DANIġTAY MESLEK MENSUPLARI VE BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUKLARI AĠLE
FERTLERĠNĠN TÜRK ECZACILARI BĠRLĠĞĠ ÜYESĠ ECZANELERDEN
ĠLAÇ TEMĠNĠNE ĠLĠġKĠN PROTOKOL
Taraflar
MADDE 1- (1) Bu Protokol, T.C. DanıĢtay BaĢkanlığı ile Türk Eczacıları Birliği arasında
imzalanmıĢtır.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Protokol, T.C. DanıĢtay BaĢkanlığı tarafından tedavi yardımları karĢılanan ve
bu Protokolün 5 inci maddesinde belirtilen hak sahiplerine, serbest eczanelerden ilaç ve tıbbi malzemelerin
temin edilmesine iliĢkin usul ve esaslar ile tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) ĠĢ bu sözleĢme 24/12/2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı KHK ile
6/1/1982 tarihli ve 2575 sayılı DanıĢtay Kanununun 64 üncü maddesine eklenen “DanıĢtay BaĢkanı,
DanıĢtay BaĢsavcısı, BaĢkanvekilleri, daire baĢkanları ve üyeleri ile bunların emeklileri ve bakmakla
yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık giderleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin tabi oldukları
hükümler ve esaslar çerçevesinde DanıĢtay bütçesinden ödenir.” fıkrası ile 25.01.1956 tarihli ve 6643
sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun 4 üncü ve 39 uncu maddesi hükümlerine dayanılarak
düzenlenmiĢtir.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Protokolde geçen;
a)
Ayakta tedavi: Hastanın hekim tarafından kendi hizmet veya iĢyerinde yatırılmadan tedavi
edilmesini,
b)
Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
c)
Birlik: 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu ile kurulan Türk Eczacıları Birliğini,
ç) Eczacı: 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde tarif
edilen eczane sahibi ve/veya mesul müdürü
d)
Eczane: 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında faaliyet gösteren
serbest eczaneyi,
e)
Fatura inceleme: Yönetmelik hükümlerine göre Kurumca ödenmesi gereken sağlık kurum
ve kuruluĢlarına ait tüm sağlık harcama belgelerinin, ödemeye esas olmak üzere bu Yönetmelik, ilgili
mevzuat, esaslar, emsal sözleĢmeler ve Protokoller ile gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluĢlardan görüĢ
almak suretiyle, DanıĢtay BaĢkanlığı Ġdari TeĢkilatında hekim, diĢ hekimi ve eczacı kadrosunda istihdam
edilenler ile görevlendirilen personel tarafından incelenmesini,
f)
Hak sahipleri: DanıĢtay BaĢkanı, DanıĢtay BaĢsavcısı, BaĢkanvekilleri, daire baĢkanları
ve üyeleri ile bunların emeklileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri ile TBMM BaĢkanlık Divanı
kararı ile kabul edilen Milletvekillerine Tedavi Yardımı Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5.maddesine göre
ölenlerin dul ve yetimleri
g)
ilaç Takip Sistemi (ĠTS): Ġlaç dıĢ ambalajlarında yer alan karekodlar üzerinden ilaçların
kayıtlarının tutulduğu ve takibinin yapıldığı sistemi,
ğ) Kurum: T.C. DanıĢtay BaĢkanlığım,
h)
Mevzuat: Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, tebliğ, genelge, genel yazı, usul ve esasları,
ı) Ödemeye esas tıbbi malzeme bedeli: Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h)
bendini
i)
Tebliğ: Sağlık hizmetinin verildiği tarihte yürürlükte bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu
Sağlık Uygulama Tebliğini,
j) Tedavi: Bakanlıkça belirlenmiĢ tıbbi sağlık hizmeti ve tıbbi ürün kabul edilen durumlarda
muayene ve teĢhis ile birlikte hastanın ihtiyacına göre hastalığı süresince hekim tarafından tıbbi
yöntemlerin uygulanmasını,
k) Yönetmelik: Milletvekillerine, Yasama Organı Eski Üyelerine, DıĢarıdan Atandıkları Bakanlık
Görevi Sona Erenlere Tedavi Yardımı Yapılmasına Dair Yönetmeliği,
ifade eder.

