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Bilindiği izere 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'un 28'inci maddesi; ,,Beşert
ilaÇlar, SağIık Bakanlığından ruhsatlı geleneksel bitkisel tıbbi iiriinler; SağIık Bakanlığının iznine İabi
olan hoıneopatik tıbbi ürüııler, enteral beslenme ürünleri d,dhit özel nbbiZınaçIı diye| gıdalar ve özel
tıbbi anıaçlı bebek nıaınaları münhasıran eczanede satılır.
. İlgli bakanlıktaıı izin, ruhsai ve,va .fiyar alıııarak tiretilen veya ithal edilen gıda takviyeleri,

eczacılık ve ziraatta kullanılan ilaç, kinıyeı,i madde ve diğer sağlık ürhnleri, veteriner biyotojik İrünler
hariÇ veteriner tıbbi ijrünleri, kozmetik iirünler, kopro,n, Sağlık Baİanlığınca belirlenen tıbbi
ınalzeıneler, qnne süİ;; ve beslennıe yetersizliğinde kullanılaİ çocuk maİnalan ile erişkinlerin
ınetabolizma bozukluklarında kullanılan tüm destekleyici ürünler ve Türk Eczacıları Birtiği tİrafından
ÇıkarıIan bilimsel yayınlar eczanelerde satılabilir," hükmü ile eczanelerden satışı yapılabilecek İıaç ve
i.irünler tanımlanmıştır.

|262 saYılı İsPenÇiyari !e Tıbbi Müstahzarlar Kanunu'nun l9. maddesinde; ),Ruhratsız olarak
ınüstahzar ünal edenler veYa bu şekilde imal edilen ınüstahzarları bilerek sütqn, satışa arz eden veya
saltıraıılar, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır, Bu müstahzarların kendiler{ne
rııfedilen tedavi vasıflarıııı haiz olrnadığı veya bu ı,asıİları azaltacak veya kaybedecek şekilcle veya saf
olmaYan maddelerde\ imal edildiği anlaşİldığı takdirde ceza üçte btİ oraİında artırılır. Miistahzar
almaınaklq beraber hastalıkları teşhis veya tedavi ettiği beyanı ile herhangi bir üriinün satışını,
Pazarlamasmı veYa reklamuıı Yapanlar bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası i'[e cezalandırılır. ,ljrıca
bunların tanıtım veY(] sdtrylarının interııeı |,eya başkaca hertıaııgi bir elektronik ortanı ırrrİiİ,
YaPılnıası hdlindq I8 inci nıadfeniıı iiçüncü.fıkrası ııygıılanır, Menıleket,dışında yapılınış ıııüslahzarları
ruhsatsız olarak |icaret anıacıjla ithal etınek ı,eya buııların özetliklerin| biterek'ro'trk1 veya salışa arz
etnıek veYa sattırnıak kaçakçılıktır, Bıı fıkrada yazılı suçları işIeyenler İakkında Kaçakçıtıkla Mücadele
kanuııu hükünıleri futbik oluııur. " hükmti amirdir.

29/lZl2021 tarih ve 3i699 sayılı Resmi Gazete'de yayınılanarak yürürlüğe giren Homeopatik
Tıbbi Ürünler Ruhsatlandınna Yönİtmeliği'nin 5'inci maddesinde; "Madde 5-(t) Bu yönetınelik
hüküınleriııe göre Kuı'um tarafıııdan ruhsatlandırılnıayan hiçbir İıoıneopatik tİoİt tirrın piyasaya
sunulamaz," hükmü yer almaktadır

Netice itibariYle, yukarıda zikredilen mevzuat hükümleri doğrultusunda serbest eczaneleıden,
Kurum taraflndan ruhsatlandırılmayan homeopatik tıbbi tirünlerin sahşinın uygun olmadığı, konu ile ilgili
olarak Birliğiniz ilYesi ttim eczacıIaratarafınızcagerekli bilgilendirilınenin yap"ılması hususiarında,
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