
* Cezai şart                       

(TL)
Uyarı Fesih

5.3.1

Reçetede yazılı ilacın eczanede 

olduğu halde verilmemesi, bedeli 

karşılığı satılması,reçete veya 

hasta seçilmesi.

+ 2 ay fesih

Eczanede bulunan ilacın verilmediğinin tespiti, provizyon sisteminin 

ödediği ilacın bedeli karşılığı satılmasının tespiti,reçete ve hasta seçimi 

yapıldığının tespiti halinde uygulanır.

5.3.2

Reçete arkasındaki ilaç alındığına 

dair  imzanın gerçek olmaması.(e 

reçete hariç)

5 katı +
5 katı ceza  +               

1 ay fesih
Hastanın ilacı aldığını beyan etmesi durumunda uygulanmaz.

5.3.3
Sözleşmesi fesih edilen eczaneye 

ait reçetelerin fatura edilmesi.
10 katı +

20 katı ceza +               

6 ay fesih

5.3.4
Farmasötik eşdeğer olmayan ilaç 

verilmesi
*** 500 TL

500 TL. ilaç bedelinin 5 katından az olmamak üzere uygulanır. Reçete 

tarihindeki provizyon sistemindeki eşdeğer tablosu esas alınır.

5.3.5

Hastaya/yakınına teslim edilmeyen 

ilaçlara ait reçetenin fatura 

edilmesi

5 katı +
10 katı ceza +               

6 ay fesih

Hastanın ilacı alım tarihinden itibaren 60 günü geçmeyecek şekilde 

ilaçların hastaya teslim edilmek üzere eczanede bekletilmesinin tespiti 

halinde bu madde uygulanmaz.

5.3.6

Katılım paylarının ve fiyat 

farklarının  alınmaması / iade 

edilmesi

500 TL + 1 ay fesih

5.3.7

Bedeli ödenmiş kupür / Resmi 

veya özel kuruluşlara ait kupürlerin 

kuruma fatura edilmesinin tespit 

edilmesi

*** 3000 TL 01 ŞUBAT 2013 tarihine kadar geçerlidir.

5.3.8
Reçete veya Ek'lerinde tahrifat 

yapılması
10 katı +

20 katı ceza +               

1 yıl fesih

Tahrifatın eczacı veya çalışanları tarafından yapılması ve kurum zararının 

oluştuğunun tespiti durumunda uygulanır
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*    Reçete bedelinin katı kadar uygulanır.

**  Uyarı olmaksızın doğrudan fesih yapılır

*** Fesih yapılmaz



* Cezai şart                       

(TL)
Uyarı Fesih

5.3.9
Provizyon sistemine gerçeğe aykırı 

reçete kayıt edilmesi.
10 katı +

20 katı ceza+                       

2 yıl fesih

Kuruma fatura edildiğinin tespiti halinde uygulanır. Eczacı sehven 

yaptığını beyan eder ve kurum bu durumu tespit ederse uygulanmaz.

5.3.10
Sahte ilaç kupürü / sahte karekod / 

sahte rapor fatura edilmesi
10 katı +

20 katı ceza+                         

1 yıl fesih

Kurumu zarara uğratmak amacıyla kasıtlı olarak yapılması durumunda 

uygulanır. Bu durumun üçüncü kişilerin dahli ile gerçekleştiği tespit edilirse 

uygulanmaz.

5.3.11
Kuruma ve bağlı kuruluşlarına 

bağış yapılması.
** 3 ay

5.3.12
Muvazaalı eczane işletilmesinin 

tespiti
** 5yıl

Muvazaalı dönem sırasında kurum tarafından yapılan tüm ödemeler geri 

alınır. Kurumca eczanelerde yapılan denetimlerde eczacının mazeretsiz 

olarak eczanede bulunmadığının 3 (üç) kere tespiti halinde durum İl Sağlık 

Müdürlüğüne bildirilir. İl Sağlık Müdürlüğünden eczanenin muvazaalı 

olduğuna dair bilgi / karar gelmesi halinde söz konusu karara göre işlem 

yapılır.  

5.3.13

Eczane nakli, adres değişikliği / 

Eczanenin kapatılmasının kuruma 

bildirilmemesi.

*** 500 TL
Adres değişikliği bildiriminin 5 günü aşması / Eczane kapanış bildiriminin 

15 günü aşması halinde uygulanır.

5.3.14 Reçete toplatılması. ** 3 ay Eczacı odaları tarafından yapılan sıralı dağıtım reçeteleri hariçtir.

5.3.15

Muayene katılım payını tahsil 

etmemek amacıyla reçete girilip 

silinmesi, hastanın ilaç almasını 

engellemek amacıyla reçete girilip 

silinmesi, hastanın rızası dışında 

adına devam reçetesi girilip 

silinmesi veya ilaç veriliş sürelerini 

ihlal amacıyla reçete girilip 

silinmesi fiillerinin tespit edilmesi .

*** Her işlem 

için  fiile 

iştirak eden 

bütün 

eczacılara 

250 TL

+
Cezai şart 2 katı 

uygulanır

*    Reçete bedelinin katı kadar uygulanır.

**  Uyarı olmaksızın doğrudan fesih yapılır

*** Fesih yapılmaz
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