
    www.druz.com.tr / www.erecete.net                                   info@druz.com.tr / 444 18 17 
1 

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIMIZ; 
 
Druz Yazılım olarak; İşyeri Hekimlerinin e-Reçete yazabilmeleri için yapmaları gereken 
işlemler; temel olarak 9 aşamanın tamamlanmasıyla mümkün olmaktadır: 
  

1. Sağlık Bakanlığı Doktor Bilgi Bankası Veritabanında Kayıtlı Olmak 
2. İSG-KATİP Sisteminde Geçerli İşyeri Hekimliği Sertifikası Sahibi Olmak 
3. İSG_KATİP Sisteminde Onaylı Bir İşyeri Hekimliği Sözleşmesi Olmak 
4. Medula Şifresi Sahibi Olmak 
5. Tesis Kodu (11XX9903, XX İl Plaka Kodu) Tanımlanmış Olmak 
6. Branş Kodu (İşyeri Hekimi, Aile Hekimi vb.) 
7. Elektronik İmza (USB Dongle ve Pin Kodu) Sahibi Olmak 
8. E-Reçete Yazma Programı Sahibi Olmak 
9. E-Reçete Şifresi (T.C Kimlik Numarası) 

 
Bu işlemleri; tüm ayrıntısı ile adım adım aşağıda anlatmaya çalıştık. Faydalı olması 
ümidiyle, iyi çalışmalar dileriz. 
 
I-) YASAL İŞLEMLER 
   
1-) SAĞLIK BAKANLIĞI DOKTOR BİLGİ BANKASI 
 
Öncelikle; http://sbu2.saglik.gov.tr/drBilgi/ adresinden, bilgilerinizi kontrol ediniz.  Bu 
adreste kaydınız varsa, e-Reçete yazmanın birinci şartı yerine gelmiş olacaktır. Eğer 
kaydınız yoksa veya "Sağlık Bakanlığı'na bağlı Doktor değilsiniz" uyarısı geliyorsa, Sağlık 
Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün (Tescil ve Denklik İşlemleri Daire 
Başkanlığı- 0312.5851580-81-82) telefon numaralarını arayarak kayıt yaptırabilirsiniz. 
Bu işlemin amacı; “Sağlık Bakanlığı Doktor Bilgi Bankasında Kayıtlı Hekim Olmak”, E-
Reçete yazabilmenin ilk şartı olmasıdır. 
 

 
 

http://www.druz.com.tr/
http://www.erecete.net/
mailto:info@druz.com.tr
http://sbu2.saglik.gov.tr/drBilgi/
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2-) ÇSGB-SGK MEDULA ŞİFRESİ 
 
Bu işlemin temel amacı, herhangi bir yazılım programı üzerinden e-Reçete yazabilmek 
için “Tesis Kodu” girilmesinin zorunlu olmasıdır. Tesis Kodunuzu ise, ancak Medula 
sistemine girerek öğrenebilirsiniz. Medula sistemine girebilmek için gerekli olan parolayı 
ise, SGK sisteminden aktivasyon kodu isteyerek gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlem için 
https://medeczane.sgk.gov.tr/doktor/KullaniciIslem.faces adresine giriniz, sonra gerekli 
olan ilgili bilgi alanlarını doldurarak "Aktivasyon Kodu Gönder" butonuna tıklayınız.  
 
E-Posta adresinize kısa bir süre içerisinde Parola gelecektir. (Not: Gelecek e-postanın 
Spam klasörünüze düşme ihtimali olduğundan; gecikmesi durumunda, Spam klasörünüzü 
kontrol ediniz.) Bu bölümde herhangi bir problem yaşamanız durumunda; 
eczane@sgk.gov.tr mail adresine mail atabilir veya 0312.4144141 telefon numarasını 
arayarak yardım alabilirsiniz. 
 

