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SOSYAL GÜVENLK KURUMU n E ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ DİŞ
mKİM,İĞi UYGULAMA VE AR§TIRMA MERKEZİ 2020 YILI

(0r.07.2020_3r.12.2020 Dönemi) GÖTÜRÜ BEDEL ÜZERiNDEN
SAĞLIK ffzvtETİ ALIM sÖzL EŞMEsl vE USUL ESASLARI

Amıç
Madde l_ Bu sözleşmenin amacı, Sosyal Güvenlik Kurumunun Adıyaman

üniversitesi D$ Hekinıliğ uygulama ve Araştrıma Merkezinden tedarik edeceğ sağl*
hizınetlerinin, 5510 sayü sosyal sigortalar ve Genel sağlrk sigortası kanununrın 73 üncü
madde hiikiimlerine göıe götiirii bedel tizerinden temin edilmesine ilişkin usul ve esaslaı ile
kaşılıklı hak ve yükiiıınlüt'ükletin belirlenmesidiı.

Kapsam
Mıdde 2_ Bu sözleşme; Sosyal Güvenlik Kurumunu, Adıyaman Üniversitesi Diş

Hekimliğ Uygulama ve Araştırına Meıkezini, genel sağlık sigortalılan ile bunlann bakınakla
yiıkümüü olduğu k§ileri ve ikili sosyal güvenlik sözleşmeleri çerçevesinde sağlık hizırıeti
Kıırumca kaşılanan kişileri kapsar.

Dıyınık
Mıdde 3-Bu sözleşmoıin dayanağ, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Goıel Sağlık

Sigortası Kanununun ilgü maddeleri ve Kurum mevzuatıdır.

Teraflır
Medde 4_ Bu sözleşmenin

Üniversitesi'diı.
taraflan Sosyal Güvenlik Kurumu ile Adıyaman

Tanınlır
Madde 5- Bu sözleşmede geçeıı;
a) Ek S6zleşme: Mevcut sözleşme metninde yapılan ekleme, çıkarma ve/veya yeni

hiikiim/yeni hükiiınler tanımlarııa şeklindeki düenlemeleri,
b) Kanun: 55l0 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası KanununuJ
c) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,
ç)kurum İgıi. nırımi: sHs'nin sözleşmesinin yüıütüldügı.i, kunımca yetkilendirilen

ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdihıüğüniv Sağlık Sosyal Güvenlik MJrkezini,
d) MEDULA §istemi: Sağl* hizmeti kullanıın verisi toptamak ve bu verilere

dayanarak faturalama §lemini gerçekleştirmek amacıyla kurum tarafından uygulanan ve
işletilen elelıronik bilgi sistemini,

e) Mewzuıt: Kanun, tiizi.ü, yönetmelik, tebliğler, usul ve esaslar, genelge ve
yönergeleri,

f1 Ödeme: Bu sözleşmede betiıtilen (01.07.2020-31.12.2020 Döneıni) göttirii bedel
tutan ile iidemeye ilişkin planı,

g) Sağlık Hizmeti Sunucusu (SES): Adıyaman Ünivenitesi Diş Hekiırıliğ Uygulama
ve Araştırma Meıkezini,

ğ) Sağhk Uygulıma Tebtiği (SUT)ı Kurum tarafrıdan yayunlanan ve hizııetin
verildiğ tarihte yüriirltikte olan sosyal Güvenlik kurumu sağhk uygulama Tebliğini ve
eklerini,

h) Üniversite: Adıyaman Üniversitesini,
r) Fatura Dönemi: Bu sözleşme yılı içerisinde kalan heı ayn birinci ve son gününü

kapsayan dönemi,
ifade eder.
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Ödeme Tutın ve Ödeme Şardan
Mıdde 6-
ı) Kuruın, 0|107 D020 ı|e 31/l2D020 tarihleri arasında kapsamdaki k§ilere sunulan

sağl* hizrıetleri için Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliğ Uygulama ve Araştrrma
Meıkezine 1.852.199,18 TL götürü bedel ödeyecektiı. İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri
çerçevesinde sağl* hizrııeti Kuıumca sağlanan kişilere verilen sağlık hizmeti bedelleri ile
trafik kazalanna ilişkin bedeller de götiirii bedel kapsanı içinde değeılendirili.

