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BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Bilindiği üzere, Yurt Dışından İlaç Temini Birimimiz, yurt dışından ilaç teminine ilişkin T.C. 
Sağlık Bakanlığı ile Birliğimiz arasında yapılan protokol çerçevesinde, hastaların tedavisi için hekim 
tarafından gerekli görülerek reçete edilen, ancak Türkiye'de ruhsatlı olmayan veya ruhsatlı olduğu halde 
çeşitli nedenlerle üretimi veya ithalatı yapılamayan ve T.C. Sağlık Bakanlığı'nca ithalat izni verilen ilaçları 
ithal edip, iyi dağıtım kurallarına uygun olarak hasta/hasta yakınına teslim etmektedir.

Yurt Dışından İlaç Temini Birimimize başvuruda bulunmak isteyen veya başvuru durumunu 
sorgulamak isteyen hastalarımızın kullanımı için https://ithalilacrecete.teb.org.tr/ adresi hazırlanmış ve 
kullanıma sunulmuştur.

İthal ilaç başvuru ekranı;

 T.C. kimlik numarası, E-Reçete Numarası, il-ilçe adres bilgileri, başvuru sahibi (kendisi/yakını) 
seçeneği ve cep telefonu bilgilerinden oluşmaktadır.

 Bilgileri kayıtlı olan hastaların ad ve soyadı bilgileri sistemde yıldızlı şekilde görülmekte olup, 
bilgileri kayıtlı olmayan hastalar tarafından doğum tarihi bilgisinin de sisteme işlenmesi 
gerekmektedir.

 Başvuruda bulunan kişinin hasta yakını olması halinde, hasta yakınına ait T.C. kimlik numarası 
ile adı ve soyadı bilgilerinin sisteme işlenmesi gerekmekte olup, 18 yaşından küçük olan hastaların 
yakını ile birlikte başvuru yapma zorunluluğu bulunmaktadır.

 Başvuru işlemi, "Doğrulama kodu gönder" butonuna tıklandıktan sonra, cep telefonuna gelen 6 
haneli kodun sisteme işlenmesi ile tamamlanarak, başvuru durumunun sorgulanmasında 
kullanılmak üzere sistem tarafından takip numarası oluşturulmaktadır.

Başvuru takibi, Hasta T.C. kimlik numarası ve takip numarasının "İthal İlaç Sorgu" ekranına 
işlenmesi ile sağlanmaktadır.

Başvuruda bulunma ve takibinin nasıl yapılacağına ilişkin görseller ve bilgiler içeren doküman 
ekte yer almakta olup, bilgilerinizi ve üyelerinizin konu hakkında bilgilendirilmesini saygılarımla rica 
ederim.

Ecz.Saygın Garğın 
Genel Sekreter
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Ana Ekran

Ana ekranımızda ithal ilac basvurusu yapabileceğiniz ve yapılmış basvurunuzu sorgulanabileceğiniz 2 menü bulunur

Başvuru Ekranı

Başvuru ekranı tckimlik, erecete no, il,ilce-adres cep telefonu bilgileri ve bu bilgilerin gizliliği konusunda kabul

edeceğiniz kvkk metni bulunur.
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Eğer başvuran hasta sistemimizde kayıtlı ise aşağıdaki sol kısımda yer aldığı gibi ad ve soyad bilgileri yıldızlı şekilde

ekranda gösterilir.

Sistemimizde kayıtlı olmayan hastalar için ekran sağda göründüğü şekilde sistem doğum tarihini de girmenizi

isteyecektir

Başvuruyu yapan kişi 18 yaşından küçük ise yakınıyla beraber başvurması zorunludur. Bu hastalarda otomatik yakını

bilgileri alanları açılır ve girilmesi istenir

18 yaşından büyük hastalarımız için yakını bilgisine ihtiyaç duyulmadığı için bu alanlar hiç gösterilmez
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Mevcut başvurunuzda girilen verilerinizin Kişisel verileri koruma kanunu kapsamında tarafımızda kaydını kabul

etmeniz gerekmektedir. Bu kapsamda aydınlatma metnini tıklayarak onay kutusuna tıklayarak okuyabilirsiniz
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Doğrulama kodu gönder butonuna bastıktan sonra cep telefonunuza 6 haneli kod gönderilir.

Gelen bu kod ile beraber başvuru işleminizi tamamlayabilirsiniz. Başvurunuz sisteme alındıktan sonra sağ ekrandaki

gibi bir takip numarası tarafınıza verilir. Bu takip numarası ile başvurunuzun durumunu daha sonrada

sorgulayabilirsiniz.

Takip Ekranı

Takip Ekranından Hasta Tckimliği ve Takip numarası ile başvurunuzun son durumu hakkında bilgi alabilirsiniz.
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