Hizmetten yararlanacaklar
MADDE 5- (1) Bu Protokolle düzenlenen hizmetlerden, 4 üncü maddenin (f) bendinde sayılan
hak sahipleri yararlanır.
Eczacı indirim oranları
MADDE 6- (1) Eczaneye reçete bedeli ilaçların kamu kurum fiyatı üzerinden eczacı indirimi
düĢülerek ödenir. Bunun dıĢında herhangi bir ödeme yapılmaz.
(2) Eczacı indirim oranlarında, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birlik arasında yapılacak Protokol ile
belirlenen en son oranlar uygulanır.
Ġlaçların verilmesi, katılım payı ve doz uygulaması
MADDE 7- (1) Ġlaçlar, reçete ile eczanelerden reçete arkasına alanın T.C. kimlik numarası,
reçeteyi alan kiĢinin adı ve soyadı, hastaya yakınlık derecesi, telefon numarası ve imzası karĢılığında
verilir.
(2)
Ayakta sağlanan tedavilerde ilaç bedelinin yüzde sekseni Kurumca, yüzde yirmisi ise
katılım payı olarak hasta tarafından eczaneye ödenir. Ancak emekli, dul ve yetimler için bu oranlar yüzde
doksan ve yüzde on olarak uygulanır. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bu oranlardaki yapılacak
değiĢiklikler aynen uygulanır.
(3)
Ayakta tedavilere ait reçetelerde yazılan ilaç miktarı hasta katılım payından muaf olanlar
hariç üç aylık tedavi dozunu, sağlık raporuna göre düzenlenen reçetelerdeki katılım payından muaf olan
ilaçlarda ise altı aylık tedavi dozunu aĢamaz. Reçetelerdeki ilaçlar, ilaç bitim tarihinden on beĢ gün
öncesinde verilebilir.
Reçeteleme kuralları ve eĢdeğer ilaç uygulaması
MADDE 8- (1) Tebliğin, sistematik antimikrobik ve diğer ilaçların reçeteleme kuralları ile
eĢdeğer ilaç uygulaması Kurum tarafından uygulanmaz. Tebliğin, bazı özel hastalıklara ve ilaç
kullanımına iliĢkin düzenlemeleri Kurum tarafından değerlendirilerek uygulanır.
(2)
Sadece uzman hekim tarafından yazılabilen ilaçlar diğer hekimler tarafından da
reçetelendirilebilir.
(3)
Tebliğin;
a)
Hasta katılım payından muaf ilaçlar,
b)
Sadece yatan hastalarda kullanımı halinde bedeli ödenecek ilaçlar,
c)
Ayakta tedavide, uzman hekim raporu veya sağlık kurulu raporu ile verilebilecek ilaçlar,
ç) Bedeli ödenecek ilaçlar,
d)
Hastalığa, doğuĢtan metabolik hastalıklar, kistik fibrozis, inek sütü alerjisi ve çölyak
hastalığı gibi özel diyet ürünleri ve tıbbi mamalar,
listeleri esas alınmak suretiyle, Kurum tarafından değerlendirilerek uygulanır.
(4)
Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminde bulunan e-raporlar, e-reçeteler Kurum tarafından da
kabul edilir.
Tıbbi malzemeler
MADDE 9- (1) Kurumca belirlenecek bazı medikal malzemeler bu Protokol kapsamında
sözleĢmeli eczanelerden de temin edilebilir. Bu ürünlerin bedeli, Protokolün 4 üncü maddesinin (ı)
bendine göre Kurumca eczaneye veya eczaneye ödeme yapan hak sahibine ödenir. Söz konusu medikal
malzemelere (barkodu varsa) ait barkodun reçeteye eklenmesi zorunludur.
(2)
Reçetede yer alan ampul adedi kadar plastik tek kullanımlık enjektör bedeli ödenir.
Hekimce reçeteye enjektör veya adedi yazılmamıĢ olsa dahi reçetedeki ampul sayısı kadar tek kullanımlık
enjektör verilir. Reçeteye enjektörlerin alındığına dair bir kayıt düĢülmek suretiyle ilgiliye imzalattırılır.
