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GeriyeDönükProvizyonSüresi

20.03.2022 itibariyle hasta kabul işlemlerinde geriye dönük ayaktan takip (bağlı olup
olmamasına bakılmaksızın) ve yatan ilk takip alınması ile ilgili düzenlemeler :

• Geriye dönük 10 gün için takip alınabilecektir.

• 10 ila 105 gün arasında hastaya ait aynı tarih, aynı branş, aynı tedavi türünden
alınıp silinmiş takibi varsa geriye dönük takip alınabilecektir.

• 10 ila 105 gün arasında hastaya ait silinmiş bir takip yoksa ilgili SSGM’ye başvuru
yapılması ve ilgili SSGM’nin geriye dönük takip alma tanımlaması durumunda
takip alınabilecektir.



Vaka
Bilgileri

• Provizyon sırasında olay bilgilerine ait il ve ilçe
bilgileri gönderilmelidir.

• İlçe Kodu olarak Mernis ilçe kodları kullanılmalıdır.

• 01.05.2022 tarihi itibariyle zorunlu hale gelecektir.



Dönem Ödeme Görüntüleme



Tüp Bebek

• Sağlık Uygulama Tebliği İnvitro fertilizasyon (IVF) maddesi "IVF tedavisine başlanan
kadının IVF uygulama tarihinde (embriyo transferinin yapıldığı tarih) 40 yaşından
büyük olması durumunda, IVF tedavisine ait bedeller Kurumca karşılanmamaktadır.

• Ancak kadının 40 yaşından küçük olduğu tarihte düzenlenmiş geçerli sağlık
raporunun bulunması ve rapor tarihinden itibaren 30 gün içinde embriyo transferinin
gerçekleştirilmiş olması durumunda, IVF tedavisine ilişkin sağlık hizmetleri Kurumca
karşılanır." hükmü doğrultusunda hizmet kaydı yapabilmek için “k-Rapor tarihinden
itibaren 30 gün içerisinde gerçekleştirilen embriyo transferi” özel durum bilgisi
kullanılması gerekmektedir.



YapılanBazıDüzenlemeler-1

Vefatkayıtları

01.03.2022 işlem tarihi itibari ile UKS(AKS-KALÇA-TAVI-ICD) formunu dolduran
hekim ile hizmet kaydında gönderilen hekimin aynı olması gerekmektedir.

Customer5

01.01.2022 tarihi itibari ile diş taahhüt işlemleri servisi işlemlere kapatılmıştır.

15.03.2022 tarihi itibari ile Kişi Vefat kayıtlarında "ölüm saati", "ölüm belgesi adı" ve
“ölüm belgesi içerik” bilgileri alınmaya başlanmıştır.

Genetik İşlemlerde SUT' ta belirlenen işlemlerde Gen Bilgileri alınmaya başlanmıştır.
Kişiye çalışılan genlerin veya gen işlemlerinin sorgulanması için “kisiGenSorgula” metodu
eklenmiştir.



YapılanBazıDüzenlemeler-2

Vefatkayıtları

Hizmet başı ödenen (tanıya dayalı işlemi olmayan) takiplerdeki ilaç ve malzemelerde
pakete dahil seçilirse fiyat dönmemektedir.

Customer5

Yeşil ve Kırmızı reçeteyle karşılanan ilaçların oral kullanılanlarında "i", "İlaç
kullanımı tıbbi gerekliliktir." girişine izin verilmeyecektir.



https://medula.sgk.gov.tr/hastane

Project 1• Doktorlar 01.01.2022 tarihinden sonraki dönemlere ait yaptıkları tüm işlemlere
https://medula.sgk.gov.tr/hastane adresinden E-İmza ile giriş yaparak onay
verebilmektedir.

• Bir takip altında, birden fazla doktora ait işlem varsa her doktor kendisine ait işlemleri
onaylamalıdır.

• Dönem sonlandırmayı beklemeden doktor onay verebilmektedir.
• Dönem sonlandırma kullanıcısı, aşağıdaki durumları belirtilen doktorlar adına onay

verebilir;
⚬ İzin, istirahat raporu
⚬ Ayrılış
⚬ Vefat
⚬ E-İmza sorunu bulunan(Kuruma bildirilecek)
⚬ Hastane Yatışa geçiş

DoktorOnay İşlemleri



Doktor
Onay
İşlemleri

https://medula.sgk.gov.tr/hastane/login.jsf
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DoktorOnay İşlemleri
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• Kurum Sevkli veya Kurum Sevkli Kontrol Muayenesi takip tiplerinde Kurum Sevk Talep
No zorunludur.

