara yapacağı ödemelerden kesinti suretiyle alacağını 
tahsil edebilmektedir.  

 

Üst hukuk normlarına, kamu yararına ve ticari faaliyet özgürlüğüne aykırılık taşıyan 
dava konusu düzenlemenin de iptali gerekmektedir. 

 

11) Yönetmeliğin 6. maddesinin 8. ve 9. fıkraları hukuka aykırıdır.  

Yönetmeliğin ‘Sözleşmelerin/protokollerin hazırlanması’ başlıklı 6. maddesinin 8. ve 9. 
fıkraları şu şekildedir: 

“(8) İlk defa sözleşme/protokol yapılacak SHS’ler, mahalli sağlık hizmeti sunumu 
ihtiyacı, kamu yararı, aktüeryaldenge, sözleşme talep eden SHS’lerin ve o bölgedeki 
diğer SHS’lerin niteliği değerlendirilerek Kurum tarafından belirlenir. 

 
(9) Yeni dönem için sözleşmesi/protokolü yenilenecek SHS’ler, Kurumca daha önce 

yapılan tespitler, hasta memnuniyeti, kamu yararı, aktüeryal denge ve verimlilik gibi ölçütler 
değerlendirilerek Kurum tarafından belirlenir.” 

 

Dava konusu düzenleme ile, ilk defa sözleşme/protokol yapmak veya 
sözleşmesini/protokolünü yenilemek isteyen eczacıların ticari faaliyet özgürlüğü, belirlenen 
muğlak ve müphem kriterler nedeniyle davalı idarenin insafına bırakılmaktadırlar. 

Öyle ki; dava konusu düzenleme nedeniyle, davalı Kurum tek taraflı olarak 
hazırlayacağı bir rapor veya bölgede çok sayıda sözleşmeli eczane olması gibi sebeplerle 
sözleşme imzalamaktan çekinebilecek ya da binlerce hastaya hizmet veren bir eczanenin 
sözleşmesini 1-2 hastanın memnuniyetsizlik içeren dilekçesi sebebiyle yenilemekten 
vazgeçebilecektir. 

Dava konusu düzenlemeler, açılma şartları, faaliyet ve denetimleri kanunlarla detaylı 
olarak belirlenmiş eczanelerin ticari faaliyet özgürlüğünü kısıtlamaktadır. Üstelik, eczacıların 
imzaladıkları protokollerde, protokole aykırı fiilleri ağır cezai şart ve fesih yaptırımlarına 
bağlanmıştır. 
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Serbest ekonomilerde, ihtiyaç bulunmayan yerde ya da ihtiyaçlara uymayan şekilde 
faaliyet gösteren eczaneler zaten kapanma/taşınma seçeneklerini değerlendirebilecekken, 
davalı idareye keyfi olarak sözleşme imzalamama yetkisi verilmesi nesnellik ve hukuki belirlilik 
ilkelerine uyarlık taşımamaktadır.   

Dava konusu düzenlemelerin de, hukuki güvenlik ilkesine ve kamu yararına aykırılık 
sebebiyle iptali gerekmektedir. 

 

12) Yönetmeliğin 5. maddesinin 17. fıkrası ve 7. maddesinin 2. fıkrasının 
f bendi hukuka aykırıdır.  

Yönetmeliğin ‘Genel ilkeler’ başlıklı 5. maddesinin 17. fıkrası şu şekildedir: 

“Sözleşmelerde/protokollerde, ek sözleşmelerin/ek protokolllerin SHS’ler tarafından 
imzalanmaması durumunda, sözleşmelerin/protokollerin feshedileceğine ilişkin hükümlere yer 
verilebilir.”   

 
Yönetmeliğin ‘Ek sözleşmelerin/ek protokollerin hazırlanması’ başlıklı 7. maddesinin 2. 

fıkrasının f bendi şu şekildedir: 
“f) Sözleşmede/protokolde ek sözleşme/ek protokol ile düzenleme yapılacağına ilişkin 

özel hüküm yer alması.” 
 
Dava konusu düzenlemeler, davalı idareye ek sözleşme/ek protokol adı altında tek 

taraflı iradesiyle her türlü düzenlemeyi yapma yetkisi vermekte, ek sözleşmeyi/ek protokolü 
imzalamayan sağlık hizmet sunucusunu sözleşmesinin/protokolünün feshedilmesi tehdidi 
altında bırakmaktadır. 

 
Ancak; tarafların serbest iradeleriyle imzaladıkları bir sözleşmeden söz edebilmek için, 

bu sözleşmedeki değişikliklerin de tarafların mutabakatıyla sağlanması gerektiği muhakkaktır. 
Dava konusu düzenleme ile hukuk devleti ilkesine aykırı olarak, davalı Kurum’a eczacılar 
aleyhine her türlü düzenleme yapma yetkisi verilmektedir.  

 
Dava konusu düzenlemelerin de, hukuki güvenlik ilkesine ve kamu yararına aykırılık 

sebebiyle iptali gerekmektedir. 

13) Dava konusu düzenlemelerin yürütmelerinin durdurulması 
gerekmektedir. 

Hukuk devleti ilkelerine ve kamu yararına aykırılık taşıyan, davalı idareyi objektif 

kriterlerden uzak, sınırsız bir yetkiyle donatan, birer sağlık hizmeti sunucusu olan eczacıların 

ticari faaliyet özgürlüklerini kısıtlayan, bu sebeple hastaların da eczanelere ve eczacılık 

hizmetine ulaşımını aksatan dava konusu düzenlemelerin savunulması mümkün değildir. 

 

Açıkça hukuka aykırılık taşıyan ve uygulanmaları halinde ileride telafisi güç veya 

imkânsız zararların doğmasına sebep olabilecek dava konusu düzenlemelerin davalının 

savunması beklenmeden yürütmelerinin durdurularak iptali gerekmektedir. 

 

HUKUKİ SEBEPLER : Anayasa, İdari Yargılama Usulü Kanunu, 6197 sayılı Eczacılar ve 

Eczaneler Hakkında Kanun, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ve sair ilgili tüm mevzuat 
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DELİLLER   : Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmeti Satın Alım 

Sözleşmelerinin/Protokollerinin Hazırlanması ve Akdedilmesine İlişkin Yönetmelik ve sair tüm 

hukuki deliller. 

 

SONUÇ ve İSTEM  : 

 Yukarıda açıklanan nedenler dikkate alınarak ve re’sen mahkemece tespit olunacak 

hususlar göz önünde bulundurularak, Sosyal Güvenlik Kurumu’nca 26.03.2016 tarih ve 29665 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmeti Satın Alım 

Sözleşmelerinin/Protokollerinin Hazırlanması ve Akdedilmesine İlişkin Yönetmelik’in 5. 

maddesinin 7. fıkrasının 2. cümlesinin, 13. ve 17. fıkralarının; 6. maddesinin 7., 8. 

ve 9. fıkralarının ve 7. maddesinin 2. fıkrasının f bendinin YÜRÜTMELERİNİN 

DURDURULMASI ve İPTALİNE, ayrıca yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa 

yükletilmesine karar verilmesini, her türlü yasal hakkımız saklı kalmak kaydıyla, saygılarımla 

arz ve talep ederim.  

                    Davacı TEİS Vekili 

                   Av. Yasemin ABASLI 

 

 

Ekler : 

1) 26.03.2016 tarih ve 29665 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik 

Kurumu Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmelerinin/Protokollerinin Hazırlanması ve 

Akdedilmesine İlişkin Yönetmelik 

2) Vekaletname 
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DANIŞTAY İLGİLİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA 
                                                                                     ANKARA 

 
 Yürütmenin durdurulması taleplidir. 

 
DAVACI   : Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) 

    Ziyabey Cad. 31/2 Balgat ANKARA 

VEKİLİ   : Av. Yasemin ABASLI 

      Strazburg Cad. 27/10 Sıhhiye ANKARA 

 

DAVALI   :  Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 

Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No:5 06520 ANKARA 

 
      
DAVANIN KONUSU :Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nca 28.03.2016 tarih ve 29667 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 6. ve 9. maddesi ile değiştirilen Eczacılar ve Eczaneler 

Hakkında Yönetmelik’in 16. maddesinin 1. fıkrasının ve 25. maddesinin 2. 

fıkrasınınyürütmesinin durdurularak iptali istemidir.  

AÇIKLAMALAR  : 

Müvekkil Sendika; Anayasanın 51. maddesi uyarınca kurulmuş olup, Sendikalar 

Kanunu ve Tüzüğünün verdiği yetki gereği üyelerinin hak ve menfaatlerini her türlü hukuki 

yolları kullanarak korumakla görevli bulunmaktadır. 