b) Götikii be,del 01/071202o- 30/12n020 tarihleri arasmda verilen sağlık hizrrıetlerini
kapsar. Ödeınele1 sözleşme eki Ek-l'de yer alan ödeme planı çerçevesinde sözleşmede yer
alan uzul ve esaslar çerçevesinde Kunım ilgili birimi tarafından yapilacaktır. Ödemelerin
aylık yapılınası esastır. SHS'nin iideme planı değ§ikliğine il§kin yapacağ talebin Kurum
Başkanlığmca uygun görülınesi durumunda belirlenen götikii bedel bütçe rakamını
değ§tirmemek iizere aylık ödeme miktarmda değişiklik yapılabiliı. Ancak gerekli görülınesi
halinde Kurumca bütçe değerlendirilınesi yapllarak tarafların kaşıJıklı mutabakah ile
revizyon gerçekleştirilebilir.

c) Kuıu4 tıbbi ma|zeme tedarikçileri ile sözleşme yapılınası halinde kapsamdaki
kişilere bu sözleşme döneminde kullanılması şartıyla SHS tarafindan temin edilen ve tıbbi
malzeme tedarikçileri ile yapılan sözleşmeye konu tıbbi malzeme|er kaşılığmda tedarikçi
fırmaya ilgili mevzuat ile sözleşmelerinde belirtilerı usul ve esaslar doğrultusunda yaptığı
ödeme milıtannı SHS'ye yapılan ilk götürü bedel ödemesinderı düşerek ödeme yapacaktu.

"Sosyal Güvenlik Kurumu İıe 'Gottirti Bedel Üzerinden Sağlık Hizmeti Alım
Sözleşmesi" Bulunan Üniversitelerin Sağlık Hizıneti Sunan Birim]erinin İlaç ve ibbi
Malzeme İhtiyaçlannı Sağl* Bakanlığmdan Temin Etmeleri Hatinde Soryat Güverılik
Kunımu Tarafırıdan Sağlık Bakanlığuıa ve Üniversitelere Yapılacak Ödemelere Dair
Protokol" gereği iiniversitelerin sağl* hizıneti sunan biriınlelinin Sağlık Bakanlığ ve Kurum
tarafmdan mi§terekoı belirleııen ilaç ve tıbbi malzerne ihtiyaçlannr Sağlık Bakanlığı ve
Devlet Malzeme Ofisi tarafmdan tedarik etrelsri ve protokol ekinde yer alan
muvafakatnameyi imzalamalan halinde ilgili protokol hiikiiınleri uygulanır.

ç) "Sadece Yatarak Tedavilerde Kullanırnı Halinde Bedelleri Ödenecek ilaçlar Listesi
@K4lG)'hde yer aIan "kan iiriinleri" ile "Hastanelerce Ternini Zorunlu Kemoterapi İlaçlan
Listesi @K-4lH|hde yer alan ilaçlar için "Ecza Depolan ve Ecza Dçolannda Bulundurulan
Ürifuıler Hakkındaki Yönetmelik" kapsammda Sağlık Bakanlığı tarafmdan ruhsatlandınlmış
ecza dçolan ile Kurumca sözleşme yapılması halinde SHS bu ürünleri ve ilaçlan Kunımla
sözleşmeli ecza depolanndan temin etmek zorundadır. SHS tarafmdan kapsamdaki kişilere
Kurumla sözleşmeli ecza depolanndan temin edilerek bu sözleşme döneminde kullanılan kan
üıiiııleri ve ilaçlar kaşüğmda ecza depolanna ilgili mevzuat ile sözleşmelerinde belirtilen
usul ve esaslar doğrultusunda Kurumca yapılan ödeme miktan SHS'ye yap acak takip eden
ilk götiirii bedel ödemesindoı düşüecektir.

d) Yıl sonu itibariyle tüakkuk tutarlan veya tüakkuk tutaılanndan Kurum tarafmdan
yapılacak kesintİler dtişüldiikten sonra kalan tutarlann, belirlenen götiirii bedel bütçesinin
iizerinde olınası dunımunda, sadece 2020 ylh (01.07 .2020-3l.|2.2020 Dönemi) için
belirleııen götiirü bedel bütçesi kadar ödeme yapılacak olup bu tutar iizeıinde iideme
yapılmayacaktır.

