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27. I]()L(jl] Ş^N1-1t jItFA l](_/\(,l ()l),\Sl B^ŞK \NLlalN^

M tidi.irli'ığiinı ilzcc 1,apılııı rııtiıı denctiııılcrı-lc. bızı cczıne lcrı,lc Rcnkli Ilcçeteıı Sistcmindc
kayıılarııı düzensiz tutulduğu. ıııiadı ıeçen u\uşturLıçtı rc 1ı:ikiıtrtıp ilaçların \1üdiirlüğünıüze tcslinıiniıı
vapılnradığı g.öriilnrtiş oltıp. ıı,ıiıdı geçen iIaçlırlı ilsili. 2lt97() sal,ılı Eczacılır ve l.czanclcr IIakkıııdı
Yönetınelik madde 4l-(I) " l|c,:ııııa -scıhip ı,c ıııaıııl ıııııılııı,ıı iluçltıı,ııı 1ıüiLklüülü lii:cülli tılııruk koıılrol
arlcr Bo:ıılcııı ı,e ınitıclı gcçcn ilııçlıırı iııhu edilıııck ürı-,r( \ıülü|l(ıü1 ktılrlırıııtııı tıı,rı hir ıılıındtı ıııklııııııııı
gcrakir. (?J (Dcğişik:RG-2t]/3l2(ll6-29667]ı.\lirıılı,qcç,cıı ı,c,ııı]ıııl kıılltııııluıııtı: hıjlc,2c,lnıiş ııluı iluç,luı

inıhu,ıı ilgili nıeı,zutıl dtığrullıı.sıınrla 1,apılır ı,ayıı _ı,ıılılıı,ılır ıe ka1,1iyal rcrgi cluirtsiııe hildirilir.
Dı|izaııle ı,ıaıı lLülanuk isüanliğiııılc ibraz cılilmck ıi:ara at,:ııııada nııılıtıfiı:tı c,ı/ıiı,, " hüknıtindedir.

Bıı nıinvalde eczıcılar tarııflııdaıı ı,]]iadü gcçcı] ü.ı\,ıü5t!ırLıctı \,e psikoırop ilıçlıılı ilgili gerckli
ijzenİn gi]sterilı]ıesi. tıı,ı kapsaııırJı cc2tıcılaı,ııııızı ıırliıııı-/cı gerckIi cğiıinTlcriıı rcrilıııcsi. Il,enkli lleçetc
Sisteıııiııdc ı'ııiadı geçen ilaçlır ile nı!,\ctıl ilıçlıırııı ılıılı JiizçıısizIiiiııiıı giılurilıııcsi ııl,si ııılıJiıtlc'I'iirli
Ceza Kınunun lll8 nıaddesiniıl J. tikrası 'I:,|,uŞlurııL,u l,(.|,o tl.],urIcl ıııııllaltri lllll.\|lL\l: \,c.\|l t,ulısutu
u_ykırı ııluruk ülka iç,inlc sulun, s(lışu ıır: ı:laıı, lıuş/.ı,ılıırıııu ı,crcıı, stı,k ı:ıltıı, ııuklcıltı,ı, ılapolu.run,
sulııı ulun, kobuI eılen, bıılunluruıı kişi, ıın .yılıluıı ııa olıııuııuıli üzert hupis ı,ı: hin giiıııIeıı .rirıııibin
günc kuılur ulIi puru cc?.ıısı il( cczulundırılır.1l )(]) (t,]lr ciinılc: llJ/6/20lJ - 65J5/66 ı,ıııJ.1 ,,1ııcıık

ı,arilcı,ek lı,ılıi.s cc:ıııı cıı,ı lıc,l ıılılıın |ı. af(ııllıı: " ilc ll. likrası." Bu ıııııılılt,tlt lüınınıluııun sııçlxrııı
ıubip. li,s l.übibi eL,zuL,ı. kiııııııgaı,, ralt,ı,iııtı,, \dQlül\ ılC,1lllü] lü irıb,,ı Lıııı. c,lıc ll.,tıl.,rııt, ,lı-5 ır,kııı-ı,,c,ııi
hrı.sııbukıcı .scığlık hi:ıııaıi ı,t,ıc,ıı, kiın|,ııc,ılıklQ \,\üü t,L,:ıt ıi(,,ur(ıi il( işıigüıl CılCıı l.işi ılrıılinıluıı
işlennıesi hulinıle, verilecek cezo .|,tıtt orunınılu urlırılır." kaçısanıındı iijaıi ı,c ıdli işlcnı ıesis edilnı,.,k
lizere Cıınıhurivet Başsavcılığı'nı T|irk Cczı Kınııntı'nıın ilgili nıaddc l-ıiik(in,ıleri kapsaıııındı
Müdürlüğüınüzcc suç duyurusuı,ıda lrulunulacağı.

Yazımızda yer alan ıııczkı.ır Kaıııın vc Yijneıııeljk hiikiinı l<apsınııııilı. eczacılırı
[ıilgilendirmclcrin 1,apılarak geıcl(li cğitimleriıı verilıncsi ve suistin,]ale ı,ııahal vcrnıcnıek adına gcrekli
özcnin göstcrilnıesi hrıstıstında^

( iercğini ıica cdcriıı.
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