 Davalı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nca 28.03.2016 tarih ve 29667 sayılı Resmi 

Gazetede “Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik” yayınlanmıştır.Ancak; bu Yönetmeliğin bazı maddeleri hukuka aykırıdır ve 

yürütmelerinin durdurularak iptali gerekmektedir.Şöyle ki; 

1)Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik’in 6. maddesi ile değiştirilen Eczacılar ve Eczaneler Hakkında 
Yönetmelik’in 16. maddesinin 1. fıkrası hukuka aykırıdır. 

6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 5. maddesinin 8. fıkrası şu 
şekildedir:  

“Serbest eczanelerde, reçete sayısı ve/veya ciro gibi kriterlere göre belirlenen sayıda 
ikinci eczacı çalıştırılması zorunludur.” 

 
12.04.2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Eczacılar ve Eczaneler 

Hakkında Yönetmeliğin “İkinci eczacı ve yardımcı eczacı çalıştırılmasına ilişkin usül ve esaslar” 
başlıklı 16. maddesinin 1. fıkrasının ilk şekli şöyledir: 

 
“MADDE 16 – (1) Yıllık Katma Değer Vergisi hariç üç milyon Türk Lirası ve üzerinde 

ciro yapan serbest eczanelerde ikinci eczacı çalıştırılması zorunludur. Belirtilen meblağa 
eklenen her iki milyon Türk Lirası tutarındaki ciro için bir eczacı daha çalıştırılması gerekir. Bu 
rakam Kurum tarafından her yıl Türk Eczacıları Birliğinin de görüşü alınarak güncellenir ve 
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ilân edilir. Ciro bilgileri Türk Eczacıları Birliği tarafından her yıl nisan ayı içerisinde Kuruma 
gönderilir.” 

 
28.03.2016 tarih ve 29667 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Eczacılar ve Eczaneler 

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 6. maddesi ile değiştirilen 
fıkranın yeni hali şöyledir: 

“(1) Serbest eczanelerde, yıllık seksen bin reçete sayısının veya yıllık üç milyon Türk 
Lirası tutarında cironun aşılması halinde ikinci eczacı çalıştırılması zorunludur. Bu reçete sayısı 
veya ciroya eklenen yıllık her seksen bin reçete veya yıllık her üç milyon Türk Lirası ciro için 
ilave bir ikinci eczacı çalıştırılması gerekir. Reçete sayısı veya ciro verileri doğrultusunda 
çalıştırılması zorunlu ikinci eczacı sayısı en fazla üçtür. Reçete sayısı için bir önceki yıla ait 
Kurum verileri; ciro için Kuruma bildirilen KDV hariç hasılat esas alınır. Reçete sayısı ve ciro 
bilgilerinin her ikisinin de ikinci eczacı çalıştırılması için uygun olması halinde, daha fazla 
sayıda ikinci eczacı çalıştırılmasına imkân sağlayan veri esas alınır.  Reçete sayısı ve ciro 
verilerindeki yıllık değişim oranı doğrultusunda bu değerler Kurum tarafından Türk Eczacıları 
Birliğinin de görüşü alınarak güncellenir ve ilân edilir. Serbest eczanelere ait ciro bilgileri 
eczane mesul müdürü eczacı tarafından İlaç Takip Sistemi üzerinden her yıl Nisan ayında 
beyan edilir.  Ciro bilgilerini beyan etmeyen eczacıların İlaç Takip Sistemine erişimi, cironun 
beyan edildiği tarihe kadar geçici olarak engellenir.” 

 
Dava konusu düzenleme ile, serbest eczanelerde ikinci eczacı çalıştırılmasına dair 

zorunluluk yıllık 80.000 reçete sayısının veya yıllık 3.000.000-TL cironun aşılması şartına 
bağlanmıştır. Bu reçete sayısı veya ciroya eklenen yıllık her 80.000 reçete veya yıllık her 
3.000.000-TL ciro için ilave bir ikinci eczacı olmak üzere, en fazla 3 ikinci ecza çalıştırılması 
zorunlu kılınmıştır. Ancak; davalı idare tarafından reçete sayısına ve ciro miktarına dair 
rakamlar bilimsel bir araştırma yapmadan belirlenmiştir. Zira; ülkemizde yıllık 80.000 reçete 
sayısına ulaşan eczane yok denecek kadar azdır. 

Düzenlemeye göre, reçete sayısı ve ciro bilgilerinin her ikisinin de ikinci eczacı 
çalıştırılması için uygun olması halinde, daha fazla sayıda ikinci eczacı çalıştırılmasına imkân 
sağlayan verinin esas alınacak olması, esasen reçete sayısı kriterinin hiç uygulanmamasına 
neden olacaktır.  Dolayısıyla, sadece yüksek cirolu eczanelerin ikinci eczacı çalıştırması 
sağlanacak olup, bu durum düzenlemenin ruhuna ve amacına aykırılık taşımaktadır. 

Zira; yasa gerekçesinde ikinci eczacı çalıştırılması uygulamasının amacı, eczane 
açılmasının nüfusa göre belirlenmesi sonucu ortaya çıkacak istihdam daralmasının önüne 
geçmek ve eczacı başına düşen hasta sayısını azaltarak, eczane hizmetlerinden daha etkili bir 
biçimde yararlanılmasını sağlamak olarak belirlenmiştir. 

Ancak; bir eczanenin cirosunun yüksek olması, çok sayıda reçete karşıladığı ve iş 
yükünün ağır olduğu anlamına gelmemektedir. Örneğin; kanser ilaçları pahalı ilaçlardır. 
Kanser hastalarının sıkılıkla geldiği hastanelerin karşısında bulunan eczaneler, buralarda 
tedavi gören hastaların yüksek tutarlı reçetelerini karşılamakta ve karşıladıkları reçete sayısı 
az da olsa, ciroları yüksek olmaktadır. 

Öte yandan; bir eczanede satılan tek ürün ilaç değildir. Kozmetik ürünler, gıda 
takviyeleri, mamalar, gözlükler, veteriner tıbbi ürünleri vb. pek çok ürün eczanelerin yıllık 
cirosuna dahildir.  Bir eczanenin karşıladığı reçete sayısı az olmasına rağmen, optik ve 
kozmetik ürünleri çok satması sebebiyle de cirosu yüksek olabilmektedir.  

Davalı idarenin, serbest eczanelerde ikinci eczacı çalıştırılmasına dair esas aldığı yıllık 
80.000 reçete sayısının veya yıllık 3.000.000-TL cironun aşılması sınırlamalarını haklı 
gösterecek bir sebep bulunmamaktadır. Bu sebeplerle, davalı idarenin takdir hakkını kamu 
yararını dikkate almadan, keyfi olarak kullandığı dava konusu düzenlemenin yürütmesinin 
durdurularak iptali gerekmektedir. 
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2)Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik’in 9. maddesi ile değiştirilen Eczacılar ve Eczaneler Hakkında 
Yönetmelik’in 25. maddesinin 2. fıkrası hukuka aykırıdır. 

12.04.2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Eczacılar ve Eczaneler 
Hakkında Yönetmeliğin “Eczane ismi, levhası ve vitrini” başlıklı 25. maddesinin 2. fıkrasının ilk 
şekli şöyledir: 

“(2) Eczanelerin sadece görülebilir cephelerinden birine ve eczane olarak kullanılacak 
yerin sınırları içerisinde kalmak kaydıyla, eczanenin adını gösterir, özellikleri Türk Eczacıları 
Birliği tarafından standardize edilmiş ışıklı veya ışıksız levha konulur.” 

 
28.03.2016 tarih ve 29667 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Eczacılar ve Eczaneler 

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 9. maddesi ile değiştirilen 
fıkranın yeni hali şöyledir: 

 “(2) Eczanelerin görülebilir cephelerinden en az birine ve eczane olarak kullanılacak 
yerin sınırları içerisinde kalmak kaydıyla, eczanenin adını gösterir, özellikleri Türk Eczacıları 
Birliği tarafından standardize edilmiş ışıklı veya ışıksız levha konulur.” 

 
Her ne kadar dava konusu düzenleme ile yapılan değişiklikle, eczanelerin görülebilir 

cephelerinden en az birine eczanenin adını gösterir levha konulmasına izin verilmişse de, 
dava konusu düzenleme serbest eczacıların mağduriyetine neden olmaktadır. 

Davalı Kurum eczaneler arasında haksız rekabeti önlemek amacıyla zaten Elogolu ışıklı 
levhaların belirli standartlarda olmasını düzenlemiş, eczane önlerine totem tabela, afiş vb. 
cisimler konulmasını yasaklamıştır. Ancak; eczaneler sağlık hizmeti sunan kuruluşlardır, haksız 
rekabeti önlemek amacıylatüm eczanelerin tek tipisim levhası kullanmak zorunda bırakılması 
usulsüz ve yersizdir. 

