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01.01.2016 tarihi itibari ile e-recete '' Güvenli Elektronik İmza''  uygulaması zorunlu hale getirelecektir. Bilgi 
işlem ve Sorumlu personellerimizin hastanede recete yazan hekimlerimizi belirleyip, kısa zamanda Kamu 
sm ye başvuru yapılarak E-imzalarının çıkarılması gerekmektedir.  

Ekte sizlere e-imza kurulumlarının nasıl yapılacağı, Kamu SM den e-imzanın haberleşilmesi için hangi 
dosyaların indirileceği ve 01.01.2016 tarihinde zorunlu olacak e-imzanın sgk tarafından duyurusunu 
paylaşacağım.   

e-imza kart okuyucu driver indirilecek link ; 

http://www.kamusm.gov.tr/islemler/surucu_yukleme_servisi/  

Bu adresten aşağıdaki seçimler yapılacaktır. Tüm Kartlar ACS 38TUSB - Beyaz ve Akis Alıllı kart seçeneği 
işaretlebecek. Dikkat edilecek husus kurulacak pc işletim sistemi ne ise ona göre indirme gerçekleşecektir. 

Örneğin ; İşletim sistemi : Windows - Versiyon : 7 - Tipi : 64 seçilip sürücüleri göster seçilerek ilgili setupları 
indirip tüm çalışan bilgisayarlarda    kurulması gerekmektedir. 
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ÖNEMLİ...!!!!  

Bilgi İşlem Personelinin Tüm sunuculara çalışan kaç adet tomcat var ise buradaki config dizini altına  
aşağıdaki Linkte paylaştığımız  '' TUBİTAK '' klasörünü atmaları gerekmektedir.  

http://www.sisoft.com.tr/download/tubitak.rar 

 

Not: Menü - Kontrol Paneli - Program Parametreleri  kısmında SGK Recetelerinde e-imza  zorunlu ve e-
imza kullan seçeneğini mutlaka aktif hale getirmeniz gerekmektedir. 

Ayrıca  Çanakkale, Ordu, Balıkesir ve Bize Bağlı il genelindeki Birlik hastanelerin ise ; 

Menü - Yeni Hastane Tanımları - Hastane Birlikleri ekranında, Sgk recete gönderiminde e-imza 
kullan seçeneğinin aktif olması gerekmektedir. 

E-RECETE KULLANILACAK EKRAN HAKKINDA.... 

Daha önce reçetelerini e-imza ile göndermemiş hastanelerimiz yukarıda ki işlemleri tamalandıktan sonra 
aşağıda ki linkten e-reçetenin hangi ekran üzerinden  nasıl göndereceği bilgisine ulaşabilirler. 

http://www.sisoft.com.tr/haber/page?dergi=15&SYF=Detay&hb=2031 

Doktor Poliklinik İşlemleri ekranında İlaç reçetesi Ctrl+R menüsünden reçete ekranı açılır. 

İlk önce Hekimin şifresi ile giriş yapılır. Daha sonra pc'ye takılı olan e-imza şifresi ile e-recete gönderimi 
sağlanır. 

 

Not: 01.01.2016 Tarihi itibari ile e-reçete gönderimlerinde XML'ler  gönderilmeden önce Elektronik imza ile 
imzalanmaktadır. Geçiş sürecinde hekimlerin E-İmzalarında Sorun olması durumunda Personel Kartında / 
İmza sekmesinde Bılunan "E-İmza Kullanır" Parametresi kaldırılarak İmzasız reçete işlemlerine devam 
edilir. İmzasız reçete gönderimi için programdan izin verildiği gibi SGK dan da gün bazlı izin alınması 
gerekmektedir.  

SGK Tarafından Yapılan Duyuru Yazısı ; 

27.07.2015 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun www.sgk.gov.tr adresli web sayfasında yayınlanan 
duyuruda: 

"E-reçete uygulamasına 01.07.2012 tarihinde başlanıldığı, 15.01.2013 tarihi itibariyle de zorunlu olduğu; 

Kurum tarafından bedelleri karşılanan tüm reçetelerin ancak % 85'inin e-reçete olarak düzenlendiği; ancak 
bir kısım sağlık hizmeti sunucularının MEDULA-Eczane sisteminin düzenli çalışmasına rağmen e-reçete 
üretmediklerinin tespit edildiği; konu hakkında gerekli çalışmalar yapıldığı; 

E-reçete uygulaması ile ilgili Kurum web servislerinde yayımlanan tüm duyuruların geçerli olduğu; elektronik 
ortamda yazılan reçetelerin 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ile yapılan düzenleme kapsamında, ıslak 
imzaya eşdeğer hukuki geçerliliği olan e-imza prosedürü ile imzalanması gerektiği; 

E-reçete sisteminin "Güvenlikli Elektronik İmza" uygulamasına açık olduğu ve bir kısım sağlık hizmeti 
sunucuları tarafından da aktif olarak kullanıldığı; halen hekimler tarafından "SGK KURUMSAL HEKİM 
ŞİFRESİ" alınarak devam eden e-reçete düzenlenmesinde 01.01.2016 tarihinde "Güvenlikli Elektronik 
İmza" uygulamasına zorunlu olarak geçileceği; 

Kurum mevzuatı doğrultusunda e-reçete olarak düzenlenmesi mümkün olan tüm reçetelerin aynı zamanda 
"Güvenlikli Elektronik İmza" ile de imzalanmış olması halinde bedellerinin karşılanması mümkün olabileceği" 
belirtilmektedir. 

01.01.2016 tarihinden sonra sıkıntı yaşamamak için konuya duyarlı olup, gerekli eksikliklerinizi 
tamamlamanız gerekmektedir.  Bu nedenle Aktif olan Son SisoHBYS sürümünün sisteme yüklenmiş 
olması gerekmektedir. 
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