
GENELKURMAY DESTEK KITALARI BiRiNCi BASAMAK MUAYENE MERKEZi VE POLiKLiNiGiNDE
TEDAVi GOREN SOZLE~MELi ERBA~/ERLER iLE YEDEK SUBAY ADAYLARI VE ERBA~-ER
RECETELERiNiN ECZANESiNDEN TEMiNiNDE VE TESLiMiNDE
UYULMASIGEREKENiDEALHUSUSLAR

1. TANIMLAR:

1.1. BiRLiKlKURUM ADI: GENELKURMAY DESTEK KITALARI BiRiNCi BASAMAK
MUAYENE MERKEZi VE POLiKLiNiGi YAHYA GALip CADDESi
06100 BAKANLlKLAR I CANKAYAI ANKARA

1.2. ECZANE:

2. IDARi HUSUSLAR

2.1. Recetelerin anlasmah sivil eczanelerden getirilmesinde, mesai saatleri icerisinde birliklerde
revir/poliklinik veya dispanser bashekimi/eczane sorumlusu mesai saatleri haricinde birlik nobetci amirligi
sorumludur.

2.2. Sozlesmeli erbas/erler ile yedek subay adayi ve erbas-er recetesini karsilamak isteyen eczane
sahiplerine receteler, her YII Ocak-Haziran ve Temmuz-Arallk donernlerini icerecek sekilde 6 (altr) ayllk
periyotlarla esit parasal tutar prensibiyle dagltllacaktlr. Her donem basmda siralarna ve esit parasal dagltlm
yeniden baslatilacakttr. ilk donern srralarnada olan eczanenin ikinci donern devam etmesi halinde ayru
belgeleri ibraz etmesi hususu aranrnayacaktrr.

2.3. Recetelerinin eczanelere esit parasal tutar prensibiyle dagltlmlnln saqlanabilmesi ve hastalann
rnaqdur edilmemesi amaciyla, eczanelerin Sosyal Guvenlik Kurumu (SGK) ile sozlesme yaprrus ve SGK
provizyon sistemine dahil olan eczaneler olrnasma dikkat edilecektir. SGK ile yapilan sozlesrne fotokopileri,
eczanenin bagll bulundugu eczact odasr/ternsilcisinden "ash gibidir" onayll olacak ve idari hususlarla
beraber gonderilecektir, aksi takdirde recete dagltlm sirasma dahil edilmeyecektir.

2.4. Receteyi temin etmek isteyen eczane sahipleri receteleri, srrasi oldugu gunlerde sabah saat:11.00'de,
ogleden sonra is saat: 16.00'de birlik/kuruma gelerek tutanakla teslim alacaklardrr. Acil hallerde, eczane
sorumlusu, mesai saatleri icerisinde olrnasi kaydiyla bu saatler dismda da recete teslim edilmek uzere
birliklkuruma c;agnlabilecektir.

2.5. Recetelere SGK provizyon sisteminde islern yaprlmasi eczane sorumluluqunda olup, hatah TC kimlik
no. Girisi, Sagllk Uygulama Tebliqine aykmlik, ilac kullarum sOresinin dolmamasi gibi recetede cikabilecek
her turlu aksakllktan birliklkurum mesul olmayacak, anlasrnah sivil eczane sorumlu olacaktrr. Bu nedenle
eczane tarafrndan, recete muhteviyati ilaclan teslim etmeden provizyon sisteminden kontrolu yaprlacaktrr.

2.6. Eczaneler recete tutanru Lahika-1 'deki formata isleyerek, her ilac tesliminde birlik/kurum yetkilisine
vereceklerdir. Bu konu, esit parasal tutar prensibi ile recete dagltlml ic;in buyuk onem tal?lmaktadlr.
Provizyon sisteminden allnan C;lktldaki ilacln odenen fiyatl (en alt klslmda yer alan toplam kurum paYI)
rec;ete tarihinde gec;erli gOncel fiyat esas allnarak yapllacaktlr. Limit tamamlanlnca kurum taraflndan aynca
toplu fiyat dokOm listesi istenmeyecektir.

2.7. Eczane taraflndan birliklkuruma ilac; teslimi yapacak yetkili kil?iler, bu formun altlndaki ilgili klslmda
belirtilecektir. Bu kil?ilerin dll?lnda yapllacak olan ilac; teslimleri kabul edilmeyecek ve eczane idari hususlara
uymamll? olarak il?lem gorecektir. Bildirilen isimlerde degil?iklik olursa yazlll olarak birliklkuruma
bildirilecektir. imza ornegi ic;in noter onaYI aranmayacaktlr.

2.8. ilac; teslimleri, bizzat birlik/kurum sagllk tel?kilinde gorevli yetkili kil?ilere yapllacak, ilac;lar nizamiyelere
blrakllmayacaktlr. Birliklkurumlar taraflndan ilac; tesliminin en klsa surede tamamlanabilmesi ic;in gerekli
tedbirler allnacak, birliklkurum yetkilisince teslim allnan ilac;lara ait tutanak tanzim edilerek imzalanacaktlr.

