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  16.06.2014 

DUYURU 

 

MEDULA HASTANE SÜRECĠNDE YAPILACAK DEĞĠġĠKLĠKLER  

HAKKINDA DUYURU 

 

Kurumumuz Medula uygulamaları performans iyileĢtirme çalıĢmaları devam etmekte 

olup, geliĢen teknolojiye göre yazılımlarımız ve donanımlarımız sürekli güncellenmektedir. Bu 

bağlamda 2013 Temmuz ayında XML Gateway üzerine alınan Hizmet Kayıt servisi ile 

baĢlatılan süreç ortodonti, sevk, takip formu, UBB malzeme ve yardımcı servisler ile devam 

etmektedir. Hizmet kayıt servisinde uygulanan güvenlik önlemleri bu servislerde de 

uygulanmıĢtır. 

 Bu kapsamdaki Medula Hastane ortodonti, sevk, takip formu, UBB malzeme ve 

yardımcı web servislerinin daha etkili ve izlenebilir bir Ģekilde hizmet verebilmesi için; servis 

üzerinde güvenlik ve performans ile ilgili değiĢiklikler yapılmıĢ, kontroller eklenmiĢ ve servisler 

test ve üretim ortamında yeni adreslerine taĢınmıĢtır. Servislere eriĢim yöntemi daha güvenli 

bir yöntem olan ws-security olarak değiĢtirilmiĢtir; ama kullanıcı adı ve Ģifrelerde değiĢiklik 

yapılmamıĢ olup, kullanılan kullanıcı adı ve Ģifrelerle iĢlem yapılabilcektir.  

Servislerin veri yapısında zorunlu olan ve olmayan alanların belirtilmesi için; servislerin 

XSD’ sinde de görülebilecek bir dizi açıklama servis XSD’ sine eklenmiĢtir. Servislerde 

standardın sağlanması için bütün metotlarda "saglikTesisKodu" parametresi kullanılmıĢtır. Bu 

değiĢikliklerin dıĢında servislerin genel yapısında, iĢleyiĢ mantığında ve çağrım biçiminde bir 

değiĢiklik yapılmamıĢtır. Servislerdeki bu değiĢikliklere geçiĢ ve test için ekte gönderilen 

kullanım kılavuzundan yararlanabilirsiniz. 

Servislerin testi için aĢağıdaki adresleri kullanabilirsiniz. 

Test Ortamı Web Servisleri: 
1. Ortodonti ĠĢlemleri: 

       Servis URL:   
 http://saglikt.sgk.gov.tr/medula/hastane/ortodontiIslemleriWS 
       WSDL URL:  
 http://saglikt.sgk.gov.tr/medula/hastane/ortodontiIslemleriWS?wsdl 
 

2. Sevk  ĠĢlemleri 
  Servis URL:   
 http://saglikt.sgk.gov.tr/medula/hastane/sevkIslemleriWS 
       WSDL URL:  
 http://saglikt.sgk.gov.tr/medula/hastane/sevkIslemleriWS?wsdl 
 

https://medula.sgk.gov.tr/medula/hastane/ortodontiIslemleriWS
https://medula.sgk.gov.tr/medula/hastane/ortodontiIslemleriWS?wsdl
https://medula.sgk.gov.tr/medula/hastane/sevkIslemleriWS
https://medula.sgk.gov.tr/medula/hastane/sevkIslemleriWS?wsdl
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3. Takip Formu ĠĢlemleri 
  Servis URL:   
 http://saglikt.sgk.gov.tr/medula/hastane/takipFormuIslemleriWS 
       WSDL URL:  
 http://saglikt.sgk.gov.tr/medula/hastane/takipFormuIslemleriWS?wsdl 
 

4. UBB Malzeme ĠĢlemleri 
  Servis URL:   
 http://saglikt.sgk.gov.tr/medula/hastane/UBBMalzemeIslemleriWS 
       WSDL URL:  
 http://saglikt.sgk.gov.tr/medula/hastane/UBBMalzemeIslemleriWS?wsdl 
 

5. Yardimci ĠĢlemler 
  Servis URL:   
 http://saglikt.sgk.gov.tr/medula/hastane/yardimciIslemlerWS 
       WSDL URL:  
 http://saglikt.sgk.gov.tr/medula/hastane/yardimciIslemlerWS?wsdl 

 

 
 

 Yeni web servislerine geçiş için son tarih 30 Haziran 2014 olup, bu tarihe kadar 

geçiş yapmayan sağlık hizmet sunucularının eski servisleri kullanamayacakları 

önemle duyurulur.  

 Konu ile ilgili sorularınızı için:  xml@sgk.gov.tr  

Bilgilerinizi rica ederim. 

 

 

  

https://medula.sgk.gov.tr/medula/hastane/takipFormuIslemleriWS
https://medula.sgk.gov.tr/medula/hastane/takipFormuIslemleriWS
https://medula.sgk.gov.tr/medula/hastane/hizmetKayitIslemleriWS?wsdl
https://medula.sgk.gov.tr/medula/hastane/hizmetKayitIslemleriWS?wsdl
https://medula.sgk.gov.tr/medula/hastane/UBBMalzemeIslemleriWS
https://medula.sgk.gov.tr/medula/hastane/UBBMalzemeIslemleriWS
https://medula.sgk.gov.tr/medula/hastane/raporIslemleriWS?wsdl
https://medula.sgk.gov.tr/medula/hastane/raporIslemleriWS?wsdl
https://medula.sgk.gov.tr/medula/hastane/yardimciIslemlerWS
https://medula.sgk.gov.tr/medula/hastane/yardimciIslemlerWS
https://medula.sgk.gov.tr/medula/hastane/hizmetKayitIslemleriWS?wsdl
https://medula.sgk.gov.tr/medula/hastane/hizmetKayitIslemleriWS?wsdl
mailto:xml@sgk.gov.tr

