
T.C. 

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ 

25. BÖLGE MERSİN ECZACI ODASI 

GÖÇ İDARESİ TEVZİ PROTOKOLÜ 

 

TARAFLAR: 

 

1-Mersin Eczacı Odası (MEO diye anılacak) 

2- …………………. Eczanesi sahip ve/veya mesul 

müdürü (Eczane diye anılacak) 

 

KONU: 

  

a. Mor ve turuncu reçeteye yazılması zorunlu olan 

ilaçların yer aldığı reçeteler, 

b. Eritropoietin ve darbepoetin preparatlarını ihtiva 

eden reçeteler,  

c. Özel yada Kamu Diyaliz Merkezlerinde 

düzenlenmiş tüm reçeteler,  

d. Diyaliz solüsyonlarını ihtiva eden reçeteler,  

e. Yatan hasta reçeteleri,  

f. Organ nakli sonrasında kullanılan ilaçlar  

g. Oral beslenme solüsyonlarını ihtiva eden reçeteler  

h. Talasemi endikasyonunda kullanılan ilaçlar 

(Deferipron, Deferasiroks)  

i. TNF alfa blokeri olarak kullanılan ilaçlar  

j. Rituximab, Abatasept, Tofasitinibsitrat, 

Kanakinumab, Tosilizumab, Sertolizumab, 

Sekukinumab, Ustekinumab, Vedolizumab. 

 

AMAÇ: 

 

  Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile TEB arasında 

imzalanan protokol uyarınca yukarıda belirtilen ilgili 

reçetelerin MEO tarafından saptanan esaslar dâhilinde 

dağılımını sağlayarak haksız rekabeti ve etik dışı 

uygulamaları önlemek, hekimi eczacıyı hastayı ve 

kurumu olası şaibeden korumak ve hak sahiplerinin ve 

eczacının mağdur olmamasını sağlamaktır. 

 

 

KAPSAM: 

  

  TEB 25. Bölge MEO bölge sınırları içinde yer alan 

ve Göç İdaresi Protokolü imzalayan tüm eczaneler 

tarafından karşılanmak istenen konu bölümünde yer 

alan reçeteleri kapsar.  

 

 

İLGİLİ DAYANAK: 

 

- 6643 sayılı TEB yasasının eczacı odalarını ‘’iş tevzi’’ 

yapmakla yetkili ve görevli kılan 4/f bendi hükmü 

 

-TEB’ nin 31. Büyük Kongresinde alınmış olan ‘’iş 

tevzi’’ konulu 46 no lu karar.( Büyük Kongre 

kararlarına uymamak 5 Ekim 1995 tarihli Resmi  

 

 

 

 

 

 

Gazetede yayımlanan TEB yönetmeliğinin 31 madde 

hükmüne göre disiplin suçudur ). 

 

- Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile ile TEB arasında 

imzalanan protokolün ilgili maddeleri  

 

UYGULANACAK ESASLAR: 

 

1. Reçete dağılımı ile ilgili bilgisayar yazılımı ve 

işletimi MEO tarafından sağlanacaktır. 

 

2. Aylık limitler:  

 

 
Kan ürünü reçeteleri için                                                               30..000 TL 

 

Diyaliz solüsyonları içeren reçeteler için                                               10,000 TL 

 

Diyaliz Merkezi reçeteleri için                                                     1.500 TL 

 

Yatan Hasta reçeteleri için                                                                 1.000 TL 

 

Organ nakli sonrasında reçeteler için                                                      2.000 TL 

  

Oral beslenme solüsyonu reçeteleri için                                                15.000 TL 

 

Talasemi End. Kul. ilaçları içeren  reçeteler için                              7.500 TL 

 

TNF Alfa Blokeri  İlaçlar İçeren reçeteler                                            10.000 TL 

 

Kanakinumab reçeteleri  için                                                           Limitsiz 

 

Rituksımab reçeteleri için                                                                         3.000 TL   

 

olarak belirlenmiştir.     
   

