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DAĞITIM YERLERİNE
663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname’nin 11 inci maddesi uyarınca; sağlık alanında kullanılan bilişim
sistemleri ve iletişim teknolojileri ile ilgili ülke çapında politika, strateji ve standartları
belirlemek, sağlık bilişimi ve teknolojisi alanında çalışacak kamu ve özel hukuk tüzel kişileri
ile gerçek kişilerin uyacakları kuralları belirlemek, uygulamak, gerektiğinde bunların yazılım
ve ürünlerinin uygunluğuna karar vermek görevleri Sağlık Bilgi Sistemleri Genel
Müdürlüğü’ne verilmiştir. Bu kapsamda, sağlık bilişimi alanında faaliyet gösteren tedarikçiler
ile tüm kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının uyması gereken kurallar ve sağlık
bilişimi konusunda izlenmesi gereken yol haritası 2015/17 sayılı ‘‘Sağlık Bilgi Sistemleri
Uygulamaları’’ hakkındaki Genelge’de detaylı açıklanmıştır.
2015/17 sayılı Genelgenin 2.1 maddesinde, “Sağlık bilgi sistemleri için kullanılacak
tüm uygulama yazılımlarının Bakanlık tarafından belirlenen veri tanımlarına, iş kurallarına,
yayımlanan yazılım sürüm notlarına, sağlık bilişim standartlarına, geliştirmelere, Genel
Müdürlük tarafından yayımlanan veri gönderim servislerine uyumlu olmaları zorunludur.’’
denilmektedir.
Genelgenin ilgili maddeleri gereğince, Ulusal Sağlık Sistemi’ne (USS) veri
gönderimleri ile ilgili tarafımızca yapılan değerlendirmeler sonucunda; veri gönderim oranları
her bir yazılım üreticileri için incelenmiş olup firmanızın USS’ye veri göndermediği ya da
gönderim oranlarının hatalı olduğu tespit edilmiştir. Hatalı gönderilen veriler, veri akışının
düzenli ve kontrollü akışını sekteye uğratmakta ve sistemlerimizin sorun yaşamasına neden
olmaktadır.
Diğer yandan, 2015/17 sayılı Genelgenin 5.3.4. maddesinde, “Genel Müdürlük,
e-Nabız sisteminin altyapısı olan Sağlık.Net Online sistemine veri gönderimi, Bakanlığın
belirlediği standartlarda veri oluşturma ve standartları kullanma kabiliyeti ile bilgi güvenliği
politikalarına uygunluk hususunda da denetleme ve değerlendirmeler yapabilir. Denetimler
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sonucu eksikliği tespit edilen hususlar için SBYS üreticileri yazılı olarak uyarılır ve verilen
süre içerisinde eksikliklerin giderilmesi talep edilir. Tebligat, üreticilerin KTS’de ibraz
ettikleri e-posta adreslerine yapılır.” denilmektedir.
Bu nedenle; USS veri gönderim oranlarının arttırılmasına ilişkin çalışmalarınızın
27 Ocak 2017 tarihi mesai bitimine kadar tamamlanması gerekmektedir. Belirtilen tarihten
sonraki dönemde, USS’ye veri gönderim oranlarının hatalı olduğu tespit edilen yazılım
üreticileri 2015/17 sayılı Genelgenin 5.3 denetim başlığı altında belirtilmiş olan maddelerine
istinaden, KTS’de pasif listeye alınacak ve USS’ye erişimleri kapatılacaktır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Dr. M. Mahir ÜLGÜ
Bakan a.
Genel Müdür V.
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