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 Ankara,

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından Birliğimize gönderilen ve ekte yer 
alan 03.06.2022 tarihli, E-85521274-513.01-775610 sayılı yazıda, 

6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'un 28. maddesi "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." hükmü ile 
eczanelerden satışı yapılabilecek ilaç ve ürünlerin tanımlandığı belirtilerek,

1262 Sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu'nun 19. maddesi "Ruhsatsız olarak müstahzar imal 
edenler veya bu şekilde imal edilen müstahzarları bilerek satan, satışa arz eden veya sattıranlar, bir yıldan beş yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu müstahzarların kendilerine atfedilen tedavi vasıflarını haiz olmadığı veya 
bu vasıfları azaltacak veya kaybedecek şekilde veya saf olmayan maddelerden imal edildiği anlaşıldığı takdirde ceza 
üçte bir oranında artırılır. Müstahzar olmamakla beraber hastalıkları teşhis veya tedavi ettiği beyanı ile herhangi 
bir ürünün satışını, pazarlamasını veya reklamını yapanlar bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
Ayrıca bunların tanıtım veya satışlarının internet veya başkaca herhangi bir elektronik ortam üzerinden yapılması 
hâlinde 18 inci maddenin üçüncü fıkrası uygulanır.

Memleket dışında yapılmış müstahzarları ruhsatsız olarak ticaret amacıyla ithal etmek veya bunların 
özelliklerini bilerek satmak veya satışa arz etmek veya sattırmak kaçakçılıktır. Bu fıkrada yazılı suçları işleyenler 
hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri tatbik olunur." hükmü ile Homeopatik Tıbbi Ürünler 
Ruhsatlandırma Yönetmeliği'nin 5. maddesinde yer alan "Bu Yönetmelik hükümlerine göre Kurum tarafından 
ruhsatlandırılmayan hiçbir homeopatik tıbbi ürün piyasaya sunulamaz." hükmüne göre, 

Kurum tarafından ruhsatlandırılmayan homeopatik tıbbi ürünlerin serbest eczanelerden satışının uygun 
olmadığı bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve üyelerinizin konu hakkında bilgilendirilmesini saygılarımla rica ederim.  

Ecz.Saygın Garğın 
Genel Sekreter
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