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: ÜTT Faaliyetleri
……………………………………..

İlgi: İçişleri Bakanlığı 27.04.2021 tarih ve 89780865-153-7576 sayılı Genelgesi
COVID-19 virüsünün mutasyona uğrayan yeni varyantları sonrasında artan bulaşıcılığıyla birlikte
COVID-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın
yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla 26 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı
Kabinesi toplantısında 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi
günü saat 05.00’te bitecek şekilde tam kapanma kararı alınmış olup bu bağlamda İçişleri Bakanlığı
tarafında İlgi’de yer alan Genelge yayımlanmıştır. Söz konusu Genelge kapsamında ürün tanıtım
temsilcilerinin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olup olmadığı ve tam kapanma döneminde
faaliyetlerini nasıl yürütmeleri gerektiği hususlarına ilişkin ürün tanıtım temsilcileri ve ruhsat/izin
sahipleri tarafından Kurumuza bildirimler yapılmıştır.
Bilindiği üzere 3/7/2015 tarihli ve 29405 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Beşeri Tıbbi
Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin; 4 üncü maddesi birinci fıkrası (j) bendinde
“Tanıtım: Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin tıbbi-bilimsel özellikleri hakkında ruhsat/izin sahipleri
tarafından düzenlenen veya ruhsat/izin sahiplerinin adı, talebi, katkısı, desteği ile sağlık meslek
mensuplarına gerçekleştirilecek bütün bilgi verme faaliyetlerini; bu çerçevede ürün tanıtım
temsilcilerinin aktivitelerini, tıbbi ve mesleki kitap ve dergilere verilecek ilanları, doğrudan postalama
veya diğer iletişim araçları yoluyla yapılacak duyuruları, bilimsel toplantıları ve ürün tanıtım
toplantılarını ve benzeri etkinlikler ile yapılacak faaliyetleri” ve (m) bendinde “Ürün tanıtım temsilcisi:
Hekim, diş hekimi ve eczacıya ziyaret yoluyla ürünün tanıtımını yapan yeterlilik belgesi almış kişiyi”
ifade eder şeklinde tanımlanmıştır.
Söz konusu Genelge kapsamında “İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi
ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar” ifadesiyle muafiyet sağlananlar
içerisinde ürün tanıtım temsilcilerinin yer almadığı değerlendirilmiştir. Bu bağlamda Genelge’de
belirtilen tarihler arasında ürün tanıtım temsilcilerinin tanıtım faaliyetlerini elektronik ortamda (e-posta,
video konferans) yapılabileceği, söz konusu hususların tüm Dernek/Sendika üyelerinizle paylaşılması ve
mağduriyete neden olmaması için gerekli bilgilendirmenin yapılması hususunda bilginizi ve gereğini rica
ederim.
Doç. Dr. Tolga KARAKAN
Kurum Başkan V.
Dağıtım:
Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği
İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası
Türkiye İlaç Sanayi Derneği
Sağlık Ürünleri Derneği
İlaç, Eczacılık, Sağlık Bilim ve Teknolojileri Vakfı
Gelişimci İlaç Firmaları Derneği
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Kodu: S3k0ZW56YnUyak1URG83ak1UZmxX
Belge Takip Adresi:https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys
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