
       *BSE4CACT83*

                  

  
Evrakı Doğrulamak İçin : https://dys.teb.org.tr/enVision/validate_doc.aspx?eD=BSE4CACT83

Sayı   : 43.A.00/
Konu : Yargıtay Başkanlığı ile Sözleşme Yenileme Süresinin 
Uzatılması Hakkında

 Ankara,

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

İlgi : 27.10.2022 tarihli ve 10830 sayılı yazımız, 

İlgide kayıtlı yazımız ile, Yargıtay Başkanlığı ile sözleşmesini yenilemek isteyen 
meslektaşlarımızın, sözleşme yenileme işlemlerini 30 Kasım 2022 tarihine kadar tamamlaması 
gerektiği bildirilmişti.

Yargıtay Başkanlığı tarafından, sözleşme yenileme işlemleri için 16.03.2023 Perşembe 
gününe kadar süre tanınmıştır.

Reçetem Sistemi üzerinden reçetelerin hekimlerce düzenlenmesi ve Provizyon Sistemi 
üzerinden eczanelerce karşılanması sürecine ilişkin Yargıtay Başkanlığı tarafından hazırlanan 
broşür fiziki olarak ekte gönderilmekte olup, bilgilerinizi ve üyelerinizin konu hakkında 
bilgilendirilmesini saygılarımla rica ederim. 

Ecz.Saygın Garğın 
Genel Sekreter

EKLER :
Broşür 

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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Bu broşür 19.09.2022 tarihinde Yargıtay 
Başkanlığı ile Türk Eczacıları Birliği arasında 
imzalanan ve 01.10.2022 tarihi itibariyle 
yürürlüğe giren “Yargıtay Meslek Mensupları 
ve Bakmakla Yükümlü Oldukları Aile Fertleri-
nin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden 
İlaç Teminine İlişkin Protokol” kapsamında, 
işlem süreçlerinin kolaylaştırılmasına yönelik 
olarak hizmet alım usullerinde yapılan deği-
şiklikler hakkında bilgilendirme yapılması 
amacıyla hazırlanmıştır. 

Protokol kapsamına göre;

1. Sağlık Bakanlığına ait “Reçetem” sistemi 
üzerinden hak sahipleri için elektronik 
reçete oluşturulabilmektedir.

2. Reçetem sistemi üzerinden yazılan elekt-
ronik reçetelerin Türk Eczacıları Birliği üyesi 
eczaneler tarafından kolaylıkla provizyona 
dönüştürülebileceği web servis hizmeti 
tahsis edilmiştir.

3. Türkiye çapındaki eczanelerin hak sahiple-
rine verecekleri hizmetler için yapacakları 
işlemleri daha hızlı, daha kolay ve masraf-
sız olarak yürütebilmeleri adına reçete 

girişlerinde kullanılmakta olan “Farmain-
box” Yargıtay Reçete Sistemi, yenilenen 
protokol çerçevesinde güncellenmiştir.

4. Hak sahipleri adına yazılan reçeteler 
hekimler tarafından Sağlık Bakanlığı Reçe-
tem sistemi üzerinden elektronik olarak 
oluşturulmaktadır.

5. Hak sahipleri, hekim tarafından kendilerine 
verilen elektronik reçete şifresi ile eczane-
lere başvurabilmektedir. 

6. Eczaneler, Farmainbox Yargıtay Reçete 
sistemi E-reçete girişi ekranına, Hak sahibi-
nin T.C. kimlik numarası ve Reçetem sistemi 
elektronik reçete şifresini girerek reçete 
kaydı yapabilmektedir.

7. Sağlık Bakanlığı tarafından tüm özel ve 
kamu sağlık hizmeti sunucularına protokole 
ilişkin gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.

Bu broşürde hekim tarafından reçete yazılma-
sı aşamaları ve reçetelerin eczaneler tarafın-
dan karşılanmaları sırasında yapılacak işlem-
lerle ilgili detaylı bilgilere ve izlenecek yollara 
ulaşabilirsiniz. 

Herhangi bir internet tarayıcı üzerinden 
(Google Chrome, Mozilla, Opera, vs.) 
https://recetem.enabiz.gov.tr internet 
adresine erişim sağlanarak hekim tarafından 
giriş yapılır.

