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: Sporcu Sağlığı Bilgi Sistemi

SUDGE

: Sürücü Davranışları Geliştirme Uygulaması

SUT

: Sağlık Uygulama Tebliği

STOK

: Stokastik Klinik Öğrenme Kılavuzu

TDMS

: Tek Düzen Muhasebe Sistemi
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THSK

: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

TİG

: Teşhis İlişkili Gruplar

TKHK

: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

TPS

: Telepatoloji Sistemi

TRD

: Türk Radyoloji Derneği

TSM

: Toplum Sağlığı Merkezi

TSE

: Türk Standartları Enstitüsü

TSH

: Tiroid Stimülan Hormonu

TSİM

: Temel Sağlık İstatistikleri Modülü

TTE

: Türk Tıp Envanteri

TUBİM

: Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi

TÜBİTAK

: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

TÜİK

: Türkiye İstatistik Kurumu

TÜROSA

: Türkiye Rotavirüs Sürveyans Ağı

UAVT

: Ulusal Adres Veri Tabanı

UEPLA

: Ulusal Enterik Patojenler Laboratuvar Sürveyans Ağı

UHESA

: Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Sistemi

UKAY

: Ulusal Kaza ve Yaralanma

USOM

: Ulusal Siber Olaylara Müdahale

USS

: Ulusal Sağlık Sistemi

USVS

: Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü

VEM

: HBYS Minimum Veri Modeli

VHKİ

: Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni

WADA

: Dünya Anti-Doping Ajansı

WSA

: Dünya Zirve Ödülleri (World Summit Award)

YBS

: Yönetim Bilgi Sistemi

YTS

: Yatırım Takip Sistemi

ZHYS

: Zoonotik Hastalık Yönetim Sistemi
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A. GENEL BİLGİLER
Sağlık Bakanlığında, bilişim sistemleri alanındaki ilk yapılanma 1995 yılında Bilgi İşlem Daire
Başkanlığının kurulması ile başlamıştır. Müstakil daire başkanlığı olarak faaliyet gösteren Bilgi
İşlem Daire Başkanlığı 2009 yılında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına devredilmiştir. Devir
sonrası Bilgi Teknolojileri Koordinatörlüğü adıyla faaliyetlerini sürdürmeye devam etmiştir.
Sağlık Bakanlığının teşkilat yapısı, 2011 yılında 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı
Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile değişikliğe
uğramıştır. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bu KHK ile 2 Kasım 2011 tarihinde
kurulmuş, 19 Mart 2012 tarihi itibariyle resmen faaliyetlerine başlamıştır. Genel Müdürlük, beş
daire başkanlığı ve üç koordinatörlük şeklinde yapılandırılarak faaliyetlerine devam etmiştir.
25/08/2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 694 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ile 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılarak Bakanlığımız ve bağlı
kuruluşlarının teşkilat yapısı yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenleme sonucunda Genel
Müdürlüğümüzün teşkilat yapısı ve görevleri de yeniden belirlenmiştir. SBSGM Hizmet
birimleri ve Görevleri Hakkında yönerge 2 Ekim 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
1. Misyon ve Vizyon
Misyon
Sağlığın korunmasına, geliştirilmesine, iyileştirilmesine katkı sağlayacak olan ve bireylerin
kendilerinin yönetebildikleri kendi verilerini barındıran “Elektronik Sağlık Kaydı” sistemini
hayata geçirerek ulusal sağlık bilişim altyapısını güçlendirmek.
Vizyon
Sağlık bilişimi alanında kurumsal ve ulusal mükemmeliyeti oluşturarak ülkemizin bu alanda
küresel bir aktör haline gelmesine katkı sağlamak.
2. Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Genel Müdürlüğümüzün görevleri 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat
ve Görevleri Hakkında KHK’nın 11. Maddesinde tanımlanmıştır:
 Sağlık alanında kullanılan bilişim sistemleri ve iletişim teknolojileri ile ilgili ülke çapında
politika, strateji ve standartları belirlemek,
 Kişisel sağlık verileri ile ülke düzeyinde sağlık durumu ve sağlık hizmetlerine ilişkin veri
ve bilgi akışını içeren her türden bilgi sistemleri ve projelerini yapmak ve yaptırmak,
 Sağlık bilgi sistemleri ve teknolojileri alanında uluslararası gelişmeleri izlemek, ülke
uygulamalarını ve tecrübelerini paylaşmak, gerektiğinde uluslararası kuruluşlarla işbirliği
yapmak,
 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 ve müelliflerini yetkilendirmek,
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 Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Genel Müdürlüğümüzün görev, yetki ve sorumluluklarının çerçevesi aşağıda ifade edildiği
şekilde belirlenmiştir:
a. Sağlık Bakanlığı Politikaları ve Stratejik Plan ile belirlenmiş Sağlık Bilişim Sistemleri ve
İletişim Teknolojileri ile ilgili amaç, hedef ve strateji doğrultusunda, plan ve programlar
hazırlamak, uygulamalara ilişkin standartları belirlemek, sağlık sektöründe kullanılan
yazılım, donanım ve yerel ağ ürünlerinin belirlenen standartlara uygunluğunu sağlamak,
standartlara uygunluğu belgelendirmek,
b. Sağlık bilgi sistemlerinin ülke genelinde kullanımını yaygınlaştırmak,
c. Sağlık hizmetine erişim ve kullanım hususunda hakkaniyet ve memnuniyetin artırılması
amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerinin tüm imkânlarından faydalanmaya yönelik projeler
geliştirmek, uygulamak ve/veya uygulatılmasına liderlik etmek,
d. Sağlık bilişim projelerini e-Devlet uygulamaları ile bütünleştirmek,
e. Bakanlık, bağlı kuruluşlar ve taşra teşkilatının yürütecekleri bilişim projelerini koordine
etmek,
f. Bilişim teknolojilerinin dünyadaki gelişimini izlemek, sağlık bilişimi alanında ulusal ve
uluslararası ilişkileri yürütmek ve geliştirmek, sistemler arası çevrim içi ve çevrim dışı veri
akışını koordine etmek,
g. Sağlık Bakanlığının bilişim sistemlerini kurmak, işletmek, bakım, teknik destek, güncelleme
ve eğitim işlerini yürütmek,
h. Bakanlık, bağlı kuruluşlar ve taşra teşkilâtının iş ve işlemleri ile ilgili bilgi sistemlerinin
kurulmasına rehberlik etmek,
i. Sağlık bilişim sektörünün gelişmesine öncülük etmek için üniversiteler, enstitüler, araştırma
merkezleri, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği
yapmak,
j. Bilgi güvenliği ve kişisel mahremiyet konularında geliştirilen politikaları uygulamak üzere
altyapı oluşturmak,
k. Genel Müdürlüğün faaliyetlerini etkileyecek ya da ilgilendirecek nitelikteki gelişmeleri,
yasal düzenleme ve değişiklikleri izlemek ve geliştirmek.
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3. İdareye İlişkin Bilgiler
a. Fiziksel Yapı