Zira; nüfusun ve dolayısıyla eczane sayısının az olduğu bir bölge ile nüfus ve eczane 
sayısının yoğun olduğu bir bölgede faaliyet gösteren eczacıların ihtiyaçları farklı farklıdır.  

Öyle ki; bazen hastane karşısındaki bir caddede yan yana pek çok eczane 
bulunmaktadır. Cephe sayısı ve genişliği farklılık gösteren bütün bu eczanelerde aynı şekil ve 
büyüklükte E logosu bulunmaktadır.  

Ancak; cephe sayısı ve genişliği farklılık gösteren bütün bu eczanelerin aynı şekil ve 
büyüklükte isim levhası kullanmak zorunda bırakılması ticari faaliyet özgürlüğünü kısıtlamanın 
yanı sıra birçok karışıklığa da neden olacaktır. İşlek ve birçok eczanenin yan yana olduğu bir 
caddede bulunan eczanelerin kolayca fark edilebilmek için eczane sınırlarını aşmayacak 
şekilde istedikleri ebat ve renkte isim levhasını kullanmalarında haksız rekabet 
bulunmamaktadır. Zira; bu eczanelerin mali yükleri de farklı farklıdır. Ayrıca, isim levhalarının 
kolayca fark edilebilir olmasında hastalar açısından da kamu yararı vardır. 

Keza; dava konusu düzenleme Türkiye’de faaliyette bulunan tüm eczaneleri isim 
levhalarını yenileyerek sebepsiz olarak yüklü bir masrafa katlanmak zorunda bırakmaktadır. 
Bulunduğu belde veya mahallede tek olan eczanelerin böyle büyük bir masrafa sokulmasının 
haksız rekabeti önleme amacıyla savunulması mümkün değildir. 

Bu sebeplerle; ticari faaliyet özgürlüğünü kısıtlayan, hakkaniyete ve kamu yararına 
aykırılık taşıyan dava konusu düzenlemenin yürütmesinin durdurularak iptali gerekmektedir. 

3) Dava konusu düzenlemenin davalı tarafın savunması beklenmeden 
yürütmesinin durdurulması gerekmektedir. 

Yasal düzenlemelerin ilaç ve sağlık hizmetinin kesintiye uğramadan sunumunu 

sağlaması gerekmektedir. Ancak; dava konusu düzenlemelerin hem hastalar hem de eczacılar 

açısından “üstün bir kamu yararı” sağladığı gerekçesiyle savunulması mümkün değildir. 
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Yukarıda açıklanan sebeplerden ötürü, serbest eczacıların ticari faaliyet özgürlüğünü 

kısıtlayan, hukuka uyarlık taşımayan ve halen uygulanıyor olması, ileride telafisi güç veya 

imkânsız zararların doğmasına sebep olan,dava konusu düzenlemelerin davalının savunması 

beklenmeden yürütmesinin durdurularak iptali gerekmektedir. 

HUKUKİ SEBEPLER : Anayasa, idari Yargılama Usulü Kanunu,6197 sayılı Eczacılar ve 

Eczaneler Hakkında Kanunve sair ilgili tüm mevzuat 

DELİLLER   :12.04.2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik, 28.03.2016 tarih ve 29667 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik ve sair tüm hukuki deliller. 

SONUÇ ve İSTEM  : 

 Yukarıda açıklanan nedenler dikkate alınarak ve re’sen mahkemece tespit olunacak 

hususlar göz önünde bulundurularak, 28.03.2016 tarih ve 29667 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmeliğin YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve İPTALİNE, ayrıca yargılama giderleri ve 

vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, her türlü yasal hakkımız saklı 

kalmak kaydıyla, saygılarımla arz ve talep ederim.  

            Davacı TEİS Vekili 

                   Av. Yasemin ABASLI 

 

Ekler : 

1) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nca 28.03.2016 tarih ve 29667 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik 

2) Vekaletname 
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DANIŞTAY İLGİLİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA 
                                                                                     ANKARA 

 
 Yürütmenin durdurulması taleplidir. 

 
DAVACI   : Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) 

       Ziyabey Cad. 31/2 Balgat ANKARA 

VEKİLİ   : Av. Yasemin ABASLI 

      Strazburg Cad. 27/8 Sıhhiye ANKARA 

 

DAVALI   : T.C.Sosyal Güvenlik Kurumu  

    Ziyabey Cad. No:6 06520 Balgat ANKARA 

 
DAVANIN KONUSU :Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 30/04/2016 tarih ve 29699 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in 9. maddesi ile değiştirilen Sağlık Uygulama 

Tebliği’nin 4.1.4. numaralı maddesinin 4. fıkrasının e bendinin ve 11. maddesi ile 

değiştirilen aynı Tebliğin 4.4.1. numaralı maddesinin yürütmelerinin durdurularak 

iptali istemidir. 

AÇIKLAMALAR  : 

Müvekkil Sendika; Anayasanın 51. maddesi uyarınca kurulmuş olup, Sendikalar 

Kanunu ve Tüzüğünün verdiği yetki gereği üyelerinin hak ve menfaatlerini her türlü hukuki 

yolları kullanarak korumakla görevli bulunmaktadır. 

 Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 30/04/2016 tarih ve 29699 sayılı Resmi Gazetede 

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Tebliğyayımlanmıştır. Ancak, dava konusu Tebliğ ile getirilen bazı düzenlemeler  hukuka 

aykırıdır ve yürütmelerinin durdurularak iptali gerekmektedir. Şöyle ki; 

1) Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğ’in 9. maddesi ile değiştirilen Sağlık Uygulama Tebliği’nin 
4.1.4. numaralı maddesinin 4. fıkrasının e bendihukuka aykırıdır. 

Dava konusu Tebliğin 9. maddesi şu şekildedir: 

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 4.1.4 numaralı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

“(4) Bir ilacın Ülkemizde onaylanmış endikasyonu ve Kısa Ürün Bilgisinde tanımlanan 
dozu dışındaki her türlü kullanımı, Sağlık Bakanlığınca verilen endikasyon dışı ilaç kullanım 
onayı ile mümkündür. 

a) Bir ilacın ülkemizde onaylanmış endikasyonu dışındaki her türlü kullanımı için Sağlık 
Bakanlığı tarafından yayımlanan “Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı Kılavuzu”nda belirtilen 
esaslara da uyulacak olup, kılavuzda tanımlanmamış durumlar için hasta bazında Sağlık 
Bakanlığı endikasyon dışı ilaç kullanımı onayı aranır. 

b) Kurum web sayfasında yayımlanan EK-4/D Listesinde yanında (*) yıldız işareti 
bulunmayan ilaçların, söz konusu listede ilişkilendirilen hastalıklarda kullanımı halinde Sağlık 
Bakanlığı endikasyon dışı ilaç kullanım onayı aranmaz. 
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c) Sağlık Bakanlığı tarafından verilen endikasyon dışı ilaç kullanım onaylarında, bu onay 
için süre belirtilmemiş ise rapor yenilenmesinde yeni onay aranmaz. 

ç) Endikasyon dışı ilaç kullanım onayı aranacak ilaçlar için reçeteler ve sağlık raporları 
ilgili uzman hekim/hekimlerce düzenlenir. 

d) Bir ilacın ülkemizde onaylanmış endikasyonunda tanımlı olmayıp, SUT’ta özel 
düzenleme olarak yer alan koşulu dışında kullanımı, Sağlık Bakanlığınca hasta bazında 
verilen endikasyon dışı ilaç kullanım onayı ile mümkündür. 

e) EK-4/A Listesinde yer alan ve SUT’ta endikasyona dayalı özel düzenlemesi olan bir 
ilacın, bu düzenlemenin yürürlük tarihinden sonra Sağlık Bakanlığınca sonradan ilacın 
ülkemizdeki ruhsatlı endikasyonlarına yeni bir endikasyoneklenmesi halinde; ilacın eklenen 
yeni endikasyonda kullanımı, Sağlık Bakanlığınca hasta bazında verilen endikasyon dışı ilaç 
kullanım onayı ile mümkündür. 

f) Bu fıkranın (d) ve (e) bentlerinde tanımlanan ilaçlara ilişkin bedeller, Sağlık 
Bakanlığınca hasta bazında verilenendikasyon dışı ilaç kullanım onayına dayanılarak Kurumca 
karşılanır. Bu ilaç kullanımları “10/2/2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği” kapsamında “İlaç Geri Ödeme 
Komisyonu” tarafından maksimum süre içerisinde karara bağlanarak belirtilen yürürlük tarihi 
ile SUT’tayayımlanır ve/veya Kurum web sayfasında duyurulur ve yürürlük tarihinden itibaren 
bu koşullar dahilinde bedelleri Kurumca karşılanır. 

g) Bu madde kapsamında Sağlık Bakanlığınca verilen endikasyon dışı ilaç kullanım 
onayına dayanılarak ödemesi yapılacak ilaçların rapor ve reçeteleme koşulları için Bakanlıkça 
verilmiş onay kabul edilir. 

