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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 

KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN TÜRK 

ECZACILARI BİRLİĞİ ÜYESİ 

ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE 

İLİŞKİN PROTOKOL 

 

(2017/1 EK PROTOKOL, 2018/1 EK 

PROTOKOL ve 2019/1 EK PROTOKOL 

İŞLENMİŞ HALİDİR) 

2020 YILI PROTOKOLÜ 

1. TARAFLAR, KONU, DAYANAK VE 

TANIMLAR 

 

1.3. Dayanak 

 

Bu Protokol; 5510 sayılı Kanunun 73 üncü 

maddesi, 5502 sayılı Kanun ile 6643 sayılı 

Türk Eczacıları Birliği Kanununun 39 uncu 

maddesinin (j) fıkrası hükümleri gereğince 

düzenlenmiştir. 

1.3. Dayanak 

 

Bu Protokol; 5510 sayılı Kanunun 73 üncü 

maddesi, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesi, 5502 sayılı Kanun ile 6643 

sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun 39 

uncu maddesinin (j) fıkrası hükümleri 

gereğince düzenlenmiştir. 

1.4.14. İlaç Takip Sistemi (İTS):  
 

İlaç dış ambalajlarında yer alan karekodlar 

üzerinden, ilaçların kayıtlarının tutulduğu ve 

takibinin yapıldığı sistemi, 

1.4.14. İTS: 

 

İlaç dış ambalajlarında yer alan karekodlar 

üzerinden, ilaçların kayıtlarının tutulduğu ve 

takibinin yapıldığı İlaç Takip Sistemini,  

 

 

 

YENİ EKLENDİ. 

1.4.15. ÜTS: 

 

Tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin 

üretim bandından, satılıp kullanıldığı yere 

kadar takip edilebilmesi için Sağlık 

Bakanlığı tarafından sağlanacak altyapı olan 

Ürün Takip Sistemini, 

2. PROTOKOLE GÖRE HİZMET 

ALACAK KİŞİLER 

 

2.1. SUT’un (1.2) numaralı maddesinde 

belirtilen kişiler. 

2.1. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 

Sağlık Sigortası Kanunu ve diğer 

kanunlardaki özel hükümler gereği genel 

sağlık sigortasından yararlandırılan kişiler. 

3. UYGULANACAK USUL VE 

ESASLAR 

 

3.2.4. Verilen ilaçların tamamının karekod 

bilgileri İlaç Takip Sisteminden onay 

alınarak Kuruma fatura edilecektir. Sağlık 

Bakanlığı tarafından Beşeri Tıbbi Ürünler 

Ambalajlama ve Etiketleme Yönetmeliği ile 

karekod uygulaması kapsamı dışında tutulan 

ürünlere ait kupür ve barkod diyagramları 

reçeteye düşmeyecek şekilde eklenecektir. 

İlaç Takip Sistemi (İTS-Karekod 

uygulaması) üzerinden satış onayı alınarak 

Kuruma fatura edilen ilaçlarla ilgili olarak 

3.2.4. Verilen ilaçların tamamının karekod 

bilgileri İTS’den onay alınarak Kuruma 

fatura edilecektir. Sağlık Bakanlığı 

tarafından Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalajlama 

ve Etiketleme Yönetmeliği ile karekod 

uygulaması kapsamı dışında tutulan ürünlere 

ait kupür ve barkod diyagramları reçeteye 

düşmeyecek şekilde eklenecektir. İTS 

üzerinden satış onayı alınarak Kuruma fatura 

edilen ilaçlarla ilgili olarak Sağlık 

Bakanlığınca ve Kurumca belirlenecek usul 
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Sağlık Bakanlığınca ve Kurumca 

belirlenecek usul ve esaslara göre işlem 

yapılacaktır. 

ve esaslara göre işlem yapılacaktır. 

 

3.2.10. Sadece MEDULA’ya tanımlanması 

yapılmamış kişilere yazılan reçete ve 

raporlarda; kullanımı rapora bağlı veya 

katılım payı alınmayacak ilaç(lar) için ilgili 

raporun bir fotokopisi reçeteye eklenecektir. 

01.11.2010 tarihinden itibaren elektronik 

ortamda düzenlenmiş sağlık raporları ile 

ilgili olarak herhangi bir rapor veya ek belge 

fotokopisi eklenmeyecek olup raporun 

MEDULA sisteminde kayıtlı olması 

yeterlidir. 