SBSGM Bilkent Yerleşkesi:

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001. Cadde No:9 Kat:
3 ve 4
Bilkent Çankaya/ANKARA

SBSGM Balgat Yerleşkesi:

Oğuzlar Mah. Ceyhun Atuf Kansu Cad. 1370. Sok. No:18
Balgat
Çankaya/ Ankara

SBSGM Yıldız Yerleşkesi:

Güzeltepe Mah. Sedat Simavi Sok. No 36 6690
Yıldız Çankaya/ Ankara

Tablo- 1: SBSGM Fiziksel Yapı 2017

b. Teşkilat Yapısı
Genel Müdürlüğümüz, genel müdüre bağlı genel müdür yardımcılığı, 9 daire başkanlığı, Hukuk
Koordinatörlüğü, İç Kontrol Koordinatörlüğü ve Halkla İlişkiler ve Proje Tanıtım Hizmetleri
Koordinatörlüğü ile bu birimlerin altında yer alan diğer birimlerden oluşmaktadır. Genel
Müdürlüğümüzün teşkilat şeması 694 sayılı KHK sonrasında yürürlüğe giren çalışma yönergesi
ile değişikliğe uğramış olup henüz yayımlanmamıştır.
16/11/2016 tarihli teşkilat şeması şekil-1’ de gösterilmiştir.
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Şekil- 1: 694 sayılı KHK kapsamında Birim çalışma yönergesinde 02 Ekim 2017 tarihinde değişikliğe gidilmiş olup teşkilat şemasına henüz son şekli
verilmemiştir.
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c.

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

BİLGİ SİSTEMLERİ DONANIM ENVANTERİ

ADET

Masaüstü Bilgisayar

64

Dizüstü Bilgisayar

343

Tablet Bilgisayar

6

Yazıcı

24

Ip Kamera

9

Ip Telefon

14

Fotokopi Makinesi

3

Faks Makinası

1

Projeksiyon Cihazı

9

Tarayıcı

10

Telsiz Telefon

5

Dijital Kamera

1

LCD Televizyon

15

Buzdolabı Büro Tipi

32

Video Konferans Cihazı

2

Sunucu

351

Switch

19

Firewall

4

Router

2

Güvenlik Ürünü

12

Genel Toplam
Tablo- 2: Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

926
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BİLGİ SİSTEMLERİ YAZILIM ENVANTERİ

YAZILIMIN ADI

KULLANICI/
FAYDALANAN BİRİM

YAZILIMIN FONKSİYONLARI

Sağlık hizmeti sunan tüm sağlık tesislerinde bilgi sistemleri teknolojileri
kullanılarak elektronik sağlık kaydına dönüşen sağlık verilerinin; merkezi bir
sistemde toplanmasını, uzun dönemli saklanmasını, operasyonel ve analiz
işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Sağlık hizmet sunucularında
Ulusal Sağlık Sistemi
üretilen sağlık verileri, Anında Veri Aktarımı, Kuyruğa Alma Politikası, Web
(USS)
servis arabirimi ve minimum iş kuralları ile USS’ye gönderilmektedir. USS’ye
gelen sağlık verileri doğrulama, iş kuralı ve geçerlilik kontrolünden geçerek
kişisel bilgileri şifrelenmiş şekilde depolanmaktadır. USS’ye veri gönderimleri
USVS 2.2 ve SKRS kodlama standartlarına göre yapılmaktadır.
USS’de toplanan sağlık verileri internet ve mobil cihazlar aracılığıyla e-Nabız
portali üzerinden vatandaş ile paylaşılmaktadır. İsteyen her vatandaş; kendisine
sunulan sağlık hizmetlerini takip edebilmekte, kendisine ait sağlık kayıtlarını
görüntüleyebilmekte, sağlık tesislerinde kendisine uygulanan işlemleri ve
sonuçlarını inceleyebilmekte, kişisel sağlık verilerine her yerden erişebilmekte
ve bu verileri açık rıza verdiği üçüncü kişilerle paylaşabilmektedir. Türkiye
genelinde tüm sağlık tesislerinde yapılan işlemlere anlık erişim sağlaması ile
vatandaşlar herhangi bir sağlık tesisinde kendilerine konulan teşhisleri, yazılan
reçeteleri, çekimi yapılan tıbbî görüntüleri kısaca sağlık bilgilerini yurt içinde
e-Nabız
veya dışında kendisinin yetkilendirdiği hekimlerle paylaşabilmektedir. Sağlık
verilerine erişimin yansıra e-Nabız üzerinden randevu alabilmekte, kan bağışı
ve organ bağışı bildiriminde bulunabilmektedirler. Ayrıca vatandaşlar mobil
uygulama üzerinden, acil durumlarda kendilerinin ya da yakınlarının yaşadığı
veya çevresinde acil müdahale gerektiren bir olayda acil servisi haberdar
edebilmekte ve uygulamanın göndereceği konum bilgisiyle olaya en kısa
sürede ulaşılmasını sağlayabilmektedir. e-Nabız sistemi giyilebilir
teknolojilerle de entegre edilebilmektedir. e-Nabız kullanıcı hesabı açmak için
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Sağlık Bakanlığına Bağlı
Tüm Sağlık Tesisleri ve
Tüm Sağlık Bilgi Sistemleri
Üreticileri

e-Nabız hesabı oluşturan
herkes.
Sağlık Bakanlığına bağlı
hastanelerde görevli
hekimler ve kamu
üniversite hastanelerinde
görevli hekimler.

