İlaç İhraç Eden Firmalar
İlaç ihraç etme yetkisi olan firmaların eczacı mesul müdür görevlendirmesi ve "İlaç İhracatı Amaçlı
Dağıtım için Mesul Müdürlük Belgesi" düzenlenmesi için aşağıda belirtilen belgelerin İlçe Sağlık
Müdürlükleri aracılığı ile Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.
AÇILIŞ İŞLEMİ
Firmaya ait belgeler




Ticaret Sicil Gazetesi'nin aslı ya da resmî onaylı sureti (Faaliyetinde ilaç ihracatı yapabileceğini gösterir)
Firma kurucu ortaklarının imza sirküleri ve kimlik bilgisi (Noter tasdikli olmalıdır; noter tasdikli belgelerin fotokopisi kabul
edilmemektedir)
İlgili ihracatçı birliğine üyelik belgesi (Aslı)

Mesul Müdüre Ait Belgeler













Mesul Müdürün dilekçesi (Tarih, imza, telefon no. ve e-mail adresi içermelidir)
Mesul Müdürün resmi onaylı nüfus cüzdanı sureti
Mesul Müdürün el yazısı ile yazılmış imzalı özgeçmişi
Mesul müdürün T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından tescilli diplomasının noterlikçe onaylanmış sureti
6197 sayılı kanun 4.maddesi uyarınca eczacılık yapmaya engel mahkumiyetinin bulunmadığına dair adli sicil belgesinin aslı
Yakın tarihte çekilmiş 2 adet fotoğraf
Altı aydan eski tarihli olmamak üzere eczacılık yapmaya engel bedenî ve aklî hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu ve iki
gözünün görmeden mahrum olmadığına dair göz raporu
Mesul Müdürün Türk Eczacılar Birliğince verilmiş meslekten yasaklama cezasının olup olmadığına dair belge
Mesul Müdürlük harcının ödendiğini gösterir makbuzun aslı (Fatih Mal Müdürlüğü'nün Ziraat Bankası Sultanhamam Şubesi TR 12
0001 0006 0700 0010 0063 93 IBAN no'lu hesabına yatırılmalıdır)
Mesul müdür değişikliği halinde eski Mesul Müdürlük Belgesinin aslı
Firma yetkilisinin mesul müdür tayin dilekçesi
Mesul müdür daha önce başka bir işte çalışmış ise o işten ayrıldığını kanıtlayan belge

***2019 Yılı İlaç İhracatı Amaçlı Dağıtım için Mesul Müdürlük Belgesi Harç Bedeli ₺2.796,00 ’dır
(Bakınız: http://www.titck.gov.tr/dinamikmodul/70, dosya adı: 2019 FİYAT TARİFESİ.xls)
***Firma ihracat amaçlı bildirim yapabilmek için GLN kodunu İlçe Sağlık Müdürlüğüne bildirip, elektronik sisteme kayıt olmalıdır.
Elektronik Süreç Yönetim Sistemi dahilinde İhracat işlemlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan GLN kodu hakkında ayrıntılı bilgi
TOBB’den edinilebilir.

NAKİL İŞLEMİ


Açılış İşlemi bölümünde yer alan firma ve mesul müdüre dair bilgi ve belgeler (yeni adresin yazılı olduğu Ticaret Sicil Gazetesi'nin
aslı dahil) yeni adres için hazırlanarak ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğüne sunulmalıdır.

