
Medula Doktor 
Onayları

ve Faturalandırma



Doktor Onay/Red İşlemleri

Uygulamaya
https://medula.sgk.gov.tr/hasta

ne/login.jsf adresinden giriş
yapılacaktır. Dönem

sonlandırma sırasında
sonlandırılacak dönem

içerisinde hekim tarafından
onaylanacak takip

bulunması durumunda, takipler
onaylanmadan örnekleme ve

kuruma teslim etme
işlemlerinin gerçekleşmesine

izin verilmeyecektir.

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


* E-imza menüsüne girilir.
* Tc kimlik numarası girilir.
* Uygulama indirilir. 
* Devam et butonuna basılır.



Buradaki kod 
kopyalanıp 

İndirilen program 
çalıştırılır.



İndirilen program açılırken bu uyarı ekranı 
gelirse, alt tarafta bulunan  kutucuk bir 
daha bu ekranın karşımıza çıkmaması için 
işaretlenir. Java programını güncellemek 
doktor rapor onay durumlarında 
problemler oluşturduğu için ‘Later’ 
bölümünü seçilmesi gerekmektedir.



* Kart tipi Tübitak AKIS seçilir.
* Web tarayıcısından kopyalamış 
olduğumuz İşlem Kodunu 
yapıştırırız.
* Devam tuşuna basılır.



6 Rakamlı Pin Kodu 
girilerek imzalama 
işlemi yapılır.



E-imza ile E-Devlete 
geçiş işlemi 

tamamlandıktan sonra 
WEB tarayıcımıza 

(Chrome)
geçiş yapılır.



WEB tarayıcımızda Onayla Tuşuna basılır ve 
medula ekranı açılır.



Doktor Onay/Red İşlemleri için, hekim ve tesis yöneticisi hekim tarafından kullanılmak üzere iki farklı
ekran hazırlanmıştır.Uygulama giriş yaptıktan sonra “Doktor İşlemleri” menüsü altındaki 
“Doktor Takip Onay” menüsüne tıklanır.



Önce işlem
yapılacak tesis,
sonra ilgili
dönem seçilir.



Döneme ait onay bekleyen takipler listelenir.
Onay bekleyen takip seçilir.



Takibe ait tüm
işlemlere ait, “İşlem 

Bana Ait” ve
“Açıklama” alanı
ekrana getirilir.



“İşlem Bana Ait” alanı
tüm işlemler için
“Evet” seçimli olarak
gelir. “Tamam”
butonuna tıklanınca 
işlem hekim
tarafından Onaylanmış
anlamına gelir.



Takibe ait işlem veya
işlemlere “İşlem Bana Ait”
alanı “Hayır” ve “Açıklama”
alanına açıklama yazılıp,
“Tamam” butonuna
tıklanırsa ilgili işlem veya
işlemlerin hekime ait
olmadığı anlamına gelir. 
“Tamam” butonuna
tıklandığında takiplerin 
listelendiği ekrana dönülür.



“Doktor İşlemleri” menüsü altındaki “Doktor Takip Red” menüsüne
tıklanır. Bu menüde onay ekranında “İşlem Bana Ait” alanı “Hayır”

olarak seçilen takipler görüntülenir. Önce görüntülenecek tesis sonra
ilgili dönem seçilir. Red edilen takip seçilir.



Takibin red edilen
işlemleri bu ekrandan 
görüntülenmektedir.



SON
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