EK-6
SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU
KAPSAMINDAKĠ KĠġĠLERĠN TÜRK
ECZACILARI BĠRLĠĞĠ ÜYESĠ
ECZANELERDEN TIBBĠ
MALZEMELERĠN TEMĠNĠ
SÖZLEġMESĠ
1. TARAFLAR, KONU, DAYANAK VE
TANIMLAR
1.4.Tanımlar
ĠĢ günü: Ulusal,resmi ve dini bayram günleri,
yılbaşı,1 Mayıs günü, hafta sonu tatil günleri
ve idari izin günleri dışındaki çalışma
günlerini,
Sağlık hizmeti sunucusu(SHS): SUT’ta
düzenlenen ikinci ve üçüncü basamak resmi
sağlık kurumlarını ve ikinci basamak özel
sağlık kurumlarını,
3. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERE
ĠLĠġKĠN GENEL ĠLKELER
3.1. Kurumun Hak ve Yükümlülükleri
3.1.1.Sağlık
hizmeti
sunucularınca
düzenlenen sağlık raporları doğrultusunda
reçete muhteviyatı malzemeler, sözleşmeli
eczaneler
tarafından
bu
sözleşme
çerçevesinde
hazırlanarak,
hasta/hasta
yakınına teslim edildiği tarihte yürürlükte
olan
Kurum
mevzuatı
doğrultusunda
karşılanır.
3.2. Eczanenin Hak ve Yükümlülükleri
3.2.2. Eczane, genel sağlık sigortalıları
arasında, hizmetin kalitesi ya da hizmetlerin
erişilebilirliği açısından faaliyetleri ile ilgili
hiçbir hastaya karşı ayrımcılık yapamaz,
hastalara ait tıbbi bilgilerin gizliliği ile ilgili
yasal gerekliliklere uymakla yükümlüdür.
Konu hakkında Kurum taşra teşkilatına (Ek6/3) taahhüt vermekle yükümlüdür.

2018-1 EK SÖZLEġMESĠ

ĠĢ günü: Ulusal, resmi ve dini bayram
günleri, yılbaşı,1 Mayıs günü, 15 Temmuz,
hafta sonu tatil günleri ve idari izin günleri
dışındaki çalışma günlerini,
Sağlık hizmeti sunucusu(SHS): SUT’ta
düzenlenen birinci, ikinci ve üçüncü
basamak resmi sağlık kurumlarını ve ikinci
basamak özel sağlık kurumlarını,
ÜTS: Ürün Takip Sistemi

3.1.1.
Sağlık
hizmeti
sunucularınca
düzenlenen sağlık raporları doğrultusunda
reçete muhteviyatı malzemeler, sözleşmeli
eczaneler
tarafından
bu
sözleşme
çerçevesinde
hazırlanarak,
baĢvuru
tarihinde yürürlükte olan Kurum mevzuatı
doğrultusunda karşılanır.

3.2.2. Eczane, genel sağlık sigortalıları
arasında, hizmetin kalitesi ya da hizmetlerin
erişilebilirliği açısından faaliyetleri ile ilgili
hiçbir hastaya karşı ayrımcılık yapamaz,
hastalara ait tıbbi bilgilerin gizliliği ile ilgili
yasal gerekliliklere uymakla yükümlüdür. Ġlk
defa sözleĢme yapan eczaneler konu
hakkında Kurum taşra teşkilatına (Ek-6/3)
taahhüt vermekle yükümlüdür. SözleĢmenin
yenilenmesi halinde tekrar istenmez.
3.2.8. Taahhüt vermeyen (Ek-6/3) ve 3.2.8. Taahhüt vermeyen (Ek-6/3) ve
TİTUBB kayıt işlemlerini tamamlamayan TİTUBB/ÜTS
kayıt
işlemlerini
eczanelerden hizmet alınmaz.
tamamlamayan eczanelerden hizmet alınmaz.
4. UYGULANACAK USUL VE ESASLAR
4.1. Reçetenin ġekline ĠliĢkin Esaslar
4.1.3. Özel haller
a) Provizyon sisteminden yapılan sorgu a) Yabancı ülkelerle yapılan sosyal
neticesinde müstehaklıkları 60 kodu ile güvenlik sözleĢmesi kapsamında sağlık
sorgulanan ve prim ödemeyen (g,c-1,c-3,c-9 hizmeti bedelleri Kurumca karĢılanan
vb) hak sahipleri ile Yabancı ülkelerle kiĢiler ve Yurt Dışı Provizyon Aktivasyon ve
yapılan
sosyal
güvenlik
sözleşmesi Sağlık Sistemi (YUPASS) numarası ile hasta
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kapsamında Kurum Sağlık hizmetlerinden
yararlandırılan kişiler ve Yurtdışı Provizyon
Aktivasyon ve Sağlık Sistemi (YUPASS)
numarası ile hasta takip numarası/provizyon
alınan kişiler de dahil olmak üzere tıbbi
malzeme için Kurumun ilgili biriminden onay
alınacaktır.
Ayrıca müstehaklıkları 60 kodu ile
sorgulanan ve prim ödemeyen (g,c-1,c-3,c-9
vb) hak sahipleri için (Kurumla götürü bedel
sözleşmesi yapan SHS’ler hariç) SUT
hükümleri geçerli olup, sevk zincirine
uyulması ve reçetelerine sevk belgelerinin de
eklenmesi gerekmektedir.