 
 
 
 
3-) ÇSGB-SGK MEDULA SİSTEMİNE GİRİŞ 
 
https://medeczane.sgk.gov.tr/hekim/login.faces adresinden; Kullanıcı Adı kısmına T.C. 
Kimlik Numaranızı, Parola kısmına ise SGK’nın size gönderdiği Parolayı ve ekrandaki 6 
haneli Güvenlik Numarasını giriniz. Ayrıca Medula sisteminde ilaç, rapor, e-reçete 
sorgulama yapabilirsiniz. 
 

http://www.druz.com.tr/
http://www.erecete.net/
mailto:info@druz.com.tr
https://medeczane.sgk.gov.tr/doktor/KullaniciIslem.faces
mailto:eczane@sgk.gov.tr
https://medeczane.sgk.gov.tr/hekim/login.faces
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Medula sistemine girişi yaptıktan sonra soldaki menüden “Şifre Değiştir” ikonuna 
tıklayarak açılan pencereden parolanızı değiştirebilirsiniz.  
 

 
 
Soldaki aynı menüden "Hekim Bilgileri" ikonuna tıklayınız. Açılan pencerede; “Hekim 
Bilgileri, Branş Listesi, Sertifika Listesi ve Tesis Listesi” bilgileriniz gelecektir. Tesis 
Kodunuz 11XX9903 şeklinde (Aile hekimleri için 11xx9904 şeklinde) listelenecektir. (XX, 
hizmet verilen işyerinin bulunduğu il kodunu ifade eder. Örneğin XX İstanbul için 34, 
Ankara için 06 olarak gelecektir.) Eğer birden fazla ilde işyeri hekimliği sözleşmeniz var 
ise, birden fazla tesis kodunuz listelenecektir. 
 
Medula sisteminde Tesis Kodunun olmaması veya hatalı olması durumunda 
isgkatip@csgb.gov.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz. 
 

http://www.druz.com.tr/
http://www.erecete.net/
mailto:info@druz.com.tr
mailto:isgkatip@csgb.gov.tr
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4-) İSG-KATİP İŞYERİ HEKİMLİĞİ SERTİFİKASI 
 
Geçerli bir işyeri hekimliği sertifikasına sahip olup olmadığınızı; ÇSGB bünyesinde 
bulunan İSG-KATİP https://isgkatip.csgb.gov.tr adresinden veya “e-Devlet Kapısı” 
adresinden giriş yaparak kontrol edebilirsiniz. 
 

 
 
İşyeri hekimlerinin e-Reçete yazabilmelerinin ikinci şartı; “Geçerli İşyeri Hekimliği” 
sertifikasına sahip olmalarıdır. Burada dikkat edilmesi gereken konu; İşyeri hekimlerinin 
bir işyeri hekimliği sertifikasına sahibi olması ve bu sertifikanın da geçerli olması 
gerekliliğidir. Geçerlilikten kasıt; her 5 yılda bir ÇSGB tarafından vize işleminin yapılmış 
olmasıdır. Bir başka ifadeyle; vize işlemi zamanında yapılmayan sertifikalar, vize işlemi 
yapılana kadar geçersiz sayılacaktır. 
 

http://www.druz.com.tr/
http://www.erecete.net/
mailto:info@druz.com.tr
https://isgkatip.csgb.gov.tr/
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Eğer işyeri hekimliği sertifikanızın geçerlilik süresi dolmuş (vize işlemini yapmamışsanız) 
ise; ÇSGB-İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne dilekçeyle başvurmanız 
gerekmektedir. Dilekçeyi elden teslim edebileceğiniz gibi, posta yoluyla da 
gönderebilirsiniz. 
 
Daha önce İSG-KATİP sisteminde kaydınız yoksa; dilekçenizi ekleri ile birlikte ÇSGB-İş 
Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne iletmeniz gerekecektir. Dilekçe eklerinde; işyeri 
hekimliği sertifikanızın aslı (arkasına bakanlıkça vize işlemi yapılacağından) ile diploma 
ya da mezuniyet belgenizin noter onaylı sureti olmalıdır. İletişim bilgilerinizi de doğru 
girmeniz, Bakanlığın size ulaşabilmesi açısından önem arz etmektedir. 
 

