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KIRKLARELİ ECZACıLAR ODASı BAŞKANLIGINA

Kırklareli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumumuz ile 2018 mali yılı için, Hükümlü ve
Tutuklu ilaçların alımına istinaden 2018 Yılı için protokol imzalayan eczacılardan kurumumuz
tarafından belirlenmiş olan 5.000,00 TL. lık "Eşit Parasal Tutar" prensibine uygun olarak ilaç
alımı gerçekleştirilmektedir.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüzün 09/07/2018 tarih _ve
2018/97001 Sayılı yazılarında Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülere ait
reçetelerle ilgili olarak Türk Eczacılar Birliği Merkezi ile Genel Müdürlüğümüz arasında
imzalanan 09.05.2017 tarihli "Adalet Bakanlığı Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacılar birliği ile
yapılan protokol çerçevesinde mağduriyetler yaşadıkları hususundaki yazıları yazımız ekinde
gönderilmektedir.

Mağduriyetlerinin yaşanmaması için Bakanlığımız ile Eczacılar birliği arasında
imzalanan protokol' a göre işlem yapılması hususunda

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Güven ŞAKAR
Kurum 2. Müdürü

27232
Kurum Müdür Vekili

Eki 1 (Bakanlık Yazısı)
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............................. CUMHURİYET BAŞSA VCILlGINA

Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülere ait reçetelerle ilgili olarak Türk
Eczacıları Birliği Merkez Heyeti ile Genel Müdürlüğümüz arasında imzalanan 09/0S/20 17 tarihli "Adalet
Bakanlığı Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin
Protokol" çerçevesinde sözleşme imzalayan eczanelerin kendilerine sıra gelmediğinden bahisle
mağduriyet yaşadıkları hakkında başvurular Genel Müdürlüğümüze ulaşmaktadır.

Bilindiği üzere;
Protokolün 3.2'nci maddesinde; "İlaçların temini için, kurum taşra teşkilatı tarafindan her yıl

Mayıs ayında olmak üzere bir defada bulundukları yerdeki eczacı odasına veya eczacı odası yoksa resmi
temsilcisine yazılı olarak müracaat edilerek, reçete karşılığı ilaç temin edilecek anlaşmalı eczaneler
belirlenir ve Ceza İnfaz Kurumları 'nca bu protokole aykırı olmamak üzere yayımlanan idari hususları
yerine getirmeyi kabul eden sözleşmeli eczanelerden "Eşit Parasal Tutar" prensibine uygun olarak
ilaçlar temin edilir. Reçetelerin dağıtım limiti reçetelerin yazıldığı kurum taşra teşkilatı tarafindan 1
yıllık dönem dikkate alınarak belirlenir. Reçete muhteviyatı ilaç bedellerinin Jczaneye ödenebilmesi için,
reçetelere bu protokolün EK-3 'ünde belirlenen işlemlerin uygulanması ve belirtilen belgelerin reçete
ekinde bulunması şarttır. Eczane tarafindan bu özellikleri taşımayan reçeteler kabul edilmeyecek, kabul
edilse dahi bu reçetelerdeki ilaç bedelleri [(3.3.) numaralı madde kapsamında yapılan iade sonrasında
düzeltilmiş bulunanlar hariç] Kurum tarafindan ödenmeyecektir. " hükmü ile EK-3/2'inci maddesinde;
"Kurum için bu protokol kapsamında reçete karşılamak isteyen sözleşmeli eczanelere reçeteler,
Protokolün 3.2 maddesi hükmüne göre her yıl (protokolün 3.2 maddesi ile eşgüdümlü olarak) yıllık eşit
parasal tutar/üst limit prensibi ile kurum taşra teşkilatı mn yetki ve koordinasyonunda dağttılacaktır.
İlgili bölge eczacı odası tarafindan icmal listesi onaylanmamış reçetelerin bedeli ödenmeyecektir. Her
dönem başında, sıralama ve eşi! parasal dağıtım uygulaması tekrar başlatılacaktır. Yeni eczane açmış
veya ilk kez sözleşme yapacak eczacılar, eczacı odası tarafindan yapılacak sıralamanın sonuna ilave
edilecektir. " şeklinde düzenlenmiştir.

Bu kapsamda;
Yeni eczane açmış veya ilk kez sözleşme yapacak eczacılar hariç, sırası gelmeyen eczanelerin bir

sonraki yıl oluşturulan sıra listesinin en başına ilave edilerek mağduriyetin bu şekilde giderilebileceği
değerlendirilmiştir.

Bilgi edinilmesi ile gereğince işlem ifası konusunda yazımızın tüm ceza infaz. kurumu
müdürlüklerine tebliğini rica ederim.
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