3.2.10. Sadece MEDULA’ya tanımlanması 

yapılmamış kişilere yazılan reçete ve 

raporlarda; kullanımı rapora bağlı veya 

katılım payı alınmayacak ilaç(lar) için ilgili 

raporun bir fotokopisi reçeteye eklenecektir.  

 

3.2.15.1. Hastanın T.C. Kimlik Numarası ve 

MEDULA takip numarası/elektronik reçete 

numarası MEDULA eczane provizyon 

sistemine girilecektir. 

3.2.15.1. Hastanın T.C. Kimlik Numarası ve 

MEDULA takip numarası/elektronik reçete 

numarası MEDULA eczane provizyon 

sistemine giriş yapılır. 

3.2.15.5. Şeker ölçüm çubukları, iğne ucu ve 

karekodu bulunmayan ilaçları ihtiva eden e-

reçeteler için reçete çıktısı alınarak, 

barkodlar ve varsa fiyat kupürleri reçete 

çıktısına yapıştırılacaktır. Bu ürünlerin Ürün 

Takip Sistemine tanımlanması halinde, 

Kurumca yapılacak düzenlemelere uyulur. 

3.2.15.5. Şeker ölçüm çubukları, iğne ucu ve 

karekodu bulunmayan ilaçları ihtiva eden e-

reçeteler için reçete çıktısı alınarak, 

barkodlar ve varsa fiyat kupürleri reçete 

çıktısına yapıştırılacaktır. Bu ürünlerin ÜTS’ 

ne tanımlanması halinde, Kurumca yapılacak 

düzenlemelere uyulur. Satış bildirimi ÜTS 

üzerinden yapılan ürünler için fiyat kupür, 

karekod ve/veya barkod eklenmesine gerek 

yoktur. 

3.3. Reçete iadesi 

3.3.1. Reçete ve Eki Belgelerde; 

 

c) Reçete ekinde; 

 

3. Sağlık Bakanlığı tarafından Beşeri Tıbbi 

Ürünler Ambalajlama ve Etiketleme 

Yönetmeliği ile karekod uygulaması kapsamı 

dışında tutulan ilaçlar ile şeker ölçüm 

çubukları, insülin kalem iğne uçları ve 

karekod uygulaması kapsamı dışında kalan 

tüm ürünlere ait kupürlerin bulunmaması     

(1 Nisan’dan başlayan sözleşme dönemi 

boyunca yalnızca iki defaya ve ilk 2 (iki) 

tespit edilen reçeteye mahsus olmak üzere), 

c) Reçete ekinde; 

 

3. Sağlık Bakanlığı tarafından Beşeri Tıbbi 

Ürünlerin Ambalaj Bilgileri, Kullanma 

Talimatı ve Takibi Yönetmeliği ile karekod 

uygulaması kapsamı dışında tutulan ilaçlar 

ile şeker ölçüm çubukları, insülin kalem iğne 

uçları ve karekod uygulaması kapsamı 

dışında kalan tüm ürünlere ait kupürlerin 

bulunmaması (1 Ekim’den başlayan 

sözleşme dönemi boyunca yalnızca 2 (iki) 

defaya ve tespit edilen ilk 2 (iki) reçeteye 

mahsus olmak üzere), 

3.4 

Eczacı indirim oranları, bir önceki yıl satış 

hasılatı (KDV hariç) üzerinden aşağıda 

belirtildiği şekilde uygulanacaktır; 

 

 

 

3.4 

Eczacı indirim oranları, bir önceki yıl satış 

hasılatı (KDV hariç) üzerinden aşağıda 

belirtildiği şekilde uygulanacaktır; 
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966.000 TL' ye kadar satış hâsılatı olan 

eczaneler tarafından % 0 indirim, 

966.001 TL ile 1.242.000 TL arasında satış 

hâsılatı olan eczaneler tarafından % 0,75 

indirim, 

1.242.001 TL ile 2.070.000 TL arasında satış 

hâsılatı olan eczaneler tarafından % 2,20 

indirim. 

2.070.001 TL üzerinde satış hâsılatı olan 

eczaneler tarafından % 2,75 indirim. 

 

 

 

 

 

 

 

İmalatçı ve ithalatçı indirimi yapılarak 

depocuya satış fiyatı üzerinden depocu ve 

eczacı kar oranları uygulandıktan sonra 

ulaşılan fiyattan eczane indirimi yapılır. 