 
 
Eğer daha önce herhangi bir şekilde İSG-KATİP sisteminde kaydınız varsa, dilekçenizi -
ekleri olmaksızın- ÇSGB-İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne iletmeniz yeterli 
olacaktır.  
 

http://www.druz.com.tr/
http://www.erecete.net/
mailto:info@druz.com.tr
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Dilekçeyi gönderdikten yaklaşık on gün sonra, dilekçede belirtiğiniz e-posta adresinize 
vize işlemi müracaatınızın gerçekleştiği ve bankaya ödeme yapabileceğiniz anlamında 
bilgi gelecektir. Bu aşamadan sonra, Ziraat Bankasının herhangi bir şubesine giderek T.C. 
kimlik numaranızı verip sertifika vize işlemi için gerekli olan ücreti ödemeniz durumunda 
sertifikanız gelecek beş yıl için vizelenmiş, dolayısıyla geçerli (işlem yapılabilir) olacaktır. 
 
 
5-) İSG-KATİP İŞYERİ SÖZLEŞMESİ 
 
İşyeri hekimlerinin e-Reçete yazabilmelerinin üçüncü şartı ise; “İşyeri Hekimliği 
Sözleşmesinin” olmasıdır. İşyeri hekimliği sözleşmesi iki farklı şekilde gerçekleşebilir. 
Birincisi; işyeri hekimi, herhangi bir işyeriyle bireysel olarak sözleşme yapabilir. İkincisi 
ise; işyeri hekimi, işyeriyle OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) üzerinden sözleşme 
yapabilir. Her iki durumda da İSG-KATİP sisteminde onaylı sözleşmenin veya 
sözleşmelerin olması gerekmektedir. 
 

 
 
 
6-) SGK ÜZERİNDEN SMS İŞLEMLERİ 
 
E-Devlet Kapısı https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden girerek “SGK Cep Telefonu 
Bilgisi Beyan” başlığı altındaki cep telefonu kısmında cep telefonunuzu kaydederseniz, 

http://www.druz.com.tr/
http://www.erecete.net/
mailto:info@druz.com.tr
https://www.turkiye.gov.tr/
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e-reçete ile yazılan ilaçlarınızın barkod kodu, yazılan ilaçlarınız ve reçete tarihi bilgileri 
SMS olarak cep telefonunuza ücretsiz olarak gelecektir. 
 

 
 
 
 
II-) TEKNİK VE YAZILIMSAL İŞLEMLER 
 
1-) BİLGİSAYAR 
 
E-Reçete yazabilmek için uygun bir bilgisayara sahip olmalısınız. Eğer bilgisayarınız yok 
ise ve alacaksanız, e-reçete yazan programın çalışmasını sağlayabilecek nitelikte 
donanıma sahip olması yeterli olacaktır. Genel olarak bilgisayarlarla ilgili hemen hemen 
hiçbir sorun yaşanmamaktadır. Nadiren, firmaların güvenlik protokolleri ile ilgili sorunlar 
sözkonusu olmaktadır. Bunların çözümü ise, ilgili firmaların bilgi işlem personelleri 
tarafından çözülmektedir. 
 
 
2-) ELEKTRONİK İMZA 
 
A-) Elektronik İmza Satın Alınması 
 
İşyeri hekimlerinin E-Reçete yazabilmelerinin dördüncü şartı ise; işyeri hekimlerinin 
“Elektronik İmza” sahibi olmalarıdır. Daha önce herhangi bir nedenle sahip olduğunuz 
elektronik bir imzanız varsa, bunu e-Reçete işlemleri için de kullanabilirsiniz, ayrıca bir 
elektronik imza almanız gerekmemektedir. 
 