e) Fatura dönemleri için yapılacak inceleme sonucu oluşacak nihai kesinti tutan
kanuni faizi ile birlikte, SHS nin takip eden ilk götiirü bedel bütçe rakammdan düşülerek
kalan tutar öd enecektiı.

f) Fatura dönemlerinin, sözleşme bitimi sonrasmda inceleınesinin tamamlanması
halinde, bu dönemlere ait kesinti tutaıları kanuni faizi ile birlikte SHS nin ilk alacağuıdan
mahsup edilir.
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g) Bu sözleşme dönemi sonunda Kurumca ödenen toplam tutal; SHS'nin yıl sonu
gerçekleşen tahaklok rutan toplammdan incelemesi tamamlanmış dönemler için oluşan
kesinti tutarlan düşüldiikten sonra oluşan tutann iizerinde olması durumunda, aradaki fark en
fazla 3 taksit halinde SHS den geri alınır.

ğ' 0|l07l202l tarihinden önceki sağlık hizmetlerine ilişkin olınakla birtikte, değişik
nedenlerle SHS'ye yapılan ödemelerdoı düşülemeyen tutarlar, götiirü bedel ödemesinden
düşülür.

SHS'nin YükiimiüIükleri
Madde 7- SHS aşağdaki yükiimlüliikleri yerine getirir:
a) SHS, SUT ve Kurumun ilgiü mevzuat hiikiiırıleri ile kunıluş ve faaliyetiyle ilgili

mevzuat hiikürılerine uymak zorundadır.
b) SHS, bu sözleşmede belirtilen götiirii bedel karşılığında kapsamdaki kişilere SUT

çerçevesinde verilebilerı her tiirlü sağlık hizırıetini sunmakla yiiküıdüdit SHS doğıudan veya
sevk edilınek suıEti ile başvuran k§ileri SUT'ta yer alan miiracaata ve kimlik teşiti
işlerıılerine il§kin diizenlemeler ile Kurum mevzuatı doğrultusunda kabul etmek zoıundadn.

c) SHS, Kunımdan veya kapsamdaki k§ilerden mevzuatta belillenen ilave ücretleı ve
katılım paylan dşmda aynca bir bedel talç edemez.

ç) SHS'de yatarak tedavi gören hastalann tedavileri sırasırda kullanılacak olan tıbbi
malzeme ile yatan hasta ve giinübirrik tedavilerc ait ilaçlaın, ilgili SHS taraf[rdan temini
zorunludur. Yine ayaiian ve yatarak tedaviler sırasrnda yapılması gerekli görülen tetkik
velveya tülilleıin SHS tarafmdan yapılması veya hizmet ahmı ile sağlanması zonınludur. Bu
hizrnetlerin SHS tarafıııdan ternin edilernemesi nedeniyle kişilerce kaşılanması durumunda
bu hiz:metleıe i\kin fatura bedeli kurum tarafırıdan suT hiikiirııleri doğultusunda ilgiliye
öderriı ve ödenen bu tutaı SHS'ye yapılan götiirü bedel ödemesinden düşüliir. Ancak
Hastaırelerce Teınini Zorunlu Keınoterapi İlaçlan Listesi (EK4/H)'nde tanunlı ilaç/ilaçlann
yatarak tedavilerde SHS tanfından teğınin edilernediğnin Başhekim onay ile
belgelendirilmesi halinde mahsup edilen tutar l5l06n0$ tarihli ve 2015n'7 52 sayılı Bakanlar
Kurulu Karan ile yüriirlilğe konulan Beşeri Trbbi Üriinlerin Fiyatlandırılmasına dair kaıarın
ilgili maddesinde yer aları eczacı kAn dilşülerek ilgili sağlık kurumuna iade ediliı.

d) SHS, biiııyesinde sunulan d§ tedavisi ve diş protez yapııru ile ilgili her tiirlü
malzeme ve işçiliklerin SHS tarafindan yapılınası veya hizrrıet alııru ile sağlanması
zorunludur. Bu hizmetlerin SHS tarafından temin edilememesi nedeniyle kişilerce
kaşılanması durumunda, bu hizmetlere ilişkin fatura bedeli Kurum tarafmdan ilgiliye ödenir
ve ödenen bu tutar SHS'ye yapılan ödemeden diişüliir.

