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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşma
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Moldova Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve
Moldova Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Arasında İmzalanan "İlaç ve
Eczacılık Alanında İşbirliğine İlişkin Protokol"ün Onaylanması Hakkında Karar Karar
Sayısı: 99/12510
Bakanlar Kurulundan

25 Haziran 1998 tarihinde Kişinev'de imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti
Sağlık Bakanlığı ile Moldova Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Moldova
Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Arasında İlaç ve Eczacılık Alanında
İşbirliğine İlişkin Protokol"ün onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 22/2/1999
tarihli ve DAGY-744 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı
Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 26/2/1999
tarihinde kararlaştırılmıştır.
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Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Moldova Cumhuriyeti
Sağlık Bakanlığı ve Moldova Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Arasında İlaç ve Eczacılık Alanında İşbirliğine
İlişkin Protokol
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Moldova Cumhuriyeti Sağlık
Bakanlığı ve Moldova Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, bundan sonra
"Taraflar" olarak anılacaktır, 11 Kasım 1997 tarihinde imzalanan "Türkiye
Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Moldova Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında
Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşması"nın 5. Maddesine dayanarak karşılıklı
işbirliğini geliştirmek ve mevcut potansiyelin verimli bir şekilde kullanımını
sağlamak amacıyla aşağıdaki hususlarda mutabakata varmışlardır:
MADDE 1
İyi İmalat Uygulamaları (GMP-Good Manifacturing Practices) kurallarına
uygun olarak üretilmiş ve Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından
ruhsatlandırılmış olan ilaçların Moldova'da pazarlanabilmesi için izin almak
üzere Moldova Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanmış başvuru formu doğrultusunda
düzenlenecek dosyalar Moldova Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na teslim
edilecektir.
Moldova Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı izin/ruhsatlandırma işlemlerini en
kısa sürede tamamlanmasına özen gösterecektir.
MADDE 2
Türkiye Cumhuriyeti, Moldova Cumhuriyeti'ne ilaç fabrikalarının
verimliliğinin arttırılmasına yönelik çalışmalarda bilgi aktararak destek
verecek ve kurulması planlanan ilaç fabrikalarına ilişkin ihtiyaç duyulan
teknik konularda, fizibilite çalışmalarında yardımcı olmak amacıyla özel
işbirliğinin sağlanmasını teşvik edecektir.
MADDE 3
Türkiye Cumhuriyeti, Moldova Cumhuriyeti için öncelikli olan ilaçların
(antitüberküloz, kardiyotonik, analjezik, antidiyabetik ve antigripal) ortak
üretimini teşvik edecek, ihtiyaç duyulan teknoloji ve teçhizat temininde
yönlendirici ve destekleyici olacaktır.
Ayrıca, öncelikle Taraflarca belirlenmiş olan diğer konularda işbirliği
yapılması sağlanacaktır.
MADDE 4
Bilimsel ve teknik işbirliği konularında;
a) ulusal otoriteler, bilimsel araştırma kuruluşları ve eczacılık
fakülteleri arasında uzman değişimi,
b) öncelikler/ihtiyaçlar doğrultusunda eğitim programları, konferanslar,
kongreler ve sempozyumlar düzenlenmesi,
c) üretim yerlerinin teftişi ve diğer teknik konularda danışmanlık
hizmetleri verilmesi sağlanacaktır.
MADDE 5
Taraflar narkotik ve psikotropların Türkiye'deki bilgisayar bazlı özel
reçete kontrol sisteminin Moldova'da uygulanması konusunda işbirliği
yapacaklardır.
MADDE 6
Taraflar, bu Protokol'de yeralan hususların ayrıntılandırılması,
uygulamaya geçirilmesine yönelik öneriler ve uygulama yöntemlerine ilişkin
kararların alınması ve çalışmaların belirli bir program dahilinde başlatılması
amacıyla bir Komite oluşturulacaklardır. Anılan Komite bu Protokol'un
imzalandığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde çalışmalarına başlayacak ve
yılda iki kez toplanacaktır.
İşbu Protokol imza tarihinde yürürlüğe girecektir.
İşbu Protokol 25 Haziran 1998 tarihinde, Kişinev'de Türkçe, Moldovanca ve
İngilizce olarak tüm metinler aynı derecede geçerli olacak şekilde iki nüsha
halinde imzalanmıştır. Yorum farklılığı durumunda, İngilizce metin esas
alınacaktır.
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Sağlık Bakanlığı
Adına
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Protocol on Cooperation in the Field of Pharmaceuticals Between the
Ministry of Health of the Republic of Turkey and the Ministry of
Health of the Republic of Moldova and the Ministry of
Industry and Trade of the Republic of Moldova
The Ministry of Health of the Republic of Turkey and the Ministry of
Health of the Republic of Moldova and the Ministry of Industry and Trade of
the Republic of Moldova, thereinafter referred to as the "Parties"in order to
further develop mutual cooperation and to ensure more fruitful use for of
existing potential, according to the Article 5 of the "Agreement on
Cooperation in the Field of Health Between the Ministry of Health of the
Republic of Turkey and the Ministry of Health of the Republic of Moldova",
signed on 11 November 1997, Have agreed upon the following:
ARTICLE 1
In order to acquire licensing/permission for marketing in Moldova of
pharmaceuticals, produced according to Good Manufacturing Practices-GMP and
certificated by the Ministry of Health in Turkey, the dossier shall be
completed according to the application forms prepared by the Ministry of
Health of the Republic of Moldova shall be submitted to the Ministry of Health
of the Republic of Moldova.
The Ministry of Health of the Republic of Moldova shall give necessary
consideration to finalise the relevant procedures for the licensing/permission
within the shortest period of time.
ARTICLE 2
The Republic of Turkey shall support the Republic of Moldova in order to
increase the efficiency of the drugs production plants by providing
information and shall promote the provision of specific cooperation for the
required technical matters and to assist the feasibility works for the
establishment of the pharmaceuticals manufacturing plants.
ARTICLE 3
The Republic of Turkey shall promote the joint production of essential
pharmaceuticals for the Republic of Moldova (anti-tuberculosis, cardiotonic,
analjesic, antidiabetics and antigrial) and shall provide guidance and support
for the provision of needed technology and equipment.
Furthermore, cooperation on other matters whose, priorities shall be
determined by the Parties shall be ensured.
ARTICLE 4
The scientific and technological cooperation shall be provided as regards
the following:
a) the exchange of experts of national authorities, scientific research
institutions and faculty of pharmaceutics,
b) within the realm of priorities/necessities, the coordination of
education programs, conferences, congresses and symposia,
c) provision of consultancy as regards the technical matters and the
investigation of manufacturing plants.
ARTICLE 5
The Parties shall pravide cooperation in the implementation of Turkish
computerbased prescription control system for narcotics and psychotropic in
Moldova.
ARTICLE 6
The Parties shall set up a Committee for the elaboration of the details of
the matters included in this Protocol, for taking devisions as regards the
application methods and proposals for application of matters withen this
Protocol and initiation of works within the framework of a specific program.
The said Committee shall start its work in 3 months after the signature of
this Protocol and shall meet twice a year.
This Protocol shall enter into force on the day of signature.
Signed in 25 June 1998, in Chisinau in duplicate in Turkish, Moldovan and
English languages all texts being equally valid. In case of divergence in
interpretation, the English text shall prevail.
For the Ministry of
of the Republic
of Turkey