Elektronik imzanız yoksa, elektronik imza vermeye yetkili kurumların veya özel 
firmaların herhangi birinden elektronik imza satın almalısınız. Satın alma işlemini 
doğrudan firmaların satış noktasından yapabileceğiniz gibi, ilgili firmaların web 

http://www.druz.com.tr/
http://www.erecete.net/
mailto:info@druz.com.tr
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sayfalarından sipariş yoluyla da yapabilirsiniz. Elektronik imza vermeye yetkili 
kuruluşlardan bir kısmının web sayfa adresleri aşağıdadır: 
 

http://www.e-guven.com/  
http://www.e-imzatr.com.tr  
https://www.kep.net.tr  
http://www.turktrust.com.tr/tr/  
https://www.e-tugra.com.tr/tr-tr/anasayfa.aspx  
https://www.tnbe-imza.com.tr/  

  

 
    USB E-İmza Dongle (Harici E-İmza Diski) 
 
B-) Elektronik İmza Kurulumu 
 
USB Dongle alarak elektronik imzayı temin ettikten sonra, elektronik imzanızın olduğu 
USB Dongle’ın bilgisayarınıza kurulması gerekir. Bunun için USB Dongle temin ettiğiniz 
firmanın web sayfasından kullandığınız bilgisayarınızın donanımına (64 bit, 32 bit gibi) 
ve satın aldığınız USB Dongle’ın tipine uygun olan driver’ını (sürücüsünü) indirerek 
bilgisayarınıza kurmanız gerekir. Eğer birden fazla bilgisayarda işlem yapıyorsanız; bu 
kurulum işlemini, kullandığınız tüm bilgisayarlarda yapmalısınız.  
 
C-) Elektronik İmza Okuma ve Sertifika İşlemleri 
 
Sahip olduğunuz E-İmzanızın bilgilerini USB Dongle içinden okuyabilmek ve bazı E-
Reçete yazma programları için; USB Dongle içerisinde bulunan size ait e-imza 
sertifikanızı, önce bilgisayarınızın masaüstüne, daha sonra da yazılım programına 
alınmasını sağlayan imzager programının indirilip kurulması gerekir. Bu işlemi 
yapabilmek için, https://yazilim.kamusm.gov.tr/?q=/node/5 adresinden kullandığınız 
bilgisayarınızın donanımına uygun (64 bit, 32 bit vb.) devlet tarafından üretilmiş 
“imzager” adlı programı indiriniz. 
 

http://www.druz.com.tr/
http://www.erecete.net/
mailto:info@druz.com.tr
http://www.e-guven.com/
http://www.e-imzatr.com.tr/
https://www.kep.net.tr/
http://www.turktrust.com.tr/tr/
https://www.e-tugra.com.tr/tr-tr/anasayfa.aspx
https://www.tnbe-imza.com.tr/
https://wmaraci.com/nedir/dongle
https://wmaraci.com/nedir/dongle
https://wmaraci.com/nedir/dongle
https://yazilim.kamusm.gov.tr/?q=/node/5
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D-) Yardımcı Programların Kurulması 
İndirdiğiniz imzager programının kurulabilmesi için, öncelikle, kullandığınız 
bilgisayarınızın donanımına uygun Java programını (Örneğin: 64 bit jre, 32 bit jre, Mac Os 
gibi) https://www.java.com/tr/download/manual.jsp adresinden indirip kurmanız 
gerekir. İmzager programının kurulması, ancak Java programını kurduktan sonra 
mümkün olabilecektir. 
 

 
 

 

http://www.druz.com.tr/
http://www.erecete.net/
mailto:info@druz.com.tr
https://www.java.com/tr/download/manual.jsp
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E-) Elektronik Sertifikanın Bilgisayara Aktarılması  
 
Eğer satın aldığınız e-Reçete yazılım programı elektronik sertifikanıza ihtiyaç duyuyor ve 
bu işlemi otomatik olarak program içerisine almıyorsa; bilgisayarınıza kurduğunuz 
İmzager programını çalıştırarak USB Dongle içerisinde bulunan elektronik imzanıza ait 
sertifikanızı masaüstünüze kopyalamanız gerekecektir. Bunun için, önce imzager 
programını çalıştırınız. Ekranın üst kısmındaki “Kart Yöneticisi” ikonuna tıklayınız. Açılan 
penceredeki “Detaylar” sekmesine tıklayınız. Açılan pencereden sertifikanın nereye 
kopyalanacağını (Look in) seçin ve dosya adına (File Name) bir isim vererek kaydet (Save) 
tuşuna basarak kaydı tamamlayınız. Daha sonra satın aldığınız e-Reçete yazma 
programının ilgili kısmına bunu aktarınız. 
 