e) Kapsamdaki kişilerden SUT çerçevesinde SHS'ce tüsil edilrnesi gereken katılrm
paylannuı SHS tarafmdan tahsil edilmesi amacıyla SHS tarafından her tiirlü önleın almr.
Kuıumca; SHS'ce tahsil ediinesi geıeken katüm paylan MEDULA sistemi tarafından tespit
edilereh aylık götiirii bedel futanndan diişüerek ödeme yapılacaktır. MEDULA sisteminden
provizyon alınlapym kişilerle ilgili olarak ise; sHs'nin tahsil ettiği kaılım paylanna ilişkin
liste, @k-2'de yer alan form yurt içi ve yurt dışı sigortalılan için ayn ayn düenlenecek)
global bütçe ödeınesinin yapılacağ tarihten 1 (bir) hafta önce Kuruma aynnhlı bir şekilde
bildirilecek ve söz konusu tutarlar ilgili aydaki ödemeden mahsup edilecektir.

f) SHS, vereceğ sğlık hizrnetlerine ait bilgileri SUT ve Kurumun diğer ilgili
mevzuatı çerçevesinde MEDULA sistemine kaydedecek, Kurumca belirlenen siire ve kurallar
çerçevesinde dönem sonlandırma ve ömeklemeye ilişkin işlenıleri yapacaktır.

g) SHS, MEDULA sistemine kaydettiği her tiirlü bilgi ve belgeııin doğruluğunu ve
mevzuata uygunluğunu kabul ve taahhüt eder.

ğ) SHS, ömeklemeye giren bqs,vrıru numansı/takip numarasına ait SUT'un fatura eki
belgelere ilişkin hiikiirıı.leri çerçevesinde bilgi ve belgeleri MEDULA sistemine kaydetmek,
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Kurumca ihtiyaç duyulınası durumunda istenileır her tiirlü bilgi ve belgeyi 5 Oe$ iş giiııü
içerisinde MEDULA sistemi iizerinden Kuruma iletmek zorundadır.

h) SHS, d§ hekiırılerine ait bilgileri MEDULA bilgi sisteminde giincel olarak
tutacaktıı.

ı) Sözleşmeden doğacak her tiirlü vergi, resim, harç ve masraflaı SHS'ye ait olacaktr.
i) SHS, Kurumun ücret, koşllar ve şekil şartlannda tek taraflı olarak değişiklik yapma

hakkıııa sahip olduğunu ve yapılan değişiklikleıe aynen uymayı kabul ve taahhüt eder.
j) Kurum sözleşme şartlannda ek sözleşme ile değişiklik yapabilir. SHS sözleşmenin

yiirütümü sırasmda yapılan değişikliklerin gereğini belirlenen süreler içinde yerine getimekle
ve talç edilm§se durumu Kunıma bildirmekle yilküırılüdilı. Aksi halde SHS gerekli
bildirirıleri yapana kadaı MEDULA sisteminde pasif hale getirilir ve bu süre içinde sunulan
sağlık hizmeti bede[eri ödenmez.

k) SHS, 5237 *yılı, Tiirk Ceza Kanunu'nda belirtilen ve Kurum zaranna neden olan
nitelikli dolandıncılık suçuna ilişkin 5510 sayü Kanunun lO3'iincü maddesinde yer alan
hiikiimlorin gereğrne uymakla yiikiimtüdiir.

D SUT hiik"umlerine göre özel sevk kurallanna tabi k§iler, bu sözleşme kapsamrnda
SHS'lere doğudan milracaat edebilecek olup verilan sağlık hiznetleri götürü bedel kapsamı
içinde değerlendirilir.

kurumun yükümlülükleri
Mıdde 8- Bu sözleşme kapsamında Kurum aşağıdaki yükünılülükleri yerine

getiıecekıir:
ı) Kurum, SHS'ye sunmuş olduklan sağlık hizmetlerine ilişkin olarak sözleşmede yeı

alan usul ve esaslaı çerçevesinde ödeme yapacaltır.
b) Kurum MEDULA si§temini çalışır halde tutacaktıı.
c) Kurum, SHS'ce dönem sonlandınna ve ömekleme işlerıılerinin Kurum mevzuat

hiikiirıılerinde belirlenen siiıeleıde yapılınadığınm tespit edilınesi durumunda, bu durumu
SHS'ye yazü olarak bildirecehir.