For the Ministry of
of the Republic
of Moldova

For the Ministry of Industry
and Trade of the Republic
of Moldova

PROTOCOL
DE COOPERARE İN DOMENIUL FARMACEUTICII
İNTRE MINISTERUL SANATATII AL REPUBLICII TURCIA,
MINISTERUL SANATATII AL REPUBLICII MOLDOVA ŞI
MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI COMERTULUI AL
REPUBLICII MOLDOVA
Ministerul Sanatatii al Republicii Turcia, Ministerul Sanatatii al
Republicii Moldova şi Ministerul Industriei şi Comertului al Republicii
Moldova denumite in continuare "Parti", in scopul dezvoltarii in continuare a
cooperarii mutuale şi de a asigura o folosinta mai fructuoasa a potentialului
existent in conformitate cu Art. 5 al "Acordului de Coorperare in Domeniul
Sanatatii dintre Ministerul Sanatatii al Republicii Turcia şi Ministerul
Sanatatii al Republicii Moldova", semnat la 11 noiembrie 1997 au convenit
asupra urmatoarelor:
Articolul 1
In scopul obtinerji licentei/permisiunii pentru comercializarea in Moldova
a medicamentelor produse conform Bunei Practici de Producere-GMP şi
certificate de catre Ministerul Sanatatii al Turciei, dosarul va fi completat
in conformitate cu formularele de cerere pregatite de catre Ministerul
Sanatatii al Republicii Moldova şi inaintat Ministerului Sanatatii al
Republicii Moldova.
Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova va acorda atentia necesara
pentru finalizarea procedurilor relevante pentru licentiere/permisiune in cel
mai scurt timp.
Articolul 2
Republica Turcia va sprijini Republica Moldova in vederea sporirii
eficientei uzinelor de producere a medicamentelor asigurind informatii şi va
promova asigurarea unei cooperari specifie in problemele tehnice solicitate,
şi va ajuta la lucrarile de fezabilitate pentru infiintarea uzinelor
producatoare de medicamente.
Articolul 3
Republica Turcia va promova producerea mixta a medicamentelor
principale pentru Republica Moldova (antituberculoase, cardiotonice,
analgetice, antidiabetice şi antigripale) şi va asigura conducerea şi
sprijinul pentru furnizarea tehnologiei şi echipamentului necesar.
In continuare va fi asigurata cooperarea ın alte domenii a caror
prioritaji vor fi determinate de catre Parti.
Articolul 4
In ce priveşte cooperarea ştiintifica şi tehnological aceasta va fi
asigurata prin urmatoarele:
a) schimbul de experti a autoritatilor nationale, institutiilor de
cercelari ştiintifice şi a facultajii de farmaceutica;
b) In cadrul tarimului de prioritati/necesitati, coordonarea programelor
de ınvajamint, conferintelor, congreselor şi a simpozioanelor;
c) asigurarca consultarii ın ce priveşte problemele technice şi
investigarea uzinelor producatoare;
Articolul 5
Partile vor asigura cooperarea la implementarea sistemului Turcesee
computerizat de control a prescrierii substantelor narcotice şi psihotrope in
Moldova.
Articolul 6
Partile ver infiinta un comitet pentru elaberarea detaliilor privind
subiectele incluse in acest Protocol pentru luarea deciziiler in cesa ce
priveşte aplicarea problemelor, din cadrul acestui Protocol şi initierea
lucrariler din cadrul unui program specifie. Comitetul mentionat va incepe
lueral peste trei luni dupa semnarea cestui Protocol şi se va intruni de doua
ori pe an.

Prezentul Protocol intra in vigoare la data semnarii.
Semnat la Chişinatı, la 25 iunie 1998 in doua exemplare in limbile turca,
moldovenesea şi engleza, toate textele fiind egal autentice. İn cazul
divergentelor de interpretare va prevala textul in limba engleza.
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