






-İlk önce BELGE İŞLEMLERİ-FATURA OLUŞTUR sekmesinden keseceğiniz 
her fatura için ayrı ayrı taslak fatura oluşturun.



TASLAK FATURA OLUŞTURMA ADIMLARI





Satır eklendikten sonra oluştur tuşu 
tıklanarak taslak fatura oluşturulur.

Eklenen satır içerisine ilgili fatura 
türü ve adedi yazılır.

Miktara 1 yazılır
Birim için Adet işaretlenir

Kdv oranı; 
-ilaç için %8

-Ecz. Hizmet bedeli ve Majistral
ilaç için %18 seçilir.

NOT: Medikal 
faturalarda hasta 

bezleri içinde 
satır eklenir ve 
kdv %18 seçilir.



5.000/30.000 Taslaklar sekmesi tıklanır, tarih seçilir, SORGULA tuşu tıklanarak 
oluşturduğumuz taslak faturaya ulaşılır. 

MEDULA ekranındaki fatura numarası kısmına aşağıda oluşturduğumuz taslak 
faturadaki GIB le başlayan numara girilerek fatura sonlandırma İşlemi yapılır.



Döküm özetindeki bilgiler
e-fatura dönüşüm tablosundaki ilgili 

alanlara yazılarak kdv siz tutarlar 
hesaplanır.

Çıkan sonuçlar taslak faturada
birim fiyat sekmelerine girilir.

Tutarları aktarırken kuruşların virgül 
ile ayrıldığına dikkat ediniz.



Oluşturduğumuz taslak fatura seçilerek DÜZENLE tuşu tıklanır. Açılan taslak 

faturada MEDULA sisteminden sonlandırdığımız fatura dökümündeki 

bilgiler yapılan birim fiyat hesaplaması sonrası ilgili alanlara girilir.



1.Satır: Hesaplanan kdv’siz reçete birim fiyatı girilir ve %8 kdv oranı seçilir. 
2.Satır: Döküm özetinde %18 kdv’li Majistral reçete varsa kdv’siz birim fiyatı girilir ve %18 
kdv oranı seçilir. (Döküm özetinde %18 li reçete bedeli yoksa satır eklemeye gerek yoktur.)
3.Satır: Hesaplanan kdv’siz eczane hizmet bedeli birim fiyatı girilir ve %18 kdv seçilir.

Satır 
ekleme

Kdv oranlarıBirim fiyat

Tutarlar kontrol edilir ve kaydet butonu tıklanır.

NOT BÖLÜMÜNE;
-Yazı ile ödenecek tutar
-Döküm No
-İskonto tutarı
-Elden tahsil edilen ilaç katılım payı
-Elden tahsil edilen muayene katılım payı
-Elden tahsil edilen reçete katılım payı
-Maaştan kesilen ilaç katılım payı 
tutarları YAZILMALIDIR.



GIB onayına gönderilmeden önce ilgili taslak seçilerek GÖRÜNTÜLE tuşuna basılır,
Son kontroller yapılır. Eğer faturada düzeltilecek bir hata varsa DÜZENLE tuşuna 

basılarak yapılır.

Tüm bilgiler doğruysa GIB İMZA tuşuna basılır, sistemde kaydettiğimiz cep telefonuna 
onay şifresi gelecektir. Bu şifre girildiğinde FATURA ONAYLANMIŞ olacaktır.





İndirilen faturadan 3 nüsha çıktı alınır.
2 nüshası ıslak imza ve kaşe yapılarak
SGK ya teslim edilir.
3. Nüshayı saklamayı unutmayınız.


