
HASTANE OTOMASYON PROGRAMI E-REÇETE  

KULLANIM REHBERİ 

DÜZENLEYEN : MELTEM DİNÇ KÖKMEN 

 

 Öncelikle"SGK Kurumsal Hekim Şifresi" Alınması Gereklidir 

 

03.12.2012 tarihinden itibaren yatan hastalarda e-reçete uygulamasına geçilecektir.  
E-reçete uygulaması ile ilgili olarak e-reçete yazacak olan hekimlerin “SGK 
KURUMSAL HEKİM ŞİFRESİ”ni https://medeczane.sgk.gov.tr/doktor 
adresinden almaları gerekmektedir. Yukarıda verilen adresten alınan şifre;  
e-reçetenin sistem üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmesi ve sisteme 
kaydedilmesi aşamasında kullanılacaktır. 
 
 
 

 
 

 

 

 



Hastane Otomasyon  Programımızda e-reçete yazmanın 

aşamaları aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır:   

 

 

1. Kullanıcı Kodu, Geçici Şifre; yazılarak programa girilir: Bunlar, Program Destek 

Birimi tarafından kişilere teslim edilen, tamamen gizli tutulan şifrelerdir. Güvenlik 

kodunu kullanıcı kendisi oluşturur. Kullanıcı Kodu, Şifre ve Güvenlik Kodu sahalarına 

yazılan gizli şifreler kesinlikle başka kişilerle paylaşılmamalıdır. 

 

 

 

2. Ana Ekranda Kollanıcı Koduna verilen yetkiler sol köşede sırası ile 

belirtilmiştir. Gerekli işlemler için yapılacak olan uygulamanın üzerine çift 

tıklamak yeterli olur.  



 E-Reçete Giriş sekmesi ile Reçete giriş ekranına Yatan hasta 

sorgulama ekranından da geçiş yapılarak ulaşılabilir. 

 

3. Medula E-reçete Giriş Ekranı 

a. Yatan hasta sorgu ekranından geçiş yapıldığında Hasta Protokolü, Hasta Adı 

Soyadı, TC Kimlik No, Cinsiyet, Doğum Tarihi, Hata türü ( sosyal güvence ) Kurum 

Kodu ekrana otomatik olarak gelir. Takipler sahasından ilgili birimin takibi 

seçilerek işlemlere başlanır. 

 

 



 

 

 

b. Dr. Bilgisi (Ad Soyad ) Kullanıcı Kodu ile ilişkilendirildiğinden ekrana 

otomatik olarak gelir.Hekim bu noktada SGK Hekim şifresi’ni ilgili sahaya 

yazmalıdır. 

 

c. Reçete türü seçilmelidir: Normal – Kırmızı – Turuncu – Mor - Yeşil 
Bu bölümde eğer hekim kırmızı, mor, turuncu, yeşil reçete kapsamında bir ilaç 
yazacaksa reçete türü olarak ilgili reçeteyi seçmesi gerekmektedir. 
 

 
 

ç. Ayaktan, Yatan, Günübirlik Reçetesi seçenekleri; hastanın takibinde 
bulunan tedavi türüne göre e-reçete ekranına HBYS yazılımı tarafından 
otomatik olarak getirilecektir. 

 Acil Reçetesi seçeneği; takibin provizyon tipinin acil olmasına veya takip alınan 
branşa göre HBYS yazılımı tarafından otomatik getirilecektir. 

 Taburcu Reçetesi seçeneği; hekim tarafından seçilmesi gerekmektedir. 
Taburcu reçetesi seçimi takip tipi yatan ise seçilmesine izin verilecektir. 

 Yeşil Alan Reçetesi seçeneği; hekim tarafından seçilmesi gerekmektedir. 

 Evde Bakım Reçetesi seçeneği; hekim tarafından seçilmesi gerekmektedir. 