 
 
 
III-) E-REÇETE YAZILIM PROGRAMLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ 
 
İşyeri hekimlerinin E-Reçete yazabilmelerinin beşinci şartı; e-reçete yazabilen bir 
“Yazılım Programı”na sahip olmalarıdır. Tercih ettiğiniz e-Reçete yazılım 
programlarının özelliklerine göre farklı avantaj ve dezavantajlar söz konusu olacaktır. 
 
A-) Web Tabanlı Yazılım Kullanan Kullanıcılar 
 
Eğer e-Reçete yazmak için kullandığınız yazılım programı “Web Tabanlı” bir yazılım ise 
ve elektronik imza USB Dongle’ınızı otomatik olarak okuyabilecek bir “ara yazılım” 
geliştirilmesi söz konusu değilse, web üzerinden USB Dongle’ınızı okuyacak bir ara 
yazılım temin etmeniz gerekir. Ya da web tabanlı yazılım aldığınız firma, ilgili yazılımı 
sizin adınıza almalıdır. 
 
 

http://www.druz.com.tr/
http://www.erecete.net/
mailto:info@druz.com.tr
https://wmaraci.com/nedir/dongle
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B-) Masaüstü Yazılım Kullanan Kullanıcılar 
 
Masaüstü yazılım kullanan kullanıcıların USB Dongle için, bir ara yazılım temin etmelerine 
gerek yoktur. Masaüstü yazılımlar her tür USB Dongle’ı okuma özelliklerine sahiptir. 
Masaüstü yazılım programları da iki farklı şekilde kullanılabilir: Birincisi; aldığınız 
yazılım programını kullandığınız bilgisayara/bilgisayarlara kurarak kullanabilirsiniz. 
İkinci olarak; aldığınız yazılım programını kurmadan harici harddisk üzerinden doğrudan 
çalıştırarak kullanabilirsiniz. 
 
C-) E-Reçete Yazabilen Yazılımların Çeşitleri 
 
E-Reçete yazabilen yazılımlar iki ana kategoride toplanmıştır. Bunlardan en yaygın olanı, 
bir bütün olarak İSG faaliyetlerinin tamamı için hazırlanmış olan kapsamlı programlardır. 
Bu tip programlar, diğer işlemlerin (işe giriş-periyodik muayene, poliklinik işlemleri, 
hemşirelik işlemleri, ecza stok gibi) yanında, aynı zamanda e-reçete de yazabilme 
özelliğine sahiptirler. İkinci tip yazılımlar ise, başka hiçbir işlem yapmayan, sadece e-
reçete yazma işlemini gerçekleştirebilen yazılımlardır. 
 
 
IV-) E-REÇETE YAZILIM PROGRAMLARININ KULLANILMASI 
 
 
1-) E-İMZA USB DONGLE KULLANIMI 
 
E-Reçete yazmak için, yazılım programının kurulu olduğu bilgisayara USB Dongle takılır. 
E-Reçete yazacak olan yazılım programı açıldığında, E-İmza USB Dongle’nı otomatik 
olarak algılanacaktır. 
 

 
 
 
 
 

http://www.druz.com.tr/
http://www.erecete.net/
mailto:info@druz.com.tr
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2-) DRUZ E-REÇETE KULLANINIMI 
 
Druz E-Reçete yazılım programını kullanabilmek için, önce www.erecete.net adresinden 
üyelik kaydı oluşturup programı indirebilirsiniz. Üyelik kaydı, bireysel ve kurumsal olmak 
üzere iki türlü yapılabilir. Üyelik işleminden sonra programı indirebilirsiniz. İndirdiğiniz 
Druz E-Reçete yazılım programını kendi bilgisayarınıza kurmanıza gerek yoktur. “İndir 
çalıştır” ya da “tak çalıştır” şeklinde kullanabilirsiniz. 
 
