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Bilindigi üzere, hastanelerimizde kullanilan Etil Alkolün teminine iliskin Tütün, Tütün
Mamulleri ve Alkollü Içkiler Piyasasi Düzenleme Kurumu’ndan alinan 20.08.2004 tarih ve
3358 sayili yazisi eki Analiz ve Tibbi Kullanim Amaçli Etil Alkolün Piyasaya Arzi Hakkinda
Bilgi Notu ilgide kayitli Genelgemiz ekinde gönderilerek etil alkol teminine iliskin bilgilerin
tüm resmi ve özel saglik kurum ve kuruluslarina duyurulmasi hususunda talimat verilmisti.
Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü Içkiler Piyasasi Düzenleme Kurumundan bu kez
alinan 25.11.2004 tarih ve 5107 sayili yazida;
Alkol ticareti konusunda usul ve esaslari belirleyen “Alkol ve Alkollü Içkilerin Iç ve Dis
Ticaretine Iliskin Usul ve Esaslar Hakkinda Yönetmelik’in 06.06.2003 tarih ve 25130 sayili
Resmi Gazete’de, “Etil Alkolün Piyasaya Arzi Hakkinda Teblig”in de 21.10.2004 tarih ve
25620 sayili Resmi Gazete’de yayimlanarak yürürlüge girdiginden bahisle, “Analiz ve Tibbi
Kullanim Amaçli Etil Alkolün Piyasaya Arzi Hakkinda Bilgi Notu” Bakanligimiza
gönderilmis ve etil alkol teminine iliskin ekte belirtilen bilgilerin tüm resmi ve özel saglik
kurum ve kuruluslarina duyurulmasi istenmistir.
Etil alkol temininin bilgi notunda belirtildigi sekilde yapilmasi gerektiginin tüm resmi
ve özel saglik kurum ve kuruluslarina duyurulmasi hususunda;
Bilgilerinizi ve geregini önemle rica ederim.
Prof.Dr.Necdet ÜNÜVAR
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ANALIZ VE TIBBI KULLANIM AMAÇLI ETIL ALKOLÜN PIYASAYA
ARZI HAKKINDA BILGI

1.4250 sayili Kanunda degisiklik yapan 4619 sayili Kanun ile, 1942 yilindan bu yana
süren “etil alkolün devlet eliyle dagitimi” uygulamasi son bulmustur.
2.Liberalize olan etil alkol piyasasinin yeni düzenlemelerine ait her türlü bilgiye,
Kurumun http://www.tapdk.gov.tr. adresli web sitesinden ulasilabilir.
Etil Alkolün Piyasaya Arzi Hakkinda Teblig çalismasi sonuçlanmis olup; 21 Ekim 2004
tarih ve 25620 sayili Resmi Gazetede yayimlanan Teblig, http://www.tapdk.gov.tr. adresli
web sitemizde “Ana Sayfa>Sektör Bilgileri>Alkollü Içkiler Piyasasi Dairesi
Baskanligi>Etil Alkol Sektörü Piyasa Düzenlemeleri>Etil Alkollün Piyasaya Arzina
Iliskin Düzenlemeler Hakkinda Bilgiler>Tebligler>TAPDK” adresinden bulunabilir.
Halen etil alkol ithalatçisi ve üreticisi olarak faaliyet gösteren (Etil Alkol Dagitim
Yetkisini haiz) firmalarin isimleri, http://www.tapdk.gov.tr. adresli web sitemizde “Ana
Sayfa>Sektör Bilgileri>Alkollü Içkiler Piyasasi Dairesi Baskanligi>Etil Alkol Sektörü Piyasa
Düzenlemeleri>Etil
Alkol
Sektöründe
Faaliyet
Gösteren
Firmalar
Hakkinda
Bilgiler>Dagitim>Kurum Yetkili Etil Alkol Dagitim Firmalari Listesi” adresinden
bulunabilir.
3.Tebligin incelenmesinden anlasilacagi gibi; tibbi kullanim amaçli etil alkol amacina
uygun olarak kullanilmak üzere piyasaya;
1.Gida alkolü (Denatüre edilmemis min. %96 saflikta etil alkol)
2.T-tipi denatüre edilmis etil alkol
3.Tam denatüre edilmis etil alkol
seklinde ve sadece ambalajli olarak verilir.
Piyasaya arz ambalaj hacimleri 5,10,20,250 litredir.
Tibbi amaçli kullanim alkolünün açik (dökme) satisi yapilamaz.
4.Eczaneler majestral ilaç yapimi için ihtiyaci olan gida alkolünü, tibbi cihazlarin ve
tibbi sahalarin temizligi gibi kullanimlar için ihtiyaci olan tam veya T-tipi denatüre edilmis
etil alkolü, 5, 10 ve 20 litrelik ambalajlarda, Kurum Yetkili Alkol Dagitim Firmalarindan,
Türk Eczacilar Birligine kayitli ve Kuruma bildirilen ecza depolarindan veya Türkiye Medikal
Dernekler Federasyonuna kayitli ve Kuruma bildirilen medikal firmalarindan temin
edebilirler.