SİSTEMDEN
YARARLANAN
KULLANICI
SAYISI

26.078

5.716.818

SİSTEME
ERİŞİM
YETKİSİ
VERİLEN KİŞİ
SAYISI

26.078
Sağlık verisi
üreten tüm
kullanıcılar

e-Nabız hesabı
oluşturan herkes
(Tüm
Vatandaşlar)

SİSTEM
HERKESE
AÇIK/
KAPALI

Kapalı

Açık

Sporcu Sağlığı
Uygulaması

112 Acil Yardım

Kayıt Tescil Sistemi
(KTS)

e-Devlet entegrasyonu gerekmektedir. Ayrıca aile hekiminden alınacak geçici
şifre ile de e-Nabız hesabı açılabilmektedir. Hesabı dondurmak veya silmek
için ise e-Devlet üzerinden işlem yapılması gerekmektedir.
2017 yılı aralık sonu itibariyle e-Nabız kullanıcı sayısı 5.716.818’dir.
e-Nabız üzerinden kan bağışı ve organ bağış beyanı yapılabilmektedir.
26.12.2017 tarihine kadar yapılmış olan toplam bağış sayısı;
Kan Bağışı Sayısı = 12.724
Organ Bağışlayan Kişi Sayısı = 61.437
Bağışlanan Organ Sayısı = 931.051
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde Gençlik ve
Spor Bakanlığında kayıtlı bulunan yaklaşık 5.000.000 sporcu için geliştirilen
bir sistemdir. Sporcu Sağlığı Bilgi Sistemi üzerinden sporcularımıza (Dünya
Anti-Doping Ajansı (WADA) yayınlarına göre) doping etkisi bulunan ilaç ve
gıdalar hakkında tavsiye niteliğinde uyarı yapılabildiği gibi sporcularımızın
veri paylaşımı onayı vermeleri halinde, başvurdukları hekime de hastasının
sporcu olduğu hatırlatılmak suretiyle ilaçlı tedavi seçiminde karar desteği
sunulmaktadır
Vatandaşların acil durumlarda kendileri ve yakınları için acil yardım ekipleri
ile iletişime geçebildikleri mobil bir uygulamadır. Acil Yardım Butonu ile
112'nin aranması durumunda konum ve acil durum notları iletilerek
ambulansların kısa sürede hastaya ulaşması sağlanırken, hekimler tarafından
hastanın kritik bilgilerine göre müdahale edilmesi sağlanmaktadır.
Sağlık bilişimi alanında faaliyet gösteren tedarikçiler ile tüm sağlık kurum ve
kuruluşlarının uyması gereken kuralları belirleyen Sağlık Bilgi Sistemleri
Uygulamaları Hakkında 2015/17 Sayılı Genelge ile SBYS üreticileri;
Bakanlığımız tarafından KTS sisteminde kayıt altına alınmaktadır. Sisteme,
https://kts.saglik.gov.tr/Giris.aspx linkinden e-Devlet girişi yapılabilmektedir.
KTS uygulamasının toplam 125 kullanıcısı mevcuttur.
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Sporcular, Hekimler,
Gençlik ve Spor Bakanlığı /
Sağlık Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü

240

10

Açık

Tüm Vatandaşlar/ Sağlık
Bilgi Sistemleri Genel
Müdürlüğü

3.095

10

Açık

Sağlık Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü, Sağlık
alanında faaliyet gösteren
bilişim firmaları

307

307

Kapalı

Damacana Takip Sistemi (DTS), Çevre Sağlığı Bilgi Sistemleri Projesi
kapsamında (CevSIS) geliştirilmiş olup damacanaların kare kod ile
kimliklendirilip bu kimlik numarası üzerinden takip edilmesini hedefleyen bir
sistemdir. DTS kapsamında ambalajlı su dolumu yapan tesisler birer sistem
Damacana Takip
kuracaktır. Sistemden gelen damacana ve içindeki suya ait verilere tüketiciler
Sistemi Merkezi
damacana üzerinde bulunan kare kod bilgisi ile erişebileceklerdir. DTS ile su
Yazılımı
kalitesi ölçme, damacana yıkama, damacana dolum ve dağıtım süreçlerinin
anlık olarak takibi yapılabilecektir. Böylece kaçak kaynak kullanımı ve
damacana satışlarının önüne geçilerek hem halk sağlığının hem de su
işletmelerinin korunması amaçlanmaktadır.
Teletıp, görüntülerin uzak lokasyonlara yorumlama ve tanılama için
aktarılması amacıyla, yurt genelindeki tüm hastanelerde bulunan görüntülerin
merkezi bir sistemde toplanarak hekimlerin ve vatandaşların erişimine
açılmasını sağlayan sistemdir. Proje radyolojik görüntünün tekrarlı çekimini
önleyerek hem ülke ekonomisine katkı sağlamakta hem de vatandaşların
gereksiz radyasyon almasını önlemektedir. Ayrıca tele konsültasyon ile
Teletıp/
radyologların başka bir uzman görüşüne başvurabilmesine olanak sağlamakta,
Teleradyoloji Sistemi
uzaktan raporlama ile raporlama süresi uzun olan hastanelere farklı bir seçenek
sunmaktadır. Proje kapsamında sahadaki personelin ve kurumdaki ilgili
kişilerin hastanelerdeki veri gönderimini takip edebilecekleri Sistem Takip
Modülü oluşturulmuş olup, https://stm.teletip.saglik.gov.tr/ linkinden kullanıcı
adı ve şifresi ile giriş yapılabilmektedir. 2017 yılı Aralık sonu itibari ile sisteme
710 hastane entegre durumdadır.
ESİM, işaret dili bilen çağrı operatörlerinden oluşan bir iletişim merkezi ile
Engelsiz Sağlık
mobil uygulamalar aracılığıyla işitme engelli vatandaşların 7/24 görüntülü
İletişim Merkezi
görüşme yaparak her türlü sağlık hizmetlerinden faydalanabilmelerini
(ESİM)
sağlamaktadır.
Askerlik yükümlüsü vatandaşların hızlı ve kolay şekilde yoklama ve muayene
Askerlik Yoklaması işlemlerini yaptırabilmeleri amacıyla Sağlık Bakanlığı, Milli Savunma
Bakanlığı ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı koordinasyonuyla
İçin Sağlık
geliştirilen uygulamaların bütünüdür. Bu sistemde, tüm askerlik yükümlüleri,
Muayenesi
e-Devlet kapısı üzerinden başvuru yaparak Askerlik Şubelerine gitmelerine
Sistemi(ASAL)
gerek kalmadan kendi aile hekimlerinde sağlık muayenesi işlemlerini
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Halk Sağlığı Genel
Müdürlüğü, Su Üreticileri

Uygulama
geliştirme
aşamasında
olduğu için
kullanıcı sayısı
yoktur.