• Yardımcı işlemlerden Kurum Sevk Talep No sorgulanabilmektedir.

• Kurum Sevkli veya Kurum Sevkli Kontrol Muayenesi takip tiplerinde alınan takipler
maluliyet raporu kaydedilmeden fatura edilememektedir.

• Rapor kaydından sonra sırasıyla, kurul üyeleri, kurul başkanı ve başhekim onay
vermelidir.

Maluliyet Raporu



Maluliyet
Raporu
Bilgileri

• Branş Görüşler
⚬ Anamnez
⚬ Özgeçmiş
⚬ Soygeçmiş
⚬ Muayene Bulguları
⚬ Tetkik Tahlil Bulguları
⚬ Muayene eden doktor bilgisi

• Kurul Başkanı
• Kurul Üyeleri
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Project 1

• GSS dönemine ait takipler örneklemesi yapılmalıdır.

• Bir önceki dönem örneklenmemişse dönem sonlandırılmaya izin verilmemektedir.

• Gerekli belgeler örnekleme işleminden sonra takibe eklenmelidir.

• Diğer grubundaki Adli Vaka, İş kazası, Trafik Kazası takiplerine örnekleme yapılmadan
belge eklenmeli.

• MEDULA ekranları veya HBYS ile belge eklenebilir.

Dönem Örnekleme –Belge Ekleme
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Project 1

• Her bir dosyanın boyutu max 1 mb olabilir.

• İzin verilen dosya uzantılar;
⚬ Taşınabilir Belge Biçimi(Portable Document Format-PDF)
⚬ Resim(jpg/jpeg/png/tiff/tif)
⚬ Word belgesi(doc/docx)
⚬ Excel belgesi(xls/xlsx)
⚬ Metin Belgesi(txt)
⚬ E-İmzalanmış Belge(xsig)

• Belge imzalamak için HBYS veya İmzager kullanılabilir.

Dönem Örnekleme –Belge Ekleme
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• HBYS Tarafından üretilen belgenin E-imzalı gönderilmesi

• Kağıt ortamındaki belgenin E-imzalı gönderilmesi

• Elektronik ortamdaki belgenin E-imzalı gönderilmesi

• HBYS tarafından üretilen belgenin E-imzasız gönderilmesi

• Kağıt ortamındaki belgenin E-imzasız gönderilmesi

• Elektronik ortamdaki belgenin E-imzasız gönderilmesi

Dönem Örnekleme –Belge Ekleme
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• 01.06.2021 tarihinden itibaren Optik Raporlarına E-İmza zorunluluğu getirilmiştir.

• 01.10.2021 tarihinden itibaren Optik Reçetelerine E-İmza zorunluluğu getirilmiştir.

• 23.08.2021 tarihinden itibaren Tıbbi Malzeme reçetelerinde E-Reçeteye geçildi.

• Tıbbi Malzeme Rapor ve Reçetelerin E-İmza servisleri açık olup zorunlu değildir.

Tıbbi Malzeme ve Optik



Yardımcı
İşlemler



KarşılaşılanHatalarve
Öneriler

Geçmiş işlemlerde hatalı
yapılan tarafseçimleri Vefatkayıtları

OrganNakil işlemleri
Hastaya ait geçmiş işlem
sorgulama

Customer5

• Ortodontik Tedavi
• Tüp Bebek



İletişim
Mevzuat Birimi Yazılım Birimi

• GenelSağlıkSigortasıGenel
MüdürlüğüMEDULA Birimi

• Telefon: 0 (312) 207 80 79

• Faks: 0 (312) 207 81 97

• medulahastane@sgk.gov.tr

• Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü 
-Sağlık Yazılımları Daire 
Başkanlığı

• Yardım Masası: 0 (312) 595 87 70 
/ 1221-1162-7757

• medulayeniversiyon@sgk.gov.tr



Teşekkürler..