Eczaneler sadece, 0,7 ile 1 litre ambalajli gida alkolünün (evsel kullanim alkolü) ve 1,5,
10 veya 20 litre ambalajli tam denatüre edilmis etil alkolün (genel amaçli kullanim alkolü)
satisini yapilabilirler. Bu sekilde alkol satisi yapmak isteyen eczanelerin, “Tütün Mamulleri,
Alkol ve Alkollü Içkilerin Toptan ve Perakende Satisi Ile Satis Belgelerine Iliskin
Yönetmelik” uyarinca Kurumdan alinmis toptan ve/veya perakende satis belgesini haiz olmasi
gerekmektedir.
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5.Hastahaneler, hastahane muadili saglik kurumlari ve tibbi tahlil laboratuarlari,
amacina uygun olarak kullanmak üzere ihtiyaci olan gida alkolünü, 5, 10 ve 20 litrelik
ambalajlarda,
Tibbi cihazlarin ve tibbi sahalarin temizligi gibi kullanimlar için ihtiyaci olan tam veya
T-tipi denatüre edilmis etil alkolü 5, 10, 20 ve 250 litrelik ambalajlarda, Kurum Yetkili Alkol
Dagitim Firmalarindan, Türk Eczacilar Birligine kayitli ve Kuruma bildirilen ecza
depolarindan veya Türkiye Medikal Dernekler Federasyonuna kayitli ve Kuruma bildirilen
medikal firmalarindan temin edebilirler.
6. 250 litrelik ambalajlarda gida alkolü sadece hastahaneler, hastahane muadili
saglik kurumlari ve tibbi tahlil laboratuarlarina ve Kurum Yetkili Alkol Dagitim
Firmalari eliyle teslim edilir.
7.Ayrica, laboratuarlarda analiz amaçli kullanimlar için piyasaya arz edilen analitik
saflikta etil alkollerin piyasaya arz edilen çesitleri ve yetkili dagitim firmalari hakkinda bilgi,
http://www.tapdk.gov.tr adresli web sitemizde “Ana Sayfa>Sektör Bilgileri>Alkollü
Içkiler Piyasasi Dairesi Baskanligi>Etil Alkol Sektörü Piyasa Düzenlemeleri>Etil Alkol
Sektöründe Piyasaya Arz Edilen Ürünler Hakkinda Bilgiler>Analitik Saflikta Etil
Alkol” adresinden temin edilebilir.
8.Ecza depolari ve medikal firmalari, etil alkolü sadece Kurum Yetkili Etil Alkol
Dagitim Firmalari listesinde kayitli firmalardan alabilirler.
Ecza depolari ve medikal firmalari yalnizca 5,10 veya 20 litre ambalajla nmis gida
alkolünü / tam denatüre edilmis etil alkolü / T-tipi denatüre edilmis etil alkolü, eczanelere,
hastahanelere, hastahane muadili saglik kurumlarina ve tibbi tahlil laboratuarlarina,
250 litre ambalajlanmis tam denatüre edilmis etil alkolü / T-tipi denatüre edilmis etil
alkolü ise hastahanelere, hastahane muadili saglik kurumlarina ve tibbi tahlil
laboratuvarlarina, satabilirler ve yaptiklari etil alkol satisindan sorumludurlar.
Ecza depolari ve medikal firmalari yaptiklari etil alkol satislari konusunda Kurum
denetimlerinde istenen her türlü bilgi ve belgeyi vermekle sorumludurlar.
Ecza depolari ve medikal firmalari istedikleri takdirde ayrica, 0,7 ile 1 litre ambalajli
gida alkolü (evsel kullanim alkolü) ve 1, 5, 10 veya 20 litre ambalajli tam denatüre edilmis
etil alkolün (genel amaçli kullanim alkolü) satisini yapilabilirler. Bu sekilde alkol satisi
yapmak isteyen ecza depolari, “Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü Içkilerin Toptan ve
Perakende Satisi Ile Satis Belgelerine Iliskin Yönetmelik” uyarinca Kurumdan alinmis toptan
ve/veya perakende satis belgesini haiz olmasi gerekmektedir.
9.Ecza depolari ve medikal firmalari, piyasaya arz edecekleri tibbi kullanim amaçli etil
alkolün garanti edilen teknik spesifikasyon ve/veya analiz raporunu, etil alkolü satin aldiklari
Kurum Yetkili Alkol Dagitim Firmasindan almak ve isteyen kullanicilara vermekle
sorumludurlar.