ğ) Bu maddenin yürürlük tarihi öncesinde düzenlenmiş endikasyon dışı ilaç kullanım 
onayları bu madde hükümleri kapsamında değerlendirilir.” 

 
Bilindiği gibi, ülkemizde ilaçlar Sağlık Bakanlığından izin alınarak satışa sunulmakta ve 

kısa ürün bilgilerinde hangi endikasyon için onaylı oldukları yazmaktadır. Şayet; hekim, 
hastası için bir ilacın onaylı endikasyonu dışında kullanılmasını gerekli görürse, Türkiye İlaç ve 
Tıbbi Cihaz Kurumu’na başvurulmaktadır. 

Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.1.4. numaralı maddesinin 4. fıkrasında bu hususlar 
düzenlenmiş;  ancak e bendinde “EK-4/A Listesinde yer alan ve SUT’ta endikasyona dayalı 
özel düzenlemesi olan ilaçlara, sonradan Sağlık Bakanlığınca yenibir endikasyoneklenmesi 
halinde; ilacın eklenen yeni endikasyonda kullanımının, Sağlık Bakanlığınca hasta bazında 
verilen endikasyon dışı ilaç kullanım onayı ile mümkün olacağı” düzenlenmiştir. 

Bu düzenleme açıkça hukuka aykırı olduğu gibi, kendi başına da çelişkilidir.  
Şöyle ki; EK-4/A Listesinde yer alan ve SUT’ta endikasyona dayalı özel düzenlemesi 

olan bir ilaca, daha sonra Sağlık Bakanlığınca nöropatik ağrı endikasyonu eklenmiş olsun. 
Eczacı böyle bir ilaç nöropatik ağrı teşhisi ile reçete edildiğinde, Sağlık Bakanlığınca ilacın 
prospektüsünenöropatik ağrı eklenmiş olmasına rağmen, reçeteyi karşılayamayacak, Sağlık 
Bakanlığı bağlı kuruluşu olan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan Endikasyon Dışı 
Kullanım İzni alınması gerektiğini söyleyecektir.  

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ise ilacın o hastalıkta endikasyonu olmasına rağmen 
yokmuş gibi Endikasyon Dışı Kullanım İzni verecek ya da izin vermeyerek hastanın tedavisinin 
engellenmesine neden olacaktır. Kurum izin verse de, emek ve zaman kaybı yaşanacak, 
hastanın yaşamı tehlikeye atılmış olacaktır.   

Hal böyleyken; eczacı ilaç endikasyona uygun olduğu için reçeteyi karşılarsa, Tebliğin 
4.1.4. numaralı maddesinin 4. fıkrasının f bendi gereğince davalı Kurum ödeme 
yapmayacaktır. Söz konusu ilaçlar, pahalı ilaçlar olduğu için eczacılar tıbbi veya hukuki bir 
açıklaması olmayan maddi zarara uğrayacaklardır. 

1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri 
Temel Kanunu ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de ilacı ruhsatlandırma, izin ve fiyat verme işlerini 
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yürütmeye Sağlık Bakanlığı’nın yetkili olduğu açıkça belirtilmiştir. Ülkemizde sağlık otoritesi 
olan ve ilaçların kısa ürün bilgisini belirleme yetkisine sahip olan Sağlık Bakanlığı’nın 
onayladığı endikasyonun, geri ödeme kurumu olan davalı Sosyal Güvenlik Kurumu’nca kabul 
edilmemesinin, Sağlık Bakanlığı bağlı kuruluşu Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan 
Endikasyon Dışı Kullanım İzni alınmasının gerekli kılınmasının hukuki bir dayanağı olmadığı 
gibi kamu yararı sağlaması da mümkün değildir. 

Pek çok ilaçtaki etken maddenin sonradan farklı faydaları tespit edilebilmektedir. 
Hastaların eklenen bu yeni tanıya uygun ilaç alma hakkının kısıtlanması sağlık hakkının 
ihlaline neden olmaktadır. 

Bu sebeplerle, yetki gaspı niteliğinde olan ve kamu yararı taşımayan dava konusu 
düzenlemenin iptali gerekmektedir.  

 

2) Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğ’in 11. maddesi ile değiştirilen Sağlık Uygulama Tebliği’nin 
4.4.1. numaralı maddesi hukuka aykırıdır. 

Dava konusu Tebliğin 11. maddesi şu şekildedir: 

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 4.4.1 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“4.4.1 – Uygulanacak indirim oranları 
(1) Depocuya satış fiyatı 3,83 (üç virgül seksenüç) TL ve altında olan ilaçlar için kamu 

kurum iskontosuuygulanmaz (özel iskontolar saklı kalmak kaydıyla). 
(2) Depocuya satış fiyatı 3,84 (üç virgül seksendört) TL’nin (dahil) üzerinde olan ilaçlara 

kamu kurum iskontosuolarak %10 veya %11 baz iskonto uygulanır. 
(3) Aşağıdaki fıkralarda konu edilen kamu kurum iskontoları ve 

ilave iskonto uygulamalarında ilaçların, orijinal,jenerik, yirmi yıllık gibi durumlarının 
belirlenmesinde Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmış olan düzenlemeler esas alınır. İlaçlarda 
oluşabilecek durum değişikliklerine ilişkin iskonto uygulamaları Kurum tarafından 
değerlendirilir. 

(4) 20 yıllık ilaçlardan; 
a) Depocuya satış fiyatı 3,84 (üç virgül seksendört) TL (dahil) ile 7,32 (yedi 

virgül otuziki) TL (dahil) arasında olan ilaçlara; %0 iskonto uygulanır. 
b) Depocuya satış fiyatı 7,33 (yedi virgül otuzüç) TL (dahil) ile 11,02 

(onbir virgül sıfıriki) TL (dahil) arasında olan ilaçlara; %10 baz iskonto uygulanır. 
c) Depocuya satış fiyatı 11,03 (onbir virgül sıfırüç) TL ve üzerinde olan, referansı olan 

ve referansı olmayıp imalat kartına göre fiyat alan ilaçlara; %28 iskonto (baz iskonto %11 + 
%17 ilave iskonto) uygulanır. 

ç) Depocuya satış fiyatı 11,03 (onbir virgül sıfırüç) TL ve üzerinde olan, referansı 
olmayan ilaçlara; referans fiyat alana kadar %40 iskonto (baz iskonto %11 + %29 
ilave iskonto) uygulanır. 

(5) Jeneriği olmayan orijinal ilaçlardan; 
a) Depocuya satış fiyatı 3,84 (üç virgül seksendört) TL (dahil) ile 7,32 (yedi 

virgül otuziki) TL (dahil) arasında olan ilaçlara; %10 baz iskonto uygulanır. 
b) Depocuya satış fiyatı 7,33 (yedi virgül otuzüç) TL (dahil) ile 11,02 

(onbir virgül sıfıriki) TL (dahil) arasında olan ilaçlara; %31 (baz iskonto %11 + %20 
ilave iskonto) iskonto uygulanır. 

c) Depocuya satış fiyatı 11,03 (onbir virgül sıfırüç) TL ve üzerinde olan ilaçlara; 
%41 iskonto (baz iskonto %11 + %30 ilave iskonto) uygulanır. 

(6) Jeneriği olan orijinal ilaçlar ile jenerik ilaçlardan; 
a) Depocuya satış fiyatı 3,84 (üç virgül seksendört) TL (dahil) ile 7,32 (yedi 

virgül otuziki) TL (dahil) arasında olan ilaçlara; %10 baz iskonto uygulanır. 
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b) Depocuya satış fiyatı 7,33 (yedi virgül otuzüç) TL (dahil) ile 11,02 
(onbir virgül sıfıriki) TL (dahil) arasında olan ilaçlara; %18 iskonto (baz iskonto %11 + % 7 
ilave iskonto) uygulanır. 

c) Depocuya satış fiyatı 11,03 (onbir virgül sıfırüç) TL ve üzerinde olan ilaçlara; 
%28 iskonto (baz iskonto %11 + %17 ilave iskonto) uygulanır. 

(7) Depocuya satış fiyatı 3,84 (üç virgül seksendört) TL ve üzerinde olan kan ürünleri, 
tıbbi mamalar,radyofarmasötik ürünler ile enteral beslenme ürünlerine; 
%11 baz iskonto uygulanır. 