ç) Kunun, SHS'ye yapılan ödemederı 7 nci madde gereğınce yapılan kesintilere ilişkin
bilgileri SHS'ye gönd eıecekt ir.

ortak Hükümler
Mıdde 9- Bu sözleşme kapsammda SHS ve Kurum aşağıdaki yükünüülükleri yerine

getirir:
a) Kunıır1 SHS'ce verilen sağlık hizrııetlere ilişkin bilgi ve belgelerin Kurum

mevzuatına ve sözleşme hiikümlerine uygunluğunu kontrol eder.
b) SH§, sunduğu sağlık hizırıetlerine.. ilişkin olarak "Sağl* Hizmeti Sunuculannın

Faturalannm Incelenmesine ve Bedellerinin Odenmesine Ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik" hiikiiolerine uygun olaıak fatura eki belgeleri Kuruma tğslim edecektir.

c) Kunı:r1 SHS tarafndan teslim edilen fatura eki belgelerin ömeklenmesi,
incelaımesi, itirazlann almması ve itirazların değerlendirilmesi işleırılerini "Sağl* Hizıneti
Sunuculannm Fatuıalarmm İncelenmesine ve Bedellerinin Ödenmesine İlişkin Usul ve
Esaslar HakkındaYönetmelik" hiikiitrıleri çerçevesinde yiirütecektt.

ç) SHS tarafmdan; usulsü ve yersiz §lenıler yapıldığmın, Sağlık Bakanlığıııca kayıt
ve bilgi yönetim sistemine kayıtlı olmayan/yasaklanan ilaç veya tıbbi malzemeler
kullanıldığuıın, ilaçlann belirlenmiş olan kullanımına aykın verildiğininıkullanıldığının, tespit
edilmesi halinde teşit edilen bu sağlık hizmetlerine veya ilaç/malzemelere ilişkin bedelter
kanuni faizi ile biılikte SHS'ye yapılaıı öderneden düşülür.

d) Kurum tarafmdan SHS'ye yapılacak teb[gatlar ve bildirimler SHS tarafııdan
bildirilen adrese, SHS tarafmdan Kunıma yapılacak tebligatlar ise sözleşmeııin yiirütümiinü
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yapan Kurum ilgili birimi adrcsine yapılacak olup, yapılan teb|igatlarda 720l sayılı Tebügat
kanunu hiikiimleri

e) Taıaflar hastalara ait tıbbi bilgilerin ğlitiğ ile ilgili yasal yükiiırüüliikiere uymak
zorundadır. SHS tarafmdan cizliliğin ihlali sonucrında Kurumun hukuki sorumluluğunun
doğnasından kaynaklanan zarar SHS'ye rücu ediliı.

f) Kurum mevzuat! geıeği ilave ücret alınmayacak kişilerden ilave ücret almdığınm
tespit edilmesi halinde alman ilave ücret bedeli SHS'nin atacağırıdan mahsup edilerek kişiye
ödenir ve bu durum SHS' ye yazıh olarak bildirilir.

S6zleşmenin Feshi
Mıdde 10- Taıaflar yazü bildirimde bulunmak şartıyla sözleşmel her zaman

feshedebilir. Fesih tarihinden sonra, södeşme ekinde yer alan götiirii bedel tutan SHS'ye
ödenmez.

yetkili Mahkeme
Madde 12- Bu sözleşmenin uygulanmasında doğan uyuşmazlıklarda Ankara

mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Yürütme
Mıdde 14-
(a) Bu sözleşme hiikiirııleri, Adıyaman Ünivenitesi ile Sosyal Güvenik Kurumu

tarafından müşter€ken yilrütiilifu.

