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Eczacıların Görevi Başında Bulunması
ve Denetimler hk.

VALILrGINE
(İl Sağlık Müdürıüğü)

Bilindiği üzere 6l97 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkrnda Kanun'un 5 inci maddesinde;
"...Serbest eczane açmak ıeya serbesi eczanelerde mesul müdijr olarak çahşmak isleyen bir eczacı, en az

bir yıl mijddetle hizınel sözleşmesine bağh olarak mesul müdür eczacı ile birlihe serbest eczanelerde yardımcı
eczacı olarak çalışmak zorundadır- Haslane eczanelerinde veya ikinci eczacı olarak serbesl eczanelerde en az bir
yl süre ile çalışanlar, yurdımcı eczacı olarak çalışma şarlını yerine gelirmiş sayılır. Yardımcı eczacıların, iI sağlık
müdürlüğl,ı ve/veya bölge eczacı odalarının denetimlerinde üç kez eczanede görevi başında mazerelsiz olarak
bulunmadığının lespiti hdlinde çalışma süresi kabul edilmez... " hiik:mü,

35 inci maddesinde;
"Eczanenin hizmel yerdiği saallerde mesul miidii eczacı, yarsa ikinci eczacı ve yardımcı eczacılar, görevi

başında bilJiil bulunmak mecburiyelindedir.
Haslalık ve sair mazereilerle eczanesinden yirmi dörl saalten fazla süreyle ay,rılmak zorunda kalan eczacı

veya mesul müdür keyJiyeli il sağlık müdürlüğüne bir yazı ile bildirir AyrıIış mi,iddeli on beş güne kadar devam
edecekse eczaneye ı,arsa ikinci eczacı, yoksa iI sağlık nüdürlüğlne bildirilmek koşulu ile eczanesi bulwmayan bir
eczacı, yoksu nıahallin serbesl tabibi muva/tıkatleri alınarak nezarel eder_ Ayrılış müddeli on beş günü aştığı
lakdirde eczaneye mesul uüdür layini zorunludur. Aksi ıakdirde eczane kapaıılır_ Şu kadar ki, birden Jazla sayıda
eczone bulıman yerlerde eczacının lalebi ile iki yılı geçmemek iizere eczane kapı]lı lululLıbilir." hükmü
diizenlenerek mesul müdilr eczacı, ikinci eczAq ve yardımcı eczacıların eczanenin hizmet veıdiği saatlerde bilfiil
görevi başında bulunması gerekliliğine işaret edilmiş, paıalel düzenlemelere Eczacılar ve Eczaneler Hakkında
Yönetmelik'te de yer verilmiştir.

Yardımcı Eczacı Yerleştirmesi ve Çalıştırılmasına Dair Usül ve Esaslar'ın 5 inci maddesinin dokuzuncu
fıkasında;

"(9) II sağlık mijdürlüğü ıarafından yapılan serbesl eczane ye hasıane eczanesi deneıimlerinde yardımcı
e_czacının/yardımcı eczacılığını tamomlaünam$ eczacnln eczaı,ıede mazerelsiz olarak bulunmadığının ıespiıi
halinde ilgili eczane daha sık denellenir- Bölge eczacı odü]larının deneıimlerinde yardımcı eczacının görev yapıığı
serbest eczanede mazeretsiz olarak bulunmudığının ıespiıi halinde ilgili 
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doho sık denellenir. fardımcı

eczacının YaPılan denetimlerde nPlam üÇ kez eczanede görevi başındİ mazereısiz olarak bulımmadığının ıespiıi
hdlinde üÇüncü ıesPit tarihine kızdtır çalıştığ süreler çııİşma sürisi hesaplamasına ddhil editmez. Bu durıondaki
Yardımcı eczacıların üÇi,incü ıespitten sonru bir yl dİha kendısi buhaİ koşulu iı" çonşorot y*İrmcı eczacılıkSüresini ıamamluması zorunludur " ifadesine yeİ verilerek il sağlık müdürltıklerince've eczacı'odalarınca göıevibaŞında 

. 
mazeretsiz bulunmadığı tespit edilen yu.a,.., ..-.,'ıt ilişkin denetimlerin sıklıkla tekrar edilmesigeİektiği düzenlenmiştiI.

Mesul müdür, ikinci eczacr ve Yardımcı eczacıların görevi başında bulunmadık]arı yönünde Kurumumuz2başwrular ulaşmakta olup eczacıların e.run".n hirm.i rJJğ saatıeroe görevleri başında bi]fiil bulunmalarıkonusunda uyarllmaları, yapılacak denetimlerde ıonu ırutıor'o, gerekli hassasiyetin gösterilmesi, ecz:cılannmazeretsiz olarak görevi baŞında bulunmadıkJarının ilk tespi;;İ; ardından denetimlerin sıklaştırılması, denetimtuıanaklannln TiTcK online işlemler Sistemind. ."-n.i.i. uİ,'.t an|ara ve d.n.t;;i;.;;;;*., ."-",|.,,görevi baŞında bulunup bulunmadlğına dair tespitıerinizin eczaiı odalannca Müdürlüğünüze bildirilen verilerle
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