Uygulama
geliştirme
aşamasında
olduğu için
kullanıcı sayısı
yoktur.

Kapalı

Bakanlığa Bağlı Tüm
Sağlık Tesisleri ve Tüm
Sağlık Bilgi Sistemleri
Üreticileri

710

ÇKYS’de kayıtlı
tüm radyologar

Kapalı

Tüm Vatandaşlar/Sağlık
Bilgi Sistemleri Genel
Müdürlüğü

4.086

10

Açık

Askerlik
Çağındaki
Vatandaşlar
(Ankara ve
Manisa ili pilot)

Aile Hekimleri,
e-devlet
üzerinden
sorgulama yapan
kişiler, Askerlik
Şubeleri

Ankara ve
Manisa ili
pilot

Askerlik Çağındaki
Vatandaşlar

ISO/IEC 15504
SPICE Sertifikasyon
Sistemi

Sağlık Bilişim Ağı
(SBA)
sbayonetim.saglik.go
v.tr Portali (CA
service desk
Manager)

Çekirdek Kaynak
Yönetim Sistemi
(ÇKYS)

tamamlamaktadır. Muayene sonuçları Sağlık Bakanlığı veri tabanına
kaydedilerek elektronik ortamda Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı ile paylaşılmaktadır. 2017 yılı Aralık
ayı itibari ile e-Devlet üzerinden sorgulama yapan kişi sayısı 30.075 kişidir.
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen yazılım
süreçlerinin değerlendirilmesi ve yönetilmesi için ISO/IEC 15504 SPICE
Sertifikasyon çalışmaları Mayıs 2016 itibari ile başlatılmıştır. Ayrıca Kayıt
Tescil Sisteminde kayıtlı yazılım üreticilerinin ISO/IEC 15504 SPICE
Sertifikası alması, Sağlık Bilgi Sistemleri Uygulamaları Hakkında 2015/17
Sayılı Genelge ile zorunlu tutulmuştur.
Bakanlık merkez ve taşra birimleri ile bağlı kurum ve kuruluşlar arasında, çok
noktadan çok noktaya erişim teknolojileri kullanılarak tesis edilen data
devrelerinin temini, tesisi, bakımı, destek hizmetleri bu sistem üzerinden
yürütülmektedir. Sağlık Bakanlığının tüm birimlerinin kapalı devre sağlık özel
ağına dâhil edildiği 2.962 devrenin tek merkezden kontrol etme imkânı
sağlayan, erişimde mekân ve zaman esnekliği sağlayan kapsamlı bir web
tabanlı yazılımdır.
ÇKYS, geniş kapsamlı bir proje olup bilişim sistemine beş (5) ana modülle
katkı sağlamaktadır. Bakanlığımızın merkez teşkilatı ile bağlı kurum ve
kuruluşlarında kadrolu veya sözleşmeli olarak görev yapan tüm personelin;
özlük bilgileri, eğitim, sicil, terfi, kadro ve atama hareketlerinin yer aldığı insan
kaynakları planlamasının yapıldığı, İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi (İKYS)
modülü, Malzeme kayıtlarının yönetimi, stok, fiyat, ihtiyaç fazlası, ihtiyaçların
birimler arasında konsolidasyonu ile zimmet takibi yapılmasını da sağlayan
Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi (MKYS)modülü, Özel sağlık
kuruluşlarının ruhsatlandırma süreçleri, faaliyet iznine tabi kadro değişiklikleri,
personel hareketleri, hizmet kapasitesini belirleyen varlık bilgilerini içeren
Özel Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemi (SKYS) modülü ile Bakanlığımızın
mali kaynaklarının ve sabit tesis yatırımlarının ihtiyaca göre planlanması,
Bakanlık birimleri arasında dağıtılması, yatırımların kullanılması ve takip
edilmesine yönelik kayıtların tutulduğu ve raporlandığı Yatırım Takip Sistemi
(YTS) modülü, Bakanlığımızın taşra teşkilatında sağlık hizmeti veren
birimlerden, aylık olarak sağlık verilerinin gruplandırılmış dinamik formlar
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-

-

-

-

Sağlık Bilişim Ağı İl Bulut
Sorumluları, SBA ve
İzleme Birimi Analistleri

361

13

Kapalı

32.942

61.078

Kapalı

Bakanlık ve Bağlı
Kuruluşları

aracılığı ile toplanması ve verilerin istenilen kriterlerde raporlanması Temel
Sağlık İstatistikleri Modülü (TSİM) ile gerçekleştirilmektedir. Ortak Uygulama
Portalinde (https://ortakgiris.saglik.gov.tr); OBTS Onaylı Belge Takip Sistemi,
Kişisel Veri Bankası, Ek Ödeme Bordro Sorgulama, İş Görev Analizi Amirler
Uygulaması, İş Görev Analizi Formu İnceleme Sayfası, ÇKYS, TSİM ve
MKYS yer almaktadır.
Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS), Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı
ve bağlı kuruluşları ile taşra teşkilatının faaliyetlerini sürdürürken
oluşturdukları her türlü dokümantasyonu kayıt altına alarak belgelerin
elektronik ortamda paylaşılmasını sağlayan ve kullanıcısı olan tüm personelin
belgelere her zaman, her yerden elektronik ortamda kolaylıkla ulaşabildiği
sistemdir. Elektronik Belge Yönetimi Sistemi ile bilgi yönetimi, maliyet,
güvenlik, kolaylık ve verimlilik hususlarında fayda sağlanmaktadır. Sistemin
Elektronik Belge
en büyük kazanımı “zaman” tasarrufudur. EBYS uygulamasının Kayıtlı
Yönetim Sistemi
Elektronik Posta (KEP) ve İçişleri Bakanlığı e-Otoban Projesi ile entegrasyonu
(EBYS)
sağlanmıştır. Sistem, e-Devlet uygulamaları arasında yer
almamaktadır.https://ebysportal.saglik.gov.tr/TR,2014/belge-dogrulama.html
Belge Doğrulama Uygulaması ve
https://ebysportal.saglik.gov.tr/TR,2045/belge-takip.html Belge Takip
Uygulaması ile vatandaşlar Sağlık Bakanlığı ile olan yazışmalarını takip
edebilmektedir.
Bakanlığımıza bağlı tüm merkez ve taşra birimleri için hazırlanan standart web
sitelerinin yetkili içerik editörleri tarafından yönetilmesini sağlayan
sistemlerdir. Web Siteleri İçerik Yönetim Sistemleri ile belirli standartlar
Web Siteleri İçerik
Yönetim Uygulaması doğrultusunda hazırlanan web siteleri tek merkezden yönetilmekte ve güvenli
bir ortamda barındırılmaktadır. Bu sayede kurum imajını zedeleyecek
açıklıkların önüne geçilmektedir.
Milli bir proje olan ve öz kaynaklarla faaliyet gösteren MHRS, AB’nin kabul
ettiği 20 temel kamu hizmeti arasında yer almaktadır. Randevuların canlı
Merkezi Hekim
operatörler aracılığı ile verildiği Alo182, kamudaki en büyük çağrı merkezidir.
Randevu Sistemi
Bunun dışında, web portal (mhrs.gov.tr veya enabiz.gov.tr) ve MHRS Mobil
(MHRS)
uygulaması da diğer randevu kanallarıdır. Dünyanın bu ölçekteki ilk ve tek
hastane randevu sistemi olan MHRS’den kuruluşundan 2017 yılı sonuna kadar
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Bakanlık ve Bağlı
Kuruluşlarının Tüm Merkez
Birimleri ve Taşra Birimleri

