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1- Manuel Sgk ve manuel renkli reçete 
 

• İlk olarak manuel renkli reçete, renkli reçete sistemine işlenip 
kaydedilir. (Böylelikle hastanın daha önce ilaç alıp almadığının 
kontrolü sağlanmış olur.) Karekod ya da karekodlar renkli reçete 
sistemine okutulmadan, medulaya manuel reçete işlenir. Karekod 
sonlandırma meduladan yapılır. Medula sistemi bize 7 karakterli bir 
reçete numarası oluşturur. Daha sonra renkli reçete sistemindeki 
reçetelerim bölümünde bulunan, kaydettiğimiz reçetenin, medulayı 
içe aktar bölümüne, bu 7 karakterli numarayı yazıp karekodların 
buraya çekilmesi sağlanır. Kayıt işlemimiz tamamlanmış olur. 



2- E-reçete Sgk ve manuel renkli reçete 
 

• Yine ilk olarak renkli reçete, renkli reçete sistemine işlenip 
kaydedilir.(hastanın mevcut ilacı olup olmadığı kontrol edilir.)Sonra 
Medulaya e-reçete işlenir ve karekod sonlandırma işlemi yapılır.Daha 
sonra ise renkli reçete sistemindeki, reçetelerim bölümünde 
kaydettiğimiz reçetenin, medula içe aktar kısmına 6 karakterli e-reçete 
numarası yazılır ve kayıt işlemi tamamlanır. 



3- Manuel Sgk ve renkli e-reçete 
 

• Yine ilk olarak renkli reçete kaydı yapılacaktır. Renkli reçete kaydı 
yapılırken medulada olduğu gibi renkli reçete sistemi e-reçete kayıt 
bölümüne T.C. numarası  ve 8 karakterli renkli e-reçete numarası 
yazılıp reçete kaydedilir. Daha sonra medulaya manuel reçete kaydı 
yapılıp karekodlar meduladan sonlandırılır. Renkli reçete sistemindeki 
reçetelerim bölümünden renkli reçeteye ulaşılarak meduladan alınan 
7 karekterli numara ile içe aktar yapılıp kayıt tamamlanır. 



4- E-reçete sgk ve renkli e-reçete 
 
• Burada sadece medula kaydı yapılır. Renkli reçete otomatik olarak 

renkli reçete sistemine kayıt olur. Başkaca herhangi bir işlem yapmaya 
gerek yoktur.  



5- Elden satılan manuel renkli reçete 
 

• Manuel olarak girilen renkli reçetede sgk reçetelerinden farklı olarak, 
ilaç yada ilaçların karekodu renkli reçete sistemine direkt olarak 
okutulup sonlandırma işlemi yapılır. 



6- Elden satılan renkli e-reçete 
 
• Renkli e-reçete sisteme işlenip, karekodlar okutulup satış sonlandırılır. 


