
HUZUREVİ/BAKIMEVİ/SHÇEK PROTOKOLÜ 
 
5510 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi, 5502 sayılı Kanun ile 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği 
Kanununun 39 uncu maddesinin (j) fıkrası hükümleri gereğince düzenlenmiş olan, Sosyal 
Güvenlik Kurumu kapsamındaki kişilerin Türk Eczacıları Birliği üyesi eczanelerden ilaç 
teminine ilişkin protokolün, 3.7 maddesi eki EK-4 (f) maddesi;  
 
(“2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, 

bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişilere ait reçeteler ile özel ve kamu 

huzurevlerinde kalan kişilere ait reçeteler ile 5378 sayılı Özürlüler Ve Bazı Kanun Ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna göre özel rehabilitasyon 

merkezlerinde kalan kişilere ait reçeteler”) kapsamında hazırlanan protokol, 

1. Reçeteler, taratılarak ya da e-reçete numaraları şeklinde, tevzirecete@antalyaeo.org.tr e-mail 

adresine gönderilecektir. 

 

2. Acil durumlar ve hayati öneme haiz ilaçlar haricinde kalan reçeteler, saat 12.00’ye kadar 

eczaneye ulaştırılırsa, eczacı odası ile göndermek isteyen eczanelerimiz saat 14.00’e kadar 

Perge, 14.30’a kadar Meltem şubemize ulaştırmaları gerekmektedir. Kendi imkanları ile 

götürmek isteyen eczacılarımız ise saat 16.00’ya kadar ilaçlarını, reçete sahibi kuruma 

ulaştıracaklardır. Saat 12.00’den sonra ulaştırılırsa bir gün sonra aynı saatte teslim edilecektir. 

 

3. Acil durum veya hayati öneme haiz ilaçları içeren reçeteler, kurum kontrolünde temin 

edilecek ve reçeteyi karşılayan eczane eczacı odasına bildirilecektir. 

 

4. Reçetelere ait katılım payı ve muayene ücretlerinin kasa fişleri medula dökümlerine 

zımbalanacak ve ilaçları teslim eden oda personeline imza karşılığı teslim edilecek. (Ek-1) 
 

5. Eczanelere okunan reçetelere ait ilaçlar, oda tarafından kapalı koli içinde ve tutanakla teslim 

alınacak, aynı şekilde kuruma tutanakla teslim edilecektir. (Ek-2) Eczacı odasının koli 

içerisindeki ilaçlardan mesuliyeti olmayacaktır. 

 

6. İlaçlar için muadili istenmediği takdirde mail içerisinde mutlaka belirtilecektir. Aksi halde 

eczane muadil ilaç verme konusunda serbest olacaktır. 

 

7. Kurum, eczacı odası bilgisi dışında kendi temin ettiği ilaçlardan oluşacak olan, medula C grubu 

dışında fatura edilmesi sebebiyle oluşacak medula kesintilerinde sorumlu olacaktır. ilacını 

kendisi almak isteyen hasta yakınları bu konuda bilgilendirilecektir. Reçete hasta yakınına 

“hastam huzurevi ya da bakımevinde kalmaktadır. SGK ilaç alım protokolüne göre 

sıralı dağıtım reçetesi olduğunu biliyorum ve ilacımı aldığım eczaneye bilgi 

vereceğim“ yazılı tutanak imzalatılarak teslim edilecektir. (Ek-3c) Aksi halde sorumluluk 

kurumda olacaktır. 

 

8. Eczane servis saatini kaçırır veya ilaçları kendisi teslim etmek isterse, ücret ve teslimat ile ilgili 

sorumluluk eczanede olacaktır. 

 

9. Kurumda kalmakta olan hastalara ait reçeteler eczanelere okunduktan sonra, eczane 

tarafından reçete içeriğine bakılmaksızın medula C grubu içerisinde fatura edilecek, sıra ve 

kota bilgilerinin sağlıklı takip edilebilmesi için mutlaka aynı gün içerisinde farmainbox 

sistemine işlenecektir. 
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10. Reçete içeriğinin hatalı ya da eksik olması sebebiyle ulaştırılamayan ilaçlardan eczane 

sorumlu olmayacaktır. 

 

11. SHÇEK’e bağlı, 18 yaş altında kalan çocuklarımızın reçeteleri temin edilirken kurum, sıra 

gözetmeden istediği eczaneden ilacını alabilecektir. Medula, bu hasta grubunun reçetelerini 

direkt olarak C grubu içerisine attığı için mağduriyet oluşmadan farmainbox’a işlenerek fatura 

edilecektir. 

 

12. Kurum, bünyesinde bulunun kişilere ait TC. kimlik numaralarını, koordinasyonun sağlanması 

ve olası SGK ödeme kesintilerinin önüne geçilebilmesi için eczacı odası ile paylaşacak ve ayda 

bir kere listeler güncellenecektir. 

 

13. Antalya Eczacı Odası iletişim bilgileri; 
 

Perge (merkez) Şube:  

Telefon: 0 242 311 03 29 

Cep telefonu: 0 539 853 13 20 

Faks: 0 242 321 06 50 

 

Meltem Şube: 

Telefon: 0 242 237 49 94-95 

Cep telefonu: 0 539 853 13 25 

Faks: 0 242 237 51 50 


