
 

Sögütözü Mahallesi, 2176.Sokak No:5 06520 Çankaya/ANKARA  

Tel: (0 312) 218 30 00– Fax : (0 312) 218 34 60 www.titck.gov.tr  

 

   1 / 2 

HİZMETE ÖZEL 

    

 

T.C. 

SAĞLIK BAKANLIĞI 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 

 

              NORMAL 

 

Sayı : 86115708-508.03-  

Konu : Tanıtım Malzemeleri hk.   

 

 

........................... 

 

 

İlgi:  a) 19.03.2020 tarihli, E.71159 sayılı yazımız. 

        b) 05.06.2020 tarihli, E.133327 sayılı yazımız. 

 

        Ülkemizde COVID-19 salgınının önlenmesi ile ilgili alınan tedbirler göz önüne alınarak, 

İlgi a’da kayıtlı yazımız ile ürün tanıtım temsilcilerinin eczaneler dâhil olmak üzere tüm 

sağlık kurumlarında/kuruluşlarında hekimlere, diş hekimlerine ve eczacılara yönelik ziyaret 

gerçekleştirilerek ürün tanıtımı yapmalarına ilişkin faaliyetler durdurulmuş ve ürün tanıtım 

temsilcilerinin tanıtım faaliyetlerinin elektronik ortamda (e-posta, video konferans) 

yapılabileceği bildirilmiştir. 

        Bilindiği üzere 03/07/2015 tarih 29405 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Beşeri Tıbbi 

Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik’in Madde 4 “Tanımlar” bölümünde “k) 

Tanıtım malzemeleri: Parasal değeri yürürlükteki aylık brüt asgarî ücretin % 2,5’ini aşmayan 

hekim, diş hekimi ve eczacının mesleğini icrası sırasında kullanabileceği sembolik hatırlatıcı 

ziyaret malzemelerini; ürün hakkında yeterli ve gerekli bilgiyi ihtiva eden kitap, kitapçık ve 

broşür gibi basılı materyalleri; film ve slaytları; elektronik depolama araçları ile sunulan 

görsel/işitsel malzemeleri; bilgi/veri/başvuru kaynağı olarak kullanılabilecek her türlü yayını 

veya bu yayınlara elektronik erişim imkânını, bedelsiz numuneleri, demo cihazları ve hasta 

eğitimine yönelik materyalleri” olarak tanımlanmıştır. 

        İlgi (b)’de kayıtlı yazımız ile ürün tanıtım temsilcilerinin tanıtım faaliyetlerine, 

yazımızda belirtilen şartların yerine getirilmesi ile koşullarıyla devam edebilecekleri 

bildirilmiştir. Bahse konu yazımızda “c) Ziyaretlerde tanıtım malzemeleri ve basılı tanıtım 

materyallerinin bırakılmaması” koşulu yer almaktadır. Ruhsat/izin sahiplerinden, ruhsat/izin  
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sahiplerinin bağlı bulundukları Dernek/Sendika/Vakıf tarafından aldığımız sözlü ve yazılı geri 

bildirimler sonrası söz konusu koşulun yeniden değerlendirilmesi ihtiyacı hâsıl olmuştur. Bu 

bağlamda ürün tanıtım temsilcilerinin yapacağı ziyaretlerde talep eden hekimlere, diş 

hekimlerine ve eczacılara hijyen kurallarına uygun bir şekilde tanıtım malzemeleri 

bırakılabileceği değerlendirilmiş olup bu güncellemenin tüm Dernek/Sendika/Vakıf 

üyelerinizle paylaşılması ve gerekli bilgilendirmenin yapılması hususlarında bilginizi ve 

gereğini rica ederim. 

 

 

Doç. Dr. Tolga TOLUNAY  

       Kurum Başkanı 

 

 

 

 

Dağıtım: 

Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği  

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası  

Türkiye İlaç Sanayi Derneği  

Sağlık Ürünleri Derneği  

İlaç, Eczacılık, Sağlık Bilim ve Teknolojileri Vakfı  

Gelişimci İlaç Firmaları Derneği  

 

 

 

 


	GizlilikDerecesiUst2
	EvrakSayisi
	KayitTarihi

	EvrakSayisi: E.260440
	KayitTarihi: 16.11.2020
	EImzaEtiketi: Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys
adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : YnUyQ3NRYnUyZW56ak1UZW56RG83
	EImzaEtiketi: Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys
adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : YnUyQ3NRYnUyZW56ak1UZW56RG83
		2020-11-16T22:24:20+0300
	Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
	Elektronik imza




