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Bakanlığının bila tarih vs 85469052-472.99-E,.l359564 sayıh yaz|s|.

Bilindiği izere, Etil Alkol ve Metanolün Üretimi iie İç ve Dış Ticaretine İllşkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "Etil alkoiün piyasaya arzı" başlıklı 20nci maddesinin birinei
fikrasrnın (c) bendinde "Tıbbi kullanım amaçlı etil alkol: Eczaneler ve hastaneler gibi sağlık
kı:nılıışlan için,2 ve 5 1itre haeimli kaplar içinde ambalajlanmış olarak ku]lanıma sunulan denatiire
edilmeırıiş etil alkoller, sadece etil alkol üretiıır tesisisinde aiıbalajlaırır ya da arnbalajlı olarak ithal
edilir. Yetkili etii alkol dağıtım fiımalan tarafindan piyasaya arz edilen bu etil aikoller etil alkol
toptan satış belgesi veya etil alkol ve metanol toptan saıış belgesini haiz satıcılar eliyle eczane ve
hastane gibi sağlık krıruluşlarının kullanımrrra sıınıılıır." hiikmil brılunmaktadır.
Bakanlığımızdan gelen 1lgi yazıda ise; son dönemlerde Cİlrlg,R üzerinden alınan
şikayetlerde özeilikie eczaneierin kendi kullanrmiarı için satın aldıkları tıbbi kullanım amaçlı eıii
alkolleıi tekrar satlşa arz ettikleri ve bu ctil alkollerin sahte alkollü içki üretiminde kullanıldığı
yönünde bilgilerin alındığı belirtilmektedir. İlgi yazıda beliıtildiği üzere tıbbi kullanım aınaçlı etil
alkoi sadece Tarrm vc Orman Bakanlığı Tüttin ve Alkol Dairesi Başkanlığından toptan satış belgesi
alınarak satılabilen bir üründür ve perakencie satışı miimkün değiidir.
Ciddi vergi kayıplarıııa ııeden o|aıı ve insaıı sağlığını tehlikeye atan sahte alkollü içki
yapımının azaitılması açısından 4733 Sayılr Kanunun ilgiii maddeieri çerçevesinde mahalii mülki
amirlerçe denetirrr yapılınasının caydırıcı etki yapacağı değertendirilmiş olup İçişleri Bakanlığı
Eakaniığımızın iigi ya^ü iie biigiieırdirilmiştir.
Yapılacak denetiıı,ılerde eczaıreleıin kendi kullaııımları için satın aldıklaı,ı hbbi kullanını
anıaçh etil aiktılleri tekrar satışa arz ettiklerinin anlaşıiması dııruınunda 473J Sayıiı Kanunun 8inci
maddesiırin 5iırci fıkrasıırın (g) bendi kapsamında "Kuı,ı]mdaıi satış belgesi almadan tülun
mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkilerin toptan satışını yapan|ara ellibin (Il1D0|9
tarihinden geçerli 130.170 TL,) Yeni Tiirk Lirası;.......idari para ceza.sl veri}ır." htikmü uyarmca
ınahalli mülki aınk tarafıııdair idari yaptiı-ıırı uygulaiınıası, ayrlca söz konusu eczaneleriır sahte
aikollü içki yapımı ile irtibatlarının tespit edilmesi halinde ise 4733 Sayılı Kanunun 8-1inci fikrası

uyarrnca haklarıırda suç duyırusunda bulunulması hususu İçişleri Bakanlığına
bilciirilmiştir. Konunun önemine bina-en ti.im iiyelerinize drıyrınılmasr hrısı_ısı_ınela;
Gereğini riça ederim.
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