takip numarası/provizyon alınan kişiler de
dahil olmak üzere tıbbi sarf malzemeleri
hariç olmak üzere sağlanacak protez,
ortez, için Kurumun ilgili biriminden onay
alınacaktır. Bu grup reçeteler için 5 (beĢ) iĢ
günü olan baĢvuru süresi aranmaz.

ç) Özürlü sağlık kurulu raporu varsa, reçeteyi
yazan hekim ve/veya hastane başhekimi
tarafından raporun onaylı fotokopisinin,
reçete ekinde bulunması gerekmektedir.
4.1.4. MEDULA Sistemi
4.2.Tıbbi
Sarf
Malzemelerinin
KarĢılanması
4.2.6. SUT’ta ki istisnalar hariç olmak üzere
malzemeyi temin eden eczanenin, üretici
ve/veya distribütör firmalarca TİTUBB kayıt
bildirim işleminin tamamlanmış olması
gerekmektedir.
4.2.7. SUT eki listelerinde yer alan malzeme
bedellerinin karşılanmasında; malzemeye ait
TİTUBB
kayıt/bildirim
işleminin
tamamlanmış
olma
şartı
aranacaktır.
Malzemenin adı barkodu ve SUT listelerinde
eşleştiği
SUT
kodunun
belirtilmesi
gerekmektedir.
İbraz edilen barkod ve varsa etiket bilgisi
TİTUBB’dan kontrol edilmelidir.
4.3. Teknik Hükümler
4.3.5. Kurumca eczaneye iade edilen reçete
ve eki belgelerde, (4.1.1.) maddesinde
belirtilen hususlardan birinin veya birkaçının
eksik olduğu durumlarda aslına sadık kalmak
kaydıyla;
b) (4.1.2.) maddesinde belirtilen hususlardan;
malzeme temini için başvurunun yapıldığı

ç) Engelli sağlık kurulu raporu varsa, reçeteyi
yazan hekim ve/veya hastane başhekimi
tarafından raporun onaylı fotokopisinin,
reçete ekinde bulunması gerekmektedir.

Ayrıca 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı
maddesinin c-1, c-3, onikinci, onüçüncü
ve ondördüncü fıkraları kapsamında olan
kiĢiler için, Kurumla götürü bedel
sözleĢmesi
yapan
SHS’ler
(Sağlık
Bakanlığına bağlı eğitim ve araĢtırma
hastaneleri ve özel dal eğitim ve araĢtırma
hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt
poliklinikleri, Kamuya ait üniversite
hastaneleri ile bu hastanelere bağlı sağlık
uygulama ve araĢtırma merkezleri ile
bunlara bağlı semt poliklinikleri) hariç,
SUT hükümleri geçerli olup sevk zincirine
uyulması ve reçeteleri ekinde sevk
belgelerinin de eklenmesi gerekmektedir.”

4.2.6. SUT’ta ki istisnalar hariç olmak üzere
malzemeyi temin eden eczanenin, üretici
ve/veya distribütör firmalarca TİTUBB/ÜTS
kayıt bildirim işleminin tamamlanmış olması
gerekmektedir.
4.2.7. SUT eki listelerinde yer alan malzeme
bedellerinin karşılanmasında; malzemeye ait
TİTUBB/ÜTS
kayıt/bildirim
işleminin
tamamlanmış
olma
şartı
aranacaktır.
Malzemenin adı barkodu ve SUT listelerinde
eşleştiği
SUT
kodunun
belirtilmesi
gerekmektedir.
İbraz edilen barkod ve varsa etiket bilgisi
TİTUBB/ÜTS’den kontrol edilmelidir.

