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T.C.
ADALET BAKANLIĞI 

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E.95895915-010.07.01-3202/89273 28.07.2020
Konu : Ceza İnfaz Kurumları İlaç Takip Sistemi 

........................... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

İlgi  :  17/09/2019 tarihli ve  95895915-841-E.3510/150447 sayılı yazı.

Bilindiği üzere Türk Eczacılar Birliği Merkez Heyeti ile Genel Müdürlüğümüz tarafından 
hazırlanan hükümlü ve tutukluların kullandığı ilaçların doz/dozaj fiyat ve ödemelerinin takibi, ilaç 
alımlarında ve takibinde yaşanan sorunların ortadan kaldırılması amacıyla yazılımı gerçekleştirilen Ceza 
İnfaz Kurumları İlaç Takip Sisteminin (CETAS) ilgi sayılı yazı ile 16/09/2019 tarihinden itibaren tüm 
kampüs ceza infaz kurumlarında kullanılmaya başlandığı bildirilmiştir.

Ekte sunulan ilgi sayılı yazıda da belirtildiği üzere CETAS programı; Türk Eczacıları Birliği 
Merkez Heyeti tarafından gerekli alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla tüm ceza infaz kurumlarında 
01/09/2020 tarihi itibarıyla kullanıma açılacaktır.

Ancak Ceza İnfaz Kurumları İlaç Takip Sistemini sağlıklı ve verimli bir şekilde yürütebilmesi 
amacıyla dikkat edilmesi gereken hususlar gözönünde bulundurularak, sistemin kullanımının sağlanması 
gerekmektedir.

Türk Eczacılar Birliği Merkez Heyeti ile yapılan görüşmelerde pilot olarak bu programı kullanan 
ceza infaz kurumlarındaki kullanıcıların sistemin daha verimli kullanılması amacıyla aşağıdaki konulara 
dikkat edilmesi gerektiği hususunda görüş birliğine varılmıştır:

1- Yeni açılmış olan kurumlardaki veya halen kullanıcı giriş şifresi almayan diğer ceza infaz 
kurumlarındaki müdür, sağlık memur vb. kullanıcıların şifre taleplerini "@adalet.gov.tr" uzantılı 
elektronik posta adresleri ve sicil numaraları bilgilerini Genel Müdürlüğümüze ileterek kullanıcı adı ve 
şifre talebinde bulunmaları gerekmektedir.

2-   01/09/2020 tarihinden itibaren ilaçların CETAS üzerinden işlem yapılarak temin edilmesi 
gerekmektedir. (Majistral ve şeker ölçüm çubukları da CETAS üzerinden temin edilecektir.)

3- Hükümlü ve tutuklu kayıtlarının sürekli olarak güncel tutulması, sistem üzerinde nakil ve yeni 
giriş işlemlerinin anlık olarak işlenmesi gerekmektedir. (Aksi halde reçetenin karşılanması mümkün 
olamayacağından kayıtların geciktirilmeden işlenmesi önemlidir.) 
 4- Reçetelerdeki hükümlü ve tutuklu T.C. kimlik numaralarının okunaklı olmasına dikkat 
edilmelidir.

5- CETAS geçiş süresince programda eczanelerin reçete girişi ve fatura oluşturması gerekmekle 
birlikte, fatura tutarları yeni protokol imzalanana kadar geçerli sayılmayacaktır. Eczaneler CETAS 
üzerinden fatura oluşturacak, fakat tanzim edecekleri faturada mevcut işleyişlerindeki fatura tutarları esas 
alınacaktır. Mevcut işleyişte Medula sistemine “55555555555” T.C. no ile girilen deneme reçetelerinin 
toplam tutarları veya eczane otomasyonlarından oluşturdukları faturalar yer almaktadır. Ceza infaz 
kurumlarının ezcanelerin gerçekleştirdiği bu işlemleri ısrarla takip etmeleri gerekmektedir.

6- Eczaneler ile ilgili her durumda öncelikle bağlı bulundukları eczacı odasıyla iletişime geçilmesi 
gerekmektedir.

7- CETAS sistemine geçmiş olan tüm ceza infaz kurumları 01/09/2020 tarihinden itibaren  reçete 
ve diğer işlemler sistem üzerinden yapılırken medula çıktısı ve eczane otomasyon sistemi reçete arkası 
çıktısı almasına gerek olmayacak, ancak reçetesi 01/09/2020 tarihinden önce tanzim edilmiş kişiler için 
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bu çıktıyı eczanelerden talep edilebileceklerdir.
8- Eczanelerce CETAS üzerinden gönderilen fatura isteklerinin 4 gün içerisinde incelenerek onay 

ve red işlemlerinin yapılması gerekmekte olup, 4 gün içerisinde işlem görmeyen fatura listelerinin sistem 
tarafından kendiliğinden onaylanacağının bilinmesi gerekmektedir.

9- Yabancı uyruklu hükümlü ve tutukluların Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından verilen 
kimlik numarası bulunmuyor ise CETAS tarafından tanımlanan tekil kimlik numarası ile reçete 
tanziminin sağlanması gerekmektedir.

Bu doğrultuda; 01/09/2020 tarihinden itibaren CETAS kullanımına geçecek olan tüm ceza infaz 
kurumlarındaki CETAS kullanıcılarının yukarıda yer verilen konulara dikkat etmeleri hususunda 
bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

                                                                                                                                     Abdullah ÇITLAK
                   Hâkim

                                          Bakan a.
                                            Genel Müdür Yardımcısı

EK       : Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti yazısı.

DAĞITIM :
Gereği :
Tüm Ağır Ceza Merkezleri 