Adım 1

Sol tarafta bulunan işlem menüsünden  
“YENİ REÇETE OLUŞTUR” butonuna tıklanır. 
Ekranın üst tarafında bulunan kutucuğa 
hastaya ait T.C. kimlik numarası girilir.

Adım 2

Hastaya ait tanı bilgisi, reçete türü, ilaçlar, 
ilaç dozları ve ilaç kutu adetleri girildikten 
sonra sağ altta bulunan “Reçete Kaydet” 
butonuna tıklanır.

Adım 3

Ekranın sağ tarafında bulunan bölümde 
“İmzala” butonunun hemen üzerinde bulunan 
“Reçete Medulaya Bildirilmesin” ibaresinin 
solundaki kutucuğu işaretliyoruz. 

İşaretleme tamamlandığında kutucuk içerisinde 
resimdeki gibi yeşil bir tik oluşacaktır. Ardından 
“İmzala” butonuna tıklanır. 

Adım 4

Sağ bölümde “Reçete Numarası” ibaresinin 
altında yer alan şifre hastaya verilir.

Adım 5

REÇETEM SİSTEMİ ÜZERİNDEN 
E-REÇETE OLUŞTURULMASI
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“Yargıtay Meslek Mensupları ve
Bakmakla Yükümlü Oldukları Aile Fertlerinin

Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden
İlaç Teminine İlişkin Kılavuz”

TÜRKİYE CUMHURİYE Tİ

YARGITAY BAŞKANLIĞI
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Karşımıza gelen ekranda sol orta bölgede kalan 
“Yargıtay Başkanlığı Reçete Giriş Ekranı” 
butonuna tıklanır.

E-reçete düzenleme ekranı üzerinden teslim 
alan kişi bilgileri, doz, ilaç kutu adedi, ilaç silme, 
eşdeğer ilaç seçme, ilaç-rapor ilişkilendirme ve 
ilaç raporu girişi işlemleri yapılabilmektedir. 
Reçete için gerekli bilgiler ve düzenlemeler 
yapıldıktan sonra sağ alt bölümde bulunan 
“REÇETE EKLE”butonuna basılır.

Adım 6

Bu ekrana gelindiğinde reçetenin kaydı 
başarıyla tamamlanmış olur. Ekranın alt 
bölümünde bulunan butona basarak reçetede 
bulunan ilaçlara ait karekodların ITS bildirim 
ve sonlandırma işlemleri yapılabilmektedir. 
Bu işlemi reçete için döküm alacağınız tarihe 
kadar gerçekleştirebilirsiniz. ITS bildirim ve 
sonlandırma işlemleri tamamlanmamış reçe-
teler için döküm oluşturulamaz.

Adım 7

Hak sahibi T.C. kimlik numarası ve Reçetem 
sistemi elektronik şifresi ile reçete sorgulanır.

Adım 5

Bu ekranda e-reçeteye ait bilgiler görüntülenir. 
Sağ alt bölümdeki “İLERİ” butonuna basılır.

Adım 4Adım 2

Ecz. Eren ASLAN
0312 836 04 82  -  0536 734 98 00

YARGITAY BAŞKANLIĞI TEDAVİ BÜROSU
İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No: 4

Ahlatlıbel / Çankaya / ANKARA

Kezban İNAL
Yazı İşleri Müdürü

0312 836 01 22

ECZACILAR TARAFINDAN
E-REÇETENİN KARŞILANMASI

ECZANE
HİZMET ALIM PROTOKOLÜ HAKKINDA

BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ

Herhangi bir internet tarayıcı üzerinden 
https://farmainbox.com internet adresine 
erişim sağlanarak eczane tarafından giriş yapılır.

Adım 1

Reçete Provizyon Sistemi ekranından 
“E-reçete Girişi”  butonuna  tıklanır.

Adım 3

Hasta T.C. Kimlik No
E-reçete No girilir 
Kontrol yapılır.

Reçete işlemlerine 
devam etmek için 
İLERİ butonuna basılır.

Katılım Payı alanındaki 
tutar hak sahibinden 
temin edilir.
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