2.9. ilgili tabibin bilgisi ve onaYI dll?lnda rec;ete muhteviyatlnda herhangi bir degil?iklik yapllmayacaktlr.

2.10. Eczaneler adres, telefon, e-mail adresi degil?ikliklerini birliklkuruma dilekc;e ile yazlll olarak bildirmek
zorundadlrlar.



2.11. Eczane srrah dagltlmdan cikmak istediqine dair bir dilekce verirse, ait olduqu yrhn bir sonraki 6 (altr)
ayllk donerninde de srralarnaya giremeyecektir. Eczact Odast/temsilcisi tarafindan kapatma, iflas, vefat ve
geyerli mazereti sebebiyle nobetin icra edilememesi gibi durumlar ilgili birlik/kuruma en krsa sOrede sifahi
olarak bildirilecek, moteakiben yazrh olarak bildirilecektir.

2.12. Eczane yururlukte olan tedavi yardrrrnna iliskin Sagllk Uygulama Teblig hukurnlerine aynen uyacaktir.

2.13. Eczane, yururlukteki mevzuat hOkOmlerine gore provizyon sisteminde yer alan farmasotik esdeqer
ilaclan birliklkurum onayma gerek olmadan verebilecektir.

2.14. Majistral preparatll recetelerde, hazrrlanan preparat uygun ambalajlanacak, arnbalajm uzerine
kullanrhsma uygun etiket yaprstmlacak ve ilact hazirlayan eczanenin adr, eczacmrn adr-soyadr-imzasr,
hastarun adt soyadr, ilacrn terkibi, imal tarihi ile kullarulis sekli mutlak surette etikette belirtilecektir.

2.15. llac tesliminde ilaclar hasta ismine gore ayn ayn seffaf posetlere konulup posetlerin ustune hastarun
adr-soyadi ve getiren eczanenin ismi ve kasesi basrlacaktir. Teslim edilen ilac kutulanrun uzerine tabip
tarafrndan belirtilen kullarum miktan ile kullanrm periyotlan ibareleri okunakll olarak yazrlacaktrr. Serum
olan receteler var ise diger ilaclar serum kutusuna koyulmayacaktrr. Serum kutusunun uzerine de hastarun
ad: soyadi ve eczanenin ismi yazilacaktrr.

2.16. Sozlesmeli erbas ve erlerin muayene ve ilac katrhrn paylan sivil eczane sorumlusu tarafrndan ilgili
hastadan almacaktrr.

2.17. Reyete muhteviyatrndaki ilaclarm tarnarru ilgili eczane tarafrndan karsilanacaktrr. Recete sirasi gelen
eczane tarafindan karsrlanarnayan ilaylar iyin, Oretimi olmadlgl veya ithal edilmedigi veya ecza depolannda
bulunmadiQI, Oretici/ithalci firmadan veya en az 2 (iki) ecza deposundan allnacak ka~eli imzall beige ile
belgelendirilecektir ve Lahika-1 'deki tutanaga i~lenecektir. Reyetede yer alan ancak slradaki eczanede
bulunmayan ilaylar iyin, birlik/kurum taraflndan anla~mall diger eczanelerden ilay ara~tlnlacak, diger
eczanelerden ilay temin edilirse, reyete bedeli kadar tutar reyeteyi kar~llayamayan eczanenin limitine dahil
edilecektir.

2.18. Donemi iyerisinde yukarda yazlll kurallara uymayan eczaneler yazlll olarak 2(iki) defa uyanlacak
3'OncO (OyOncO)kez ihalelerinde ise bu eczanelere bulundugu 6 (altl) ayllk donemde ve aynr YII iyimdeki
takip eden 6 (altl) ayllk donemde reyete gonderilmeyecektir.

Eczanenin Adl
Eczanenin Mesul MOdOrOAdl-Soyadl
Eczanenin Adresi
Eczanenin Telefon Numarasl, Mesul MOdOrCep Numarasl
Eczanenin Mesul MOdOrOElektronik Posta Adresi
KapsadlglDonem : 01 Temmuz 2019 - 31 Arallk 2019

Eczane Mesul MOdOrOadrna reyetelere i~lem yapmaya yetkili biri eczaci olmak ~artlyla 18 ya~rndan bOyOk
en fazla 2(iki) personele ait kimlik bilgileri ve imza ornekleri:

Adl Soyadl :
Adl Soyadl :

imza Ornegi:
imza Ornegi:

Yukanda yer alan idari hususlarda yazlll tom kurallara uyacaglml taahhot ederim.

...... ./. .12019
BirliklKurum Eczane
Sorumlusunun Ka~e ve imzasl

. .1 .12019
Eczaci imzasl
Eczane Ka~esi

ONAY
....... 1 /2019
Birlik/Kurum Amiri