(8) Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunun belirlediği ve EK-4/A Listesinde 
ayrıca belirtilen ilaçlar için bu maddenin (4), (5) ve (6) numaralı fıkraları uygulanmaz. 

(9) Piyasaya verilecek, mevcut EK-4/A Listesinde bulunmayan yeni moleküller ile 
tedaviye yenilik getirecek ürünlerin EK-4/A Listesine kabulü halinde, bu ürünler listeye girdiği 
tarihten itibaren 1 yıl süre ile ilave ıskontolardanmuaf tutulur. Molekülün 
ilave iskontodan muafiyeti açısından 1 yıllık süresi, tüm farmasötik formları için listeye ilk 
giren forma uygulanan süre bitiminde sona erer. 

(10) Referansın altında fiyat almış jeneriği olmayan orijinal ilaçlar ile orijinali 
olmayan jenerik ilaçların kamu kurum iskontoları üzerinden yapılacak mahsuplaşma işleminde 
yukarıdaki fıkralarda tanımlanan ilave iskontolar da dikkate alınacaktır. 

(11) Hastaneler, yatarak tedavilerde kullandıkları ve kendi eczanelerinden temin 
ettikleri ilaçlara da yukarıda belirtilen esaslara göre kamu kurum iskontosu ile %3,5 oranında 
eczacı indirimi uygulayarak fatura edeceklerdir. Serbest eczane satışı olmayan ve Sağlık 
Bakanlığı tarafından “depocu fiyatlı ilaçlar” şeklinde tanımlanan ürünlere, depocu satış fiyatı 
üzerinden EK-4/A Listesinde gösterilen indirim oranları (özel iskontolar dahil) uygulanır, 
ayrıca eczacı indirimi uygulanmaz. 

(12) Sağlık Bakanlığı tarafından perakende satış fiyatı verilen ürünlere, perakende satış 
fiyatı üzerinden EK-4/A Listesinde gösterilen indirim oranları (özel iskontolar dahil) 
uygulanmak suretiyle, ilaçların indirimli bedeli (kamu fiyatı) bulunur. Ayrıca tüm ilaçlara 
indirimli bedel üzerinden eczacı indirimi yapılır.” 

Dava konusu düzenleme ile ilaçlarda uygulanacak iskonto oranlarına ilişkin esaslara 
yer verilmiştir. Ancak; dava konusu düzenlemede ilaç firmalarının söz konusu iskontoları 
uygulamaması halinde ne gibi bir yaptırımla karşılaşacağı düzenlenmediği gibi, eczacıların 
raflarında bulunan ilaçlarda oluşacak zararların giderilmesine yönelik bir düzenleme de 
yapılmamıştır. Bu durum, eczacıları kabul edilemez bir yükün altına sokması sebebiyle hukuka 
uyarlık taşımamaktadır. 

Zira; firmalar bazı ilaçlarda bahsi geçen iskontoları yapmamaktadır. Bu durumda, ilaç 
depoda bulunsa dahi, hastaya verilememekte, verilse eczacının zararına neden olmaktadır. 

Eczacıların eczanede bulunan ilacı hastaya vermemesi ya da ilacı verip hastadan fark 
alması Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi 
Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol”e aykırılık taşımakta, eczacının cezai şart/fesih 
gibi yaptırımlarla karşılaşmasına neden olmaktadır. 

Firmalar açısından hiçbir yaptırım içermeyen, bu sebeple eczanelerin ekonomik 

yapılarını zarara uğratan ve halk sağlığını tehdit eden dava konusu düzenlemenin iptali 

gerekmektedir. 

3) Dava konusu düzenlemelerin davalının savunması beklenmeden 
yürütmelerinin durdurulması gerekmektedir. 

Yasal düzenlemelerin ilaç ve sağlık hizmetinin kesintiye uğramadan sunumunu 

sağlaması gerekmektedir. Ancak; dava konusu düzenlemelerin hem hastalar hem de eczacılar 

açısından “üstün bir kamu yararı” sağladığı gerekçesiyle savunulması mümkün değildir. 
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Yukarıda açıklanan sebeplerden ötürü, hastaların ilaca ve eczacılık hizmetine ulaşımını 

kısıtlayan, serbest eczacılarınsa ekonomik yapılarını tehdit eden, hukuka uyarlık taşımayan ve 

halen uygulanıyor olması, ileride telafisi güç veya imkânsız zararların doğmasına sebep 

olan,dava konusu düzenlemelerin davalının savunması beklenmeden yürütmesinin 

durdurularak iptali gerekmektedir. 

 

HUKUKİ SEBEPLER : Anayasa, idari Yargılama Usulü Kanunu,1262 sayılı İspençiyari ve 

Tıbbi Müstahzarlar Kanunu, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve 663 sayılı Sağlık 

Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 5502 sayılı Sosyal Güvenlik 

Kurumu Kanunu, 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunve sair ilgili tüm mevzuat 

 

DELİLLER   :Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 30/04/2016 tarih ve 29699 

tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğve sair tüm hukuki deliller. 

SONUÇ ve İSTEM  : 

 Yukarıda açıklanan nedenler ve re’sen mahkemece tespit edilecek sair iptal nedenleri 

ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 30/04/2016 tarih ve 29699 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlananSosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Tebliğ’in 9. maddesi ile değiştirilen Sağlık Uygulama Tebliği’nin 

4.1.4. numaralı maddesinin 4. fıkrasının e bendinin ve 11. maddesi ile değiştirilen 

aynı Tebliğin 4.4.1. numaralı maddesinin YÜRÜTMELERİNİN DURDURULMASINA ve 

İPTALİNE, ayrıca yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar 

verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 26.05.2016 

 
          Davacı TEİS Vekili 
                  Av. Yasemin ABASLI 
 
 
Ekler : 

1-) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 30/04/2016 tarih ve 29699 tarihli Resmi 
Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğ 
2-) Vekaletname 
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DANIŞTAY İLGİLİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA 
                                                                                     ANKARA 

 
 Yürütmenin durdurulması taleplidir. 

 
DAVACI   : Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) 

       Ziyabey Cad. 31/2 Balgat ANKARA 

VEKİLİ   : Av. Yasemin ABASLI 

      Strazburg Cad. 27/8 Sıhhiye ANKARA 

 

DAVALILAR   :  1-T.C.Sosyal Güvenlik Kurumu  

    Ziyabey Cad. No:6 06520 Balgat ANKARA 

2- Türk Eczacıları Birliği  
WillyBrandt Sok. No:906690 ANKARA 

      
DAVANIN KONUSU : Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türk Eczacıları Birliği arasında 01/04/2016 

tarihinde imzalanan Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği 

Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol”ün3.4. maddesinin 1. ve 3. fıkralarında 

yer alan “bir önceki yıl satış hasılatı(KDV hariç) üzerinden” ibarelerinin, 4.2.3. 

maddesinin 2. fıkrasının son cümlesinin, 5.3.5. maddesinin son cümlesinde yer 

alan “hastanın ilaç alım tarihinden itibaren 60 (altmış) günü geçmeyecek sürede” 

ibaresinin, 7.9. maddesinin 2. cümlesinde yer alan “eczanelerin bir önceki yıl satış 

hasılatına göre” ibaresinin, Protokoleki Ek-4’ün 12. Maddesinin ve Protokoleki Ek-

4’ün 14. maddesinin ç fıkrasının yürütmelerinin durdurularak iptali istemidir. 

AÇIKLAMALAR  : 

Müvekkil Sendika; Anayasanın 51. maddesi uyarınca kurulmuş olup, Sendikalar 

Kanunu ve Tüzüğünün verdiği yetki gereği üyelerinin hak ve menfaatlerini her türlü hukuki 

yolları kullanarak korumakla görevli bulunmaktadır. 

 Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi 

Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türk Eczacıları Birliği 

arasında 01/04/2016 tarihinde imzalanmıştır. Ancak, dava konusu Protokolde yer alan bazı 

düzenlemeler hukuka aykırıdır ve yürütmelerinin durdurularak iptali gerekmektedir. Şöyle ki; 

1)Protokolün 3.4. maddesinin 1. ve 3. fıkralarında yer alan “bir önceki yıl 
satış hasılatı(KDV hariç) üzerinden” ibareleri hukuka aykırıdır. 

