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“E-reçete” dönemi, 
Temmuz 2012’de başlıyor!

Eskişehir ve Konya’daki pilot 
uygulamanın ardından Temmuz 
2012’de zorunlu olarak “e-reçete”ye 
geçilecek. Hastanelerde reçete, 
artık kâğıtlara yazılmayacak. 

Hastanelerde reçete, artık kâğıtlara 
yazılmayacak. Sağlık Bakanlığı ve 
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK), 

ortak yürüttüğü, Eskişehir ve Konya’daki 
pilot çalışmalardan sonra elektronik reçete 
“e-reçete” uygulaması,  1 Temmuz 2012’den 
itibaren zorunlu olarak tüm Türkiye’de 
başlatılacak. Projeyle,  yanlış ilaç yazımı, 
sahte reçete düzenlenmesi ve reçetelerin 
kaybolması gibi sorunların ortadan 
kaldırılması hedefliyor. “E-reçete”nin, yılda bir 
milyar TL’lik ilaç yolsuzluğunu engellemesi 
bekleniyor.

Reçetelerin elektronik olarak yazılarak 
oluşturulması ve yine elektronik yolla 
gönderiminin yapılmasını içeren proje 
kapsamında aile hekimlerinin yazacağı 
e-reçeteler, web servisleri yolu ile aynı 
anda hem SGK hem de Sağlık Bakanlığı’na 
gönderilerek kaydedilecek. Kaydedilen 
elektronik reçetelere eczaneler tarafından 
ulaşılarak ilaçların temin edilmesi için gerekli 
işlemler SGK tarafından yürütülecek. SGK 
yazılan bütün reçeteleri kayıt altına alacak.

Proje kapsamında, aile hekimleri ve SGK’ya, 
MEDULA (MEDikal ULAk) sistemi üzerinden 
fatura gönderen 2. ve 3. basamak hastaneler 
ile eczaneler arasında ortak bir ağ kurulacak. 
Bu ağ sayesinde doktorun bilgisi dışında ilaç 
yazılamayacak. Sahte ya da hekimin bilgisi 
olmadan yazılan reçeteleri ortadan kaldırmayı 
hedefleyen e-reçete sistemini kullanacak 
hekimler, SGK’nın sitesinden şifrelerini 
alacak. Böylece şifresi olmayanların sisteme 

girmesine izin verilmeyecek. SGK, doktorların 
ne kadar ilaç yazdığı, daha çok hangi ilaçları 
yazdığı, hangi eczanelerden hastaların ilaç 
aldığı gibi istatistik bilgileri de tutabilecek.
Sağlık Bakanlığı ayrıca, e-reçeteleri bugüne 
kadar olduğu gibi bundan sonra da Aile 
Hekimlerinin performans ölçümlerinde 
değerlendirileceğini belirtti. Başta Aile 
Hekimliği Bilgi ve Yönetim Sistemleri 
(AHBS) olmak üzere ilgili diğer otomasyon 
sistemlerinde yapılacak düzenlemeler, 
gönderim ekranları ve bilgi formatları 
Bakanlığın Sağlık Bilgi Sistemleri Genel 
Müdürlüğü tarafından hazırlanıp ilgililere 
gönderilecek ve http://www.saglik.gov.tr ve 
http://www.e-saglik.gov.tr adreslerinden de 
güncel olarak yayınlanacak.

E-reçete projesi de dahil olmak üzere sağlık 
alanında kullanılan tüm bilgi ve otomasyon 
sistemlerinin kurgulanmasında Bakanlıkça 
oluşturulan Sağlık Kodlama Referans Sistemi 
(SKRS) dışında başka bir kodlama sisteminin 
kullanılmayacak.

Türkiye’de yılda yaklaşık 340 milyon reçete 
yazılıyor. 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu 
Kanunu’na konulan ek maddeyle yazılan 
reçetelerin 30 ildeki depolarda 5 yıl saklanma 
süresi beş yıla çekilmişti. Davalık durumu olan 
reçeteler için 5 yıl sınırlaması 

http://www.bilisimdergisi.org/s145


