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Sayı     : 87203313-1010-E.
Konu   : Eczaneler Arası İlaç Takası Hk.

Sn. Dr. Hakkı GÜRSÖZ
TÜRKİYE İLAÇ ve TIBBİ CİHAZ KURUMU BAŞKANI

Kurumunuz tarafından il sağlık müdürlüklerine gönderilen yazılarda, eczaneler arası ilaç 
takasının; para karşılığında ve ıtriyat ürünleri karşılanması işlemlerinin kanunsuz olduğu ve bu 
işlemlerin toptan ilaç satışı kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtilmektedir. Söz konusu 
ilaç takasında bulunulan eczaneler hakkında işlem yapılması istenmektedir.

 
Yine takas işlemleri hakkında eczacı odalarına resmi makamlar tarafından geçtiğimiz 

günlerde gönderilen yazılarda;
 
-Takasın serbest eczaneler arasında yapılan ilaç değişimi işlemi olduğu,
 
-Hastalara ait reçete muhteviyatındaki bir veya birkaç kalem ilacın başvurulan eczanede 

bulunmaması durumunda, eksikliğin başka eczaneden tedarik edilmesinin amaçlandığı,
 
-Eczaneler arasında yapılan takas işlemi için fatura tanzim edilip edilmediği ve İTS 'ye 

bildirim yapılıp yapılmadığının tespiti amacıyla denetlemeler yapılacağı,
 
-Belirtilen denetlemelerde sorun yaşanmaması için, ilgili mevzuat hükümleri 

doğrultusunda cezai işlem uygulanmasının önlenebilmesi için üyelere gerekli uyarının 
yapılması istenmiştir.

 
Takas işlemleri ile ilgili yukarıda bahis edilen söz konusu mevzuat hükümleri 

incelendiğinde; Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin;
 
-Tanımlar başlıklı 4'ncü maddesinin (u) fıkrasında takasın; "Serbest eczaneler arasında 

yapılan ilaç değişim işlemi" olarak tanımlandığı,
 
-27'nci maddesinin 1 ve 2'nci fıkralarında eczaneler arasındaki takasın İlaç Takip 

Sistemine bildirilmesinin zorunlu olduğu hususuyla bu bildirimlere dair düzenlenen 
belgelerdeki alıcının sisteme bildirilenle aynı olması gerektiği,

 
-42'nci maddenin 5'nci fıkrasında, Eczanelerden zehirli ve müessir maddeler ile ilaçların 

toptan satışı yapılamayacağı ve eczanelerin ihalelere giremeyeceği belirtilerek, eczaneler arası 
ilaç takasının toptan satış sayılmayacağı,  ancak ilaç takasının sadece aynı il içerisinde faaliyet 
gösteren eczaneler arasında yapılabileceği hususları hüküm altına alınmıştır. 

 

33 03/01/2019

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.



*BENUMB4R*

               
                       

2/3

Bahsi geçen bu hükümler çerçevesinde bakıldığında;
 
-Eczaneler arasındaki takas işlemlerinin, sadece reçetesi ile eczanelere başvuran 

hastaların bir veya birkaç kalem ilaç eksikliklerinin giderilmesine dair kısıtlı bir işlem olarak 
tanımlanmadığı,

 
-Takas yapılacak ilaç kutusu sayısında herhangi bir sınırlamanın bulunmadığı,
 
-Takasın İTS'ye bildirilmesinin zorunlu olduğu ve sadece aynı il içerisindeki eczaneler 

arasında yapılabileceği belirtilmiştir.
 
Dolayısıyla, bahsi geçen yazıların yayımlandığı ve eczanelere tebliğinden önceki 

dönemlerde yapılan takas işlemlerine dair yapılan denetlemelerde, ilaç kutu sayılarına ilişkin 
kısıtlayıcı şartların aranmasının yönetmelik hükümlerine aykırı olacağı görülmektedir. Takas 
işlemleriyle ilgili dikkat çekici bir husus ise,  Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğinde 
tanımlanan takas işlemi ile mali mevzuatta yer alan takas işlemlerinin tam olarak 
örtüşmemesidir.

 
Borçlar kanunu, Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi 

Kanunlarında takas, bir alacağın mal ile ödenmesi olarak tanımlanırken, Eczacılar ve Eczaneler 
Hakkında Yönetmelikte söz konusu edilen ilaç değişimi yani malın mal ile ödenmesi işlemiyse 
trampa olarak tanımlanmıştır. Başka bir deyişle, trampa karşılığında para olmaksızın mal 
değişimiyken, takas bir borcun sona erdirilmesi yöntemidir.

 
Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik esasları dahilinde eczaneler arasında ilaç 

kutusu sayısı kısıtlamasına tabi olmaksızın bugüne kadar yürütülen aynı il içerisindeki takas 
işleminin eczane ekonomilerine artı yönde katkı sağladığı görülmektedir. Bu işlemin 
yürütülmesi esnasında İTS bildirimlerinin yapılması durumunda mevzuat hükümlerinin eksiksiz 
olarak yerine getirildiği de görülmektedir.Bu nedenle, yukarıda bahsi geçen yazıların eczanelere 
tebliğ tarihinden sonra getirilmesi planlanan takas işlemlerinde kutu sayısı kısıtlaması 
uygulanmasının iptal edilmesinin ve Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin esasları 
dahilinde mevcut uygulamaya edilmesinin uygun ve yararlı olacağı değerlendirilmektedir.

 
Özellikle düşük cirolu eczanelere önemli bir destek sağlayan ve can suyu olan takas 

işlemlerinin engellenmesi durumunda zaten zor durumda olan bu eczanelerin ekonomileri 
giderek bozulacak ve iflas noktasına geleceklerdir. Hiç kuşkusuz takasın engellenmesi sadece 
ecza depolarının ve ilaç firmalarının çıkarına hizmet etmekten başka bir işe yaramayacaktır. 
Eczanelerimizin ayakta kalmasına önemli katkıları olduğuna inandığımız eczaneler arası ilaç 
takasının her ne sebeple olursa olsun engellenmemesi son derece önemlidir. Ayrıca, takas 
işlemlerinde tek tip uygulamanın hayata geçirilebilmesi için, fatura tanzimi gibi mali hususları 
da ihtiva edecek bir genelgenin Sağlık Bakanlığınca yayımlanması da uygulamanın devamlılığı 
için faydalı olacaktır.
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Bilgilerinize saygılarımla arz ederim.

Ecz.Süleyman GÜNEŞ
Başkan