(3)
ġeker hastalarında, Ģeker
ölçüm cihazı ile birlikte kan Ģekeri ölçmekte kullanılan iğne ucu, lanset ve ölçüm çubuğu ile diğer sarf
malzemelere ait giderlerin, uzman hekim raporu ile belgelendirilmesi Ģartıyla üçer aylık doz halinde
Kurumca ödenir. Kan Ģekeri ölçüm cihazının yenilenme süresi iki yıldır. Bu süreden önce temin edilen kan
Ģekeri ölçüm cihazının bedeli Kuramca ödenmez.
(4)
Yatan hasta için enjektör, Ģeker ölçüm cihazı, kan Ģekeri ölçmekte kullanılan iğne ucu,
lanset ve ölçüm çubuğu ile diğer basit sıhhi sarf malzeme bedelleri ödenmez.
(5)
Hasta alt bezi Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine göre reçete edilir. Malzeme bedeli
eczaneye veya eczaneye ödeme yapan hak sahibine ödenir.

Faturaların düzenlenmesi ve teslimi
MADDE 10- (1) Faturalar vergi ve mali mevzuata uygun olarak-düzenlenir.
(2)
SözleĢmeli eczanelerce, Protokolde belirtilen esaslar çerçevesinde her ayın ilk ve son günü
arasındaki döneme ait reçeteler, o ayın içerisinde raporlu reçeteler, raporsuz reçeteler ve tıbbi malzeme
reçeteleri olmak üzere ayrı ayrı faturalandırılır. Tıbbi malzeme ve ilaçların aynı reçetede olması
durumunda tıbbi malzemeler reçete fotokopisi ile faturalandırılır. Eczane reçete aslının hangi faturada
olduğunu Kuruma bildirir.
(3)
Düzenlenen faturalar, eczane tarafından Kurama teslim edilir veya kargo yolu ile
gönderilir.
(4)
Reçetelerin, faturaların ve fatura eki listelerin sorumluluğu Kurum tarafından teslim
alınıncaya kadar kimin teslim ettiğine bakılmaksızın eczacıya aittir.
(5)
Verilen ilaçların karekod bilgileri eczane tarafından kullanılan otomasyon sistemi ile
ĠTS’den onaylandıktan sonra Kurama fatura edilir. Bakanlık tarafından BeĢeri Tıbbi Ürünler Ambalajlama
ve Etiketleme Yönetmeliği ile karekod uygulaması kapsamı dıĢında tutulan ürünlere ait kupür ve barkod
diyagramları reçeteye düĢmeyecek Ģekilde eklenir.
Fatura inceleme ve ödeme
MADDE 11- (1) Teslim edilen reçetelerin inceleme ve ödeme süreci, teslim edildiği tarihten
itibaren baĢlar. Mevzuata uygun olarak düzenlenmediği tespit edilen reçete ve faturalar 15 gün içerisinde
eczaneye iade edilir.
(2)
Kurama teslim edilen faturalar 45 gün içinde incelenerek ödenir.
(3)
Fatura incelemesi sonucunda Protokol hükümlerine aykırı Ģekilde Kuruma reçete fatura
edildiğinin tespiti halinde bu fatura bedelleri düĢülerek kesintili ödeme yapılır. Eczaneler, kesintili
ödemeye iliĢkin yazılı olarak itiraz edebilir, Kurum, itiraza iliĢkin yazıyı ilgili mevzuata göre
cevaplandırır. Yönetmelik, Protokol ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı ödeme yapılmaz.
(4)
Kuramca yapılan yersiz ödemeler, ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile
birlikte eczacının Kurumda tahakkuk etmiĢ alacağından mahsup edilir. Eczacının alacağının yersiz ödeme
tutarını karĢılamaması veya alacağının olmaması halinde, genel hükümlere göre tahsil edilir.
Fesih ve ceza
MADDE 12- (l)Bu Protokolün 5,6,7,8 ve 9. maddelerinde belirtilen hükümlerin dıĢındaki nedenler
sebebiyle fesih yada cezai Ģart uygulamalarında, SGK ile Birlik arasında düzenlenen Protokolün fesih ve
cezai Ģart hükümleri aynen uygulanır. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sözleĢmenin feshedilmesi
halinde Birlik, sözleĢmesi feshedilen eczaneleri Kuruma bildirir. Kuram kendisine bildirilen fesih uyarınca
eczane ile mevcut sözleĢmesini fesheder. Eczane ile fesih süresince sözleĢme yapılmaz. Sosyal Güvenlik
Kurumu tarafından uygulanan fesih/cezai Ģart iĢleminin ihtiyati tedbir kararı ile durdurulması halinde
sözleĢme ihtirazı kayıtla devam eder. Fesih/cezai Ģart iĢleminin yargı kararı ile iptali halinde ise fesih ve
cezai Ģart iĢlemi kaldırılır.
