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Kurumumuza iletilen şikayetlerde; serbest eczafle sahibi veya mesul müdürlüğü yapmakta olan
eczacılann sosyal paylaşım sitelerinde eczane adlarınr zikretmeseler bile çalışmakta oldukları
eczaneleri ve eczanqde satışınr yaptıkları iiriinleri tanrtan paylaşımlarda bulunduğu bildirilmiştir.

Bilindiği iizere 6|97 sayrlı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'un 24'iincü maddesi "

Eczanelerden zehirli ve rnüessir maddeler ile ilaçlann toptan satışı yapılamca ye eczaneler ihalelere
giremez. Eczaneler arası ilaç takası, toptan satış sayılmaz; ilaçIarın satışı, alındığ ecza deposıma

veya mücbir sebep hfllinde diğer depolara iadesi, eczaneler arasındaki takası, miadı geçmiş ya da
bİzulmuş olanlarının imhası tşlemleİinde ilaç takip sistemine bildirim yapılması zorunludur. İlaçların
internet veya başkaca herhanğ bir elektronik ortamda satışı yapılamaz. Eczane eczacıları ve

eczaneler aüna internet sitesi açılamaz. " hükmiindedir.
Mezkur Kanun'un 44'iiçıcü maddesinde "Bu Kanunda yazılı olan yasaklara ve mecburiyetlere

mutıalif lnreket edenlere, fiilleri suç oluşturmadığ takdirde ve bu Kanıpıda özel hüktim bulurımayan

hallerde ikiyiiz Tiirk Lirası idart pora cezası verilir." denilerek Kanun'da belirtilen yasaklara ve

zorunluluklara uyulmaması hölinde fiil suç oluşturmadığ takdirde idari
belirtilmiştir.

12.04.20|4 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan

Hakkında Yönetmelik' in 43'üncü maddesi;
" (1) itaçların ve 42 nci maddenin birinci fılcrasında belirtile,n diğer ürünlerin internet veya

başka herhanğ bir elektronik ortamda satışı yapılamaz.
(2j Eczane eczacıları ve eczaneler adına internet sitesi açılamaz, " hiikmiindedir.
Ayrıca Tiirk Eczacıları Deontoloji Ttizüğü'niirı 9'uncu maddesİ "EczacL yapacağı yayınlarda

eczacılık mesleğinin şerefini üstün tutmak zorıındadır. Eczacı, yazı veya sözle veya her ne Şekilde ve

suretle olursa olsun kendi reklamını yapamcız; iş kağtlarına ve faturalara reklam mahiyetinde

ibareler koyarnaz. Eczacının müessesesine koyduğu tabelaya ancak, kendisinin adı ve soyadı ile
eczane kelimesinden ve reklam mahiyetinde olmamak şartiyle buna eklenebilecek keliıne veya ibareden
kurulu eczanenin adı yazılabilir." hiikrniinü haizdir.

Bu doğultuda; serbest eczane sahibi veya mesul müdiirü olan eczacrlann sosyal medya
hesapları iizerinden, çalışmalla oldukları eczanenin ve eczanede satılan ürünlerin tanıtrmını
yaptıklarının tespit edilmesi durumunda yukaııda yer alan mevzuat hükiimleri kapsamında işlem
yapılması gerektiği hususunda bilginizi ve gereğini rica ederim.
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Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzatanmıştır. Dokiiınan http://ebs.tİtck.gov.trlBasvuru,/ElmzalKontrol

adresiıİclen kontrol edilebilir. Güvenli elekhonik imza aslı ile aynıdır. Dohimanın doğulama kodu : 0Q3NRRG83YnUyYnUyZIAxYnUYMOFY

Ewakn elektronik imzalr suretine http://e-belge.saglik.gov.f adresindm 0efd85e6-2aa9-4fcd-b9b5-dce9f6d60627 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imzx ftnnuna 96lç güvenli elektroıik irıza ile imzalanmıstn,
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