Sağlık Bakanlığı Merkez
birimler ve Taşra Teşkilatı

Tüm Vatandaşlarımız

192.186

192.186

saglik.gov.tr
uzantılı mail
adresi olan
tüm personele
açıktır.

1.424

7

Kapalı

-

-

Açık

54 milyon vatandaş, 524 milyon randevu almıştır. MHRS’de temel hedef;
hastanelerde muayene öncesi bekleme süresini ortadan kaldırmak, hastane ve
poliklinik önlerindeki kalabalıkları azaltmak ve herkes için daha sakin ve
huzurlu bir ortam sağlamaktır. Vatandaşların kendi zamanlarını doğru
yönetmeleri, hastanelerde kaynak kullanımı ve dağıtımının ölçülmesi suretiyle
sağlık hizmetlerinde verim ve kalitenin artırılması, MHRS verileri sayesinde
sağlık politikalarının geliştirilmesine yardımcı olmak en önemli hedefler
arasındadır. Canlı operatör desteğiyle 7/24 hizmet veren, ortalama görüşme
süresi 141.92 saniye olan ALO 182 Çağrı merkezi aracılığıyla 2017 yılında
121.597.582, 2011’den 2017 sonuna kadar ise 546 milyon çağrı
cevaplanmıştır. Toplamda 3.500’e yakın çalışanıyla, ülkemiz ve dünyada örnek
model olma özelliğini koruyan MHRS’nin 2017 yılına bakıldığında randevu
sayısı 121.270.608’tir.MHRS, HBYS/AHBS kanalları üzerinden %99.85’den
fazla erişilebilirlik hedefi ile çalışmaktadır. Birçok ülkenin ilgisini çekmiş olan
MHRS, ilgili uluslararası kuruluşlar tarafından örnek proje olarak kabul
edilmiştir. 2017 yılı içerisinde Moldova, Kosova ve Suudi Arabistan Sağlık
Bakanlığı yetkilileri ile MHRS teknik ve işleyiş tanıtımının yapıldığı
çalıştaylar gerçekleştirmiştir. 1 Kasım 2017 tarihinde Samsun lokasyonunun
devreye girmesiyle birlikte MHRS hizmet ağını daha da büyütmüştür.27 Mayıs
2017’de Londra’da düzenlenen ve dünyanın en iyi çağrı merkezlerinin
yarıştığı, Çağrı merkezi sektörünün en saygın yarışmalarından olan Contact
Center World Awards'a "Best Outsourcing Partnership" (En İyi Dış Kaynak
Ortaklığı) kategorisinde katılan MHRS, EMEA (Avrupa, Orta Asya ve Afrika)
bölgesinde birinci oldu. Ekim 2017’de ise MHRS aynı kategoride dünya
birincisi olmuştur. MHRS’nin Aralık 2017 itibariyle donanım envanteri; 21
adet fiziksel sunucu, 43 adet Sanal Sunucu, 2 adet Storage, 2 adet Switch, 2
adet Router, 2 adet Load Balancer ve 2 adet firewall’dan oluşmaktadır.
İl yönetimlerinin uyuşturucuyla mücadele faaliyetlerini sisteme girerek
Uyuşturucu ile
merkezden yönetiminin yapıldığı bir uygulamadır. Uygulama, TBMM (Kamu
Mücadele Acil Eylem
Denetçiliği Kurumu) ve uyuşturucuyla mücadele ile ilgili olan tüm
Planı Uygulaması
Bakanlıklarımız Merkez ve Taşra teşkilatlarınca kullanılmaktadır.
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TBMM (Kamu Denetçiliği
Kurumu),Başbakanlık(Bası
n Yayın ve Enformasyon
Genel Müdürlüğü), İçişleri
Bakanlığı (TUBİM,
Emniyet Genel Müdürlüğü,

2.175

2.175

Kapalı

Beyazkod

Sağlık Personeli
Takip Sistemi
(SPTS)

Yerel Yönetimler), Milli
Savunma Bakanlığı,
Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı (Gümrükler
Muhafaza Genel
Müdürlüğü), Milli Eğitim
Bakanlığı, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı
(SGK, Türkiye İş Kurumu),
Gençlik ve Spor Bakanlığı,
Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı, Adalet
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı
ve Taşra Teşkilatları
Sağlık personeline yönelik şiddet ve hakaret bildirimlerinin kayıt altına alındığı Hukuk Müşavirliği ile
ve çözüm çalışmalarının yapıldığı uygulamadır. Hukuk Müşavirliğimizden
Bakanlık merkez teşkilatı
gelen talepler doğrultusunda uygulama son halini alarak kullanıma açılmıştır.
personeli ve tüm sağlık
Raporlama çalışmaları ve entagrasyon işlemleri devam etmektedir.
çalışanları