Protokolün 3.4. maddesi şu şekildedir: 
“3.4. Eczacı indirim oranları, bir önceki yıl satış hasılatı (KDV hariç) üzerinden aşağıda 

belirtildiği şekilde uygulanacaktır; 
700.000 TL’ye kadar satış hasılatı olan eczaneler tarafından %0 indirim, 
700.001 TL ile 900.000 TL arasında satış hasılatı olan eczaneler tarafından %0,75 indirim, 
900.001 TL ile 1.500.000 TL arasında satış hasılatı olan eczaneler tarafından % 2,20 indirim, 
1.500.000 TL üzerinde satış hasılatı olan eczaneler tarafından % 2,75 indirim. 
İmalatçı ve ithalatçı indirimi yapılarak depocuya satış fiyatı üzerinden depocu ve eczacı kar 
oranları uygulandıktan sonra ulaşılan fiyattan eczane indirimi yapılır. 
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Bununla birlikte bir önceki yıl satış hasılatı (KDV hariç) üzerinden her reçete başına; 
200.000 TL’ye kadar satış hasılatı olan eczacıya 3 (üç) TL, 
200.001 TL ile 400.000 TL arasında satış hasılatı olan eczacıya 2,50 (iki buçuk) TL, 
400.001 TL ile 700.000 TL arasında satış hasılatı olan eczacıya 1,50 (bir buçuk) TL, 
700.001 TL ile 900.000 TL arasında satış hasılatı olan eczacıya 75 (yetmişbeş) Kuruş, 
900.001 TL ile 1.200.000 TL arasında satış hasılatı olan eczacıya 50 (elli) Kuruş, 
1.200.001 TL ile 1.500.000 TL arasında satış hasılatı olan eczacıya 40 (kırk) Kuruş, 
1.500.001 TL üzerinde satış hasılatı olan eczacıya 30 (otuz) Kuruş, 
hizmet bedeli ödenir. 
Bir önceki yıl satış hasılatı olmayan ve yeni açılan eczaneler için en düşük indirim oranı ve en 
yüksek hizmet bedeli uygulanır. 
Ayrıca mobil reçeteler ile soğuk zincir ilaçları içeren reçetelerde, reçete başı hizmet bedeli 
%50 artırımlı olarak ödenir. 
Mobil reçetelerde “Mobil Reçete Kaşesi” bulunması veya hekim tarafından “Mobil Reçete” 
ibaresinin yazılması zorunludur. 
Yıllık reçete sayısında mücbir sebepler hariç, olağanüstü artma veya azalma olması halinde 
hizmet bedeli yeniden değerlendirilir.” 
 
 Dava konusu düzenleme ile,eczacılara uygulanacak indirim oranları ve reçete başına 
ödenecek hizmet bedelleri kademeli olarak belirlenmiştir. Ancak; bu rakamlar belirlenirken 
eczacıların davalı Sosyal Güvenlik Kurumu’na yaptığı satışlar değil, tüm satışları esas 
alınmıştır. Bu durum, hakkaniyete aykırılık taşımaktadır. Şöyle ki; 

Bir eczanede satılan tek ürün ilaç değildir. Kozmetik ürünler, gıda takviyeleri, 
mamalar, gözlükler, veteriner tıbbi ürünleri vb. pek çok ürün eczanelerin yıllık satış hasılatını 
oluşturmaktadır. Öte yandan; bir eczaneden satılan tüm ilaçlar SGK’ya fatura edilmemekte, 
kişiler bedelini kendileri ödeyerek de ilaç satın almaktadırlar. Eczaların davalı SGK’ya her yıl, 
hatta her ay kaç liralık satış yaptığı davalı Kurum kayıtlarından kolayca tespit edilebilmekte 
iken, eczacıların eczanelerinde yaptıkları tüm satışların ödemeye konu edilmesi haksız ve 
mesnetsizdir. 

Örneğin, dava konusu düzenleme nedeniyle bir önceki yıl satış hasılatı 1.000.000 TL 
olan eczacılara uygulanan eczacı indirim oranı %2,20; hizmet bedeli reçete başına 50 
Kuruştur. Oysa;bir önceki yıl satış hasılatı 1.000.000 TL olan eczacılar arasında, davalı 
Kuruma 600.000 TL, 800.000 TL ve 950.00 TL satış yapan eczacılar vardır. Bu sebeple, 
eczacılara uygulanacak indirim oranları ve reçete başına ödenecek hizmet bedelleri 
belirlenirken davalı Kuruma yapılan satışların esas alınması adil bir değerlendirme yapılmasını 
sağlayacak ve maddenin amacına uygunluk sağlayacaktır. Dava konusu düzenleme, davalı 
Kurum dışındaki satışları yüksek olan eczacıları yüksek indirim oranları uygulayarak ve daha 
az hizmet bedeli ödeyerek cezalandırmaktadır.  

Eczacılara uygulanacak indirim oranları ve reçete başına ödenecek hizmet bedelleri 
belirlenirken davalı Kurum’a yapılan satışların esas alınması gerekirken, tamamen eczanenin 
iç işleyişi ve ticari başarısı ile ilgili olan ve Kurum satışları dışındaki tüm satışları kapsayan 
“yıllık satış hasılatı”nın esas alınması hukuka uyarlık taşımamaktadır.  

Kurum birçok özel ve tüzel kişiden mal veya hizmet satın almakta, bu kişilerle 
imzaladığı sözleşmelerde satın aldığı mal veya hizmet miktarına göre indirim talep etmekte, 
muhatabının diğer satışlarını ise kendi alımında yapılacak iskontoya konu etmemektedir.  

Anayasamızda yer alan eşitlik ilkesi gereğince, eczacıların da davalı SGK ile yaptıkları 
sözleşmelerde sadece davalı Kuruma yaptıkları satışların esas alınmasının sağlanması için 
dava konusu düzenlemenin iptali gerekmektedir. 

2) Protokolün 4.2.3. maddesinin 2. fıkrasının son cümlesi hukuka aykırıdır. 

Protokolün 4.2.3.maddesi şu şekildedir: 
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“4.2.3. Reçetelerin, faturaların ve fatura eki listelerin sorumluluğu Kurum tarafından 
teslim alınıncaya kadar (kimin tarafından teslim edildiğine bakılmaksızın) eczacıya aittir. 

Fatura Kuruma teslim edildikten sonra fatura eki belgelerin/reçetelerin eksik teslim 
edildiğinin eczacı tarafından fark edilmesi veya Kurum tarafından örnekleme sırasında fark 
edilmesi durumunda eczacının Kuruma gerekçesi ile birlikte belgeler/reçeteleri ibraz etmesi 
halinde söz konusu evrak Kurum tarafından teslim alınır. Bir takvim yılı içerisinde söz konusu 
durumun 2 (iki)’nin üzerinde tekrarlanması halinde reçete/reçetelerin tutarının %20 tutarında 
cezai şart uygulanarak reçeteler teslim alınır.”  

Dava konusu maddede, Kuruma teslim edilen fatura eki belgelerin/reçetelerin eksik 
olduğunun eczacı ya da Kurum tarafından fark edilmesi halinde, eczacının gerekçesini 
açıklayarak sonradan belgeleri/reçeteleri teslim edebileceği kabul edilmiştir. Zira; son derece 
insani gerekçelerle belge ve reçetelerde eksiklik olması mümkündür. 

Ancak, son cümlede bir takvim yılı içerisinde söz konusu durumun 2’den fazla 
tekrarlanması halinde reçete/reçetelerin tutarının %20 tutarında cezai şart uygulanacağının 
düzenlenmesi hukuka uyarlık taşımamaktadır. Eczacının sehven sebep olduğuve 
giderebileceği bir eksikliğin varlığını kabul edip, giderilen ve gerekçesi sunulan bu eksiklik 
nedeniyle cezai şart uygulanacağının kabulü hakkaniyete aykırılık taşımaktadır.  

3) Protokolün 5.3.5. maddesinin son cümlesinde yer alan “hastanın ilaç 
alım tarihinden itibaren 60 (altmış) günü geçmeyecek sürede” ibaresi hukuka 
aykırıdır. 

Protokolün 5.3.5. maddesi şu şekildedir: 

“5.3.5. Kurum, İl Sağlık Müdürlüğü veya Eczacı Odası tarafından eczanede yapılan 
denetimde, reçete sahibi veya ilacı alan kişiye teslim edilmeyen ilaçlara ait reçetelerin 
Kuruma fatura edildiğinin tespiti halinde ilaç bedelinin 2 (iki) katı tutarında cezai şart 
uygulanarak eczacı uyarılır. Tekrarı halinde ilaç bedelinin 10 (on) katı tutarında cezai şart 
uygulanarak sözleşme feshedilir ve 6 (altı) ay süre ile sözleşme yapılmaz. Ancak, Kurum 
tarafından yapılacak soruşturma neticesinde hastaya teslim edilmek üzere hastanın ilaç alım 
tarihinden itibaren 60 (altmış) günü geçmeyecek sürede ilaçların eczanede bekletildiğinin 
saptanması halinde bu madde hükmü uygulanmaz.” 

