
3'UNCU HAVA iSTiHKAM iN~AATTABUR KOMUTANLIGINDA TEDAVi GOREN
YUKUMLU ERBA~IER RE<;ETELERiNiN ECZANESiNDEN

TEMiN VE TESLiMiNE AiT SOZLE~ME

I. TANIMLAR

1.1. BiRLiK/KURUM ADI
1.2. ECZANE

: 3'lincliHv.is.in~.Tb.K.hgl 1Birinci Basamak Muayene Merkezi
: ·Eczanesi

2. iDARi HUSUSLAR
2.1. Recete edilen ilaclar anlasmali eczane tarafmdan mesai saatleri icerisinde Birinci Basamak
Muayene Merkezine teslim edilecektir.
2.2. Kurumdan yukumlu erbas/er recetesi ternin etmek isteyen eczane sahiplerine receteler,
01 Temmuz 2019 - 31 Arahk 2019 donemini icerecek sekilde alti aylik olarak ve esit parasal tutar
prensibine gore dagitilacaknr. Eczanelerin siralarnasi ise Birinci Basamak Muayene Merkezi
tarafindan kura cekilmek suretiyle belirlenecektir.
2.3. Kurumdan yukumlu erbas/er recetesi temin etmek isteyen eezanenin Sosyal Guvenlik
Kurumu ile sozlesme yapmis olmasma .dikkat edileeektir. 669 sayih Kanun Hukmunde Kararname
ile Er ve erbaslann saghk hizmeti giderleri Sosyal Glivenlik Kurumunea karsilanacagi hilkllm altma
almrmsur.
2.4. Kurum tarafmdan yazilrms olan recete muhteviyati temin edilmek uzere siradaki eczane
yetkilileri gun icerisinde aranarak receteye ait bilgiler verilecektir.
2.5. Recetelere guncel olan Saghk Uygulama Tebligi kapsammda islem yaprlmasi eczanenin
sorumlulugundadir. Recetelerin provizyon sistemine girisinde karsilasilan sorunlarda (hastanm hak
sahibi gozukmemesi, yazilan ilacm kullamm sliresinin dolmamasi, yazilan Haem SUT'a gore
odenmemesi, vb. durumlarda) kurum yetkilisi bilgilendirilecektir. (ilgili yetkilinin telefon numarasi:
03122448550 - 4616/4617)
2.6. T.e. kimlik numarast dogrulanamayan veya yurtirlukteki mevzuat hukumlerine gore
muhteviyati odenmeyen receteler kuruma geri teslim 'edilecektir.
2.7. Eczane tarafindan ilac teslimi 16.00-16.30 saatleri arasmda kurum yetkilisine yapilacaktir.
Olagan dis: bazi durumlarda acil ihtiyae duyulabilecek ilaclar icin kurumun istegi uzerine zaman
gozetmeksizin eezane soz konusu ilaclarin teslim edilmesinden sorumlu olacaknr.
2.8. Kurumdan gonderilen tum recetelere ait provizyon ciknlan ilaclanyla birlikte
gonderilecektir.
2.9. Eezane tarafmdan kuruma ilay teslimi yapaeak yetkili ki~iler, bu formun altmdaki ilgili
klslmda belirtileeektir. Bu ki~ilerin dl~mda yapllaeak olan ilay teslimleri kabul edilmeyecek ve
eezane idari hususlara uymaml~ olarak i~lem goreeektir. Bildirilen isimlerde degi~iklik olursa yazlh
olarak kuruma bildirileeektir.
2.10. Reyete lizerinde mevzuata uygunluk aylsmdan dlizeltme yapllmasml gerektirecek
durumlarda reyeteyi dlizenlemi~ olan tabip ile koordine kurulaeaktlr.
2.11. Eczane; kapanma, adres degi~ikligi, telefon degi~ikligi gibi durumlan kuruma bildirmekle
sorumludur.
2.12. Eczane SlfaSI geldiginde mevcut hakkml bir somaki eezaneye devredebilir. Devrettigi
eezanenin limitini tamamlamasml mliteakip tekrar Slfadevreden eczaneye geyecektir.
2.13. Eczane bu sozle~menin imzalanmasmdan soma eayma hakklm kullanabilir. Ancak kuruma
dilekye ile bildirmesi gerekmektedir. Cayma hakkmm kullamimasl Be sozle~menin kapsad\g\ sene
boyunca slradan YlkartIiacaktlr.
2.14. Eczane yUrUrlUktekimevzuat hUkUmlerinegore provizyon sisteminde yer alan farmasotik
e~deger ilaci kurumun onayma gerek olmadan verebilecektir. Aneak katIhm paylarmdan muaf
olan (yiikiimlii erba~/erler) hastalardan kesinlikle ila~ fiyat fark. ahnmayacaktJr.
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2.15. Receteler eczane tarafmdan sayilarak teslim alinacaktir, Receteler kurum tarafmdan teslim
edildikten sonra hicbir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

•

2.16. Eczane tarafmdan ilac tesliminde dikkat: edilecek hususlar; her hastarun ilaci ayn seffaf
posetlere konulacak, posetlerin uzerine hastanm adi soyadi yazilacak, ilac kutulannin uzerlerine
recetede belirtilen kullarum bilgileri okunaklr olarak yazilacaktir. Bu hususlar ilacr teslim alan
kurum yetkilisi tarafmdan kontrol edilecektir. .

2.17. YII icerisinde yukanda yazih kurallara uymayan eczaneler 2 defa uyanlacak, 3'UncU kez
kurala uyulmamasi halinde eczanenin ilac teminine iliskin sozlesmesi iptal edilecektir. Kurum
tarafindan bu islem kayit altma ahnarak eczaneye bilgi verilecektir.
2.18. YII icerisinde sozlesmesi iptal edileneczane bir sonraki sene icin sozlesrne imzalayabilecektir.

Eczanenin Adi
Eczane Mesul MUdUrUAdi Soyadi
Eczane Adresi
Eczane Tel. Numarasi, Mesul MUd.TeI.Nu. :
Eczane Mesul MUdUr e-posta Adresi
Kapsadrgi Donem : 01 Temmuz 2019 - 31 Arahk 2019

Eczane Mesul MUdUrUadma recetelere islem yapmaya yetkili biri eczaci olmak sarnyla 18 yasmdan
buyuk en fazla 2 personele ait kimlik bilgileri ve imza ornekleri:

AdJ Soyadr: lmza ornegi:

Adi Soyadi: imza ornegi:

Yukanda yer alan idari hususlarda yazih turn kurallara uyacagimi taahhnt ederim.

KURUM YETKtLtsi ECZANE YETKiLiSi

ArdaOZDEK
Hv .Sag.Asb.Kd.09V~.
2006-M-40

ONAY
................... 2019

Murat Safak KOMORCO
Hava lstihkam Albay
3'UncU Hv.is.in~.Tb.K.
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