Sağlık işgücünün planlandığı ve personel takibinin yapılabildiği uygulamadır.
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Bakanlık ve bağlı
kuruluşlarda çalışan
personel/Sağlık Hizmetleri
Genel Müdürlüğü

32.800

4.774

32.800

Sağlık
çalışanlarına
açık

4.774

Sistem 657
Kamu
Personeline,
İstifa eden
ve bizde
öğrenim
bilgileri
kaydı
bulunan
hekimlere,
Uzman
Tabiplere,
Diş
Hekimlerine

ve
eczacılara
açık

Teşhis İlişkili
Gruplar (TİG)

TİG KDS

Denetim ve İzleme
Sistemi (DEN-İZ)

Kamu Hastanelerinde görev
Hastaların klinik ve maliyet verilerinin esas alınarak gruplandırılmasını içeren alan tüm TİG Kodlayıcıları
yatan hasta sınıflamasıdır. Hastalık grupları arasında maliyet farklılıklarını
/ Sağlık Hizmetleri Genel
ortaya koymak, adil ve yönetilebilir bir ödeme yöntemine geçmek, planlama ve Müdürlüğü- Teşhis İlişkili
araştırmalara ışık tutmak, TİG uygulayan ülkelerle karşılaştırma yapmak,
Gruplar ve Sosyal Güvenlik
hastane verimliliğini ve etkinliğini teşvik etmek amaçlanmıştır.
Uygulamaları Daire
Başkanlığı
Kamu ve Özel Hastanelerde
görev alan tüm Tig
Kodlayıcıları/ Sağlık
Hizmetleri Genel
TİG verilerinin Dönem bazlı raporlarının yer aldığı karar destek
Müdürlüğü- Teşhis İlişkili
sistemidir.
Gruplar ve
Sosyal Güvenlik
Uygulamaları Daire
Başkanlığı
Den-İz (Sağlık Kuruluşları Denetim ve Değerlendirme) Sistemi, Bakanlığın
Sağlık Hizmetleri Genel
strateji ve hedefleri doğrultusunda, sağlık kuruluşlarının değerlendirmesi,
Müdürlüğü - İzleme,
denetimi ve cezai işlemlerini takibi ve raporlanmasına yönelik bir uygulamadır. Değerlendirme, Hasta
Değerlendirme ve denetim, Mevzuatla belirlenen formlar üzerinden
Hakları ve Tıbbi Sosyal
yapılmaktadır.
Hizmetler Daire Başkanlığı

4.829

4.829

Kapalı

2.495

4.829

Kapalı

Test Kullanıcı
Sayısı: 13

13

Kapalı
(LDAP)

Ulusal Engelliler
Veri Bankası

Uygulama ile Bakanlık tarafından toplanan verilerin raporlanması,
değerlendirilmesi ve ilgili verilere bilişim teknolojileri aracılığıyla erişim
sağlanması amaçlanmaktadır.

Tüm Engelli
Vatandaşlar/Kamu
Hastaneleri Müdürlüğü

440

440

Kapalı

Sağlık Bakanlığı
İletişim Merkezi
(SABİM) Anket

SABİM Anket Hizmeti, vatandaşların sağlık sistemindeki memnuniyetleri ile
ilgili bilgi toplama yöntemidir.

Tüm Vatandaşlar/ Halk
Sağlığı Genel
Müdürlüğü/SABİM ve SBN
ile Koordinasyon

45

25

Kapalı

13

Numune Transfer
Otomasyon
Uygulaması

Numune Transfer Otomasyon Uygulaması ülkemizden yurtdışı laboratuvarlara
gönderilen numunelerin takibinin yapıldığı, gönderimde gerekli evrak
bilgilerinin işlendiği ve ilgili laboratuvar ve mesul müdürlerin bilgilerinin yer
aldığı uygulamadır.

Sağlık Bakanlığına bağlı
tüm laboratuvarlar, Özel
Laboratuvarlar, Tıbbi
Laboratuvar Hizmetleri
Daire Başkanlığı

95

95

Kapalı

Laboratuvar İlan
Uygulaması

Laboratuvar ihale ilanlarının kayıt edilip ilan edildiği web portal
uygulamasıdır.

Kamu Hastaneleri Genel
Müdürlüğü

12

12

Açık

Dış Kalite
Değerlendirme
(DKD)

Laboratuvarlarda toplanan Dış Kalite Değerlendirme (DKD) verilerinin ilgili
birimlerce izlenmesi sayesinde performansların değerlendirilmesi sağlanarak
ülkemizdeki laboratuvarların aynı güven düzeyinde sonuç vermesinin
sağlanması hedeflenmektedir.

Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğü Tıbbi
Laboratuvar Hizmetleri
Daire
Başkanlığı/Laboratuvar
Kullanıcıları

1.400

1.400

Kapalı

11 Merkez Laboratuvar, 81
ilde 85 Halk Sağlığı
Laboratuvarı

3.979

3.979

Kapalı

Laboratuvar otomasyon programı sadece merkez laboratuvarlarda
kullanılmaktaydı. Ancak LBYS projesiyle, 81 İlde 85 Halk Sağlığı
Laboratuvar Bilgi
Laboratuvarları ile Merkez Klinik ve Klinik Dışı Referans Laboratuvarlarının
Yönetim Sistemi
entegrasyonu sağlanarak, web tabanlı yeni kurumsal bir otomasyon programı
(LBYS)
geliştirilmiştir. LBYS yazılımı ülke genelinde aktif olarak kullanılmaktadır.
Ayrıca gerekli kullanıcılara gerekli teknik ve eğitim desteği verilmektedir.
DİSAB, ikili iş birliği kapsamında veya Dışişleri Bakanlığının 3359 sayılı
Dış İlişkiler ve
Avrupa Birliği Genel kanunu kapsamında ülkemize gelecek hastaların başvurularının alındığı, sistem
Müdürlüğü (DİSAB) üzerinden kabullerinin yapıldığı, kabul edilen hastaların takibinin yapıldığı
Hasta Takip Sistemi sistemdir.
Bilgi güvenliği yönetim süreçlerini ve yönetimini uygulama üzerinden kayıt
altına almak, dokümantasyon sistemini yönetmek, raporlayarak riskleri
Bilgi Güvenliği
öngörmek ve Düzeltici Faaliyet (DF) süreçlerini takip etmek amacıyla
Yönetim Sistemi
yapılmıştır.
Bilgi Güvenliği
Yönetim Sistemleri
Birimi Web Sitesi

Dış İlişkiler ve Avrupa
Birliği Genel Müdürlüğü
Sağlık Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü Bilgi
Güvenliği Yönetim
Sistemleri Birimi

Bilgi güvenliği standartları ve güvenlik politikalarının, haberler ve duyuruların,
bilgi güvenliği dokümanlarının yayınlandığı, aynı zamanda bilgi güvenliği ihlal Herkese açık
bildirimlerinin yönetildiği web uygulamasıdır.
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235

235

Kapalı

LDAP
kullanıcıları

97

Yetkiye sahip
kişiler giriş
yapmaktadır.