 
A-) Programa Giriş 
 
Druz E-Reçete yazılım programını kullanabilmek için üyelik sırasında oluşturduğunuz 
kullanıcı adı ve şifrenizi giriniz. “Bu bilgisayarda beni hatırla” kısmını işaretlerseniz, 
sonraki kullanımlarda kullanıcı adı ve şifresi sormadan program doğrudan açılacaktır. 
 

 
 
 
B-) İşyeri Hekimi Sabit Bilgi Kaydı 
 
İşyeri hekiminin bir yazılım programı üzerinden e-Reçete yazabilmesi için nüfus bilgileri 
dışında istenen bilgi alanlarının doldurulması zorunludur. Bu alanlar şunlardır; 

1. E-İmza Pin Kodu 
2. Tesis Kodu 
3. E-Reçete Kullanıcı Adı 
4. E-Reçete Şifresi 
5. Branş Kodu 
6. Diploma-Sertifika Bilgileri 

 

http://www.druz.com.tr/
http://www.erecete.net/
mailto:info@druz.com.tr
http://www.erecete.net/
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▪ E-İmza Pin Kodu 
 
Elektronik İmza aldığınızda, firma tarafından USB Dongle’ınızın kullanılabilmesi için 
tarafınıza verilen bir koddur. Tıpkı telefonlardaki Pin kodu gibidir. Aynı zamanda 
elektronik imzanızın PUK kodu da mevcuttur. 3 defa yanlış pin kodu girmeniz durumunda 
elektronik imzanız bloke olacaktır. Bu durumda puk kodunu kullanarak ya da ilgili 
firmaya e-posta atarak bloke işlemini kaldırabilirsiniz. Pin Kodu iki farklı şekilde 
kullanılabilir: Birincisi, e-reçete yazacağınız programı her açtığınızda reçete yazma işlemi 
sırasında bir defaya mahsus pin kodunu girmek şeklinde olabilir. İkincisi de, işyeri hekimi 
bilgileri kısmında bir defa girerek sürekli kullanmak şeklinde olabilir. 
 

▪ Tesis Kodu 
 
Yukarıdaki 3. Maddede bahsedilen Medula girişi yaptıktan sonra 11XX9903 şeklinde 
listelenen koddur. Eğer birden fazla ilde işyeri hekimliği sözleşmeniz varsa hizmet 
verdiğiniz ile ait tesis kodunu girmeniz gerekmektedir.  
 

▪ E-Reçete Kullanıcı Adı 
 
E-Reçete kullanıcı adınız T.C Kimlik numaranızdır. Kendi kimlik bilgilerinizi kaydederken 
girdiğiniz T.C kimlik numaranızın doğru olması önemlidir. Çünkü sistem, girdiğiniz T.C 
kimlik numaralarınızı E-İmzanızdaki T.C kimlik numarasıyla karşılaştırarak e-Reçeteyi 
onaya göndermektedir. Eğer eşleşme olmazsa E-Reçete de gönderilemeyecektir. 
 

▪ E-Reçete Şifresi 
 
E-Reçete şifresi Medula sistemine girerken oluşturmuş olduğumuz şifredir. Yukarıdaki 
aktivasyon koduyla e-posta adresinize gelen ve https://medeczane.sgk.gov.tr/doktor/  
adresine girip değiştirdiğiniz paroladır. 
 

▪ Branş Kodu 
 
Branş kodu, işyeri hekimliği üzerinden E-Reçete yazacak olan hekimin uzmanlık alanıdır. 
Açılan listeden size uygun bir uzmanlık seçmelisiniz. 
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▪ Sertifika ve Diploma Bilgileri 
 
Bu alanın doldurulması e-Reçete için zorunlu değildir. Ancak e-Reçete herhangi bir 
nedenle yazılamadığı durumlarda, reçetenin yazıcı çıktısı üzerinden alınabilmesi için 
gerekecektir. Bu durumlar için, kaşe bilgilerini içerecek şekilde bu alanın doldurulması 
gerekir. 
 