 

 
 

d. Reçete açıklama alanı; Kurum tarafından reçete ödemelerinde reçeteye göre 
reçete eki belgeler istenilmektedir. E-reçete uygulamasında bu belgelere ait 
bilgiler bu alanlara girilebilecektir. 

 

 Teşhis/Tanı; Bu alana SGK’nın geri ödeme kapsamında reçete üzerinde özellikle 
olması istenen teşhis/tanı yazılacaktır. 

 

  Hasta Güvenlik ve İzlem Formu; Formun ilgili mevzuat hükümlerine göre uygun 
olarak hasta adına düzenlendiği ibaresi yazılacaktır 

 

 Endikasyon Dışı Kullanım İzni; Bu açıklama alanına bu belgenin tarihi, sayısı ve 
geçerlilik süresi yazılabilecektir. 

 

 Tetkik Sonucu; Bu alana ilaç bedelinin SGK tarafından geri ödemesinin yapılması 
için istenen tetkiklerin adı, yapıldığı tarih ve sonuçları yazılacaktır. 

 

 Tedavi Süresi; Bu alana ilgili mevzuat gereği istenilen tedavi süreleri yazılacaktır. 
 

 Diğer; Bu alana hekim tarafından istenirse yazılan ilaca ait açıklama yazılacaktır. 
Ayrıca sürekli görevle yurtdışına gönderilenlerin yurt dışı görevine dair resmi belgenin 
tarih ve sayısı da bu alana yazılabilecektir. 

 

 
 

e. Reçete tarihi, takibin tarihi olarak hekimin ekranına HBYS tarafından 
otomatik olarak getirilmektedir. Ancak istenirse reçete tarihi bu tarihten 
daha ileri bir tarih olarak seçilebilir. Bu tarihten geri bir tarih seçilmesine 
izin verilmemektedir. 

 

 
 



 
 
f. Tanı olarak ICD-10 tanı kodları seçilecektir. İlgili tanı ikonu 
seçildiğinde hastaya girilmiş tüm tanılar listelenecektir. Hangi tanı 
kullanılacaksa tanı üstüne gelerek çift tıklamak yeterli olur. 
 
 

 
 

g. İlaç seçiminde, SGK’nın geri ödeme listesinde yer alan ilaçları 
seçebileceği gibi aynı zamanda SGK’nın geri ödeme listesinde yer 
almayan ilaçları da seçerek e-reçeteye yazabileceklerdir. 
 

 

ğ. Hekim reçetesini yazıp kayıt işlemini tamamladıktan sonra reçete 

eczanenin ekranına yansıyacaktır. 

                                   

h. İlacın eczanede olup olmadığının bilgisi eczane onayı ile bildirilecektir. 

 
 



 
 

ı. Geçmiş reçeteler ekranından onaylı, onaysız reçetelerin kontrolü yapılmaktadır. 

Medulaya gönderilecek olan reçetenin üstüne gelerek çift tıklamak yeterli olur. 
 

 

 
 
 i.ilacın eczanede olmaması durumunda başhekimlik onayı beklenmelidir. 
 

 
 
 

j.Yatan hasta onayı verildikten sonra Sağlık hizmet sunucusunca oluşturulan reçete 
Reçete Gönder metodu ile MEDULA sistemine kaydedilebilecektir. E-reçete kaydı 
başarılı ise bu durum MEDULA tarafından Sonuç kodu sahasına ‘‘000 sonuç 
başarılı" olarak bildirilecektir. 

 
 
 



                                      
 

k. Sağlık hizmet sunucusunca oluşturulan reçetenin iptali durumunda Reçete sil 
metodu ile yalnızca eczaneden karşılanmamış e-reçeteler MEDULA 
sisteminden silinebilmektedir. 
 

 
 

                 DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER 
 

1. Aşağıdaki ilaç/ilaç grupları elektronik reçete olarak yazılmayacaktır:   

 Majistral olarak yazılacak olan ilaçlar, 
 İthal ilaç grubuna giren kişiye özel yurt dışından getirtilen ilaçlar, 

. 