Herkese açık

Sağlık Bilgi
Sistemleri Genel
Müdürlüğü
Personeli

Yetki
sınırlandırma
sı var

Sağlık Bakanlığı Basın Müşavirliği için hazırlanan; bakanlık makamının
fotoğraf, video, haber kupürü, deşifre vb. basın kriterlerinin kayıt edildiği ve
arşivlendiği web uygulamasıdır.

Basın ve Halkla İlişkiler
Müşavirliği

20

20

Kapalı

Kaza/yaralanma sonucu hasta veri girişinin yapıldığı web uygulamasıdır.

Kronik Hastalıklar Yaşlı
Sağlığı ve Engelliler Daire
Başkanlığı

98

98

Kapalı

e-Rapor Uygulaması

Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ve hastaneler tarafından verilen; engelli,
sporcu, ehliyet, askerlik, doğum vb. sağlık raporlarının elektronik imzalı
şekilde ilgili kurumlarla paylaşılması.

Sağlık Bakanlığı, Emniyet
Genel Müdürlüğü, Gençlik
ve Spor Bakanlığı, Milli
Savunma Bakanlığı, Aile
Ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı

Testte: Dr. Zekai
Tahir Burak
Kadın Sağlığı
Eğitim Ve
Araştırma
Hastanesi Kadın
Doğum
Doktorları

Testte: Dr. Zekai
Tahir Burak
Kadın Sağlığı
Eğitim Ve
Araştırma
Hastanesi Kadın
Doğum
Doktorları

Kapalı

Soru Görüş Öneri
Platformu

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire
Başkanlığı tarafından yürütülen sağlıkta standartlaştırma politikası gereği başta
sağlık çalışanları ve ilgili kurum/kişilerin görüşlerinin alındığı, Sağlıkta Kalite
ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından belirlenen standartların
kullanıcılar tarafından değerlendirildiği uygulamadır.

Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğü Sağlıkta Kalite
ve Akreditasyon Daire
Başkanlığı/Sağlık Personeli

71

71

Açık

İl Sağlık
Müdürlükleri
Performans
Değerlendirme
Sistemi
Ödenek Takip
Sistemi

Sağlık Hizmetleri Genel
İl Sağlık Müdürlüğü Performans Değerlendirme Sistemi(MPDS), Bakanlığın
Müdürlüğü Sağlıkta Kalite
strateji ve hedefleri doğrultusunda, İl sağlık müdürlüklerinde kaynak kullanımı
ve Akreditasyon Daire
ve hizmet sunumunun etkinlik ve verimliliğin izlenmesi ve değerlendirilmesine
Başkanlığı/Bakanlık Taşra
yönelik bir sistemdir.
Teşkilatı
İl Özel İdarelerine aktarılan ödenekler ile gerçekleşen harcamaların takibi
Strateji Geliştirme
amacıyla geliştirilen bir web uygulamasıdır.
Başkanlığı

163

163

Kapalı
(LDAP)

82

82

Kapalı

Saha
Koordinatörlüğü
Hukuk Müşavirliği
Otomasyon Sistemi
(HUMOS)

Sağlık kurumları ile ilgili gözlem sonuçlarının girildiği uygulamadır.

Saha Gözlemcileri

100

100

Kapalı

Adli belgelerin kaydını tutan sistemdir.

Hukuk Müşavirliği

3

3

Kapalı

Basın Arşiv
Uygulaması
Ulusal Kaza ve
Yaralanma (UKAY)

15

Hukuk Portali

Bakanlığın taraf olduğu davalara ve bu davalara atanan avukatlara ait bilgileri
toplamaktadır. Bilişim teknolojileri aracılığıyla davalara portal üzerinden ilgili
avukatın atanmasına imkân sağlamaktadır.

Hasta Takip Sistemi
(HTS)

Sağlık bakanlığı merkez teşkilatında bulunan daire tabipliğinin kullandığı
masaüstü uygulamadır.

“Kamu İç Kontrol Standartları” gereğince yürütülen tüm faaliyetlere ilişkin
üretilen/hazırlanan dokümanların kurum personeli ile paylaşılması amacıyla
geliştirilen bir uygulamadır.
Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezinden alınan güvenlik bildirimleri,
Ulusal Siber Güvenlik Çalışmalarına yönelik hukuksal metinler, Kurumumuz
SOME Birimi Web
siber güvenlik çalışmalarının duyuruları, Siber güvenlik çalışmalarına yönelik
Sitesi
faydalı dokümanların yayınlandığı uygulamadır.
İllerimizdeki sağlık kuruluşlarının, oluşturulan il izleme guruplarıyla ziyaret
edilerek olumsuzlukların Düzeltici Önleyici Faaliyet olarak kayıt edilmesi ve
İl İzleme Uygulaması verilen süre içinde düzeltilerek, ildeki sağlık hizmeti veriminin daha üst
seviyeye taşınmasının sağlanması amacıyla oluşturulmuştur. Gerçekleştirilen
ziyaretlerden elde edilen veriler uygulamaya kaydedilerek takibi yapılmaktadır.
İllerde yapılan koordinasyon toplantılarının kayıtlarının tutulduğu
İl Koordinasyon
uygulamadır. Uygulama üzerinden uzlaşılan ve uzlaşılamayan il koordinasyon
Uygulaması
toplantı tutanaklarına erişilebilmektedir.
İç Kontrol Web
Sitesi

Sağlık Bakanlığı Hukuk
Müşavirliğine bağlı
avukatlar / Hukuk
Müşavirliği / Beyaz Kod
Birimi
Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğü/Bakanlık
Personel

440

440

Kapalı

3

3

Kapalı

Sağlık Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü

Sınırlama yok

2

Açık

Sağlık Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü

Sınırlama yok

3

Açık

Taşra Koordinasyon Birimi

951

951

Kapalı

Taşra Koordinasyon Birimi

250

250

Kapalı

Sağlık Personeli / Sağlık
Bilgi Sistemleri Genel
Müdürlüğü

E-Kütüphane

Genel kullanıma açık olarak makale, kitap ve çeşitli yayınların doküman
halinde erişime sunulduğu çevirim içi doküman kütüphanesidir.

