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«Fenfluramin» etken maddesini ihtiva eden Megrefor Tablet (MUL
DA), Obetrol Kapsül (YURTOGLU) ve Ponderal Tablet (ALİ RAİF) adlı 
müstahzarların üretim ve satışları 16/5/1975 tarih ve 5420 sayılı daimi 
genelge ile yasaklanmıştır. 

Ancak. Danıştay 12. Dairesi Başkanlığınca Bakanlığımızın yasaklama 
kararının iptali yönünde karar alındığından. adı geçen müstahzarların 
gayri mesul kimselere reçetesiz olarak satılması sonucunda kötü alışkan
lıklar meydana getirebileceği gözönüne alınarak, amaç dışında kullanıl
masını önlemek üzere ithal, üretim ve satışlarının aşağıdaki koşullarda 
yapılması gerekli görülmüştür. 

1 - Reçetelerinin eczaneler tarafından saklanılarak alınış faturaları 
ile karşılaştırılması, yerinde kullanılıp kullanılmadığının ve reçetelerini 
kendileri yazmaları nedeniyle ecza dolabı sahibi doktorların da almış ol
dukları bu maddeleri ihtiva eden ilaçların sarfiyatının normal mi.ktarı aşıp 
aşmadığının her defasında teftişlerde kontrol edilmesi, 

2 - Bu müstahzarları üretenlerin, etken maddelerini ithal edenlerin 
ve ecza depolarının tıpkı uyuşturucu maddeler gibi aynı şek ilde sarf ve 
dağıtım yerlerini ve miktarlarını belgeleri ile her an teftişe hazır şekilde 
kayıt ederek hesaplarını tutmaları, 

3 - İlaç üretim ve dağıtım yerlerinde yukarıda istenilen hususların 
yerlerine getirilip getirilmediğinin teftiş ile görevli yetkililer tarafından sık
lıkla ı<ontrol edilmesi uygun görülmüştür. 

İliniz dahilindeki üretim yerlerine, eczane, ecza deposu, ecza dolabı 
ve bütün sağlık kuruluşlarına bu hususların yerine getirilmesinin tamimen 
duyurulmasını önemle rica ederim. 
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Son zamanlarda methaqualon, teintüre d'opium. dextropropoxyphen 

ihtiva eden Tablet, Draje ve sert jelatin kapsül veya solüsyon formunda 

müstahzarların, poudre dover, codein, codein phosphat, dioninli öksürük 

tabletlerinin eczanelerden reçetesiz satıldığı ve depolardan da gayri 

mes'ul kimselere satış yapılması neticesi, kötü alışkanlıklar meydana ge

tirdiği ve amacının dışında kullanıldığı öğrenilmiştir. 

Hark sağlığına son derece zararlı olan bu reçetesiz satışları önlemek 

amacıyla «reçete il'e satılır» kaydına rağmen elden reçetesiz ve gayri 

mes'ul kimselere satıldığı şikôyet konusu olan yukarıda kayıtlı etken mad

deleri ihtiva eden adı geçen formlardaki müstahzarların : 

1 - Reçetelerinin eczaneler tarafından sağlanılarak alınış faturaları 

ile karşılaştırılmasında, yerinde kullanılıp kullanılmadığının kontrol edil

mesi, 

2 - Reçetelerini kendileri yazmaları nedeniyle ecza dolabı sahibi 

doktorların da almış oldukları bu maddeleri ihtiva eden ilaçların sarfiya

tının, normal miktarı aşıp aşmadığı hususunun teftişlerde kontrol edilmesi, 

3 - Ecza depolarında tıpkı uyuşturucu maddeler gibi bu tür ilaçla-

rın da hesabının tutularak görevli yetkililer tarafınoan her defasında in

celenmesi, 

4 - Bu sınıf müstahzarlmı imal edenlerin veya hammaddelerini it

hal edenlerin de aynı şekilde sarf yerlerini ve miktarlarını her an teftişe 

hazır şekilde kayıt ederek hesaplarını tutmaları, 

5 - İlaç üretim ve dağıtım yerlerinde yukarıda istenilen hususların 

yerine getirilip getirilmediğinin teftiş ile görevli yetkililer tarafından ince

lenmesi uygun görülmüştür. 

İliniz dahilindeki üretim yerlerine, eczane, ecza deposu, ecza dolabı 

ve bütün sağlık kuruluşlarına bu hususların yerine getirilmesinin tamimerı 

duyurulmasını rica ederim. 
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