 
C-) Program Ana Ekranı 
 
Program açıldığında, elektronik imzanızı otomatik olarak algılayacak ve ekranın üst 
kısmına “Sayın… kartınız şu anda aktif” yazısı gelecektir. Ana ekranda hizmet verdiğiniz 
personel sayısını, firma sayısını, Medula sistemine gönderdiğiniz başarılı e-Reçete sayısını 
ve gönderemediğiniz e-Reçete sayısını gösteren bilgi ekranları mevcuttur. 
Ayrıca ekranın alt kısmında yazılım programının lisans sahibini ve kalan lisans süresini 
görebilirsiniz. Yine ana ekranda e-imzanızın geçerlilik süresini gösteren bilgi de, e-
imzanız bilgisayara takılı olduğu müddetçe ekrana gelecektir. 
 
Ekranın sol tarafında sekiz ikondan oluşan menü kısmı yer almaktadır. Bu menülere 
tıklandıkça ilgili menüyle ilgili işlem yapabileceğiniz ayrı bir pencere açılacaktır. Ekranın 
sağ üst köşesinde program ayarlarıyla ilgili bir ikon bulunmaktadır.  
 

 
 
 
D-) Kişi Kayıt Ekranı 
 
Kişi kayıt ekranında ilgili alanlar doldurulduktan sonra, “Kaydet” tuşuna basılarak kayıt 
tamamlanır. Tamamlanan kayıt sağdaki kısımda listelenir. 
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E-) Şirket (Firma) Kayıt Ekranı 
 
Hizmet verilen şirketlerin tanıtımının yapıldığı ekrandır. Tanıtımı, ana şirket ve alt 
şirketleri şeklinde yapabilirsiniz. 
 

 
 
 
F-) Toplu Şirket ve Personel Aktarımı 
 
Bu bölümden hem firma (şirket) ve hem de personel bilgilerinin toplu aktarımları 
yapılabilir. Bu işlem için, aktarmak istediğiniz dosyayı seçerek “Aktar” tuşuna basmak 
yeterli olacaktır. 
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G-) E-Reçete Yazma İşlemi 
 
Bu bölümde önce e-reçete yazılacak olan kişi (personel) bilgileri “Ara” butonuna 
tıklanarak ekrana çağırılır. Önce alttaki “kaydet” tuşuna basılarak protokol numarası 
oluşturulur. Daha sonra; sağdaki ilaç bilgileri kısmından, yazılacak olan ilaçlar aranıp, 
“ekle” tuşuyla alttaki gride eklenir. Teşhis kısmından, girdiğiniz ilaca/ilaçlara uygun 
teşhisler seçilerek gride eklenir. Eğer ilaç-tanı eşleştirmesi yapmışsanız, eklediğiniz ilaca 
eşleştirdiğiniz tanı otomatik olarak eklenecektir. Ayrıca en sık yazdığınız ilaçlar, arama 
kısmında en üst kısma gelecek ve o ilacı kaç kez yazdığınızı görebileceksiniz. 
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H-) E-Reçete Kodu Oluşturma 
 
Yazdığınız reçetenin e-Reçete kodunun alınabilmesi için “SGK’ya gönder” tuşuna 
basmanız yeterlidir. Gönderme işlemi başarılı olduğunda size 6 haneli bir kod gelecektir. 
SGK onay kodu aldığınız bir reçeteye ilaç ilavesi veya ilaç ve tanı silme işlemi 
yapacaksanız; mevcut SGK kodunun iptal edilerek, yeniden SGK kodu onayı almalısınız.  
 