2. Elektronik reçete yazılmayacak kişiler şunlardır; 

 Yabancı ülkelerle yapılan “Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri” kapsamında Kurum 
tarafından sağlık hizmeti verilen kişiler, 

 Kurum MEDULA hastane sisteminden provizyon alınamamasına rağmen sağlık 
hizmeti sunulan kişilere ait reçeteler, hekimler tarafından manuel olarak 
yazılmaya devam edilecektir. 

 
3.  Elektronik reçete nasıl oluşturulur? 

Sağlık hizmet sunucularının e-reçete oluşturulabilmeleri için; Kurum tarafından 
yayımlanan ereçete web servis kılavuzuna uygun olarak AHBS (Aile 
Hekimliği Bilgi Yönetim Sistemi) ve HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) 
sistemlerinin MEDULA sistemine e-reçete entegrasyonunun yapılmış olması 
zorunludur. 

 
4. "Elektronik reçete no" nedir? 

E-reçetelerin oluşturulduğu sağlık hizmet sunucusu tarafından MEDULA 
sistemine kaydedilmesi sonrası MEDULA sistemi tarafından her bir e-reçete için 
üretilen numaraya Elektronik Reçete No denir. 

 
5. MEDULA sisteminin ve/veya sağlık hizmet sunucusuna ait sistemlerin 
çalışmaması nedeniyle e-reçetenin düzenlenememesi halinde manuel 
reçete yazılabilecek midir? 

Bu durumda reçete manuel olarak düzenlenecek ve hekimin kaşe-ıslak imzası 
ile imzalanacaktır. Bu şekilde oluşturulmuş reçeteler eczane tarafından MEDULA 
eczane sistemine kaydedilerek karşılanacaktır. 

 
6. Eczaneler manuel reçete kabulüne devam edecek midir? 
 

Reçete üzerinde e-reçete numarası var ise bu reçete eczane tarafından 
elektronik olarak karşılanacaktır. Ancak sağlık hizmet sunucuları tarafından 
sistemin çalışmaması nedeniyle e-reçete oluşturulamaması durumlarında 



reçeteler manuel olarak düzenleneceğinden bu tür reçeteler eczaneler 
tarafından önceden olduğu gibi yine kabulüne devam edilecektir. 

 
7. Kurum tarafından geri ödeme amacıyla inceleme işlemi yapılan 
elektronik reçetenin eczaneye iadesi yapılmasının gerektiği durumda 
iade işlemi nasıl yapılabilir? 
 

Geri ödeme amacıyla Kurumun ilgili birimine teslim edilmiş elektronik reçetenin 
ilgili mevzuat hükümlerine istinaden eczaneye iade edilmesi gerektiği 
durumlarda e reçetenin iade işlemleri MEDULA eczane sistemi üzerinden 
Kurum tarafından yapılacaktır. 
 

8. Hekim tarafından sisteme kaydedilerek e-reçete numarası alınmış bir 
e-reçete üzerinde değişiklik yapılabilir mi? 

Eczane tarafından karşılanmamış olan e-reçete hekim tarafından tekrar 
görüntülenebilmektedir. Hekim tarafından görüntülenen e-reçete üzerinde 
hekim tarafından değişiklik yapılması için e-reçetenin hekim tarafından 
silinerek yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 
Ancak eczane tarafından karşılanmış olan e-reçete üzerinde hekim tarafından 
herhangi bir işlem yapılamasına sistem tarafından izin verilmemektedir. 

 
 

 
Destek ve Yardım için, Program Destek Birimi ile 
görüşebilirisiniz:  
 
Sevil ŞİMŞEK  Dahili Tel:33524 
 
Dilek BİBEROĞLU Dahili Tel:33446 
 
Günay ÇAKIR & Bilgen ÖZTÜRK Dahili Tel:31616 
 
Naciye BÜBERCİ Dahili Tel:32127 

Tel:33524
Tel:33446
Tel:31616
Tel:32127

