
AKDENİZ BÖLGE KOMUTANLIĞINA ERBAŞ/ER RECETE KARŞILIĞI
ILAÇLARIN ...... ECZANESİNDEN TEMİNİNDE VE TESLİMİNDE
UyULMASI GEREKEN in.q,Ri HUSUsLAR

1. TANIMLAR:

1.1. KURUM ADI AKDENİZ BÖLGE KOMUTANLIĞI

1.2. ECZANE Eczanesi

z. i»ıni HuSuSLAR:

2.1. Erbaş/Er reçete karşılığı ilaçlarının anlaşmalı sivil eczanelerden getirtilmesinde, mesai
saatleri içerisinde Birinci Basamak Muayene Merkezi sorumludur.
2.2. Akdeniz Bölge Komutanlığına erbaş/er e-reçetesi temin etmek isteyen eczafle sahiplerine

. reçeteler, her yıl Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık dönemlerini içerecek şekilde 6 (Altı) aylık
periyotlar halinde eşit parasal tutar prensibi ile dağıtılacaktır. Her dönem sıralamada olan
eczanenin ikinci ..dönem devam etmesi halinde aynl belgeleri ibraz etmesi hususu
aranmayacaktır.
2.3, Erbaş/Er e-reçetelerinin eczanelere eşit parasal tutar prensibi ile dağıtımının
sağlanabilmesi ve hastaların mağdur edilmemesi amacıyla, eczanelerin Sosyal Güvenlik
Kurumu (SGK) ile sözleşme yapmlş olmasr gerekmektedir.
2.4. Akdeniz Bölge Komutanlığına erbaş/er e-reçetesi temin etmek isteyen sivil eczane
süiplerine, e-reçete ve T.C. Kimlik Nu'larr Telefon, belgegeçer vb. gibi iletişim araçları
kullanılarak mesai günleri saat 14.00 tadar bildirilecektir. Reçete karşılığı ilaçlar 15.30 da
teslim alınacaktır.
2.5. Reçetelere SGK MEDULA sistemine işlem yapılması anlaşmalı eczane sorumluluğunda
olup, hatalı TC kimlik numarası girişi Sağlık Uygulama Tebliğine (SUT) aykınlık, ilaç
kullanım süresinin dolmaması gibi e-reçetede çıkabilecek her tiirlü aksaklıktan kurum mesul
olmayacak, anlaşmalı sivil eczane sorumlu olacaktır. Bu nedenle eczane tarafindan, e-reçete

muhteviyati ilaçların teslim edilmeden önce provizyon sisteminden kontrolü yapılacaktır.
2.6. E-reçetede yazıIı TC kimlik numarasl doğrulanamayan veya yilrilrliikteki mevzuat
hüktimlerine aykrrı reçeteler için alınan provizyon çıktıları anlaşmalı sivil eczane tarafindan
tanzim edilerek Akdeniz Bölge Komutanlığı Birinci Basamak Muayene Merkezine teslim
edilecektir.
2.7. E-recete muhteviyatındaki ilaçların tamamr eksiksiz olarak ilgili eczane tarafından
karşilanacaktır. Reçete sırası gelen eczane tarafindan karşılanamayan ilaçlar için, iiretimi
olmadığı veya ithal edilmediği veya ecza depolarında bulunmadığı, iiretici/itlialatçı firmadan
en az 2 (iki) ecza deposundan alınacak kaşeli imzalıı belge ile belgelendirilecektir. Reçetede
yer alan ancak sıradaki eczanede bulunmayan ilaçlar, Akdeniz Bölge Komutanlığı Birinci
Basamak Muayene Merkezi tarafindan diğer anlaşmalı sivil eczanelerden araştırılacak, diğer
eczanelerden ilaç temin edilirse, reçete bedeli kadar tutar reçeteyi karşılamayan eczanenin
limitine dahil edilecektir.
2.8. E-reçetedeki ilaçlardan kullanım siiresi dolmamış olan varsa, provizyon sisteminden
alınacak çıktı ile belgelendirilecektir.