(2) Kurum tarafından yapılacak tebligatlar, eczacıların bağlı bulundukları eczacı odalarının
kayıtlarındaki adreslerine yapılır. Tebligatlar, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre iadeli
taahhütlü olarak yapılır.
UyuĢmazlıkların çözümü
MADDE 13- (1) Bu Protokolün uygulanmasında Kurum ile Birlik arasında doğan hukuki
uyuĢmazlıklarda Ankara Ġli Mahkemeleri ve Ġcra Daireleri yetkilidir.
Protokol değiĢikliği ve bağlayıcı tip sözleĢme
MADDE 14( I ) Bu Protokol kapsamında yer alan reçetelerin karĢılanmasında eczaneler Türk Eczacıları
Birliği tarafından oluĢturulan yazılım üzerinden reçetelerin ve faturaların giriĢlerini yapabilmeleri için
gerekli tüm tedbirleri alır. Birlik bu hizmetlerin kesintisiz olarak sunulmasına iliĢkin eczanelere yönelik
teknik destek verir.
(2)
Bu Protokolün, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birlik arasında imzalanmıĢ olan Protokol ile
birebir uygulanması öngörülen hükümleri, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birlik arasındaki Protokol
hükümlerinin değiĢmesi ile birlikte kendiliğinden değiĢir.

(3)
Eczacı, Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleĢmesi olmasa dahi bu Protokolün Sosyal
Güvenlik Kurumu ile Birlik arasındaki Protokolle aynı olan maddelerini kabul eder.
4) Eczaneler, sözleĢme yapılırken Türk Eczacıları Birliği Kanununun 39 uncu maddesine
dayanılarak Birlik tarafından bastırılan, bu Protokolün ek l’inde belirlenen “tip sözleĢmeyi” kullanır.
Birlik, 3 (üç) nüsha olarak düzenlenecek tip sözleĢmelerin taraflarca imzalanmasını koordine eder.
Eczanenin yapacağı indirim oranının tespiti amacıyla, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birlik arasında
imzalanan 2016 yılı Protokolünün ek 5’inde yer alan formun bir örneği Kuruma ibraz edilir.
(5)
SözleĢmeyi imzalayan ve/veya bu maddenin birinci fıkrasında belirtildiği üzere
imzalamayı taahhüt eden eczacı, hak sahipleri hakkındaki bilgileri üçüncü kiĢi ya da kurumlar ile
paylaĢmayacağını kabul ve taahhüt eder.
(6)
Taraflar, bu Protokol kapsamında kendileriyle paylaĢılan verileri kullanırken yürürlükteki
kanunlar, ikincil düzenlemeler ve uluslararası sözleĢmelerdeki verilerin gizliliğine iliĢkin hükümlere uyar,
alınan verilerin gizliliği ve güvenliğini korur.
(7)
Eczacı ile Kurum arasında bu Protokol esaslarına göre her yılın Nisan ayında sözleĢme
yenilenir. Nisan ayı içerisinde sözleĢmelerini yenilememiĢ eczanelerin ödemeleri 2 (iki) ay süreyle askıya
alınır. SözleĢmelerini yenilemeyen eczanelere hak etmiĢ olduğu bedeller, Kurum tarafından bu süre
sonunda ödenir. Eczaneler, yukarıda belirtilen süre kadar geç ödeme nedeniyle Kurumdan her ne ad altında
olursa olsun herhangi bir hak veya alacak talebinde bulunmayacaklardır. Kurum ile Türk Eczacıları Birliği
arasında yapılacak Ek Protokol veya Protokollerle düzenleme yapılması halinde, anlaĢmalı eczaneler bu
düzenlemelere uymakla yükümlüdür.
(8)
Yönetmelikte ve Kurum değerlendirmelerinde bu Protokolün uygulanmasıyla ilgili olarak
meydana gelebilecek değiĢiklikler, Kurum tarafından en az onbeĢ (15) gün önce Birliğe bildirilerek,
uygulamaya konulur.
