
MHRS (MERKEZİ HASTANE RANDEVU SİSTEMİ) 
 

 Kurum üzerinden MHRS entegrasyonunun yapılabilmesi için ; 
  WEB Tabanlı Sistemimizi kullanan Kurumlar WebHBYS ekranından Menü / Program Parametreleri 
ekranından “Sağlık NET Kullanıcı”,”Sağlık NET Kurum Tanımlayıcısı”, “Sağlık NET Şifre” alanlarının ilgili 
bilgilerle doldurulması gerekmektedir.  
 Masaüstü programımızı kullanan kurumların ise Hasta Takip Modülünden  Destek / Sistem Tanımları / 
Liste Tanımları ekranından “Sağlık NET Kullanıcı”,”Sağlık NET Kurum Tanımlayıcısı”, “Sağlık NET Şifre” 
alanlarının ilgili bilgilerle doldurulması gerekmektedir.  
 

 MHRS Kurum Yönetim Ekranına giriş; 
 http://mhrsop.sagliknet.saglik.gov.tr/MHRS adresinden Kurum Yönetim Ekranına girilir. 
 
Şekil-1 Kurum Yönetim Ekranı 
 
 Bu ekrana Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapıldığında ekranda “giriş yapabilmeniz için yetki almanız 

gerekmektedir” mesajı  alınırsa Sağlık Bakanlığı MHRS biriminden yetki alınması gerekmektedir. 
 MHRS İletişim Bilgileri “mhrs@saglik.gov.tr ya da 0312 258 50 11” nolu telefonu arayarak bilgi 
alabilirsiniz. 
 

 MHRS Kurum Yönetim Ekranından Doktor ve Klinik Bilgilerin Girilmesi 
 Klinik Tanımlama 
 Kurum Yönetim Ekranından  “Kurum Klinikleri Tanımlama” ekranına girilir. 
 



Şekil-2 Kurum Klinik Tanımlama 
 
 “Yeni MHRS Kliniği Tanımla seçeneği seçilerek, Klinik kısmından ilgili klinik seçilir, MHRS Kliniklerine 
Ekle butonuna basılarak kaydedilir. Bu işlem ile Ana klinik tanımlaması yapılmış olur. Bundan sonra seçilen bu 
kliniğin üzeri tıklanarak tanımlanama yapılması gereken alt kliniklerin tanımlaması yapılır.  Örneğin : Beyin ve 
Sinir Cerrahisi kliniğinin üzeri tıklandığında üst kısmdaki Klinik kısmında “Beyin ve Sinir Cerrahisi” yazdığı 
görülür. Alt klinik Adı kısmına ise Kurum kendi poliklinik adını girer(Dahiliye 5 gibi ya da Dahiye 2 Semt 
polikliniği gibi). Alt klinik Detay koduna ise istenilen bir numara verilebilir. Bundan sonra “MHRS Alt kliniklere 
Ekle” butonuna basılarak alt klinik sisteme eklenir. Buraya kadar MHRS Kurum yönetim Ekranındaki  Klinik 
tanımlaması yapılmış oldu.İstenirse aynı kliniğin üzeri tekrar tıklanarak birden fazla alt poliklinik tanımlaması 
yapılabilir ya da Yeni MHRS Kliniği tanımla seçeneği ile farkli bir ana Klinik tanımlaması yapılabilir(Genel 
Cerrahi gibi). 
  
 NOT : Yeni MHRS Kliniği butonuna basılıp Ana klinik tanımlanmadan, alt poliklinik tanımlaması 
yapılamaz.. 
 
 Hekim Tanımlama  
 Kurum Yönetim Ekranından  “Hekim Poliklinik İşlemleri” ekranına girilir. 
 



 
Şekil-3 Hekim Poliklinik İlişkisi 
 
 Bu ekranda sağ tarafda daha önce Kurum kliniklerinde tanımlanan Ana klinikler listelenir.(Alt Klinikler 
yer almaz). Doktor hangi klinikde çalışıyorsa o ana klinik seçilince yukardaki ekranda klinik adı kısmındaki gibi 
seçilen klinik adı yer alır. Hekim T.C. Kimli No alanına, hekimin T.C.'si yazılır ve Hekim Ekle butonuna basılır. 
Hekim ad ve soyad bilgisi otomatik gelerek kaydedilir. Aynı klinik için birden fazla hekim var ise yine aynı 
işlem tekrarlanır..  
 
 

 Şuana kadar MHRS Kurum Yönetim sayfasına Klinik ve Hekimleri tanımlamamız 
yerterli. Şimdi Otomasyondaki Klinikler ile MHRS Kurum Yönetim sayfasındaki 
Kliniklerin birbiri ile eşleştirilmesi yapılacaktır. 

 
 Kurum Yönetim Sayfasından Kurum Klinikleri tanımlama ekranına girilir. Daha önceden tanımlanan 
klinik aşağıdaki örnek şekil-4 deki resim gibi seçilir. 
 



Şekil-4 Alt Klinik Seçimi 
 
 Şeçili olan Kliniğin Alt Klinik detay kodunda yazan sayıyı, Randevu modülünden poliklinik seçimi 
yapıldıktan sonra MHRSID alanına aynı sayının yazılması gerekmektedir. 
 