2.9. Eczarıe reçete tutarlarr, SGK provizyon sistemlerinden alınacak döküm çizelgeleri ile
belgelenecek ve anlaşmalı eczanenin parasal limitinin bitiminde Akdeniz Bölge K.lığı Birinci
Basamak Muayene Merkezine teslim edilecektir Bu konu, eşit parasal tutar prensibi ile reçete
dağıtımı için büyi.ik önem taşımaktadır.
2.10. Erbaş/erlerin sağlık hizmeti sunucusuna müracaatlarında, TSK'nın ilgili mevzuatına ve
Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) yer alan yeşil kartlı hastalar için düzenlenmiş sevke
ilişkin esaslara tabi olacağındaır erbaş/erlere yazıllacak e-reçeteler için hasta katİlım payı,
muayene payl ve İlaç ve tıbbi malzeme katılım payı alınmayacaktır. (SGK tarafindan yeni bir
düzenleme yapılması durumu hariç olmak üzere)
2.1l. Erbaş/erlerin tescil kayıtlarrnın SGK'ya aktarılmaması nedeni ile yeşil kartlı statüsiinde
görülemeyen erbaş/erler derhal Akdeniz Bölge K.lığı Birinci Basamak Muayene Merkezine
bildirilecek müteakiben Dz.K.K.K Er İşlem Şube Müdürliiklerince tescil kaydı aktarılamayan
erbaş/erlerin kayıt aktanmrnrn yapılması ve reçete karşılığı ilaç/ilaçların alınması

. sağlanacaktır.
2.I2. Eczarıe tarafindan kuruma ilaç teslimi yapacak yetkili kişiler, öncelikle eczac| olmak
iizere bu formun altındaki ilgili kısımda belirtilecektir. Bu kişilerin dışında yapılacak ilaç
teslimleri kabul edilmeyecek ve eczane idari hususlara uymamış olarak işlem görecektir.
Bildirilen isimlerde değişiklik olursa yazılı olarak kuruma bildirilecektir. İmza örneği için
noter onayl aranmayacaktır.
2.|3. İlaç teslimleri, bizzat Akdeniz Bölge K.lığınca görevlendirilen yetkili kişilere
yapılacaktır. Akdeniz Bölge Komutanlığı Birinci Basamak Muayene Merkezi tarafindan ilaç
tesliminin en kısa siirede tamamlanabilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır.
2.14. Mesai saatleri haricinde yazılları erbaş/er e-reçetelerinin de reçete dağıtım sıralamasına
dahil edilmesi gerekmektedir. Bunun için büse konu bu reçeteter mesai giinlerinde 14.00 a
kadar Akdeniz Bölge Komutanlığı Birinci Basamak Muayene Merkezine bildirilecektir.
Kurum tarafından reçete tutarları ilgili eczanenin reçete dağıtım kotasına dahil edilecektir.
2.15. Anlaşmalı sivil eczaneler adres, telefon, e-mail adresi değişikliklerini Akdeniz Bölge
Komutanhğı Birinci Basamak Muayene Merkezine dilekçe ile yazılı olarak bildirmek
zorundadırlar.
2.16. Anlaşmalı sivil eczane sıralı dağıtımdan çıkmak istediğine dair dilekçe verirse, ait
olduğu yılm bir sonraki 6 (Altl) aylık döneminde de sıralamaya giremeyecektir. Eczacı
Odası/Temsilcisi tarafindan kapatma, iflas, vefat ve geçerli mazereti sebebiyle nöbetin icra
edilmemesi gibi durumlar Akdeniz Bölge Komutanlığı Birinci Basamak Muayene Merkezine
en kısa si.irede şifahi olaıak, müteakiben yazı|ı olarak bildirilecektir.
2.17. Anİaşmalı sivil eczafle yüriirlükte olan tedavi yardımına ilişkin SUT hiikümlerine aynen
uyacaktır.
2.18. Anlaşmalı sivil eczar|e, yürürlükteki mevzuat hfüümlerine göre provizyon sistemlerinde
yer alan farmasotik eşdeğer ilaçları birlik/kurum onayma gerek olmadan verebilecektir.
2.l9.Anlaşmah sivil eczanelerin mesul müdürü ve sahibi eczacı|ar veya yetkilendirdikleri

şahıslar, kendilerine teslim edilen e-reçetelerin parasal kaydı için tutulan sivil eczane reçete
dağıtım defterini nöbetleri esnasında imzalayacaktır.



-

2.20. Parasal limitini doldurup srasl geçen anlaşmalı sivil eczane diğer nöbetçi eczaneye ve
Akdeniz Bölge Komutanlığı Birinci Basamak Muayene Merkezine haber vermekle
yukumluour.
2.2|. F,-reçete üzerinde ilacın şekli, dozu, saylsl, muadili vb. gibi değiştirme gereken
durumlarda Akdeniz Bölge Komutanlığı Birinci Basamak Muayene Merkezi ile koordine
edilecektir.
2.22. Anlaşmalı eczarıeler kendilerine verilen erbaş/er, e-reçetelerini bir başka eczaneyle ilgili
kuruma fatura etmesi için devretmez.
2.23. Soğukta saklanması gereken ilaçlar Akdeniz Bölge Komutanlığı Birinci Basamak
Muayene Merkezine soğuk zincirde gönderilecektir.
2.24.An|aşmalı sivil eczaneler mazeretlerini belirten dilekçe vermek suretiyle diğer anlaşmalı
eczaneler ile nöbet değişimi yapabilecektir.
2.25.ErbaşlEr e-reçetelerine ait parasal limit her bir anlaşmalı sivil eczarte için 2500 Tl'dir.
2.26. Majistral preparatlı reçetelerde, hazırlanan preparat uygun ambalajlanacak, ambalajın
üzerine kullanışına uygun etiket yapıştırılacak ve ilacı hazırlayan eczanenin adr, eczacrnrn adr

