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40. BÖLGE KIRKLARELİ ECZAcı ODAsı BAşKANLlGı

Bilindiği üzere; 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'un 28. Maddesi
(Değişik: 17.05.2012-6308/6 md.) ve 12.04.2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe giren Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki Yönetmeliğin 42.
Maddesinde eczanelerde satışı yapılabilecek ürünler belirlenmiş olup anılan hükümlerde
eczanelerde satışı yapılabilecek tıbbi cihazların Bakanlıkça belirleneceği belirtilmiştir.

Yine piyasaya arza edilen tıbbi cihazların satış, reklam ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin
usul ve esasları düzenlemek maksadıyla hazırlanan 15.05.2014 tarih ve 29001 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım
Yönetmeliği'nin 33. Maddesi birinci fıkrasında "İlaçların uygulanmasında kullanılan cihazlar
hariç olmak üzere münhasıran sağlık meslek mensupları tarafından kullanılması veya
uygulanması gereken cihazların eczanede satışı yapılamaz. Bunun dışındaki cihazlar herhangi
bir yetki aranmaksızın eczanelerde satılabilir." hükmü yer almaktadır.

Bakanlığımız Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 17.12.2014 tarih ve 150559 sayılı
yazısı ile Bakanlıkça belirlenmiş tıbbi cihazların eczanelerde satılması için başka herhangi bir
yetki belgesi alınmasına ihitiyaç bulunmadığı, ancak eczanelerin tıbbi cihaz satış merkezi
niteliği de taşımadığı, bu nedenle eczane vitrinlerinde ya da tabelalarında medikal ifadesinin
yer almasının mevzuata aykırılık teşkil ettiği ve Eczaneler ve Eczacılar Hakkındaki
Yönetmeliğin 25. Maddesine göre haksız rekabete sebebiyet vereceği bildirilmiştir.

Bu nedenle; Müdürlüğümüzce yapılacak olan denetim ve kontrollerde konuya
hassasiyet gösterileceğinden mağduriyet oluşmaması için, eczane vitrin ya da -tabelalannda
medikal ifadesinin yer almaması ve mezkur mevzuatla belirlenen tıbbi cihazlar dışında tıbbi
cihaz satışının eczanelerden yapılmaması konularında gerekli duyuruların ivedilikle
yapılması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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