Dava konusu düzenleme ile, eczacının eczaneye gelen reçete muhteviyatını tamamen 
veya kısmen reçete sahibi veya ilacı alan kişiye teslim etmemesine rağmen, o reçeteyi davalı 
Sosyal Güvenlik Kurumu’na fatura etmesi halinde cezai şart ve fesih uygulanacağı 
düzenlenmiş, fakat bu ilaçların hastaya teslim edilmek üzere eczanede bekletiliyor olabileceği 
kabul edilerek, eczacıya hastanın ilaç alım tarihinden itibaren 60 günlük bir süre tanınmıştır. 
Ancak; getirilen 60 günlük sınırlama haksız ve hukuka aykırıdır. 

Zira; Protokolün 3.6. maddesine göre, reçete muhteviyatı ilaçlar bölünemez, reçetede 
yer alan tüm ilaçların aynı eczane tarafından verilmesi ve fatura edilmesi zorunludur. Oysa, 
reçete muhteviyatı eczanede eksiksiz bulunmuyor olabilir. Örneğin; reçetesinde 4 kalem ilaç 
bulunan hasta, eczanede bulunan iki ilacı almakta, ikisini ise daha sonra almak üzere 
eczaneden ayrılmaktadır. Eczacı bu ilaçları depodan getirterek temin etmektedir. Hasta bu 
arada yaz tatiline, köye, yaylaya vb. gitmekte, 3-4 ay sonra geri gelip ilaçlarını istemektedir. 
Ancak, dava konusu ibare nedeniyle eczacının söz konusu ilaçları eczanesinde 60 günden 
daha fazla süre bekletmesi mümkün değildir. Üstelik, 60 gün içinde teslim alınmayan bu 
ilaçların imhası milli servetimize zarar vermektedir. İlaçlar karekodlu oldukları için sehven ya 
da bilerek başkasına satılmaları da mümkün değildir. 
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Eczacının eczaneye gelen reçete muhteviyatını teslim etmesi asıldır. Nitekim; 
eczanede bulunan ilacın verilmemesi halinde uygulanacak yaptırımlar, Protokolün 5.3.1. 
maddesinde düzenlenmiştir. Yine, hastanın söz konusu reçetenin gerçek olmadığını, doktora 
muayene olmadığını iddia etmesi halinde, Kuruma sahte reçete fatura edilmesi sebebiyle 
uygulanacak yaptırımlar Protokolün 5.3.10. maddesinde düzenlenmiştir. 

Dava konusu maddede ise, eczacının reçetedeki ilaçları teslim etmemesi hali için 
yaptırım düzenlenmiş, fakat eczacının hasta geldiğinde ilaçların eczanede bulunmaması 
sebebiyle teslim edememesi ve hastaya teslim etmek üzere bu ilaçları getirtip bekletiyor 
olabileceği öngörülmüştür. Bu durumda, eczacının hastanın ilaç almasını engelleme kastı 
yoktur. Eczacının davalı Kurumu zarara uğratma kastı da yoktur. Dolayısıyla, zaman 
sınırlaması mesnetsizdir. 

Eczacıların eczanede ilaçları hastaya teslim edilmek üzere “hastanın ilaç alım 
tarihinden itibaren 60 (altmış) günü geçmeyecek sürede” bekletebileceği şeklindeki 
düzenlemenin yasal bir dayanağı olmadığı gibi, hastaların ve eczacıların mağduriyetine sebep 
olması nedeniyle kamu yararına hizmet etmesi de mümkün değildir. 

 

4) Protokolün 7.9. maddesinin 2. cümlesinde yer alan “eczanelerin bir 
önceki yıl satış hasılatına göre” ibaresi hukuka aykırıdır. 

Protokolün 7.19. maddesi şu şekildedir: 

“7.19. Bu protokolün sözleşme metni olarak basım ve dağıtımı Türk Eczacıları Birliği 
tarafından yapılır. Sözleşme bedeli eczanelerin bir önceki yıl satış hasılatına göre kademeli 
olarak TEB merkez heyetince belirlenir. Ayrıca Kurumca talep edilmesi halinde kitap, broşür 
vb. dokümanların basım ve dağıtımı Türk Eczacıları Birliği tarafından yapılır.” 

Dava konusu düzenleme ile, serbest eczacıların davalı Sosyal Güvenlik Kurumu ile 
imzalayacakları sözleşme bedellerinin, eczanelerin bir önceki yıl satış hasılatına göre 
belirleneceği düzenlenmiştir. Ancak; yukarıda açıklandığı gibi, eczacıların davalı Kurum’la 
imzalayacakları sözleşme bedeli belirlenirken, Kurum’a yapılan satışlar yerine, tamamen 
eczanenin iç işleyişi ve ticari başarısı ile ilgili olan ve Kurum satışları dışındaki tüm satışları 
kapsayan “yıllık satış hasılatı”nın esas alınması hukuka uyarlık taşımamaktadır. 

Zira; bir eczanede satılan tek ürün ilaç değildir. Bazı eczanelerin yıllık satış hasılatının 
önemli kısmını kozmetik ürünler, gıda takviyeleri, mamalar, gözlükler, veteriner tıbbi ürünleri 
vb. oluşturmaktadır. Ayrıca, vatandaşlar eczanelerden bedelini kendileri ödeyerek de ilaç 
satın almaktadırlar. 

Dava konusu düzenleme, davalı Kurum dışındaki satışları yüksek olan eczacıların 
mağduriyetine neden olmaktadır.Serbest eczacıların davalı Sgkile imzalayacakları sözleşme 
bedellerinin, bir önceki yıl satış hasılatlarına göre belirlenmesi hukuka ve hakkaniyete 
aykırıdır. 

5) Protokoleki Ek-4’ün 12. maddesi hukuka aykırıdır. 

Dava konusu Protokolün 3.7. maddesinde, Protokol ekinde (EK-4) belirtilen reçetelerin 
Türk Eczacıları Birliği sorumluluğunda ve ilgili Bölge Eczacı Odası koordinasyonunda 
eczanelerce eşit paylaşım esasına dayanarak üst limitli olarak karşılanacağı belirtilmiştir. 

Protokoleki Ek-4’ün ilk cümlesinde, bu Protokolün (3.7.) numaralı maddesi 
kapsamında yer alan reçeteler, Kurumla tip sözleşme imzalayan eczaneler tarafından aşağıda 
belirtilen esas ve usuller çerçevesinde karşılanacaktır, denilmiş ve Sıralı Dağıtım sistemine 
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tabi reçetelerin karşılanmasına dair esas ve usuller belirtilmiştir.Protokol eki Ek-4’ün 12. 
maddesi ise şu şekildedir: 

“12. Kapsam dahilindeki reçetelerin karşılama usul ve esaslarına uymayan eczacılar ilk 
olarak yazılı olarak uyarılır. Daha sonra Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti tarafından 5000 
(Beşbin) TL para cezası verilir. Üçüncü ihlalde ise sisteme dahil tüm sıralardan 6 (altı) ay 
süreyle çıkarılır.” 

Protokoleki Ek-4’ün 14. maddesinde sayılan reçeteler, Eczacı Odaları tarafından 
sisteme katılan eczacılara eşit olarak dağıtılarak karşılanmaktadır.Ancak; dava konusu 
düzenleme ile sıralı dağıtım sistemine uymayan eczacılar için getirilen yaptırımlar hukuki 
dayanaktan yoksundur. 

Öncelikle, dava konusu madde, objektif kriterler getirmemektedir. Zira;  madde 
metninden para cezası ile kast edilenin idari para cezası mı cezai şart mı olduğu, ihlalin kim 
tarafından ve hangi yöntemle belirleneceği, tekrar halinin ne kadar süre için geçerli olduğu, 
savunma ve itiraz yollarlının nasıl olacağı anlaşılamamaktadır.  

Öte yandan; eczacılar, davalı Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalamaktadır. 
Ancak; eczacılara diğer davalı Türk Eczacıları Birliğince yaptırım uygulanması 
kararlaştırılmıştır. 

Davalı Türk Eczacıları Birliğinin eczacılara sıralı dağıtım sistemine uymamaları halinde 
‘idari para cezası’ uygulaması yasal bir dayanağı bulunmadığı için mümkün değildir. Yine, 
davalı Türk Eczacıları Birliğinin,sadece davalı Kurum ile düzenleyici idari işlem niteliğindeki 
dava konusu Protokolü imzaladığı, eczacılarla reçete karşılanmasına ilişkin bir sözleşme 
imzalamadığı için eczacılara ‘cezai şart’ uygulaması da mümkün değildir. 

Dava konusu düzenleme, eczacıların sıralı dağıtım sistemine uymayarak, gelen tüm 
reçeteleri karşılayıp haksız kazanç sağlayabileceği düşüncesi ile de savunulamaz.Zira; 
Protokole göre, bu tip reçeteler arkalarında Bölge Eczacı Odası onayı bulunmaması halinde, 
davalı Kurumca ödenmemektedir.  

