
 

 

T.C. 

SAĞLIK BAKANLIĞI 

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü 

 
 

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001. Cad. No:9 Bilkent Çankaya /ANKARA 

Telefon: +90 312 471 83 50 

Ayrıntılı bilgi için: Teletıp ve Teleradyoloji Birimi 

www.saglik.gov.tr/sbsgm • e-posta: teletip@saglik.gov.tr 

 

Sayı : 671890029-719 

Konu : Teletıp-Tele Radyoloji 

  Sistemi Hk. 

    

 

DAĞITIM YERLERİNE 

 

       

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 26.04.2018 tarihinde yayınlanan ve 

yazımız ekinde yer alan duyuruda da ifade edildiği üzere;  

a) Bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren, yataklı/yataksız olarak sağlık hizmeti 

sunan 2. ve 3. basamak tüm kamu sağlık tesislerinin 1 Haziran 2018 tarihinden itibaren,  

b) Üniversiteler ve özel sağlık hizmeti sunucularının ise 1 Ağustos 2018 tarihinden 

itibaren, 

SGK’ya fatura ettikleri Manyetik Rezonans (MR) ve Bilgisayarlı Tomografi (BT) işlemlerine 

ait görüntüler Bakanlığımız tarafından yürütülen Teletıp-Tele Radyoloji Sistemi üzerinden 

kontrol edilecektir. SGK, aktarılmayan orijinal görüntüler ile gerek çekim kaynaklı gerekse 

aktarım kaynaklı MEDULA sistemi tarafından okunamayan görüntülere ait işlemlerin 

faturalanmasına izin vermeyecektir. Görüntü 1 Haziran 2018 öncesinde çekilmiş olsa dahi, 

MEDULA faturalama işlemi 1 Haziran-30 Haziran 2018 döneminde yapılan görüntüler bu 

kurala dâhildir. Bu itibarla, sağlık kurum ve kuruluşlarının mağduriyet yaşamaması için;  

 

1. Sağlık tesislerinde hizmet veren PACS (Picture Archiving and. Communication 

System) yazılımlarının sunucuları üzerinde görüntü erişim servislerinin (WADO 

servislerinin) kurulması, 

2. Görüntü erişim servislerinin (WADO servislerinin) sürekli erişime hazır halde 

bulundurulması (35005-35055 aralığında seçilen her hangi bir portun WADO 

servisine yönlendirilerek erişime hazır tutulması) gerekmektedir. Konu ile ilgili sağlık 

tesislerinin mevcut durumları Ek-2’de bulunan listede belirtilmiştir. 
 

 Sağlık tesislerimizde anılan tarihlerde faturalama süreçlerinde sorun yaşanmaması 

adına yukarıdaki hususlara göre işlemlerin tesis edilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini 

önemle rica ederim. 

 

         Dr. M. Mahir ÜLGÜ 

                    Bakan a. 

              Genel Müdür V. 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden dd8b80c7-db5f-4f27-8871-22744b7f6151 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
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Ek:  

1-Sosyal Güvenlik Kurumunun 

    26.04.2018 Tarihli Duyurusu (1 sayfa) 

2- WADO Servisleri Durum Raporu 

 

Dağıtım: 

81 İl Valiliğine 

(İl Sağlık Müdürlüğü) 

KTS’de Kayıtlı PACS Firmalarına 
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