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   İlgi    :12.06.2018 tarihli ve 020-2972 sayılı Makam Oluru. 

 

           Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 26.04.2018 tarihinde yayımlanan duyuruda 

Teletıp-Tele Radyoloji Sistemine aktarılmayan orijinal görüntüler ile çekim ya da aktarım 

hatası nedeniyle MEDULA sistemi tarafından okunamayan görüntülerin faturalanmasına izin 

verilmeyeceği ve tüm işlemlerin e-Nabız sistemi ile karşılaştırmalı olarak kontrol edileceği 

bildirilmektedir. 

           Bu kapsamda sağlık hizmet sunucularının mağduriyet yaşamamaları adına 2015/17 

sayılı Genelge’ye ilgide yer alan Makam Oluru ile “geçici maddeler” eklenmiş olup bu 

maddelere göre; 

1- SBYS yazılım üreticileri e-Nabız, Teletıp-Tele Radyoloji Sistemleri gibi Bakanlığımız 

merkezi veri sistemlerine veri gönderilebilmesi için yazılım erişim koduna ihtiyaç duymaktadır. 

Bu sistemlere veri gönderilme durumu Sosyal Güvenlik Kurumu  (SGK) tarafından kontrol 

edilecek olup veri gönderilmediği tespit edildiğinde SGK tarafından geri ödeme 

yapılmayacaktır. Veri gönderimi için SBYS üreticilerinin KTS’ye kayıt olmaları ve yazılım 

erişim kodunu almaları gerekmektedir.  

2- KTS’de kayıtlı olması gereken SBYS yazılımlarının (AHBS, HBYS, PACS, LBYS, 

DHBS vb. ) listesine kayittescil.saglik.gov.tr adresinden ulaşılabilir. 

3- KTS’de kayıtlı olmayan ya da yazılım erişim kodu bulunmayan SBYS üreticisi ile 

çalışmakta olan sağlık hizmet sunucularının mağdur olmaması için 11.06.2018 tarihinden önce 

özel ve kamu sağlık hizmet sunucularında SBYS hizmeti veren üreticiler geçici olarak KTS’ye 

kayıt edilecek ve “Geçici SBYS Listesi” nde ilan edilecektir. 

4- SBYS üreticisinin geçici SBYS listesinde yer alması için Sağlık hizmeti sunucusuyla 

yapmış oldukları ve halen devam etmekte olan bir sözleşme ile birlikte 01.08.2018 tarihine 

kadar KTS birimine başvuru yapması ve eğer eksik sertifikası varsa 31.03.2019 tarihine kadar 

bu sertifikaları ibraz edeceğine dair taahhütname imzalaması gerekmektedir.  

5- KTS tarafından istenilen belgeleri tamamlayan üreticiler gizlilik sözleşmesini 

imzalayacak ve Bakanlıkta denetime girecektir. Denetimi tamamlayan üreticilere 31.03.2019 

tarihine kadar geçerli “geçici yazılım erişim kodu” verilecek ve geçici SBYS listesinde ilan 

edilecektir. 

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden d79d66af-de9e-473e-9cb2-0a905b033274 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
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6- SBYS üreticilerinin geçici SBYS listesinde ilan edilmesinin amacı sağlık hizmet 

sunucularının mağdur olmamasıdır. Dolayısı ile geçici SBYS listesinde bulunan üreticilere KTS 

yetki belgesi verilmeyecektir. Bu listede yer alan üreticiler sadece 11.06.2018 tarihinden önce 

sözleşme imzalamış oldukları sağlık hizmet sunucularında faaliyet gösterebilecek, yeni 

sözleşme imzalaması söz konusu olmayacaktır.  

7- “Geçici SBYS Listesinde” bulunan SBYS üreticileri “Aktif SBYS Listesine” geçtikleri 

takdirde KTS yetki belgesi alabilecek ve sağlık hizmet sunucuları ile yeni sözleşme 

imzalayabilecektir. Ancak 31.03.2019 tarihine kadar “Aktif SBYS Listesi”ne geçemeyen SBYS 

üreticileri KTS’den silinecek ve yazılım erişim kodları pasife alınacaktır. Yazılım erişim kodu 

pasife alınan SBYS’ler veri gönderimi yapamayacak ve hizmet verdikleri sağlık hizmeti 

sunucularına SGK tarafından geri ödeme yapılmayacaktır. 

8- Bu sürelere riayet edilmemesi, KTS’de kayıtlı olmayan ya da yazılım erişim kodu aktif 

olmayan SBYS üreticisi ile sözleşme imzalanması nedeniyle veri gönderiminde yaşanacak 

aksaklıklardan ve SGK tarafından sağlık hizmeti sunucusuna yapılmayacak geri ödemelerden 

kaynaklanan hukuki, mali ve idari her türlü sorumluluk ilgili sağlık hizmeti sunucusunda 

olacaktır. 

           Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüklerimiz; 

a-01.08.2018 tarihinden sonra yapılacak sağlık hizmeti sunucusu denetimlerinde 

“Geçici SBYS Listesinde” yer alan SBYS üreticisi ile sözleşme imzalamış olan sağlık hizmeti 

sunucusuna, 31.03.2019 tarihine kadar süre verecek bu süre sonunda aktif listede yer almayan 

SBYS üreticisi ile sözleşmesi devam eden sağlık hizmeti sunucularına gerekli yaptırımları 

uygulayacaktır. 

b- Konuyla ilgili gerekli bilgilendirme ve “ KTS’de Kayıtlı Olmayan SBYS Üreticileri 

Hakkında Duyuru” konulu resmi yazı ilde bulunan tüm sağlık hizmeti sunucularına 13.06.2018 

tarihine kadar tebliğ edecek ve tebliğ edilen sağlık hizmeti sunucularının bir listesi tebliğ 

tarihleri ile Genel Müdürlüğümüze gönderecektir. 

         Tebliğ yapılan sağlık hizmet sunucuları da çalışmakta oldukları SBYS üreticilerine               

konuyla ilgili bilgilendirme yapacak ve “ KTS’de Kayıtlı Olmayan SBYS Üreticileri Hakkında 

Duyuru” konulu resmi yazıyı SBYS üreticisine tebliğ edecektir.  

           Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 

 

                 

                                                                                                               Dr. M. Mahir ÜLGÜ 

                                                                                                                        Bakan a. 

                                                                                                                   Genel Müdür V. 
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