Bu işlem için iki farklı kullanım şekli söz konusudur: Bunlardan birincisi, “iptal sil” tuşuna 
basarak SGK tarafından oluşturulmuş olan e-Reçete kodunun iptalini sağlamalısınız. Daha 
sonra ilaç ilavesi veya ilaç ve tanı silme işlemini gerçekleştirip, tekrar “SGK’ya gönder” 
tuşuna basarak yeni bir e-Reçete kodu almalısınız. İkinci bir kullanım şekli ise; ilaç 
ilavenizi veya ilaç ve tanı silme işlemini yaptıktan sonra ekrana gelecek uyarılara “evet” 
diyerek eski e-Reçete kodunu silme ve yenisini oluşturma işleminin, program tarafından 
otomatik olarak yapılmasını sağlayabilirsiniz. 
 
E-Devlet Kapısı https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden girerek “SGK Cep Telefonu 
Bilgisi Beyan” başlığı altındaki cep telefonu kısmında cep telefonunuzu kaydederseniz, 
e-reçete ile yazılan ilaçlarınızın barkod kodu, yazılan ilaçlarınız ve reçete tarihi bilgileri 
SMS olarak cep telefonunuza ücretsiz olarak gelecektir. 
 

 
 
 
I-) E-Reçete Yazdır 
 
Yazmış olduğunuz e-Reçeteyi yazıcı çıktısı olarak yazdırabilirsiniz. Bu işlem için “yazdır” 
tuşuna basınca, açılan pencereden ön izleme ikonuna tıklayınız, açılan son pencereden 
yazdır tuşuna basınız. 
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İ-) E-Reçete Mail Gönder 
 
Yazmış olduğunuz e-Reçeteyi istediğiniz herhangi bir mail adresine gönderebilirsiniz. Bu 
işlem için “yazdır” tuşuna basınca, açılan pencereden “Mail Gönder” ikonuna tıklayınız. 
(Reçete yazdığınız kişinin mail adresi sistemde tanımlıysa, adres kısmı otomatik olarak 
dolacaktır). “Gönder” tuşuna basarak işlemi tamamlayabilirsiniz. 
 

 
 
 
J-) E-Reçete Raporları 
 
Yazmış olduğunuz e-Reçeteleri listeleyebilirsiniz. Tarih bazında, SGK gönderimi başarılı 
olmuş ve olmamış kriterlerine göre sorgulama yapabilirsiniz. Listeyi yazdırabilir veya 
başarısız reçeteleri yeniden SGK Medula sistemine kod almak için gönderebilirsiniz. 
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K-) İlaç Listesi (Datası) 
 
Sistemde tüm ilaçların listesini barkod numaralarıyla birlikte görebilirsiniz. İlaçlara, tanı 
eşleştirmesi yapabilirsiniz. En sık yazdığınız ilaçların kaç kez yazıldığını ve görebilirsiniz. 
En sık yazdığınız ilaçlar, listenin en üst kısmına gelecektir. 
 

 
 
 
L-) İlaç Datası Güncelleme  
 
İlaçlarınızı istediğiniz zaman güncelleyebilirsiniz. Bu işlem için “İlaç Güncelle” ikonunu 
tıklayınız. Eğer güncellenmesi gereken bir ilaç varsa, otomatik olarak güncelleme işlemi 
başlatılıp bitirilecektir. 
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M-) Ayarlar (Yedekleme ve Güncelleme) 
 
Ayarlar kısmından, programınızda yaptığınız işlemleri yedekleyebilirsiniz. “Yedekle” 
ikonuna tıkladığınızda, verilerinizi programın kurulu olduğu dizindeki data klasörüne 
otomatik olarak yedeklenecektir. Yedekleme dosyalarınızı sık aralıklarla başka 
yedekleme sistemlerine de yedeklemeniz gerekmektedir. 
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N-) Ayarlar (Temalar) 
 
Ayarlar sekmesinden “temalar” ikonunu tıkladığınızda, ekrana 47 farklı tema seçeneği 
gelecektir. Bunlardan tercih ettiğiniz temayı seçtikten sonra “kaydet” tuşuna basmanız 
yeterli olacaktır. 
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