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TEİS Kamu Kurumları Komisyonu 

Eczane Eczacılarının ÜTS Süreçleri ile İlgili Soruları ve                

Kurumdan Gelen Cevaplar 

1-Hangi ürünlerin/ürün gruplarının ÜTS’de tekil takibi yapılmaktadır. Toplu bir liste 

paylaşılabilir mi?  

Tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamındaki tüm tıbbi cihazların tekil takibi ÜTS de 

yapılmaktadır.  

2-Kendi kullandığımız paket program üzerinden ürünlerin perakende satış bildirimi 

yapılabilmekte midir?  

ÜTS kullanıcılarının kullanmış olduğu paket programların sorumluluğu paket programı 

sahiplerine aittir. ÜTS, web servisler aracılığı ile gerekli bildirimlerin yapılmasına 

imkan/altyapı sağlamaktadır. Paket programlar web servisler aracılığı ile ÜTS de 

gerekli bildirimleri yapabilirler. 

3-Elimizde mevcut olan bir ürünün firması geçmiş aylarda veya senelerde battı/kapandı. 

Dolayısıyla bu firma piyasaya arz işlemini yapamamakta ve biz de ÜTS’de stok bildirimi 

yapamamaktayız. Bu tip ürünlerle ilgili nasıl hareket etmemiz gerekiyor?  

Halihazırda SGK kapsamında faturalandırılmayıp doğrudan vatandaşa satılan ürünler 

için stok bildirimi yapmanıza gerek yoktur. SGK kapsamında faturalandıracağınız 

ürünler için bu gereklilikler bulunmakta olup, bu tarz ürün bilgileriniz için Kurumumuza 

dilekçe ile başvurabilirsiniz. 

4-ÜTS’den perakende satış bildirimi ile satışı yapılan bir ürün ile ilgili mesuliyetimiz nedir? 

İleride bir gün bu ürünün yanlış bir yerde ortaya çıkarsa hukuki olarak ürünün işletmemizle bir 

ilişiği kurulur mu? (İTS’de bir ilacın satışı yapılmış olsa, bahse konu ilaç herhangi bir emniyet 

operasyonunda ele geçirildiğinde eczacılar çeşitli suçlamalara maruz kalmaktadır.)  

Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünlerin Kaydı Hakkında Genelge kapsamında ilgili 

bildirimleri yapmalısınız. Eczacılar Ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik ve Tıbbi Cihaz 

Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde ilgili sorumluluklar tanımlanmıştır. 

5-ÜTS satış bildirimi olmaksızın satış yapmanın yaptırımı nedir?  

Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünlerin Kaydı Hakkında Genelge kapsamında ilgili 

bildirimleri yapmalısınız. Eczacılar Ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik Ve Tıbbi Cihaz 

Satış, Reklam Ve Tanıtım Yönetmeliğinde ilgili sorumluluklar tanımlanmıştır. 

6-Bazı müşteriler perakende satışlarda kimlik bilgilerini vermek istemiyor. Dolayısıyla ÜTS’de 

kimlik bilgisi işlemeden satış yaparsak ileride problem yaşanır mı?  

ÜTS ekranlarında tüketiciye verme bildiriminde TC no bilgisi opsiyonel bir alandır.  

7-ÜTS’ den satışını yaptığımız tıbbi malzeme reçetelerinde; ÜTS’den bayilik belgesi alma 

gerekliliği kurgusu ortadan kaldırılabilir mi? 
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Şu an için İnsülin Kalem İğne Ucu ve Şeker Ölçüm Çubuğu ürünlerinde bayilik 

bağlantısı aranmamaktadır. Hasta altı bezinde de böyle bir uygulamaya geçilecektir. 

Diğer ürünlerde bayilik bağlantısı gereklidir.  

8-Üretici firma rafımızdaki ürünün lot numarasını ÜTS’ye girmiyorsa 15 Şubat sonrası ne 

yapacağız? İade işlemini bile lot numarası girmeden yapamamaktayız.  

Bildirdiğiniz LOT numarasını sisteme stok yapılabilir ürün olarak tanımlamayan üretici 

bilgilerini içerecek şekilde Kurumumuza dilekçe ile başvurabilirsiniz. 

9- Hala hasta bezi gibi ürünlerde stok bildirimi yapamıyoruz. 15 Şubat’a kadar 

yetiştirebilmemiz mümkün gözükmüyor.  

Hasta altı bezinde de bayilik bağlantısı aranmadan stok bildirimi yapılması için sistem 

geliştirmesi Ocak ayı sonunda yapılacak sürüm güncellemesi ile yapılacaktır. Süre 

uzatılması söz konusu değildir. 

10- Eskiden almış olduğumuz herhangi bir ürünün üzerinde lot numarası yoksa ne yapmamız 

gerekir?  

Mutlaka seri/lot numarası vardır. Herhangi bir sebepten dolayı okunamaz hale geldi 

ise Üreticisi/ithalatçısı ile irtibata geçip öğrenebilirsiniz. 

11-ÜTS alım-satım bildirimleri şu an eczaneler için başladı mı?  

Evet. 

12-ÜTS bildirimi yapılacak ürün gruplarının üstünde karekod olma zorunluluğu geldi mi?  

Yürürlükte olan mevzuat doğrultusunda bu alanda bir zorunluluk ilan 

edilememektedir. “GS1 Kuruluşuna Ait Ürün Numaralarına Sahip Olan Tıbbi 

Cihazlara Unique Device Identification (UDI) Kurallarına Uygun Karekod Uygulanması 

Hakkında Duyuru” yu inceleyebilirsiniz. 

13-ÜTS ile İTS süreleri birleştirilip; tek bir ekran ve tek bir kurgu üstünden ilerlenmesi 

mümkün değil midir?  

Kullanmış olduğunuz programlar ile tüm süreçlerinizi tek ekran üzerinden 

yürütebilirsiniz.  

14-ÜTS'de şu an eczanemiz üzerine kayıtlı ürün listesini göremiyoruz. Sadece "x -y tarihleri 

arası yapılan bildirimler" gibi bir liste çekiliyor. İTS'de olduğu gibi; şu an üzerimize kayıtlı tüm 

ürünlerin listesine ulaşabilmek istiyoruz.  

Ocak 2020 sonundaki ÜTS sürümünde bu sorguyu yapabiliyor olacaksınız. 

15-ÜTS kapsamındaki ürünlerin eczaneler arası takas bildirimlerinin yapılmasında bir mahsur 

var mıdır?  

Verme /alma bildirimi ile ürünü hareket ettirebilirsiniz. 

16-ÜTS kapsamındaki ürünleri; satın aldığımız depo dışında başka bir depoya iade etmemiz 

ve iade bildirimi yapmamızda bir engel/sorun var mıdır? 

Engel/sorun yoktur. Verme /alma bildirimi ile ürünü hareket ettirebilirsiniz. 


