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40. BÖLGE KIRKLARELİ ECZACI ODASI BAŞKANLIGINA

İlimizin Hudut Şehri olması ve yabancı ülkelerde tanzim edilmiş reçetelerle sıklıkla
karşılaşılması sebebiyle, Bakanlığımız Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan (TİTCK) bilgi
istenmiştir. •

TİTCK'nun 10103/2017 tarih ve E.56771 sayılı yazısı ile; "6197 sayılı Eczacılar ve
Eczaneler Hakkında Kanun'un 27 nci maddesinde Tabip veya veteriner hekimin adres ve
diploma numarasını açık olarak göstermeyen, resmi veya hususi hastane sağlık merkezi,
dispanser ve poliklinik yapan benzeri müesseselerin başlık ve poliklinik numarasını taşımayan,
okunması güç, şifreli yahut kodekste yazılı dillerden başka dille yazılmış reçeteler imal ve ihzar
olunamaz." hükmü yer aldığından, eczanelerde kabul edilebilecek reçetelerin sözü edilen
mevzuat hükmüne uygun şekilde düzenlenmiş olması gerektiği belirtilmiştir.

Konuyla ilgili olarak ilimizde faaliyet gösteren serbest eczanelere gerekli bilgilendirmenin
yapılması, karşılanacak reçetelerde söz konusu mevzuata uygun olarak hareket edilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Dr. Şebnem TOSUN ERGİN
İl Sağlık Müdür V.
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Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 85afdcOO-d7c7-4520-aa62-0ei25f54bffd kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
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İlgi: 14.02.2017 tarih, E.421 sayılı ve Kurumumuz E.44944 evrak sayılı yazınız.

ilinizin sınır şehri olması nedeniyle yabancı reçeteler ile sıklıkla karşılaşıldığı,
Ülkemizde 1974 yılında basılan Türk Kodeksinden sonra Avrupa Fannakopesi adaptasyonu
2004 yılına ait Türk Farmakopesinin kullanıldığı, ayrıca söz konusu yabancı menşeli
reçetelerin tanzim eden hekim bilgilerinin Doktor Bilgi Bankasından teyit edilmesi mümkün
olmadığı, reçete yazan kurum veya reçete muhteviyatının, doğru ve gerçek olup olmadığının
teyit edilemediği, hasta mağduriyetine sebebiyet vermemek için söz konusu reçetelerin
karşılanıp karşılanamayacağı, karşılanabiliyorsa nasıl bir yol izleneceği ile ilgili olarak
Kurumumuz görüşü talep edildiği ilgide kayıtlı yazın ız ve eki incelenmiştir.

Bilindiği üzere 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'un 27 nci
maddesinde "Tab ip veya veteriner hekimin adres ve diploma numarasını açık olarak
göstermeyen, resmi veya hususİ hastane sağlık merkezi, dispanser ve poliklinik yapan
benzeri müesseselerin başlık ve poliklinik numarasını taşımayan, okunması güç, şifreli
yahut kodekste yazılı dillerden başka dille yazılmış reçeteler imal ve ihzar olunamaz." hükmü
yer aldığından, eczanelerde kabul edilebilecek reçetelerin sözü edilen mevzuat hükmüne
uygun şekilde düzenlenmiş olması gerektiği hususlarında bilginizi ve gereğini rica ederim.

Dr. Alİ ALKAN
Kurum Başkanı a.
Başkan Yardımcısı
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