soyadı-imzası, hastgnın adı soyadı, ilacın terkibi, imal tarihi ile kullanış şekli mutlak surette

etikette belirtilecektir.
2.27. İlaçlann tesliminde kurum tarafından e-reçetenin her tiirlü işlemi tamamlanmış
olacaktır.
2.28. I|aç tesliminde ilaçlar hasta ismine göre ayrı ayrl şeffaf poşetlere konulup, poşetlerin
üstiine hastanrn adı-soyadı, birliği ve getiren eczanenin ismi ve kaşesi basrlacaktrr.
Teslim edilen ilaç kutularrnrn iizerlerine tabip tarafından belirtilen kullanım miktarı ile
sabah/öğle/akşam ibareleri okunaklı olarak yazılacak, ilaçlan teslim alan Akdeniz Bölge
Komutanlığı Birinci Basamak Muayene Merkezinde görevli'personel tarafindan kontrol
edilerek, birlik revir sorumlusu veya rütbeli personele imza karşılığı verilecektir. Serum olan
reçeteler var ise diğer ilaçlar serum kutusuna konulmayacaktır. Serum kutusunun üzerine Üb

hastanrn adı soyadı ve eczanenin ismi yazılıacaktır.
2.29. Mersi.n bölgesinde konuşlu Birinci Basamak Muayene Merkezlerinden Toros Devlet
Hastanesi Baştabipliği ya da diğer kamu hastanelerine sevk edilen erbaş/erlere ait e-reçete

karşılığı ilaçlar da Akdeniz Bölge Komutanlığı Birinci Basamak Muayene Merkezi tarafindan
sıralı dağıtım sistemi dahilinde anlaşmalı eczanelerden karşılanmaktadır. Bu bağlamda Toros
Devlet Hastanesi ve diğer kamu hastanelerine sevk edilmesi neticesinde e-reçete yazilıan

erbaş/erlere ait ilaçlar, erbaş/erlerin anlaşmalr eczanelere mtinferit başvurmaları halinde
karşılanmayacaktır. Bahse konu uygulama sadece Akdeniz Bölge Komutanlığı ve bağlısı
birliklere tertipli erbaş/erler için geçerlidir.
2.30. ErbaşiEr reçetelerini eksik teslim eden, ilacı geç getirip hasta tedavisinde aksaklığa
meydan veren, miadı geçmiş ilaç getiren ve dönemi içerisinde yukarıda yazrlrı kurallara
uymayan eczaıe|et yazilıı olaıak 2 (İki) defa uyarılacak, reçete karşılanmış gibi işleme tabi
tutularak reçete bedeli reçete dağıtım kotasına dahil edilecektir. 3ncü (Üçüncü ) kez
ihlallerinde ise bu eczane|ere bulunduğu 6 (Altı) aylık dönemde ve aynı yıl içindeki takip
eden 6 (Altl) aylık dönemde erbaş-er reçetesi gönderilmeyecektir.



EczaneninAdı
Eczane Mesul Müdifuil Adı-Soyadı
Eczane Adresi
Eczane TelefonNrınarasr, Mesul Müdtlr Cep Numarası
Eczarıe Mesul Müdtftil'Elçktronik Postıı Adresİ
Kapsadığı Dönem
01 Ocak-3O Haziran 202l- 01Temmuz-31 Aralık2021

Eczarıe Mesul Mtldiiril adına reçetelere işlem yapmaya yetkili biri eczacı olmak şartıyla 18
. yaşından büyiik erı fzla 2 (iki)-personele ait kimlik bilgileri ve imza örnekleri:

Adı,Soyadı : İmza Örneği:

Adı Soyadı : imza örneği:

Yukanda yer alan idari hususlarda yazılı tiim kurallara uyacağımi taahhüt ederim. İş Bu
sözleşme 4 (Dört}sayfa ve 30 (Otuz) maddeden ibarettir.

oNAY
....l....l....


