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DAĞITIM YERLERİNE
 

5996  sayılı  Veteriner  Hizmetleri,  Bitki  Sağlığı,  Gıda  ve Yem Kanunu'nun  12  nci maddesinin
birinci  fıkrası  gereği;  veteriner  sağlık ürünlerinin üretimi,  ithalatı,  ihracatı,  kullanımı,  ambalajlanması,
etiketlenmesi, tanıtımı, nakliyesi, depolanması, reçeteli ya da reçetesiz satışı, onayı, kontrolü ve teminine
ilişkin  işlemler  Bakanlığımız  tarafından  belirlenmektedir.  Bu  kapsamda,  hayvan  hastalıkları  ile
mücadelede  kullanılan  ilaçların  izlenebilirliğini  sağlamak,  ilaç  tüketimini  kontrol  altına  almak,
uygulanan  tedavileri  kayıt  altına  almak,  ilaçların ve  ilaç ham maddelerinin  ithalatı,  üretimi,  toptan ve
perakende  satış  noktalarına  dağıtımını  izlemek  ve  gıda  güvenilirliğini  temin  etmek  amacıyla
Bakanlığımızca  01.01.2018  tarihinden  itibaren  kademeli  olarak Elektronik Reçete  Sistemi  (E-Reçete),
İlaç Takip Sistemi (İTS) ve Aşı Takip Sistemi (ATS) hayata geçirilmiştir.

E-Reçete, İTS ve ATS sistemlerinin yürürlüğe girmesi ile birlikte üreticiler, toptan ve perakende
satış  noktaları,  pazarlama  izin  sahipleri,  veteriner  tıbbi  ürün  temin  izinli  işletmeler,  serbest  veteriner
hekimler,  akademisyenler  ile  il/ilçe müdürlüklerinde  ve  belediyelerde  çalışan  veteriner  hekimler  gibi
kullanıcılar  adı  geçen  sistemlere  kaydedilmiştir.  Akabinde  tüm  veteriner  tıbbi  ürünler  ve  bunların
üretiminde kullanılan ham maddelerin sistemlere kaydı sağlanarak, veteriner tıbbi ürünlerin üretiminden
tüketimine,  alım  satımından  stok  hareketlerine  ve  hayvanlara  uygulanmasına  kadar  izlenebilirliği
sağlamak üzere büyük bir veri tabanı ağı oluşturulmuştur.

Ancak, son  iki yılda  tüm dünyayı etkileyen ve olumsuz sonuçlar doğuran Covid-19 pandemisi,
ülkemizin  bazı  bölgelerinde  yaşanan  deprem,  sel  ve  yangın  gibi  doğal  afetler,  bazı  yerlerde  internet
altyapısında  ve  2021  yılı  Temmuz  ayında Bakanlığımız  veri  tabanlarında  yaşanan  sorunlardan  dolayı
sistemlere erişimde kesintiler yaşanmış, veteriner tıbbi ürün takip sistemlerinde kısmi veri kayıpları ve
mükerrer kayıtlar oluşmuş, toplatma kararı uygulanan bazı ürünler ile miadı geçen bazı ürünlerin tekrar
sisteme  dâhil  oldukları  görülmüş,  e-reçete  düzenlenen  ürünlerin  düşüm  işlemlerinin  gerçekleşmemesi
sonucunda da özellikle perakende satış yerlerinde stok uyumsuzlukları gibi   sorunlarla karşılaşılmıştır.
Bahsi  geçen  sorunları  çözmek  ve  karşılaşılan  olumsuzlukları  düzeltmek  için  Bakanlığımız  Bilgi
Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından bir takım teknik çalışmalar yürütülmüş olmakla birlikte bazı
sorunlar  tam anlamıyla çözülememiştir. Bu nedenle, özellikle perakende satış yerleri ve veteriner  tıbbi
ürün  temin  izinli  işletmelerde  sistemsel hatalardan kaynaklanabilme  ihtimali olan  stok uyumsuzlukları
nedeniyle kullanıcıların mağduriyet yaşamaması için 2021 yılı sonuna kadar, eğitim ve rehberlik tarzında
denetimler yapılması gibi bir takım uygulamalar hayata geçirilmiştir.

Gelinen nokta itibarıyla; veteriner tıbbi ürün takip sistemlerinin iyileştirilmesi, kullanıcı dostu bir
yapıya kavuşturulabilmesi, kullanıcılar  tarafından daha etkin, pratik ve basit bir  şekilde kullanımı  için
il/ilçe müdürlüklerimiz,  Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi, Veteriner  İlaç  Sanayicileri
Derneği ve sektör  temsilcilerinden gelen  talep, görüş ve öneriler doğrultusunda yapılan değerlendirme
neticesinde, 2022 yılında sistemin daha kullanıcı dostu bir yapıya kavuşturulmasına yönelik çalışmalara
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ara vermeden devam edilirken aynı  zamanda yukarıda belirtilen  stok uyumsuzluklarının giderilmesine
yönelik de bazı çalışmaların yapılmasının ihtiyaç haline geldiği görülmüştür.

Bu  çerçevede;  sistemsel  kaynaklı  olma  ihtimali  olan  stok  uyumsuzluklarından  dolayı  veteriner
tıbbi  ürünlerin  perakende  satış  yerleri  olan  veteriner  muayenehane,  poliklinik,  hayvan  hastaneleri  ve
eczaneler  ile  veteriner  tıbbi  ürün  temin  izinli  işletmelerde  herhangi  bir  mağduriyet  oluşmaması  için
Bakanlığımız  tarafından  alınan Makam Olur'u  çerçevesinde  veri  tabanının  yedekleri  alınarak  yapılan

  ve  20-28.01.2022  tarihleri  arasında işlemlerin  log  kayıtlarının  tutulması http://vetilac.tarbil.gov.tr/
sayfasında oluşturulan   butonu  ile perakende  satış yerleri  ve veteriner  tıbbi ürün  teminStok Güncelle
izinli işletmelerin  uygun görülmüştür. fiziki stokları ile sistem üzerindeki stoklarını eşitleyebilmeleri 

Bu  kapsamda;  Bakanlığımız  tarafından mağduriyetlerin  oluşmaması  için  yapılan  bu  işlemlerin
suistimal edilmemesi önem arz etmekte, yukarıda belirlenen tarih aralıklarında stok güncelleme işleminin
tamamlanması için gerekli duyuruların yapılması ve sonrasında ilgili satış yerlerinin 2022 yılı içerisinde
denetimlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Stok güncellemeleri sonrasında gerek ülkemiz hayvan hastalıkları profilinin tam belirlenebilmesi
gerekse ilaç kullanımına ilişkin sağlıklı veri elde edilebilmesi adına ilaçların reçetelendirilme işlemlerinin
E-reçete  sistemi  üzerinden  aksatılmadan  gerçekleştirilmesi  ve  ortaya  çıkacak  uygunsuzluklar  ile  ilgili
5996 sayılı Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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