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AKDENIZ/ MERSIN

iıgı : a) 22108120 19 tarihli ve 2493|227 _E.|29542 sayılı yazı.- 
b) |3l03l20z0 tarihli ve2493I22l,E.67260 sayılıyazı,

"j 
ı o ı oı ızo2 1 tarihli v e 2493 |227 -E-2493 l 2ü ft 000- 3 85 | 47 say ılı yazı.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun ilgi "b" de kayıtlı yans;, gereği; eczanelerde Ya|nızca

majistral formtııasybnların hazırlanmasında kullanılmak,üzere tıbbi kullanım amaÇlı etil alkol temininin

ijiriur*i2kil;sınırlandırılmasının ilgililere duyu,ılması ve ilgi "a" dakayıtİı Yazı doğrultusunda iŞ

ve işlemlerin yapılması hususunda ) n

Gereğini rica ederim.

Op.Dr.Serkan KILINÇ
Başkan

Dağıtım:
Gereği:
25. Bölge Mersin Eczacı Odası

Tüm Ecza Depoları

I}u belge, güvenli elektron-l; inıza ile iınzalanmıştıf.
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30.03.202ISayı :
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E-2493 1227-000-3 85 1 47

Serbest Eczanelerin Etil Alkol Temini
hk.

(iı Sağlık Mııdürıüğü)
]

İlgi: a)22.08.2019 tarihli veE"|29542 sayılı yazlm|z,

b) 13.03.2020 tarihli veF"67260 sayılı yazımız,

iıgi (a),da kayıtlı yazımız|aiıinizde faaliyet gösteren serbest eczaneler tarafından tıbbi kullanım
,v 

amaçlı 
"İİ 

Şİo;lun .uaç." 
".ru 

aöıui-aan av]ıt]z litre olarak leTin edilmesi, etil alkol satışının

yapıldığı eczane bilgilerinin ..ru-İ.poıu.i tagfında_lı yazımfl.ekind.e.yer alan form doğrultusunda

doldurularak her ayın ilk haftası Ütİotıİıreüntıze gönjerilmesi gerektiği, konunun tarafinızca takiP

edilmesi, Müdürlüğünüze iletile, bidii; Üıep eoiı-mesi durumundu kr*mumuza gönderilmek iizere

muhafaza edilmesi hususları bildirilmişti, . .

ilgi (b),de kayıtlı y*r^rr{u-^İ.. otını,u Sağlıir Örgütü taraflndan Covid-l9'un Pandemi ilan

edilmesinin akabinde serbest 
""rin"l", 

bakimından alrni önlemler kapsamındaİ .:'T"J:'in ecza

depolarından,rbbi kuııu.,* u-uçır-"İİİ aıkoı te.ninine il}şkin sınırlama ikİ}:i bir emre kadar kaldırılmıŞtı'

Kurumumuza ulaşan tiim veriler ışığlnda eczarıe'iıerde el antiseptiği hazırlanması konusu Yeniden

değerlendirilmiş olup; piyaqa{a v"i"ıi'insatlı el antiseptiği ll,illi sağlanmış olması nedeniyle

eczanelerde ya|nızcamajistral r"rrrİtı-ı"rv"nıu"l nur"ıatımasında'kullanilmak üzere tıbbi kullanım amaÇlı

etil alkol temininin alık azami 2|ti|esınırlandırılmas,Eı öngören ilgi (a)'da kayıtlı yaz:lmv gereklerine

uyulması hususunda tilgini,i ve gereğini rica ederim, ı
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vALİLiĞiNE

Doç. Dr. Tolga TOLUNAY
Kurum Başkanı
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