Bununla birlikte bir önceki yıl satış hasılatı 

(KDV hariç) üzerinden her reçete başına;  

 

276.000 TL’ ye kadar satış hâsılatı olan 

eczacıya 4,39TL (dört TL, otuz dokuz 

kuruş), 

276.001 TL ile 552.000 TL arasında satış 

hâsılatı olan eczacıya 3,67TL (üç TL, altmış 

yedi kuruş),  

552.001 TL ile 966.000 TL arasında satış 

hâsılatı olan eczacıya 2,18TL(iki TL, on 

sekiz kuruş),  

966.001 TL ile 1.242.000 TL arasında satış 

hâsılatı olan eczacıya 1,09TL (bir TL, dokuz 

kuruş), 

1.242.001 TL ile 1.656.000 TL arasında satış 

hâsılatı olan eczacıya 72 Kuruş  (yetmiş iki 

kuruş), 

1.656.001 TL ile 2.070.000 TL arasında satış 

hâsılatı olan eczacıya 57 Kuruş (elli yedi 

kuruş), 

2.070.001 TL üzerinde satış hâsılatı olan 

eczacıya 43 Kuruş (kırk üç kuruş), 

hizmet bedeli ödenir. 

Bir önceki yıl satış hâsılatı olmayan ve yeni 

açılan eczaneler için en düşük indirim oranı 

ve en yüksek hizmet bedeli uygulanır. 

Ayrıca mobil reçeteler ile soğuk zincir 

ilaçları içeren reçetelerde, reçete başı hizmet 

1.000.000 TL'ye kadar satış hâsılatı olan 

eczaneler tarafından % 0 indirim, 

1.000.000 TL’den 1.250.000 TL’ye kadar 

satış hâsılatı olan eczaneler tarafından % 

0,75 indirim, 

1.250.000 TL’den 1.500.000 TL’ye kadar 

satış hâsılatı olan eczaneler tarafından % 

1,30 indirim, 

1.500.000 TL’den 2.100.000 TL’ye kadar 

satış hâsılatı olan eczaneler tarafından % 

1,60 indirim, 

2.100.000 TL’den 2.500.000 TL’ye kadar 

satış hâsılatı olan eczaneler tarafından % 

2,25 indirim,  

2.500.000 TL’nin üzerinde satış hasılatı olan 

eczaneler tarafından % 2,50 indirim 

uygulanır.  

İmalatçı ve ithalatçı indirimi yapılarak 

depocuya satış fiyatı üzerinden depocu ve 

eczacı kar oranları uygulandıktan sonra 

ulaşılan fiyattan eczane indirimi yapılır. 

Bununla birlikte bir önceki yıl satış hasılatı 

(KDV hariç) üzerinden her reçete başına;  

 

600.000 TL’ye kadar satış hâsılatı olan 

eczacıya 5 TL (beşTL) , 

600.000 TL’den 1.000.000 TL’ye kadar satış 

hâsılatı olan eczacıya 2,55 TL (ikiTL,ellibeş 

kr.),  

1.000.000 TL’den 1.250.000 TL’ye kadar 

satış hâsılatı olan eczacıya 1,70 TL (birTL, 

yetmiş kr.),  

1.250.000 TL’den 1.500.000 TL’ye kadar 

satış hâsılatı olan eczacıya 73 Kuruş 

(yetmişüçkr.),  

1.500.000 TL’den 2.100.000 TL’ye kadar 

satış hâsılatı olan eczacıya 62 Kuruş 

(altmışikikr.),  

2.100.000 TL’den 2.500.000 TL’ye kadar 

satış hâsılatı olan eczacıya 45 Kuruş (kırkbeş 

kr.),  

2.500.000 TL’nin üzerinde satış hâsılatı olan 

eczacıya 43 Kuruş (kırküçkr.), 

 

hizmet bedeli ödenir.  

Bir önceki yıl satış hâsılatı olmayan ve yeni 

açılan eczaneler için en düşük indirim oranı 

ve en yüksek hizmet bedeli uygulanır. 

Ayrıca mobil reçeteler ile soğuk zincir 

ilaçları içeren reçetelerde, reçete başı hizmet 
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bedeli % 50 artırımlı olarak ödenir. 

Mobil reçetelerde “ Mobil Reçete Kaşesi” 

bulunması veya hekim tarafından “Mobil 

Reçete” ibaresinin yazılması zorunludur. 

Yıllık reçete sayısında mücbir sebepler hariç, 

olağanüstü artma veya azalma olması halinde 

hizmet bedeli yeniden değerlendirilir. 

bedeli %50 artırımlı olarak ödenir. 

Mobil reçetelerde “Mobil Reçete Kaşesi” 

bulunması veya hekim tarafından “Mobil 

Reçete” ibaresinin yazılması zorunludur. 