Sonuç olarak, dava konusu düzenlemenin yasal bir dayanağı bulunmaması ve keyfi 
uygulamalara açık nitelikte olması sebebiyle iptali gerekmektedir. 

6) Protokoleki Ek-4’ün 14. maddesinin ç fıkrası hukuka aykırıdır. 

Protokoleki Ek-4’ün 14. maddesinde Sıralı Dağıtım sistemine tabi reçete grupları 
listelenmiştir.  

Ancak; 14. maddenin ç fıkrasında “Özel ya da Kamu Diyaliz Merkezlerinde düzenlenmiş 
tüm reçeteler”in sayılması hukuka uyarlık taşımamaktadır. Şöyle ki; 

Diyaliz merkezleri diyaliz hastalarına hizmet veren sağlık kuruluşlarıdır. Burada yazılan 
ve ‘Diyaliz solüsyonlarını ihtiva eden reçeteler’ Ek-4’ün 14. maddesinin d fıkrasında sayılması 
sebebiyle zaten sıralı dağıtım sistemine tabidirler. Ancak; bu merkezlerde diyaliz solüsyonu 
ihtiva etmeyen, hastanın özel durumu sebebiyle yazılan reçeteler de vardır. Dava konusu 
düzenleme nedeniyle, tüm bu reçetelerin sıralı dağıtım sistemine dahil edilmesi hastaların 
telafi edilemez mağduriyetine neden olmaktadır. 

Bilindiği gibi, diyaliz hastaları zorlu ve sürekli bir tedavi görmektedirler. Bu hastalar 
çoğu zaman hipertansiyon, kalp hastalıkları gibi birçok önemli hastalığa da maruzdurlar. 
Üstelik, diyaliz uygulamasından çıktıklarında tansiyonları çok düşük olmakta, şuur bulanıklığı 
yaşamakta, ayakta durmakta dahi zorlanacak kadar halsiz durumda olmaktadırlar. Bu 
hastaların ilaçlarının hızlı ve güvenli şekilde karşılanması hayati önem taşımaktadır. 

Dava konusu düzenleme nedeniyle, diyaliz merkezlerinin yakınındaki eczanelerin ç 
fıkrası kapsamındaki kotası hemen dolmakta, Diyaliz Merkezinden çıkan hastalar basit bir ağrı 
kesiciyi dahi bu eczanelerden alamamaktadır. Bu hastalar, sıralama listesinde yer alan başka 
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bir eczaneden ilaçlarını almak zorunda kalmakta, bu da ilacın hastaya ulaşımını 
geciktirmektedir.  

 
Dava konusu düzenlemenin, haksız rekabeti önleme amacı taşıdığı gerekçesiyle 

savunulması mümkün değildir. Zira; Diyaliz Merkezi yakınındaki eczanelerin diyaliz 
hastalarının reçetelerini karşılaması, hastane ya da Aile Hekimliği karşısında bulunan 
eczanelerin buralara gelen hastaların reçetelerini karşılaması kadar olağandır.  

Öte yandan;Diyaliz Merkezi yakınındaki eczane eczacıları bu alanda uzmanlaşarak, 
diyaliz hastalarının daha kaliteli eczacılık hizmeti almasını sağlamaktadırlar. Eczacıların 
hastaları hakkında bilgi sahibi olması, onları daha iyi aydınlatmasını ve reçete yazımı sırasında 
ortaya çıkabilecek eksiklik ve hataların doktorla irtibata geçilerek giderilmesini sağlamaktadır. 
Oysa; dava konusu düzenleme, eczacıları ilaç satan perakendeci durumuna sokmakta, 
eczacıların mesleki motivasyonunu ortadan kaldırmaktadır. 

 
Dava konusu düzenlemenin, yolsuzlukların önlenmesi amacı taşıdığı gerekçesiyle 

savunulması da mümkün değildir. Zira; ilaç kutularının üzerinde bulunan karekodlar ve İlaç 
Takip Sistemi sayesinde bir ilacın imalinden hastaya ulaşımına kadar her aşaması davalı SGK 
tarafından Medula Provizyon Sistemi aracılığıyla takip edilmekte, hangi hastanın hangi 
doktorca tedavi edildiği ve ilacını hangi eczaneden aldığı izlenerek olası anlaşma ve 
yolsuzlukların tespiti yapılabilmektedir.    

7) Dava konusu düzenlemelerin davalıların savunması beklenmeden 
yürütmelerinin durdurulması gerekmektedir. 

Yasal düzenlemelerin ilaç ve sağlık hizmetinin kesintiye uğramadan sunumunu 

sağlaması gerekmektedir. Ancak; dava konusu düzenlemelerin hem hastalar hem de eczacılar 

açısından “üstün bir kamu yararı” sağladığı gerekçesiyle savunulması mümkün değildir. 

Yukarıda açıklanan sebeplerden ötürü, hastaların ilaca ve eczacılık hizmetine ulaşımını 

kısıtlayan, serbest eczacılarınsaticari faaliyet özgürlüğünü engelleyen, hukuka uyarlık 

taşımayan ve halen uygulanıyor olması, ileride telafisi güç veya imkânsız zararların 

doğmasına sebep olan,dava konusu düzenlemelerin davalıların savunması beklenmeden 

yürütmesinin durdurularak iptali gerekmektedir. 

 

HUKUKİ SEBEPLER : Anayasa, idari Yargılama Usulü Kanunu,6197 sayılı Eczacılar ve 

Eczaneler Hakkında Kanunve sair ilgili tüm mevzuat 

 

DELİLLER   : Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türk Eczacılar Birliği arasında 

01/04/2016 tarihinde imzalanan Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk 

Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol ve sair tüm hukuki deliller. 

SONUÇ ve İSTEM  : 

 Yukarıda açıklanan nedenler ve re’sen mahkemece tespit edilecek sair iptal nedenleri 

ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türk Eczacıları Birliği arasında 01/04/2016 tarihinde imzalanan 

Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç 

Teminine İlişkin Protokol”ün3.4. maddesinin 1. ve 3. fıkralarında yer alan “bir önceki 

yıl satış hasılatı (KDV hariç) üzerinden” ibarelerinin, 4.2.3. maddesinin 2. 

fıkrasının son cümlesinin, 5.3.5. maddesinin son cümlesinde yer alan “hastanın 

ilaç alım tarihinden itibaren 60 (altmış) günü geçmeyecek sürede” ibaresinin, 7.9. 

maddesinin 2. cümlesinde yer alan “eczanelerin bir önceki yıl satış hasılatına 
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göre” ibaresinin, Protokoleki Ek-4’ün 12. maddesininveProtokoleki Ek-4’ün 14. 

maddesinin ç fıkrasının YÜRÜTMELERİNİN DURDURULMASINA ve İPTALİNE, ayrıca 

yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini 

saygılarımla arz ve talep ederim. 26.05.2016 

         Davacı TEİS Vekili 
                  Av. Yasemin ABASLI 
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    Eczacılık hizmetinin bir kamu hizmeti olduğu, her türlü özel çıkarın 

üzerinde olduğu ve  eczacının halkın sağlık hizmetinde bulunduğu bilinç 

ve anlayışıyla:  

      Halkın sağlıklı yaşamını kolaylaştırmak, ilaç ve eczacılıkla ilgili 

ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet 

kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için 

çalışmayı,  

       Mesleğimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, 

hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri 

doğrultusunda yapmayı,  

       Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş ve cinsiyet ayrımı 

yapmadan, tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı, 

      Mesleğim gereği öğrendiğim sırları saklamayı,hasta haklarına saygılı 

olmayı, düşkünleri her hususta gözetmeyi ve hastanın sağlığını başka 

kaygım olarak saymayı,  

      Mesleğimi, hiçbir gerçek veya tüzel kişiden haksız özel menfaat 

beklentisi içinde olmadan, şahsi çıkar sağlamayı gözetmeksizin yerine 

getirmeyi,  

      Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ile ilaç ve eczacılık 

hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve 

kaynakları israf etmemeyi,  

      Kişilerin sağlıklı yaşama haklarına saygılı davranmayı, eczacılık 

hizmetinden yararlananlara, meslektaşlarıma ve diğer muhataplarıma 

karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi, 

       Meslektaşlarımla iyi ilişkiler kurup, mesleki dayanışma içinde 

olmayı,    

       Türk Eczacıları Deontoloji Tüzüğü ve ilgili tüm yasa ve 

yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak 

görev yapmayı ve eczacılık hizmeti sunmayı taahhüt ederim. 

- ETİK SÖZLEŞME- 
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