(9)
Kurumun ve Birliğin mutabakatı ile uygulamaya iliĢkin yapılacak gerekli değiĢiklikler
Birliğin resmi internet sitesinden ve Birliğin yazılımı üzerinden eczacılara duyurulur.
(10) Birlik, her il ve ilçede en az 1 ( bir) eczane ile sözleĢme yapılabilmesi konusunda ilgili
bölge eczacı odaları nezdinde gerekli giriĢimlerde bulunur.
( I I ) Kurumun gerekli görmesi halinde Birlik tarafından veri tabanında saklanan hak
sahipleriyle ilgili bütün kayıt ve bilgiler istenilen formatta Kurum'a verilir. Yine Kurum'un talebi halinde
sözü edilen kayıt ve bilgiler Birlik tarafından kalıcı olarak silinir. Kurum hak sahipleriyle ilgili birlik
tarafından saklanan kayıt ve bilgilerin kendi kontrolündeki veri tabanlarında saklanmasına yönelik
sistemin iĢleyiĢinde değiĢiklik yapabilir. Bu durumda birlik de kendi tarafında sistemin iĢlemesi için uygun
değiĢiklikleri yapar.
Hüküm bulunmayan hususlar ve anlaĢmazlıkların giderilmesi
MADDE 15- (1) Bu Protokolde hüküm bulunmaması halinde, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birlik
arasında imzalanan Protokol hükümlerinin bu Protokole aykırı olmayan hükümleri Kurum tarafından
değerlendirilerek uygulanır.
(2)
Bu Protokolün uygulanmasıyla ilgili ortaya çıkabilecek uyuĢmazlıklar, Birlik ve Kurum
yetkilileri arasında öncelikle görüĢülerek çözümlenmeye çalıĢılır.
(3)
Taraflar bu protokol kapsamında vermiĢ oldukları web servisi, ara yüz programı hizmeti
vb. teknik hizmetler için birbirlerinden her hangi bir hizmet bedeli talep edemezler.
Yürürlük
MADDE 16- (1) Bu Protokol imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve yürürlük süresi imza
tarihinden itibaren iki (2) yıldır.
(2) Bu Protokolün süresinin sona erdiği tarih itibariyle Protokol hükümlerinde değiĢiklik olmaması
durumunda yeni bir Protokolün imzalanmasına gerek kalmaksızın Protokolün süresi kendiliğinden 2 (iki)
yıl süre ile uzar.
Yürütme
MADDE 17- (1) Bu Protokolün hükümlerini T.C. DanıĢtay BaĢkanlığı ve Türk Eczacıları Birliği
birlikte yürütür.
(2) Altı (6) sayfa, iki nüsha olarak düzenlenen bu Protokol, taraflar arasında karĢılıklı mutabakat
ile imzalanmıĢ olup bir nüshası Türk Eczacıları Birliğinde, bir nüshası da Kurumda saklanır.
(3) Bu Protokol, Taraflarca 02/03/2018 tarihinde imzalanmıĢtır.

Ek-1
TĠP SÖZLEġME
T.C. DanıĢtay BaĢkanlığı ile …………………………………………………………….............
……………………………………………………………………………………………………………
………………….. adresinde faaliyet gösteren …………………………………………………………..
………………………… Eczanesi sahibi ve mesul müdürü …………………………………………….
……………………arasında, T.C. DanıĢtay BaĢkanlığı ile Türk Eczacıları Birliğinin ortaklaĢa
imzaladıkları Protokol esaslarına uygun olarak iĢ bu SözleĢme yapılmıĢtır.
Bu SözleĢme T.C. DanıĢtay BaĢkanlığı tarafından tedavi yardımından yararlandırılanların tabi
oldukları mevzuat hükümleri çerçevesinde muayene ve tedavileri sonucunda düzenlenecek reçetelerdeki
muhteviyatın
……………………………………………………………………………….
……….
Eczanesinden …../…../….. tarihinden itibaren Protokolde belirlenen hükümlere göre, yüzde ………..
oranında indirim uygulanmak suretiyle alınmasını kapsar.
Kurum ile Türk Eczacıları Birliğinin arasında yapılacak Ek Protokol ya da Protokollerle
düzenleme yapılması halinde, sözleĢmeli eczaneler bu düzenlemelere uymakla yükümlüdür.
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