Yıllık reçete sayısında mücbir sebepler hariç, 

olağanüstü artma veya azalma olması halinde 

hizmet bedeli yeniden değerlendirilir. 

3.5. SUT hükümlerine göre eczacı tarafından, 

kapsamda sayılan kişilerden Kurum adına 

tahsil edilen poliklinik muayene katılım 

payları, eczacının alacağından mahsup edilir 

ve kalan tutar eczacıya ödenir. 

 

Kurum, devlet adına eczaneler üzerinden 

yapılan muayene katılım payı tahsilatı için 

alternatif uygulamalar üzerine çalışmalar 

yürütür. 

3.5. SUT hükümlerine göre eczacı tarafından, 

kapsamda sayılan kişilerden Kurum adına 

tahsil edilen ayakta tedavide hekim ve diş 

hekimi muayenesi katılım payları, eczacının 

alacağından mahsup edilir ve kalan tutar 

eczacıya ödenir. 

Kurum, devlet adına eczaneler üzerinden 

yapılan muayene katılım payı tahsilatı için 

alternatif uygulamalar üzerine çalışmalar 

yürütür. 

4.3.Fatura inceleme ve ödeme  

4.3.9. Kurum tarafından yapılan ödemelerde; 

ödemeye ait tutarın hangi faturaya ait 

olduğunun belirlenebilmesi için banka 

bilgilerine fatura numarası veya icmal döküm 

numarası yazılmasına ilişkin çalışma Kurum 

tarafından tamamlanır. 

 

 

KALDIRILDI.  

5.3. Cezai şart uygulanacak fiiller, fesih 

nedeni fiiller ve sözleşme yapılmayacak 

süreler 

 

5.3.2. Eczacının Kuruma fatura ettiği 

reçetelerde (e-reçete olarak düzenlenenler 

hariç) bulunması gereken ve reçete 

muhteviyatı ilaçların reçete sahibine ya da 

ilacı alana teslim edildiğine ilişkin imzanın, 

reçete sahibine veya ilacı alana ait 

olmadığının tespit edilmesi halinde, reçete 

bedelinin 2 (iki) katı tutarında cezai şart 

uygulanarak eczacı yazılı olarak uyarılır, 

tekrarı halinde reçete bedelinin 5 (beş) katı 

tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme 

feshedilir ve 1 (bir) ay süre ile sözleşme 

yapılmaz. Ancak hastanın veya ilacı teslim 

alan kişinin ilacı aldığını beyan etmesi 

durumunda bu madde hükmü uygulanmaz.  

5.3.2. Eczacının Kuruma fatura ettiği 

reçetelerde (e-reçete olarak düzenlenenler 

hariç) bulunması gereken ve reçete 

muhteviyatı ilaçların reçete sahibine ya da 

ilacı alana teslim edildiğine ilişkin imzanın, 

reçete sahibine veya ilacı alana ait 

olmadığının denetim ile tespitinin kesinlik 

kazanması halinde, reçete bedelinin 2 (iki) 

katı tutarında cezai şart uygulanarak eczacı 

yazılı olarak uyarılır, tekrarı halinde reçete 

bedelinin 5 (beş) katı tutarında cezai şart 

uygulanarak sözleşme feshedilir ve 1 (bir) ay 

süre ile sözleşme yapılmaz. Ancak hastanın 

veya ilacı teslim alan kişinin ilacı aldığını 

beyan etmesi durumunda bu madde hükmü 

uygulanmaz.  

5.3.5. Kurum, İl Sağlık Müdürlüğü veya 

Eczacı Odası tarafından eczanede yapılan 

denetimde, reçete sahibi veya ilacı alan 

kişiye teslim edilmeyen ilaçlara ait 

reçetelerin Kuruma fatura edildiğinin tespiti 

halinde ilaç bedelinin 2 (iki) katı tutarında 

cezai şart uygulanarak eczacı uyarılır.  

5.3.5. Kurum, İl Sağlık Müdürlüğü veya 

Eczacı Odası tarafından eczanede yapılan 

denetimde, reçete sahibi veya ilacı alan 

kişiye teslim edilmeyen ilaçlara ait 

reçetelerin Kuruma fatura edildiğinin tespiti 

halinde ilaç bedelinin 2 (iki) katı tutarında 

cezai şart uygulanarak eczacı uyarılır. 
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Tekrarı halinde ilaç bedelinin 10 (on) katı 

tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme 

feshedilir ve 6 (altı) ay süre ile sözleşme 

yapılmaz. Ancak, Kurum tarafından 

yapılacak soruşturma neticesinde hastaya 

teslim edilmek üzere hastanın ilaç alım 

tarihinden itibaren 60 (altmış) günü 

geçmeyecek sürede ilaçların eczanede 

bekletildiğinin saptanması halinde bu madde 

hükmü uygulanmaz. 

