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GENELGE

2ot6tJKontrole tibi ilaglann tiiketiminde suistimallerin tinlenmesi amacryla; ilag fabrika
veya laboratuvarlan tarafindan iiretilen, ithal edilen ve ecza depolannca illerdeki eczanelere
da$rtrmr yaprlan krrmrzr regeteye tribi uyuqturucu ilaglar, yeqil regeteye tAbi psikotrop ilaglar

verilmesi gereken izlemeye tebi ilaglann ilgili sat{sarf
hareketlerinin takibi, agalrdaki esaslar dogrultusunda il salhk miidthliiliince yiiriitiilecektir.
velveya normal regete

ile

Bu gergevede;
1- Her miistahzar igin ayn ayn diizenlenecek ve depo mesul miidiirii tarafindan
onaylanacak olan miistahzar bilgilerinde, bir 6nceki aydan devir eden miktar, firma ismi,
fatura tarih/no ve miktar belirtilerek ay iginde satrn ahnan toplam miktar, ay iginde satrgr
yaprlan toplam miktar, bir sonraki aya deweden miktann yer almasr zorunludur.
2- Miistahzar hareketi olsun olmasrn, ilgili kayrtlar, ilinizdeki eczanelere dalrtrm
yapan iliniz dahilindeki veya drgrndaki ecza depolannca her ay igin bir sonraki ayrn l0'una
kadar il salhk miidiirlii[iine gdnderilir. Ecza depolan tarafindan gdnderilecek tiim bilgiler,
gerektiginde Tiirkiye ilag ve Trbbi Cihaz Kurumuna sunulmak iizere il salhk mtdi.irliiliinde 5
yl stireyle muhafaza edilecektir.
3- Her il ve miistahzar igin ayn sayfa geklinde di.izenlenecek olan dalrtrm cetvelleri
agalrdaki formata uygun olarak hazrrlanacaktr.
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4- ilinizdeki eczanelerce satrn ahnan kontrole tribi miistahzarlann; krrmrzr regete, yegil
regete veya normal reqete ile satrhp satrlmadrlrnrn, kayrtlann elektronik ortamda tutulup
tutulmadrgmn, bir tutarsrzhk olup olmadrlrmn, regetelerin sahte olup olmadr[rmn, aym
hastalar igin uygun olmayan siirelerde regete dtiaenlenip dtizenlenmedifinin, bu tip regetelerin
aynl tabip tarafindan yazrhp yazrlmadrlrmn takip ve kontrol edilmesi ve eczane mesul miidiir
veya sorumlusunca regete g6ri.iltip teslim ahnmadan kontrole t6bi ilaglann verilmemesinin
temin edilmesi hakkrndaki ig ve iqlemler il salhk miidiirliiklerince yiiriitiilecektir.
5-Yukanda belirtilen hususlara ululmamasr ve tekran h6linde, ecza depolan ile
eczanelerin mesul miidtirleri hakkrnda gerekli yasal iglemler baSlatrlarak Ttirkiye ilag ve Trbbi
Cihaz Kurumuna bilgi verilecektir.
6-Kontrole tibi hammadde ahm-satrmr yapan ecza depolan ile bu maddeleri igeren
mtistahzarlan ithal ederek da[rtrmrm yapan ecza depolan tarafindan sarf stok hareketleri
dolrudan Tiirkiye ilag ve Trbbi Cihaz Kurumuna g6nderilecektir.
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-Aynca Ecza Depolan ve Ecza Depolannda Bulundurulan Urtinler Hakkrnda
Ydnetmelilin 9 uncu maddesinin (9) bendi gereli ilgili Kanun veya Ydnetmelilinde,
bulundurulmasr zorunlu asgari ilaglann belirtildili kurum ve kuruluglar4 sadece ilgili
7

mevzuatlannda yer alan kontrole tabi ilaglann satrgr yaprlabilecektir.
8-Di!er taraftan, krrmrzr, yegil ve normal regete ile verilmesi gereken kontrole tAbi
ilaglarur ayhk diiktimleri giivenli elektronik imza ile imzalandrktan sonra dijital kaynaklara
(CD, CD-ROM, VCD, DVD...) aktanknak suretiyle dijital formata diini.igti.iriilerek de il
salhk miidi.irliiklerine gtinderilebilir.
Bilgilerini ve konunun iliniz ddhilindeki ecza depolanna duyurulmasr hususunda
gerefini dnemle rica ederim.

Prof. Dr. Eyup GUMU$
Bakan a.

DAGITIM:
GereEi:

8l n valiliEi

Bilei:
AraStrrmacr ilag Firmalarr Derneli
ilag Endiistrisi iqverenler Sendikasr
Tiirkiye ilag Sanayi Demeli

Geligimci ilag Firmalan Demeli
Saghk Uriinleri Demeli
Kamu ilag Tedarikgileri Demegi
Ecza Depoculan Demefi
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