b) (4.1.2.) maddesinde belirtilen hususlardan,
malzeme temini için başvurunun yapıldığı
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tarihin
reçete
ve
raporun
arkasına
yazılmadığının tespiti durumunda, Ek-6/4
Hasta İşlem Formunun reçete ekinde ibraz
edilmesi halinde reçete bedeli ödenir.
h) Reçete düzenleme tarihinin ve teslim
tarihinin, hasta T.C. Kimlik numarasının
hatalı girilmesi hastanın hak kayıplarına
neden olması halinde bu gibi durumlarda
reçete iptal edilerek hastaya hakları iade
edilir, eczaneye reçete bedeli ödenmez.
4.3.7. Kurumca iade edilen reçeteler, eczane
tarafından, teslim alındığı tarihten itibaren 10
(on) işgünü içerisinde gerekli düzeltmeler
yapılarak Kuruma teslim edilir. Bu süre
içerisinde teslim edilmeyen reçete bedelleri
veya eksiklikleri tamamlanmadan Kuruma
teslim edilen reçete bedelleri ödenmez.
4.4. Diğer Düzenlemeler
4.4.1. Eczanenin unvanının ve/veya mesul
müdürünün değişmesi halinde unvan
değişikliği ve/veya mesul müdürün ayrılışı,
değişiklik ve/veya ayrılış tarihinde eczacı
tarafından yazılı olarak Kuruma bildirilir.

4.5.5. Eczaneler sözleşmenin yürütümü
sırasında, Kurum tarafından (Ek-6/1)
formunda ve aranan koşullarda yapılan
değişikliklerin gereğini Kurumca belirlenecek
süre içerisinde yerine getirmekle ve talep
edilmişse durumu Kuruma bildirmekle
yükümlüdür.

5. ÖDEME ġARTLARI VE ZAMANI
5.1. Faturaların Düzenlenmesi
5.1.3. Eczacı icmal listesini ve faturayı
imzalayarak onaylar. Kaşelenmemiş ve
eczacının ıslak imzası olmayan fatura
bedelleri ödenmez.
5.5. Örnekleme
5.5.1. Eczane tarafından Kuruma usulüne
uygun şekilde hazırlanarak teslim edilen hasta
alt bezi fatura ve eki belgeler (Sözleşmenin
5.1.4 numaralı maddesindeki faturalar hariç
olmak üzere) % 10 örnekleme yapılarak

tarihin reçete arkasına yazılmadığının
tespiti halinde reçete eczaneye iade edilir.
Hasta
ĠĢlem
Formunun
(Ek-6/4)
fotokopisinin
eczacı
tarafından
onaylanarak reçete ekinde ibraz edilmesi
halinde reçete bedeli ödenir.
h) Reçete düzenleme tarihinin, baĢvuru
tarihinin ve/veya teslim tarihinin hatalı
girilmesi durumunda gerekli düzenleme,
teslim edilen evrak asılları esas alınarak
Kurum TaĢra TeĢkilatı tarafından yapılır.
T.C. Kimlik numarasının hatalı girilmesi
halinde reçete bedeli ödenmez.
4.3.7. Kurumca iade edilen reçeteler, eczane
tarafından, teslim alındığı tarihten itibaren 15
(onbeĢ) işgünü içerisinde gerekli düzeltmeler
yapılarak kuruma teslim edilir. Bu süre
içerisinde teslim edilmeyen reçete bedelleri
veya eksiklikleri tamamlanmadan Kuruma
teslim edilen reçete bedelleri ödenmez.
4.4.1. Eczanenin unvanının ve/veya mesul
müdürünün değişmesi halinde unvan
değişikliği ve/veya mesul müdürün ayrılışı,
değişiklik ve/veya ayrılış tarihinde eczacı
tarafından yazılı olarak Kuruma bildirilir.
Sadece
eczane
unvanının
değiĢtiği
durumlarda 5 (beĢ) iĢ günü içerisinde
Kuruma bildirilir.
4.5.5. Eczaneler sözleşmenin yürütümü
sırasında, Kurum tarafından (Ek-6/1)
formunda ve aranan koşullarda yapılan
değişikliklerin gereğini 10 (on) iĢ günü
içerisinde yerine getirmekle ve talep
edilmişse durumu Kuruma bildirmekle
yükümlüdür.
SözleĢme yenilenmesi esnasında Ek-6/1
formunda yer alan belgelerden 2, 3 ve 5
no’lu belgeler tekrar talep edilmez.
5.1.3. Eczacı faturayı imzalayarak onaylar.
Kaşelenmemiş ve eczacının ıslak imzası
olmayan fatura bedelleri, eksiklikleri
giderilmediği sürece ödenmez.
5.5.1. Eczane tarafından Kuruma usulüne
uygun şekilde hazırlanarak teslim edilen Ek6/9’da yer alan tıbbi malzemelere iliĢkin
fatura ve eki belgeler (Sözleşmenin 5.1.4
numaralı maddesindeki faturalar hariç olmak
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incelenir.
Eczane sözleşme yapılması/yenilenmesi
aşamasında hasta alt bezi faturalarının
kontrolünde örnekleme yönteminin kullanılıp
kullanılmaması hakkında tercihini Kuruma
vereceği dilekçe ile bildirir. Tercihte
bulunulmaması halinde örnekleme yöntemi
kabul edilmiş sayılır.
6. SÖZLEġMENĠN FESHĠ VE CEZA
KOġULLARI
6.3. Ceza KoĢulu ve Fesih Gerektiren
Fiiller
6.3.10. Eczacı veya eczanede çalışanlar
tarafından sahte reçete/reçete eki belgenin
(sahte barkod, sahte reçete veya sahte rapor
vb.) Kuruma fatura ettiğinin tespit edilmesi
halinde reçete tutarının 10(on) katı tutarında
ceza koşulu uygulanır. Tekrarı halinde reçete
tutarının 20 (yirmi) katı ceza koşulu
uygulanarak sözleşme feshedilir ve 1 (bir) yıl
süreyle sözleşme yapılmaz.