Tekrarı halinde ilaç bedelinin 10 (on) katı 

tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme 

feshedilir ve 3 (üç) ay süre ile sözleşme 

yapılmaz. Ancak, Kurum tarafından 

yapılacak soruşturma neticesinde hastaya 

teslim edilmek üzere hastanın ilaç alım 

tarihinden itibaren 60 (altmış) günü 

geçmeyecek sürede ilaçların eczanede 

bekletildiğinin saptanması halinde bu madde 

hükmü uygulanmaz. 

5.3.6. Kurumun mahsup suretiyle tahsilini 

yaptığı haller hariç olmak üzere, alınması 

gereken ilaç katılım payları ve/veya 

poliklinik muayene katılım payını ve/veya 

eşdeğer ilaç uygulaması nedeniyle oluşan 

fiyat farklarını tahsil etmeyen veya hastaya 

iade eden eczacılara, ilk tespitte 500 (beşyüz) 

TL cezai şart uygulanarak eczane yazılı 

olarak uyarılır, yazılı uyarıya rağmen tekrarı 

halinde sözleşme feshedilir ve 1 (Bir) ay süre 

ile sözleşme yapılmaz. Tespit işlemi 

Kurumca yapılabileceği gibi ilgili eczacı 

odası tarafından da yapılabilir. Tespit 

işleminin, ilgili eczacı odası tarafından 

yapılması ve Türk Eczacıları Birliği Merkez 

Heyetince onaylanarak Kuruma yazılı olarak 

bildirilmesi halinde Kurum tarafından madde 

hükümleri uygulanır. Eczacı odası tespiti ve 

TEB Merkez Heyeti onayına istinaden 

yapılan işlemlerin yargı kararı ile haksız 

yapıldığına karar verilmesi durumunda, 

eczacının uğradığı her türlü maddi ve manevi 

zarar, tespiti yapan eczacı odası ile Türk 

Eczacıları Birliğince müteselsilen karşılanır. 

Ancak Kurum aleyhine dava açılması 

halinde, açılan dava Türk Eczacıları Birliğine 

ihbar edilir. Eczacı tarafından, poliklinik 

muayene katılım payı tahsil edilmemesi veya 

iade edilmesi halinde uygulanacak cezai şart 

tutarının hesaplanmasında (6.17) numaralı 

madde hükmünün son fıkrası uygulanmaz.  

5.3.6. Kurumun mahsup suretiyle tahsilini 

yaptığı haller hariç olmak üzere, alınması 

gereken ilaç katılım payları ve/veya ayakta 

tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi 

katılım paylarını, ve/veya eşdeğer ilaç 

uygulaması nedeniyle oluşan fiyat farklarını 

tahsil etmeyen veya hastaya iade eden 

eczacılara, ilk tespitte 500 (beşyüz) TL cezai 

şart uygulanarak eczane yazılı olarak uyarılır, 

yazılı uyarıya rağmen tekrarı halinde 

sözleşme feshedilir ve 1 (Bir) ay süre ile 

sözleşme yapılmaz. Tespit işlemi Kurumca 

yapılabileceği gibi ilgili eczacı odası 

tarafından da yapılabilir. Tespit işleminin, 

ilgili eczacı odası tarafından yapılması ve 

Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetince 

onaylanarak Kuruma yazılı olarak 

bildirilmesi halinde Kurum tarafından madde 

hükümleri uygulanır. Eczacı odası tespiti ve 

TEB Merkez Heyeti onayına istinaden 

yapılan işlemlerin yargı kararı ile haksız 

yapıldığına karar verilmesi durumunda, 

eczacının uğradığı her türlü maddi ve manevi 

zarar, tespiti yapan eczacı odası ile Türk 

Eczacıları Birliğince müteselsilen karşılanır. 

Ancak Kurum aleyhine dava açılması 

halinde, açılan dava Türk Eczacıları Birliğine 

ihbar edilir. Eczacı tarafından, ayakta 

tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi 

katılım paylarının, tahsil edilmemesi veya 

iade edilmesi halinde uygulanacak cezai şart 

tutarının hesaplanmasında (6.17) numaralı 

madde hükmünün son fıkrası uygulanmaz.  