 MHRSID alanı WEB tabanlı sistemde Menü / Randevu Tanım ekranından Poliklinik seçimi yapılır ve 
ayarlar kısmından MHRSID alanı doldurulur.(Şekil 5 te) 
 
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 WEB Tabanlı Sistemde :  
 



Şekil-5 Web Tabanlı Sistemde MHRSID Alanının Doldurulması 
 
 Masaüstü Proramından ise Randevu Modülüne girilip Klinik seçildikten sonra  MHRSID 
alanı doldurulur. 

Şekil-6 Masaüstü Programıda MHRSIS Alanının Doldurulması 
 

 Otomasyon üzerinden Kliniğe, Hekim Tanımlamasının Yapılması 
Servis Kartlarındaki Günlük tanımlarına Doktor bilgisinin girilerek hekim bilgileri hafta içi günlere yazılır. 
 



 Web Tabanlı Sistemde ; 

ekil-7 Web Tabanlı Sistemde Servis Kart / Günlük Tanımları 

 

art / Günlük Tanımları 

Menü / Randevu Tanım ekranına girilir. Başlangıç, bitiş zamanları ve 
kaydedilir. 

   

 

Ş
 

Masaüstü Pragamında; 

Şekil-8 Hasta Takip Servis K
  

 Otomasyon üzerinden Hekim çalışma cetvelinin hazırlanması 
 WEB Tabanlı Sistemde 
Muayene süresi girilerek 



Şekil-9 Web Tabanlı Sistemde Randevu Tanım Hekim Çalışma Saatleri 
 
 Masaüstü Programından Randevu Modülü / Servislerden Servis seçimi yapılır. 

Şekil-10 Masaüstü Programından Randevu Modülü / Servisler / Servis 
 

 MHRS'ye Gönderim yapılması 
 Web Tabanlı sistemden Randevu Tanım ekranından  hazırlanan hekim çalışma cetvelinin 
 gönderiminin yapılması 
 



 
Şekil-11 Web Tabanlı Sistemde / Randevu  Tanım Ekranı 
  
 Servis seçimi yapıldıktan sonra Randevu Oluştur butonuna basıp Günlerin olduğu kısma  sürükleyince 
sağ üst taraftaki belirlenen tarih aralığına göre hekim cetvelleri oluşur. Günler  kısmından istenilen günün 
sağ tarafındaki  : 

 basılarak  ya da birden fazla günde MHRS 'ye Gönder butonuna basılarak gönderim yapılır  ve 
ekrandaki başarılı ya da başarısız mesajı alınır. 

 Başarısız durumda hata sembolünün üzerine gelindiğinde neden hatalı olduğuna dair mesaj 
 yazmaktadır.  
  
  
 
 
 
 
 Masaüstü Randevu Modülünden hekim çalışma cetvelinin gönderimin yapılması 
 



Şekil-12 Randevu Modülü Servisler / Servis 
  
 Ekranın sol alt kısmındaki belirlenen tarihe gelip mouse ile sağ klik yapıldığında “Günü Gönder ya da 
Tümünü Gönder” butonlarına basılarak gönderim yapılabilmektedir. Aynı satırdaki “MHRS Durum Açıklama” 
seçeneğinden gönderim sonrası durum kontrol edilebilir. 
 

 MHRS'ye kapalı cetvel ya da istisna gönderiminin yapılması 
   
 Web Tabanlı Sistemdeki Randevu Tanım ekranından hazırlanan cetvelde MHRS alanında sağ 
tıklanınca  “MHRS Durumu Değiştir” seçeneğinden istisna durumu seçilip daha sonra MHRS' ye gönderim 
yapılır. 
 Masaüstü Randevu Modülüden ise seçilen servis ekranında sağ taraftaki hekim çalışma cetvelinde yer 
alan “MHRS Gerekçe” alanındaki hekim cetvel durumlarından gerekçe seçilip gönderim yapılır. 
 
 NOT 1: Kapalı gönderim yapmak için önceden cetvelin açık ve başarılı olarak  gönderilmesine gerek 
yoktur. Gönderilmemiş bir cetvel üzerine gerekçe durumu girilip gönderim yapılabilir.   
 
 NOT 2 : Cetvel gönderiminde eğer hekimin çalışmadığı birgün gönderilecek ise Cetvel ekranından 
kısayol tuşarı ile daha hızlı gerekçeler girilebilir. İzin “I”, Ameliyat “A”, Nöbet “N”, Serviste “S”, Poliklinik 
Değişikliği “P”, Hekim Çalışma “H”, sadece tek fark Masaüstü Randevu Modülünde Kapalı “K” , Web 
Tabanlı Sistemde ise Kapalı “L” harfi ile gösterilmektedir. 
 NOT 3 : Web Tabanlı Sistemde Randevu Tanım ekranındaki “Tümünü Uygula” seçeneği seçilip 
herhangi bir gerekçe seçildiğinde bütün satırlar aynı gerekçeli olmaktadır.  
     Tarih aralığındaki  Tüm Günlere Uygula parametresi işaretlenirse de  örnek hazırlanan 
birgün, bütün günleri kendisine benzer yapmaktadır.  
 