6.4. Ceza KoĢulları ve Fesih ĠĢlemlerine
ĠliĢkin Diğer Hükümler
6.4.6. Yazılı uyarının tebliğ edildiği tarihten
önceki dönemlere ait olup Kuruma teslim
edilmiş reçetelerde aynı fiilin tekrarının
tespiti halinde ceza koşulu uygulanır.

EKLER:

üzere) % 5 oranında örnekleme yapılarak
incelenir.
Eczane sözleşme yapılması/yenilenmesi
aşamasında Ek-6/9’da yer alan tıbbi
malzemelere dair faturaların kontrolünde
örnekleme
yönteminin
kullanılıp
kullanılmaması hakkında tercihini Kuruma
vereceği dilekçe ile bildirir. Tercihte
bulunulmaması halinde örnekleme yöntemi
kabul edilmiş sayılır.

6.3.10. Eczacı veya eczanede çalışanlar
tarafından sahte reçete/reçete eki belgenin
(sahte barkod, sahte reçete veya sahte rapor
vb.) Kuruma fatura edildiğinin tespit edilmesi
halinde reçete tutarının 10(on) katı tutarında
ceza koşulu uygulanarak, yazılı olarak
uyarılır. Tekrarı halinde reçete tutarının 20
(yirmi) katı ceza koşulu uygulanarak
sözleşme feshedilir ve 1 (bir) yıl süreyle
sözleşme yapılmaz.
Ancak, söz konusu sahte reçete veya sahte
raporun eczacı ya da eczane çalıĢanları
dıĢında üçüncü kiĢilerin dahli ile Kuruma
fatura edildiğinin yapılacak araĢtırma
ve/veya inceleme sonucunda tespit edilmesi
halinde, bu madde hükmü uygulanmaz.
6.4.6. Yazılı uyarının tebliğ edildiği tarihten
önceki dönemlere ait olup, Kuruma teslim
edilmiş reçetelerde aynı fiilin tespiti halinde
sadece ceza koşulu uygulanır.

EKLER:
Ek-6/9: Örneklemeye tabi tıbbi malzeme
listesi
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EK-6/9
ÖRNEKLEMEYE TABĠĠ TIBBĠ
MALZEME LĠSTESĠ
SUTKODU
A10049

A10037
A10043
A10036

A10038

A10045
A10044
A10046
A10040
A10042
A10039

A10000
A10041

A10022

A10024
A10006

MALZEME ADI
HASTA ALT
BEZİ/KÜLOTLU
HASTA ALT BEZİ
KOLOSTOMİ
ADAPTÖRÜ
PASTA, KOLOSTOMİ
KOLOSTOMİ
TORBASI (TEK
PARÇALI ALTTAN
BOŞALTMALI)(FİLTRE
DAHİL)
KOLOSTOMİ
TORBASI (ADAPTÖR
İÇİN) (FİLTRE DAHİL)
ÜROSTOMİ
ADAPTÖRÜ
ÜROSTOMİ TORBASI
ÇEŞİTLERİ
PASTA, ÜROSTOMİ
İLEOSTOMİ
ADAPTÖRÜ
MACUN, İLEOSTOMİ
İLEOSTOMİ
TORBASI(TEK
PARÇALI ALTTAN
BOŞALTMALI)(FİLTRE
DAHİL)
ASPİRASYON
KATETERİ
İLEOSTOMİ TORBASI
(ADAPTÖR
İÇİN)(FİLTRE DAHİL)
ENTERAL BESLENME
POMPA SETİ
(TORBALI)
ENTERAL BESLENME
SETİ GRAVİTY
İDRAR TORBASI
STERİL MUSLUKLU
2000 CC.
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