6. CEZAİ ŞART VE FESHE İLİŞKİN 

GENEL HÜKÜMLER 

6. CEZAİ ŞART, UYARI VE FESHE 

İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER 

6.4. Fiilin/fiillerin tekrar olup olmadığının 

tespitinde, uyarının tebligat tarihi esas alınır. 

 

Fiilin işlendiği tarihten bir yıl önce aynı fiil 

için tebligat yapılmış ise veya yazılı uyarıya 

6.4. Fiilin/fiillerin tekrar olup olmadığının 

tespitinde, uyarının tebligat tarihi esas alınır. 

 

Fiilin işlendiği tarihten bir yıl önce aynı fiil 

için uyarıya ilişkin tebligat yapılmış ise veya 



 

Sayfa 6 / 9 
 

rağmen bir yıl içerisinde aynı fiil işlenerek 

Kuruma fatura edilirse ilgili maddenin 

tekrarına ilişkin hükümler uygulanır. 

yazılı uyarıya rağmen uyarının tebliğ edildiği 

tarihten itibaren bir yıl içerisinde aynı fiilin 

işlenmesi halinde, ilgili maddenin tekrarına 

ilişkin hükümler uygulanır. 

6.5.  Yazılı uyarının tebliğ edildiği tarihten 

önceki dönemlere ait olup Kuruma teslim 

edilmiş reçetelerde aynı fiilin tekrarının 

tespiti halinde cezai şart, ilk tespit gibi 

uygulanır. 

Yazılı uyarının tebliğ edildiği tarihten önceki 

dönemlere ait olup Kuruma teslim edilmiş 

reçetelerde, uyarı yapılan aynı fiilin/fiillerin 

tekrarının tespiti halinde, fiilin/fiillerin 

gerektirdiği fesih hükümleri uygulanmaz, 

yazılı uyarıyı gerektiren her fiil için eczacı 

uyarılır. 

6.5. Yazılı uyarının tebliğ edildiği tarihten 

önceki dönemlere ait olup Kuruma teslim 

edilmiş reçetelerde aynı fiilin tekrarının 

tespiti halinde uyarıyı gerektiren her fiil için 

eczacı yazılı olarak uyarılır, cezai şart, ilk 

tespit gibi uygulanır. 

Fiilin tekrar olup olmadığının tespitinde 

geçmiş dönem için yapılan bu uyarı dikkate 

alınmaz. İlk uyarı hakkında iptal veya 

tedbiren durdurma kararı verilmesi halinde 

ikinci uyarı, ilk uyarı olarak değerlendirilir.  

 

7. PROTOKOLE İLİŞKİN GENEL  

HÜKÜMLER  

 

7.1. Kurumla eczane arasında bu protokol 

esaslarına göre her yılın Nisan ayında 

sözleşme yenilenir. Kurum ile TEB arasında 

yapılacak ek protokol veya protokollerle 

düzenleme yapılması halinde, sözleşmeli 

eczacı bu düzenlemelere uymakla 

yükümlüdür. Kurum, Protokol hükümlerini 

kabul eden ve başvuru formunu getiren 

eczacı ile (feshi gerektirecek hususlar 

nedeniyle sözleşmeleri feshedilenlerin fesih 

süreleri boyunca ve muvazaalı olarak açıldığı 

kanıtlanan eczaneler hariç) sözleşme yapar. 

Eczacı sözleşmenin Kurumda kalacak 

nüshasının ön yüzüne protokol hükümlerini 

okuduğunu ve kabul ettiğini el yazısı ile 

yazarak imzalar diğer sayfaları paraflar. 

 

Madde 10- Protokolün 7.1 numaralı 

maddesinin uygulanmasında 5510 sayılı 

Kanunun 103 üncü maddesi ve Sosyal 

Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmeti Satın Alım 

Sözleşmelerinin/Protokollerinin 

Hazırlanması ve Akdedilmesine İlişkin 

Yönetmelik hükümlerine uyulur. 

7.1. Kurumla eczane arasında bu protokol 

esaslarına göre her yılın Ekim ayında 

sözleşme yenilenir. Kurum ile TEB arasında 

yapılacak ek protokol veya protokollerle 

düzenleme yapılması halinde, sözleşmeli 

eczacı bu düzenlemelere uymakla 

yükümlüdür. Kurum, Protokol hükümlerini 

kabul eden ve başvuru formunu getiren 

eczacı ile (feshi gerektirecek hususlar 

nedeniyle sözleşmeleri feshedilenlerin fesih 

süreleri boyunca ve muvazaalı olarak açıldığı 

kanıtlanan eczaneler hariç) sözleşme yapar. 