O) 8 (sekiz) sayfa ve 2 (iki) nüsha olarak diizenlenen bu sözleşme metni ekleriyle biı
bütiin olup, taraflar arasmda ka4ıl*lı mutabakat ile imzalanmış olup, sözleşmenin bir nüshası
sHs' de ve bir nüshası da kurumda saklanacaktır.
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Denetin
Mıdde 11- Kıııuır1 SHS'ce verilen hizmetlere ilişkin bilgi ve belgeleri, verilen

hizınetin sözleşme kapsamına uygunluğu ve hizıııetin niceliğini kontrol eder. Kurum bu
yetkisini uygun gördüğü zzmaıda ve yerde görevlendireceğ kişiler aracılığıyla veya ihtiyaç
duyulınası halinde Kurum dşı kuruluşlara yaptıımak sureti ile kullanabilir.

Yürürlük
Mıdde 13- Bu Sözleşme 0l l07 n020-3|ll2l2020 taıfülei arasmda veriloı sağlık

hiznetleri için geçerli olnak iizere, iınzalandğ tarihte yiiriiriiiğe girer.

/4fu



Bu sözleşme ve eklerinde belirtilen hiikiirııieri okudum ve aynen uyacağunı kabul ve
taalüüt ediyonım.

EK-l: Adıyaman Ünivenitesi Diş Hekirııliği Uygulama ve Aı"ştııına Meıkezi 2020
Yü (01.07.2020_31.12.2020 Dönemi) Götürü Bedel Ödeme Planı

EK-2: MEDULA sisteminden provizyon alınamayan kişileıin katılım payına il§kin
form-

lb.ı,ılzozo

f o6 9r- [t * r*'i.İıı ıaor
lAdıyıman Universitesi

Rektöri

İsmail YILMAZ
Sosyal Güvenlik Kurumu

Bışkanı V.
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Ek-l: Adıyaman Ünivenitesi D§ Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi
2020 Yı|ı (01.0'7 .2020 - 31.|2.2020 Dönemi) Götiirii Bedel Ödeme Planı

öDEMELER AYLIKÖDEMEruTARI
(TL)

TEMMUZ l6.07.2020 308.699,86

AĞUSTos l0.08.2020 308.699,86

EYLÜL l1.09.2020 308.699,86

EKiM 09.10.2020 308.699,86
KASIM 12.11.2020 308.699,86

ARALIK |l.|2.2020 308.699,88

TOPLAM: ı.852.199,1E
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Ek-2: MEDULA §isteminden provizyon ahnamayan k§ilerin kahhm payını ilişkin form
SAĞLIKHİZMETi
SUNUCUSUNIJN TESİS
KoDU

SİGORTALILIK
DURUMU YlJRTiÇi /YURTDIŞI

SAĞLıKHİZIIGTi
SUNUCUSUNUN IJNVANI

SiGORTALI VEYA BAKMAKLA
YÜKÜMLÜOLDUĞUKİ ŞİNiN

KATILIMPAYININ
cİNsİ

sIRA
No

ADI VE SOYADI
soSYAL

GÜVENLiK
No

T.c.
KİMLİK

No

I l -Muayene Katılım
I 
Pry
2-Tüp Bebek KatıJrm
Payı
3-Tıbbi Malzeme
Katıhm Payı
4-Diş Protezi Kahllm
Payı

KATILIM
PAYI

TUTARI

l
2

3

TOPLAM:

IIrII

8i8 /y^



ADIYAMAN ÜiıivEnsirEsi'ne Ait 1610'712020 Tarihli 202007l61 Sayılı Gönderme Emrinin
AYRINTl LİSTESi

s.N(). LEHDAıt TCKN/VKN AÇlKLAMA MiKTAR llESAP NO.

l
Adıyaııaıı Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi

00808]50l6 DöNER SERMAYE iŞLETMESiNE
NAKiT AKTARlMI 250.000,00 TRY TR39 0001 2009 l 8l0 0005 000l l l

2

J

{

7

tl

(_)

ll
l2

lJ
Genel Toplam 250.000,00 TltY

(*) Bu tutarln düzenlenen gönderme emri tutarına eşit olması gerekir.
Yukarlda alacakllsı, alacak miktarl ve banka hesap numarasl gösterilen toPlam 250000 Türk Lirası'nın ilgililerin banka hesaplarına, mümkün olan en hlzll yöntemle
aktarllma§|nI rica ederim.

M uhasebc yctkilisi

Adı Soyadı

İmza _ Mühür

(ı

l()


