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E-REÇETE TANIMI

Elektronik Reçete, elektronik ortamda düzenlenmiş ve e-imza ile imzalanmış reçetedir.

MEVCUT DURUM

Şu an sağlık hizmet sunucularında kullanılan e-reçete Sosyal Güvenlik Kurumunun
yönetiminde olup sadece GSS kapsamındaki reçeteler için kullanılmaktadır.

Bu sebeple kesin bir veri bulunmamakla beraber İTS elden satış rakamlarına bakıldığında
(2017 itibariyle) % 18 oranında veri kaybı vardır.

SGK’nın e-reçete yagınlık oranı % 84 civarında olduğundan halen % 16 civarında matbu reçete
bulunmakta ve bunlar eczanelerde medulaya kaydedilmekte olup Bakanlığımıza
bildirilmemektedir.

Özetle;Bakanlığımız açısından reçete konusunda ülke çapında veri kaybı % 34’dür.

Bu sebeple tüm sağlık hizmet sunucularınca kullanılacak, Bakanlığımız yönetiminde, geri
ödemeden bağımsız, tüm vatandaşlarımızı kapsayan bir e-reçete sistemine ihtiyaç
duyulmaktadır.

E-REÇETE NEDİR?
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KAZANIMLAR

Tüm hekimlerin (işyeri hekimleri, 
muayenehaneler, kurum poliklinikleri vb.) ücretsiz 
olarak ulaşabileceği web tabanlı bir uygulama 
olacaktır. HBYS ve AHBYS’ler ile tam entegre 

olacağından hekimler tarafından mükerrer veri 
girişi yapılmayacak bir uygulama olacaktır.

Bakanlığımızca tüm hekim ve eczacılarımıza 
ulaşabileceğimiz bir ara yüzümüz olacaktır.

Eczanelerde reçeteli ilaç satışını sağlayacak 
bir uygulama olacaktır.Sağlık politikaları belirlemede hekim, eczacı, 

reçete, ilaç firması, eşdeğer ilaç vb. gibi tüm 
verilerin beraberce değerlendirilebilecek bir 
veri tabanına sahip olunacak. HBYS ve AHBS’lerden sağlık.net’e gelen veri ile 

eczanelerden karşılaşan reçete verilerinin 
karşılaştırılması mümkün olacaktır. S.B. e-reçete uygulaması ile e-nabız gibi sağlık verisi 

sunulan platformlarda sağlık profesyonellerine ve 
vatandaşlarımıza eksiksiz bilgi sunulacaktır.
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Mevcutta; sağlık hizmet sunucularının her biri lokal yazılımlar üzerinden e-reçete hizmetlerini
karşılamakta ve lokalda toplanıp kaydedilen bilgiler web servis ile Bakanlığımıza ve SGK’ya
iletilmektedir. Yeni e-reçete modeli ise merkezi bir yazılım olup bu modeli tercih zorunluluğu
şunlardır:

1) Kişisel Sağlık Verilerinin Güvenliği : Bilindiği üzere lokalde reçete verilerinin muhafazasına dair
endişeler her zaman yüksektir. (HBSY’ler el değiştiğinde diğerine verileri intikal ettirmeyebiliyor, verileri ticarileştirebiliyor)

2) Kontrol mekanizması: Bilindiği üzere zaman zaman reçetelere dair kriterler getiriliyor. Bu kriterlerin
her seferinde web servis değişikliği ile sahaya uygulatılması zaman alan ve zor ve masraflı bir metod
olup bunun yerine merkezi bir ekrandan kriter belirlenmesi çok pratik. Örnek: Renkli reçetelerde
hekim önünde doz kontrolü yapılmaktadır. Bu imkan zamanla tüm reçete tipleri için getirilebilir.

3) Vatandaşın Reçete Verilerine Kolay Erişimi: Vatandaşımız hangi sağlık tesisine müracaat ederse
etsin onam vermesi durumunda (başka sağlık kurumunda düzenlense dahi) geçmiş reçete-rapor
bilgilerine hekimler hiçbir zorluk olmadan ve ekstra uygulama açmadan ulaşabilecektir. Vatandaşımız
kendi reçetelerine de yine rahatlıkla ulaşabilecektir.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

NEDEN MERKEZİ MODEL ?
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4) İlaç Bilgilerinin Sağlık Profesyonellerine Doğru ve Güncel Sunulması: İlaç bilgilerinin merkezden
sunulması durumunda güncel tutulabilmesi daha kolaydır. Örnek; ilaç-ilaç etkileşimi, ilaç-gıda
etkileşimi, İlaç bilgilerinin (küb-kt, fiyat, eşdeğer vb) ve sut ödenebilirliği,

5) Klinik Karar Destek: Klinik karar destek yapıldığında tanı-tedavi verisini e-nabıza göndermesini
zorladığımız bir HBYS ya da AHBS üzerinden reçete tanzim edilirken tanı-tedavi uygunluk protokolünü
merkezi olarak rahatlıkla zorlarız.

6) Ekstra Sunulabilen Ücretsiz İmkanlar: Vatandaşımıza ve sağlık profesyonellerine ücretsiz sunulabilen
ekstraları bu modelde uygulamak çok daha kolay ve maliyetsizdir. Örnek: SMS hizmeti, cep
telefonundan dahi mobil imza ile reçete tanzim edilebilme imkanı, ekstra uygulama satın almadan
web sitesi üzerinden reçete tanzim edilebilmesi

7) En önemlisi de merkezde toplanan reçete verilerinin yüksek doğruluğu ve sağlık politikalarında
yönlendiriciliğin isabeti

ÖZETLE: Her bir yazılımın sahadan veri toplamasının veri güvenliği sakıncaları yanında merkezden
komuta edilen bir ekranın her türlü gelişim ve uygulama için çok daha kullanışlı olduğu muhakkaktır.
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PROJE TAKVİMİ

17.03.2017 tarihinde açılan Renkli 
Reçete Uygulaması kırmızı ve yeşil 
reçeteler ile başlatılmıştır.