Eczacı sözleşmenin Kurumda kalacak 

nüshasının ön yüzüne protokol hükümlerini 

okuduğunu ve kabul ettiğini el yazısı ile 

yazarak imzalar diğer sayfaları paraflar. 

 

Protokolün 7.1 numaralı maddesinin 

uygulanmasında 5510 sayılı Kanunun 103 

üncü maddesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu 

Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmelerinin/ 

Protokollerinin Hazırlanması ve 

Akdedilmesine İlişkin Yönetmelik 

hükümlerine uyulur. 

7.5. Eczanenin kapanması devredilmesi veya 

ruhsatının askıya alınması halinde; kapanma 

devir veya ruhsatın askıya alınma tarihinde 

sözleşme kendiliğinden sona erer,  Kapanış, 

devir veya askıya alınma işlemi 15 (on beş) 

iş günü içinde Kuruma bildirilir. 

7.5. Eczanenin kapanması devredilmesi, 

ruhsatının askıya alınması veya eczacının 

vefatı halinde; kapanma, devir, ruhsatın 

askıya alınma veya vefat tarihinde sözleşme 

kendiliğinden sona erer, kapanış, devir veya 

askıya alınma işlemi 15 (on beş) iş günü 

içinde Kuruma bildirilir. 
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7.16. Sözleşmeler 02/05/2016 tarihine kadar 

imzalanarak Kuruma teslim edilecektir. Bu 

tarihe kadar sözleşme yapılmaması halinde 

eczacının mevcut sözleşmesi feshedilmiş 

sayılır. 

7.16. Sözleşmeler 30/10/2020 tarihine kadar 

imzalanarak Kuruma teslim edilecektir. Bu 

tarihe kadar sözleşme yapılmaması halinde 

eczacının mevcut sözleşmesi bu tarih 

itibariyle feshedilmiş sayılır. 

9. YÜRÜRLÜK  

9.1. Bu Protokol 01/04/2016 tarihinde 

yürürlüğe girer. Protokolün süresi 2+2 yıl 

olmak üzere 4 yıl olup; 31/03/2020 tarihine 

kadar geçerlidir. İlk 2 yılın sonunda genel 

değerlendirme görüşmeleri yapılır. Mali 

konular bir önceki yılın hesaplamaları 

yapılarak, bir önceki yılın enflasyon oranında 

güncellenir. Revizyon görüşmelerine süre 

bitiminden en az 1 (bir) ay,  yeni dönem 

protokol görüşmelerine süre bitiminden en az 

3 (üç) ay önce başlanır. Süre bitiminde 

herhangi bir nedenle protokolün 

imzalanamaması durumunda görüşmeler 

devam eder. Bu sürede yenisi imzalanıncaya 

kadar bu protokol hükümleri geçerlidir. 

9.1. Bu Protokol 01/10/2020 tarihinde 

yürürlüğe girer. Protokolün süresi 4 yıl olup; 

01/10/2024 tarihine kadar geçerlidir.  

Her yılın sonunda genel değerlendirme 

görüşmeleri yapılır. Mali konular bir önceki 

yılın hesaplamaları yapılarak, bir önceki yılın 

enflasyon oranında güncellenir. Revizyon 

görüşmelerine süre bitiminden en az 1 (bir) 

ay, yeni dönem protokol görüşmelerine süre 

bitiminden en az 3 (üç) ay önce başlanır. 

Süre bitiminde herhangi bir nedenle 

protokolün imzalanamaması durumunda 

görüşmeler devam eder. Bu sürede yenisi 

imzalanıncaya kadar bu Protokol hükümleri 

geçerlidir. 

9.2. Mali konularda enflasyon oranında 

yapılacak iyileştirme düzenlemesi Sosyal 

Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacıları Birliği 

ile arasında belirlenecek kriterlere göre ilgili 

yılın Nisan ayının birinden geçerli olmak 

üzere uygulanır. 

9.2. Mali konularda enflasyon oranında 

yapılacak iyileştirme düzenlemesi Sosyal 

Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacıları Birliği 

ile arasında belirlenecek kriterlere göre ilgili 

yılın Ekim ayının birinden geçerli olmak 

üzere uygulanır. 

9.3. Bu Protokolün 3.2.5, 3.9, 3.14 ve 4.3.3 

numaralı maddeleri MEDULA sistemine 

entegrasyonun sağlanması sonrasında 

yürürlüğe girer. 