 

3. Belirlenen limitler aylık olup, tamamlanmayan 

limitler ay sonlarında sistem tarafından 

sıfırlanacaktır. 

 

4. MEO gerekli gördüğü hallerde eczanelere 

bildirmek kaydıyla bu limitler üzerinde değişiklik 

yapma hakkına sahiptir.  

 

5. TL Limitini tamamlayan eczaneler bir sonraki 

aylık döneme kadar eczaneye gelen ilgili 

reçeteleri Mersin Eczacı Odası’na bildirerek 

hastayı limiti açık en yakın eczaneye 

yönlendirecektir. 

 

6. Tevzi limitleri arasında aktarma yapılamaz. 

 

 

7. Eczaneler gelen ilgili reçeteleri ayrım 

yapmaksızın temin etmek zorundadır. 

 



8. MEO hastanın ilaca ulaşamadığı durumlarda 

(yetim ilaç ya da ilacın piyasada olmaması gibi) 

elinde ilaç olan eczacıya limitini aşsa bile bir 

sonraki limitinden düşmek kaydıyla reçeteyi 

karşılamasını sağlar. 

 

9. Reçetelerin ve beraberindeki eklerin tebliğ ve 

mevzuat hükümlerine uygunluğu tamamen 

eczacının sorumluluğundadır. 

 

10. Karşılanan reçeteler TEB internet sayfasında yer 

alan reçete tevzi sistemine kaydedilecek ve her 

faturalama dönemi öncesi reçeteler için online 

tevzi onayı MEO veya ilçe temsilciliklerince 

yapılacaktır.  

 

11. MEO tarafından onaylanmayan reçetelerin 

bedelleri Kurum tarafından ödenmeyecek ve 

eczaneye tekrar iade edilecektir. Bu protokole 

aykırı olarak karşılanan (eczanenin limiti 

olmadığı veya sırası gelmediği halde 

karşılanmış) reçeteler Odamız tarafından 

onaylanırken ilk seferde uyarı, ikinci seferde 

5.000 (Beşbin) TL para cezası verilir.  Üçüncü 

ihlalde ise sisteme dahil tüm tevzi 

gruplarından altı (6 )  ay süreyle çıkarılır. 

 

 

12. Nöbetçi eczaneler   tevzi grubu reçeteleri kendi 

limitleri dahilinde karşılayabileceklerdir.  

 

 

13. Yatan hasta reçeteleri öncelikle reçetede bulunan 

ilacın ait olduğu gruba eklenecektir. 

 

14. İş bu protokol hükümlerine uymayan eczaneler 

hakkında MEO Yönetim Kurulu reçeteleri 

onaylamayarak sistemden çıkarmak dahil, ilgili 

mevzuat hükümleri dahilinde her türlü cezai 

yaptırımı uygulayabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Gereksinim duyulduğu hallerde, uygulamada bir 

eksikliğin fark edildiği veya değişen ve gelişen 

koşullara uyum sağlanması amacıyla MEO bu 

protokolün tümünü yenilemeye, yeni bir madde 

eklemeye, herhangi bir maddeyi çıkarmaya ve 

değişiklik yapmaya yetkilidir. 

 

 

 

 

YÜRÜRLÜLÜK VE FESİH: 

 

     Bu sözleşme …/…/20… tarihinden itibaren 

yürürlüğe girer. Sözleşme süresi: MEO nın yeni bir 

protokol hazırlamasına kadar geçerlidir. 

 

     İhtilaf halinde Mersin mahkemeleri yetkilidir. 

 

       Göç İdaresi  ile sözleşme imzalayan eczaneler  15 

maddeden oluşan bu protokol hükümlerine uymakla 

mükelleftir. 

 

 

MERSİN ECZACI ODASI  

 Kaşe/İmza            
Eczane İsmi 

Eczane sahip ve/veya                                                                   

mesul  müdürü 

        

            ...../....../20..... 
      

 

 