1

2

3

Renkli reçete uygulamasında günde 
yaklaşık 35.000 reçete kaydedilmekte 
bunların %75 i hekimlerimiz tarafından 
e-imza ile imzalanmakta, %25 u matbu 
olarak geldiğinden eczacılarımız 
tarafından kaydedilmektedir.

RR uygulamasında yaklaşık 115.000
hekim ve 25.000 eczane işlem 
yapmaktadır. 73 HBYS ve AHBYS 
entegre olmuş, 20.000 sağlık tesisi 
sisteme dahil edilmiştir.
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Mor ve turuncu reçeteler sisteme 
28.11.2017 tarihli Genelge ile dahil 
edilmiştir. Bu yaygınlaştırmanın 
ardından hemofili hastalarının il sağlık 
müdürlüğünden hemofili takip karnesi 
temin etme zorunluluğu kaldırılmış ve 
vatandaşımız büyük rahatlığa 
kavuşmuştur.

Renkli Reçete uygulamasının gösterdiği 
başarının ardından aynı platform 
üzerinden tüm reçetelerin 
kaydedilmesine yönelik Sağlık 
Bakanlığı e-reçete projesi başlatılmıştır.

PROJE TAKVİMİ
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Bakanlık Makamının 05.03.2018 tarih 
ve e.671 sayılı Olurları ile Sağlık 
Bakanlığı      e-reçete Projesinin tüm 
yurtta ve tüm reçeteleri kapsayacak 
şekilde yaygınlaştırılması 
talimatlandırılmıştır.
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Proje kapsamında yazılım üzerinde gereken değişiklikler yapılarak proje aşağıdaki
tesislerde pilot uygulamaya (*) açılmıştır:

PİLOT ÇALIŞMALAR

Herhangi bir e-reçete yazılımına sahip olmayan Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğü için test uygulaması başlatılmıştır.

(*) Pilot çalışmalar en yaygın HBYS’ler üzerinden, il ve hastane yönetimleri muvafakatinde
sürdürülmektedir. Halen eş zamanlı olarak Akgün, Ventura, Sisoft, Kardelen firmaları ekseninde Çorum,
Ankara, Tokat, Bolu illeri üzerinde çalışılmaktadır.



PİLOT UYGULAMA RAPOR EKRANI
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HEKİMLER

Tüm hekimler için standart bir reçete ekranı sunulmaktadır.

Hekime özel bildirim, uyarı, kutlama vb. iletişim ekranı
mevcuttur.

Hasta onayı ile herhangi bir sağlık tesisinde (özel kurumlar
dahil) oluşturulan hastaya ait reçete ve rapor bilgilerine tek
ekrandan ulaşım imkanı sunulmaktadır.

Hızlı reçete kayıt imkanı vardır.

Her hekime özel ekran sunulduğundan kamudan ayrılması ya da
kamuya atanması durumunda verileri değişmemektedir.
Hekimler reçete işlemlerine dair tüm geçmişlerini tesisten
bağımsız da görebilmektedir.

SEKTÖREL ETKİ ANALİZİ
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ECZANELER

Eczanelere sunulan standart bir reçete karşılama ekranı vardır.

Eczanelerin dilemesi durumunda reçete karşılama ve İTS bildirim
işlemleri web servisle de sunulacaktır.

Eczaneye özel bildirim, uyarı, kutlama vb. iletişim ekranı mevcuttur.

Eczanelerce elektronik ortamda tutulması gereken reçete ve ilaç
bilgileri bu sistem üzerinde otomatik olarak tutulacaktır.

İL SAĞLIĞI VE BAKANLIK EKRANLARI

Yönetim paneli üzerinden her türlü karar destek ekranı sunuculacaktır.

SEKTÖREL ETKİ ANALİZİ
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SAĞLIK TESİSLERİ

Tesislere yeni atanan hekimlere ve HBSY firmasının
değişmesi durumunda sağlık tesisindeki tüm hekimlere
verilmesi gereken reçete modülü eğitimi gereksinimi ortadan
kalkacaktır.

Hastaya SMS ile reçete numarasının gönderilmesi sistem
tarafından yapılacağından sağlık tesisleri açısından söz
konusu işlemler için ek yazılım ve SMS maliyeti
oluşmayacaktır.

Yazılım firmasının değişmesi durumunda sistem aksaklığı ya
da veri transferi sorunu ortadan kalkacak.

Başhekimler için yönetim ekranı olacaktır.

SEKTÖREL ETKİ ANALİZİ
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HASTALAR

Bazı sağlık tesislerinde uygulanmakta olan reçete numarasının SMS
ile gönderimi tüm sağlık tesisleri için standart bir uygulama haline
geleceğinden hastaların eczanelerde karşılaştıkları reçete
numarasının okunamama problemi ortadan kalkacaktır.

E-nabız, İTS portalı ve e-devlet üzerinden özel kurumlar dahil tüm
reçetelerini görüntülenebilecektir.

Kendilerine ait reçete bilgilerini onaylamaları durumunda hekimlerin
bu bilgileri görüntüleyebilmeleri sağlanacaktır.

SEKTÖREL ETKİ ANALİZİ
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