9.3. Bu Protokolün 3.2.5, 3.9 ve 4.3.3 

numaralı maddeleri MEDULA sistemine 

entegrasyonun sağlanması sonrasında 

yürürlüğe girer. 

10.YÜRÜTME  

10.1. Bu protokolün yürütümü Sosyal 

Güvenlik Kurumu ve Türk Eczacıları Birliği 

tarafından yapılır. Kurum ve TEB arasında 

yetkililerden oluşan bir komisyon kurulur. 

Komisyon Ocak, Mayıs, ve Eylül aylarının 

ilk haftasında toplanır. 

Protokolün/sözleşmenin yürütülmesindeki 

aksaklıkları ve itirazları değerlendirerek 

karara varır. Komisyon protokolde revizyon 

yapılması halinde söz konusu hususları yazılı 

olarak tutanak altına alır.  

 

 

Taraflar 1 (bir) ay önceden yazılı bildirimde 

bulunmak şartıyla, bu protokolü feshetme 

hakkına sahiptir. 

 

 

10.1. Bu protokolün yürütümü Sosyal 

Güvenlik Kurumu ve Türk Eczacıları Birliği 

tarafından yapılır. Kurum ve TEB arasında 

yetkililerden oluşan bir komisyon kurulur. 

Komisyon Şubat, Haziran, Kasım aylarının 

ilk haftasında toplanır. 

Protokolün/sözleşmenin yürütülmesindeki 

aksaklıkları ve itirazları değerlendirerek 

karara varır. Komisyon protokolde revizyon 

yapılması halinde söz konusu hususları yazılı 

olarak tutanak altına alır.  

 

 

Taraflar 1 (bir) ay önceden yazılı bildirimde 

bulunmak şartıyla, bu protokolü feshetme 

hakkına sahiptir. 
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EK-6 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 

KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN TÜRK 

ECZACILARI BİRLİĞİ ÜYESİ 

ECZANELERDEN TIBBİ 

MALZEMELERİN TEMİNİ 

SÖZLEŞMESİ 

 

 

 

11. YÜRÜRLÜK  

 

 

 

11.1. Bu sözleşme, … /… /2017 tarihinden, 

31/12/2017 tarihine kadar geçerlidir.  

 

 

11.1. Bu sözleşme, … /… /2020 tarihinden, 

31/12/2020 tarihine kadar geçerlidir. 
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EK-7 

ECZANELERİN SÖZLEŞMEDEN 

KAYNAKLI YAPTIRIMLARA İLİŞKİN 

İTİRAZLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN 

USUL VE ESASLAR 

 

Amaç 

 

Madde 1- (1) Bu usul ve esaslar, 01/04/2016 

tarihinde yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik 

Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk 

Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç 

Teminine İlişkin Protokol (Protokol) 

kapsamında sözleşme imzalamış olan 

eczanelerin, Protokolün “5. Sözleşmenin 

Feshi ve Cezai Şartlar” bölümünde yer alan 

yaptırımlara karşı itirazlarında ve itirazlarının 

değerlendirmesinde uygulanacak usul ve 

esasların belirlenmesi amacıyla 

hazırlanmıştır. 

Amaç 

 

Madde 1- (1) Bu usul ve esaslar, 01/10/2020 

tarihinde yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik 

Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk 

Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç 

Teminine İlişkin Protokol (Protokol) 

kapsamında sözleşme imzalamış olan 

eczanelerin, Protokolün “5. Sözleşmenin 

Feshi ve Cezai Şartlar” bölümünde yer alan 

yaptırımlara karşı itirazlarında ve itirazlarının 

değerlendirmesinde uygulanacak usul ve 

esasların belirlenmesi amacıyla 

hazırlanmıştır. 

Dayanak 

 

Madde 3- (1) Bu usul ve esaslar 01/04/2016 

tarihinde yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik 

Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk 

Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç 

Teminine İlişkin Protokole dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

Dayanak 

 

Madde 3- (1) Bu usul ve esaslar 01/10/2020 

tarihinde yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik 

Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk 

Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç 

Teminine İlişkin Protokole dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

Yürürlük  

Madde 10- Bu usul ve esaslar 2017/1 sayılı 

Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki  

Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi 

Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Ek 

Protokol ile birlikte yürürlüğe girer. 

Madde 10- Bu usul ve esaslar Sosyal 

Güvenlik Kurumu Kapsamındaki  Kişilerin 

Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden 

İlaç Teminine İlişkin Protokol ile birlikte 

yürürlüğe girer. 

 


