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Konu : Eczane Hasılat Girişleri Hk.

ERZURUM 13. BÖLGE ECZACI ODASI BAŞKANLIĞINA

İlgi : 31.05.2021 tarihli ve E-85521274-000-445971 sayılı yazı.

Bilindiği üzere 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 5'inci Maddesi "(Değişik:
17/5/2012-6308/2 md.) …Serbest eczanelerde, reçete sayısı ve/veya ciro gibi kriterlere göre belirlenen
sayıda ikinci eczacı çalıştırılması zorunludur." hükmündedir.

Ayrıca 12.04.2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik'in "Tanımlar" başlıklı 4. Maddesinin (k) bendi "İkinci
eczacı: Serbest eczanelerde, eczanenin sahip ve mesul müdürü olan eczacının yanında reçete sayısı
ve/veya ciro gibi kriterlere göre çalıştırılması zorunlu olan veya isteğe bağlı olarak bu kriterlere tâbi
olmaksızın da çalışabilecek eczacı veya eczacıları," ile (v) bendi "Yardımcı eczacı: 2013 ve daha sonraki
yıllarda eczacılık fakültesinde okumaya hak kazanmış olup mezun olduktan sonra serbest eczane açmak
veya serbest eczanelerde mesul müdür olarak çalışmak için en az bir yıl müddetle hizmet sözleşmesine
bağlı olarak mesul müdür eczacı ile birlikte serbest eczanelerde veya hastane eczanelerinde çalışan
eczacıyı," şeklinde tanımlanmış olup,

Mezkur Yönetmelik'in "İkinci eczacı ve yardımcı eczacı çalıştırılmasına ilişkin usûl ve esaslar"
başlıklı 16'ncı Maddesi "(1)(Değişik:RG-28/3/2016-29667) Serbest eczanelerde, yıllık seksen bin reçete
sayısının veya yıllık üç milyon Türk Lirası tutarında cironun aşılması halinde ikinci eczacı çalıştırılması
zorunludur. Bu reçete sayısı veya ciroya eklenen yıllık her seksen bin reçete veya yıllık her üç milyon
Türk Lirası ciro için ilave bir ikinci eczacı çalıştırılması gerekir. Reçete sayısı veya ciro verileri
doğrultusunda çalıştırılması zorunlu ikinci eczacı sayısı en fazla üçtür. Reçete sayısı için bir önceki yıla
ait Kurum verileri; ciro için Kuruma bildirilen KDV hariç hasılat esas alınır. Reçete sayısı ve ciro
bilgilerinin her ikisinin de ikinci eczacı çalıştırılması için uygun olması halinde, daha fazla sayıda ikinci
eczacı çalıştırılmasına imkân sağlayan veri esas alınır. Reçete sayısı ve ciro verilerindeki yıllık değişim
oranı doğrultusunda bu değerler Kurum tarafından Türk Eczacıları Birliğinin de görüşü alınarak
güncellenir ve ilân edilir. Serbest eczanelere ait ciro bilgileri eczane mesul müdürü eczacı tarafından
İlaç Takip Sistemi üzerinden her yıl Nisan ayında beyan edilir. Ciro bilgilerini beyan etmeyen
eczacıların İlaç Takip Sistemine erişimi, cironun beyan edildiği tarihe kadar geçici olarak engellenir."
hükmü ile de, serbest olarak faaliyet gösteren eczanelerimizde yukarıda zikredilen kanun maddesinde
yer alan ikinci eczacı çalıştırılmasına yönelik hükmün tesis edilebilmesi amacıyla ikinci eczacı
atamasında kullanılacak olan verilerin ne şekilde temin edileceği tarif edilmiştir.
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Eczanelerimizde 2021 yılı ikinci eczacı çalıştırılması ile ilgili olarak mezkur Yönetmelik'in
16'ncı Maddesi doğrultusunda 2020 yılı satış hasılatlarının girilmesine yönelik İlaç Takip Sistemi
üzerinden 01.04.2021 tarihi itibari ile hasılat girişleri yapılabilmesi için veri girişi açılmış, ancak bazı
eczanelerin İlaç Takip Sistemine hasılat girişlerini yapmadığı bazı eczanelerin ise beyan ettikleri hasılat
tutarları ile söz konusu sisteme yüklemiş oldukları Eczane Bilgi Formunda yer alan hasılatları arasında
tutarsızlık olduğu Bakanlığımız Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun ilgide kayıtlı yazıları ile
Müdürlüğümüze bildirilmiştir.

Mezkur Kanun ve Yönetmelik doğrultusunda ikinci eczacı ve yardımcı eczacı çalıştırılması için,
serbest eczaneler tarafından İlaç Takip Sistemi üzerinden girilen hasılat bilgileri büyük önem arz
etmektedir. Bu nedenle İlaç Takip Sistemine hasılat girişlerinin zamanında ve doğru bir şekilde
yapılması için gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiği konusunda İlimizde bulunan tüm eczanelere
gerekli uyarının yapılması hususunda;

Gereğini rica ederim.

Dr. Birgül İBİŞOĞLU
Müdür a.

Sağlık Hizmetleri Başkanı V.


