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34271092-549
20l7 Yılı Eczane Ciro Bilgileri Beyanı

DAĞITIM YERLERiNE
ilgi

:

29.03.2018 tarihti Türkiye llaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun duyurusu.

İlgide kayıtlı duyuruda; Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 16 nc1
maddesinin birinci fıkrası doğrultusunda ikinci eczac| çalıştırması gereken eczanelerin
belirlenebilmesi amacıyla ciro bilgilerinin beyan editmesi için İlaç Takip Sistemi (İTS) üzerinde
yer alan hdsılat girişi ekranı 01.04.20l8 tarihinde açılacağı bildirilmektedir.
İTS tlzerinde yer alan hdsılat girişi ekranı vasıtasıyla h6sılat bilgilerinin 30.04.2018
tarihine kadar girilmesi gerektiği, bu tarihe kadar ciro bilgilerini beyan etmeyen eczacıların İlaç
Takip Sistemine erişiminin cironun beyan edildiği tarihe kadar geçici olarak engelleneceği,
20l8 yılında açılan eczanelerin ise 2017 yılı cirosunu "0" olarak beyan edilecekleri

beIirtilmektedir.
İhtiyaç duyulması hatinde İTS tizerinde yer alan "Destek masasl" sekmesinden ya da
eczane.ruhsat@titck.gov.tr e-posta adresinden destek alınabilecektir.

Müdürlüğünüzce İlçenizde bulunan tüm eczanelere konu hakkında bilgi verilmesi

hususunda gereğini önemle rica ederim.

e-imzalıdır.
Dr. İskender GENÇER
iı sagüık Müdürü

EK: Duyuru Metni
Dağıtım:
Gereği:
Tüm İlçe Sağlık Müdürlüklerine

Bilgi:
32. Bölge Muğla Eczact Odası Bşk.
Güı,enli t lcktıunih İmzalı
-tslı ile.-lvnıdır
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Orhaniye Mü. İsmet Çatak Cad. No:22_
Faks No:0(252)2l43685
e-Posta:ozgul.altin@saglik.gov.tr

MUĞLA

Bilgi için:ÖZGÜı

İnt.Adresi: muglailaceczacilikğmail.com

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov,tr adresinden34e-73l61-24ca44d3-a492-f78c26b253a4
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
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Tüıaı Eczacıiarımızın Dikkatiııe-Hasılat Girişi Hakkıııda

Duyııru
Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin ] 6 ncı maddesinin birinci fıkrası doğrultusunda ikinci eczacı
çalıştırması gereken eczanelerin belirlenebilmesi amacıyla ciro bilgilerinin beyan edilmesi için İlaç Takip
Sistemi (İTS) üzerinde yer alan hasılat girişiekranı 01/0412018 tarihinde açılacaktır.
İTS üzerinde yer alan hasılat girişi ekranı vasıtasıyla hasılat bilgilerinin 30/04/ZOIB tarihine kadar girilmesi
gerekmel«edir. Bu tarihe kadar ciro biigilerini beyan etmeyen eczacıların İ|aç Takip Sistemine erişimi, cironun
beyan edildiğitarihe kadargeçiciolarak engellenecektir.201B yılında açıian eczaneler ile ilgiliolarak 2017 yılı
cirosu "0" olarak beyan edilecektir.
KDV hariç hasılat bilgileri ile ilgili olarak gerçeğe aykın ya da hatalı beyanda bulunan eczacıiar hakkında gerekli
adli ve idari işlemler başlatılacaktır.

Gerektiğinde iTS üzerinde yer alan "Destek masasl" sekmesinden ya da eczane.ruhsat@titck.gov.tr e-posta
adresinden destek alınabilir.
Önemle duyurulur.
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