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Sayı   : 41.A.00/
Konu : Yardımcı Eczacı ve İkinci Eczacı Bilgilerinin Bildirimi 
Hakkında

 Ankara,

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

İlgi :  a) (a) 10.01.2019 tarih ve 9800 sayılı yazımız 
b) (b) 03.07.2019 tarih ve 15054 sayılı yazımız
c) (c) TİTCK Başkanlığı’nın 10.09.2019 tarih ve E.139351 sayılı yazısı

TİTCK Başkanlığı tarafından 27.12.2018 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 
Yardımcı Eczacı Çalışması ve Yerleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar metninin "Yardımcı 
eczacı çalıştırması zorunlu eczanelere ilişkin ciro limitinin Kurum tarafından belirlenmesine 
ilişkin usul ve esaslar" başlıklı 6 ncı maddesinin (1) nolu bendinde;

"MADDE 6- (1) Kendi isteği ile veya reçete/ciro kriterine tabi olarak ikinci eczacı 
çalıştıran eczaneler ile yardımcı eczacı çalıştıran eczaneler ve bu Usul ve Esasların 5 inci 
maddesinin altıncı fıkrası uyarınca mesul müdürle birlikte çalışan eczane sahipleri; bu kişilere 
ilaveten yardımcı eczacı çalıştırmak zorunda değildir." İfadesi yer almaktadır.

Usul ve Esaslar kapsamında gerçekleştirilen Yardımcı Eczacı Yerleştirme İşlemleri 
öncesinde,  ilgi (a) ve ilgi(b)'de kayıtlı yazılarımız ile bölgenizde çalışmakta yardımcı eczacı ve 
ikinci eczacı bilgilerinin Eczacı Bilgi Sisteminde güncel tutulmasının önemine dikkat çekilmiş ve 
eczacı istihdam eden eczanelere ait EBS kayıtlarında, bu durumun mutlaka kayıt altına alınması 
gerektiği hatırlatılmıştı. 

 
TİTCK tarafından Birliğimize gönderilen ve ekte yer alan 16.09.2019 tarih ve 19218 sayılı 

yazı ile; Usul ve Esasların yukarıda yer alan 6 nolu maddesi doğrultusunda; Birliğimiz tarafından 
ataması yapılan yardımcı eczacıların mağduriyet yaşamaması adına, reçete sayısı ve/veya ciro gibi 
kriterlere göre çalıştırılması zorunlu olmaksızın isteğe bağlı olarak çalışan ikinci eczacıların İl 
Sağlık Müdürlüklerine kaydının yapılması konusunda Bölge Eczacı Odalarımız aracılığıyla 
üyelerin bilgilendirilmesi istenmektedir.
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Eczacı Bilgi Sisteminde, eczacı çalıştırmakta olan eczanelerle ilgili kayıtlarınızın güncel 
tutulması; bölgenizde, eczanede fiilen çalışan ama Eczacı Bilgi Sistemi'ne kayıt edilmemiş eczacı 
ve yardımcı eczacılar varsa bunların kayıtlarının mutlaka yapılması; yukarıda konu edilen 
maddeye göre ilaveten yardımcı eczacı çalıştırmak zorunda olmayan meslektaşlarımızın, 
yerleştirmede esas alınacak listeye dahil edilmemesi açısından çok önemlidir.

''2019 Yılı için Dördüncü Başvuru Yerleştirme Takvimi;

* 7-18 Ekim 2019 tarihleri arasında, Bölge Eczacı Odaları tarafından, yardımcı eczacı 
adaylarının ön kayıt başvurularının alınması ve ön kayıt sonrasında başvuru sahiplerine tercih 
ekranı için kullanıcı adı ve şifrelerinin imza karşılığında verilmesi, 

* 21-24 Ekim 2019 tarihleri arasında, Türk Eczacıları Birliği tarafından açılacak ekran 
aracılığıyla adayların il tercih başvurularının gerçekleştirilmesi, 

* 25 Ekim 2019, yapılan başvurular doğrultusunda yerleştirmelerin gerçekleştirilmesi ve 
sonuçların duyurulması'' şeklindedir.

Bu bilgiler doğrultusunda yardımcı eczacı olarak çalışacakları eczanelere yerleştirilmesi 
aşamasında, Eczacı Bilgi Sistemi'nde kayıtlı olan eczane çalışanları bilgileri esas alınacaktır.

Konu hakkında üyelerinizin bilgilendirilmesini, yanında eczacı istihdam eden 
meslektaşlarımıza, bağlı bulunduğu ilin İl Sağlık Müdürlüğüne ve EBS'de gerekli 
güncellemelerin yapılabilmesi için Odanıza durumu bildirmesi gerektiği bilgisinin verilmesini; bu 
doğrultuda EBS'de Odanız tarafından gerekli kayıt ve güncelleme 
işlemlerinin gerçekleştirilmesini saygılarımla rica ederim.

Ecz.Arman ÜNEY 
Genel Sekreter

EKLER :
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Yazısı

E.B.Yurttaş
R.HİMMET
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