 Hekim çalışma cetveli değişikliği ve tekrar gönderimi 
 



 Gönderimi yapılan bir hekim cetvelin çalışma şeklinde değişiklik olduğunda; Menü / Randevu Tanım 
ekranından hekim cetveli seçilir. 
 
Şekil-13 Cetvel İptali 
 
 Başarılı durumun üzeri tıklandığında  “Gönderimi yapılmış MHRS cetveli iptal edilecek. Devam edilsin 
mi?” mesajına “Evet”  denildiğinde gönderilen günkü cetvel iptal edilmiş olur. Bu aşamadan sora Bakanlık 
Cetvel İptal etme servisinde revizyon olduğu için otomasyondan silinen cetveli, MHRS Kurum yönetim 
sayfasından da silmek gerekmektedir. Bunun için MHRS Kurum Yönetim Ekranından / Hekim çalışma cetveli 

ekranına girilip ilgili klinik,doktor ve günün olduğu dilim aşağıdaki resimde olduğugibi seçilip kırmızı çarpı 
ikonuna basılarak kurum yönetim sayfasından da silme işlemi yapılmış olur. Daha sonra tekrar Otomasyon 
üzerinden gönderim yapılır. 



 
 
Şekil-14 Calışma Cetveli Listesi 
 

 MHRS'den Alınan Randevunun Sisteme Aktarılması ve zamanlanmış görevlerin 
 çalışma şekli 
 
 MHRS'den alınan randevuların  sisteme otomatik olarak aktarılması için  Menü / Kontrol Paneli / 
Zamanlanmış Görevler seçeneğinden 151 numaralı “MHRS Randevu Sorgulama”  taskı her 1 saat çalışacak 
şekilde ayarlanması gerekmektedir. 
 
 SIKÇA SORULAN SORULAR 
 

1) MHRS hastalara hangi yolla Randevu veriyor? 
 Telefonla ( 182 ) ya da İnternet üzerinden ( http://85.111.7.201/Randevu/ ) randevu 
 verilmektedir. 

2) MHRS'den en erken hangi güne randevu alınır? 
 En erken bir gün sonrasına MHRS Randevu vermektedir. 

3) Hekim Çalışma cetvelini en fazla kaç günlük gönderebilir? 
 En fazla 30 günlük cetvel gönderilebilir. (Yani bugünün tarihinden en fazla ileriye dönük 1  ay 
gönderilebilir.) 

4) MHRS'den en fazla kaç gün sonrasına randevu alınır? 
 En fazla 15 gün sonrasına randevu alınır. 

5) MHRS'ye en az kaç dakikalık Muayene süresi gönderilebilir? 
 En az 10 dk en fazla 60 dk olarak gönderim yapılabilir 

6) MHRS'ye gönderim yapılırken başlama ve bitiş saatleri nasıl olmalıdır? 
 Başlama ve bitiş saatlerinde dakika kısmı ya tam “00”  ya da yarım “30” olmadır. 
 (“08:30,”09:00”,”12:00”,”13:00”,”13:30”,”15:00”,16:30” gibi) 

7) Yeni gelen bir hekimin çalışma cetveli gönderiminde gelen hata mesajında “hekime ait daha önceden 
cetvel bulunmaktadır” gelmektedir. Bu durumunda ne yapılmalıdır? 

 Hata mesajının  üzerine mouse ile gelindiğinde hekimin daha önceden hangi kurumda  cetveli varsa 
o kurumun adı görülebilmektedir. Bu durumda MHRS birimi ile görüşüp ya da  ilgili Kurum ile görüşülerek 
hekim cetvellerinin silinmesi gerekmektedir. 

8) Saat 18:00 den sonra gönderim neden yapılamamaktadır? 
 MHRS birimi cetvellerde düzenleme yaptığı için gönderim yapılamaktadır. 

http://85.111.7.201/Randevu/


9) MHRS'den alınan randevular ne kadar sürede sisteme aktarılır? 
 Zamanlanmış görevlerde 151 numaralı “MHRS Randevu Sorgulama” taskının her saatte 1 
 çalışacak şekilde ayarlanmasıyla sisteme ileriye dönük 15 gün boyunca alınan randevular 
 sisteme aktarılır. 

10)  Hastanın randevusuna gelip ya da gelmeme durumunu MHRS'ye bildiriyormuyuz? 
 Web servisler aracılığı ile hastanın gelip gelmeme durumu bildirilmektedir. 

11)  MHRS'den telefonla randevu alınırken (182) telefon ücretli mi? 
 Evet ücretlidir. Kullandığınız tarifeye göre ücret fiyatı değişmektedir. 

12)  Yeni hekimin MHRS'ye nasıl entegrasyonu yapılır? 
 Kurum Yönetim sayfasına girilerek hekim ve klinik tanımlaması yapılır. Alt klinik kodu ile 
 Otomasyondan poliklinik eşleştirilmesi yapılarak entegrasyon sağlanır. (Üst kısımda d etaylıca 
anlatılmıştır.) 


