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ZH.BRL.OKL.VE EM K.LIGI iLE ETiMESGUT BOLGESiNDEKi ANLAr)MALI ECZ~ELER
ARASINDA ASKERi OGRENCi, ERBAr)-ER VE YAT~ HASTA.~<;ET~ MUHTEVIYAT~
iLA<;LARIN TEMiNi KONUSUNDA r)ARTLARI BELIRLEYEN OZEL SOZLEr)ME METNI

1. Bu sozlesme mali protokole ek olarak hazirlanan ozel sozlesme metnini icerir.
2. Eczane sirasi Zh.Brl.Okl. ve EM Khg: Birinci Basamak Muayene Merkezi (BBMM) Eczane Sorumlusu
tarafmdan belirlenecektir.
3. Receteler Zh.Brl.Okl. ve EM K.hgl giris nizamiyesinden 10:00-10:30 saatleri ile 15:30-16:00 arasmda eczaci
tarafmdan bizzat almacak, Zh.Brl.Okl. ve EM K.hgl BBMM Eczanesince tutanak imzalanacakttr,
4. Recetelerde yazih ilaclardan eksik olmayacak, ilaclann veya muadillerinin piyasada bulunmamasi halinde,
BBMM Eczanesine bilgi verilerek ilacm degistirilmesi saglanacaknr.
5. Miadi gecmis veya bozuk ilac gonderilmeyecek, ilac kutulanmn uzerindeki miad tarihleri kupiirlerle beraber
kesilmeyecektir. Ilaclann ambalajlannm bozulmamasi icin gereken tedbirler eczaci tarafmdan almacaktir.
6. llaclann kullarurm okunakh bir sekilde tabibin belirttigi gibi ilaclann uzerine yazilacaktir. Ampul, flakon,
vb. gibi ilaclann muhteviyati kadar enjektor ilaclarla birlikte getirilecektir. Ilaelar ve sarf malzemesi i~in fiyat
farki talep edilmeyecektir. Soguk zincirle gelmesi gereken turn ilaclar bu kurala uygun olarak eczaci tarafmdan
getirilecektir.
7. Her recete muhteviyati ayn olarak paketlenecek ve paket uzerine hastanm adr, soyadi, birligi ve kayit
numarasi okunakh bir sekilde yazilacaktir,
8. Bu sekilde bizzat eczaci tarafmdan hazirlanan ilaclar ile fatura paket crknsi ve ilac listesi aym gun sabahtan
bildirilen ilaclar 14:30-15 :00 saatleri arasmda, ogleden sonra bildirilen ilaclar ertesi gun 10:00-10:30 saatleri
arasmda Zh.Brl.Okl. ve EM Khg: giris nizamiyesinde BBMM Bastabipligi eczane sorumlusuna teslim
edilecektir.

9. Birligimizin gunluk hasta sayisi goz online almarak recete karsihgi parasal tutar limiti Komutanhgirmz
tarafmdan 1.000,00 (Bin) TL [+ / - 100,00 (Yuzj] TL olarak tespit edilmistir. Her eczaneye esit parasal tutar
karsihgi recete gonderilecegi icin, tespit edilen siranm bitmesini muteakip tekrar bastan baslanacaktir. Zorunlu
olarak asim veya eksik limit olursa bir sonraki sua geldiginde miktar kadar duzeltme yapilarak, eczaneler
arasmdaki re~ete kar~lhgl parasal tutar farkmm minimuma indirilmesi saglanacaktlr.
10. Herhangi bir ~ekilde telefonla ula~Ilamayan veya ula~lldlgl halde re~ete teslim almaya gelmeyen, ila~larl
zamanmda getinneyen, ilaylarla birlikte fatura paket ~lktlSI getirmeyen eczane, i~inde bulunulan 6 ( AltJ ) ayhk
slire i~inde eczane slrasmdan ~lkartllacak ve bu slire i~erisinde kendisine tekrar re~ete gonderilmeyecektir.
11. Yukanda yazlh olan ~artlardan herhangi birine uymayan eczacllar Komutanhglmlzm yapml~ oldugu Slfadan
~lkanlacak ve ozel sozle~me sliresince kendilerine re~ete yollanmayacaktu. 3'ncli maddeye bir kez uymayan
eczacllann ozel sozle~meleri sliresiz iptal edilecektir.

12. Zh.Brl.Okl. ve EM K.hgl; ozel sozle~meyi tek taratll olarak fesh etme yetkisine sahiptir.
13. Bu ozel sozle~me 01 Temmuz 2020 tarihinden itibaren ylirlirllige girecektir. Bu ozel sozle~me sadece Askeri
Ogrenci, Erba~ Er ve Yatan Hasta re~ete muhteviyatl ila~lann teminine yonelik ozel ~artlarl belirlemektedir.
Sozle~menin ylirlirllillik sliresi ba~langl~ tarihinden itibaren 6 (Altl) aydlr.

14. A~aglda yaZllan durumlarda Zh.Brl.Okl. ve EM K.hgl BBMM Ba~tabipligi tarafmdan eczacllara teslim
edilen re~eteler eczacIlar tarafmdan kar~llanmayacaktlr.
• Tlirkiye Cumhuriyeti Vatanda~hk Numarasmm yanh~, eksik ve okunakslz yazllmasl,
• Askeri Ogrenci, Erba~-Er ve Yatan Hasta kaYltlannm Saghk Provizyon Sisteminde bulunmamasl,
• Uzman Hekim tarafmdan yazllmasl gerektigi halde Pratisyen Hekim tarafmdan yazllan ila~lar.
15. Eczaneler tarafmdan kar~llanan re~eteler Odenmek lizere SGK'na tahakkuk ettirilecektir. Bu nedenle
eczanenin SGK ile sozle~mesi olacaktlr.

16. i~bu ozel sozle~me metni bu madde delhil 16 ( On altI) maddeden ibarettir.

16 ( On alb) maddeden olu~an yukandaki ozel sozle~me metninde yazan hususlarl aynen kabul ediyorum.
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