ÇKYS - TSİM
Eğitim Video
Uygulaması

Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS) ve Temel Sağlık İstatistikleri
Sağlık Bilgi Sistemleri
Modülünün (TSİM) kullanıcılarının, ÇKYS ve TSİM uygulamaları hakkındaki
Genel Müdürlüğü/Bakanlık
eğitim videoları ve ilgili dokümanlara hızlı ve güvenilir olarak erişebilmelerine
Merkez ve Taşra Teşkilatı
imkân sağlayan web video uygulamasıdır.

200

200

Kapalı

Yazılım Envanter
Sistemi

Sağlık Bakanlığı bünyesinde kullanılan yazılımlara ait bilgilerin saklandığı
çevrimiçi uygulamadır.

50

50

Kapalı
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Sağlık Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü

Tüm Vatandaşlar Tüm Vatandaşlar

Açık

Hasta Hakları
Uygulaması

Dünya Bankası
Program Yönetimi

Sağlıkta Buluşma
Noktası (SBN)

İl Stratejik Faaliyet

E-posta Uygulaması

Vatandaşların kendilerine sunulan sağlık hizmetleri ile ilgili şikâyetlerinin
alındığı, değerlendirildiği ve bunların takibinin yapıldığı sistemdir. Hasta
Hakları Yönetmeliği çerçevesinde Bakanlığımız resmi web sitesi üzerinden
vatandaşlarımızın ihlal bildirimlerini iletmelerini sağlayan uygulamadır.
Uygulama üzerinden sağlık kuruluşunda (özel hastane, devlet hastanesi, aile
hekimliği vb.) görevli hasta hakları birim sorumluları, ilgili başvuruyu
değerlendirip vatandaşa cevap dönebilmekte, gerektiğinde başvurunun kurula
havale edilmesi ve kurul kararının sisteme girilip vatandaş ile paylaşılabilmesi
sağlanmaktadır.
Sağlık Bakanlığının Dünya Bankası ile olan ikraz anlaşmalarını kayıt altında
tutarak, proje süreçlerini düzenli olarak izleyip projeye ve bağlı olan alt
faaliyetlere ayrılan bütçe kalemlerini ve gerçekleşme durumlarını
ölçümleyerek, yönetime bilgi sağlamak amacıyla geliştirilmekte olan
uygulamadır. Uygulama üzerinde Bakanlığa bağlı Kurum ve Kuruluşların
projeleri ve bunlara bağlı faaliyetlerin bütçeleri oluşturularak, Proje Yönetim
Destek Birimi ve ardından Dünya Bankası onayı ile ilgili birim faaliyetlerine
başlanabilecek, on iki farklı türde satın alma süreci dinamik olarak
modellenerek gerçekleştirilebilecektir.
Proje tüm sağlık çalışanlarının ortak bir portalde buluşup soru ve fikirlerini
Bakanlığımıza iletebilmeleri, ilan paylaşabilmeleri ve becayiş yapabilmelerini
sağlar. Portal üzerinde sağlık ile ilgili güncel haberler düzenli olarak yayınlanır
ve siteye giren herkes bilgilendirilir. Aynı zamanda kullanıcılar, Sayın
Bakanımıza talep ve önerilerini iletebilirler.
Stratejik Plana yönelik olarak il sağlık müdürlükleri tarafından yürütülen
faaliyetlerin takibini sağlayan sistemdir. Bakanlığımız tarafından belirlenen
2013-2017 stratejik planın kaydedildiği illerin stratejik plan maddeleri ile ilgili
aktivitelerini planlayıp onay aldıkları ve gerçekleştirmelerini kayıt altına alan
uygulamadır.
Bakanlığa ait merkez ve taşra teşkilatındaki tüm personel için e-posta hizmeti
sunan uygulamadır. Kişinin kendisini sisteme kayıt etmesi, e-posta hizmetine
erişmesi ve şifre sıfırlama gibi fonksiyonlar sunmaktadır.
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Tüm Vatandaşlarımız/
Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğü

40.144

40.144

Açık

Proje Yönetimi Destek
Birimi

128

125

Kapalı

Sağlık Personeli /Sağlığın
Geliştirilmesi Genel
Müdürlüğü

51.791

Üye olan herkes

Açık

Strateji Geliştirme
Başkanlığı/Bakanlık Taşra
Teşkilatı

1.838

1.412

Kapalı

Sağlık Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü/Bakanlık
merkez ve Taşra Teşkilatı

280.000

280.000

Açık

Türk Tıp Envanteri
(TTE)

Uygulamanın amacı, özellikle yurt dışında çalışan sağlık personelini interaktif
bir dünya haritası üzerinde sunmaktır. Uygulama ile birlikte ilgili personel
ağının genişletilmesi ve iletişimin artırılması planlanmaktadır.

Ülkemizde ikame eden ve/veya turist olarak bulunan yabancı uyruklu kişilerin,
sağlık verilerinin hastanelerde görev yapan idari personel tarafından kayıt
Sağlık Turizmi Hasta
altına alınmasına imkân sağlayan uygulamadır. Sağlık turizmi politikalarının
Takip Sistemi
oluşturulmasına yardımcı olması amacıyla geliştirilen uygulamadan
değerlendirme raporları alınabilmektedir.
Halk Sağlığı Hastane
Doğumları
Ülkemizde gerçekleşen doğumların takibinin yapıldığı ve raporlamaların
Uygulaması
gerçekleştirildiği uygulamadır.
(Üremeye Yardımcı
Tedavi Uygulaması)
Alkollü yakalanma sebebi ile sürücü belgelerine el konulan kişilerin belgelerini
Emniyet Genel Müdürlüğünden geri alabilmeleri için HSGM tarafından
Sürücü Davranışları düzenlenen sürücü davranışlarını geliştirme eğitimini başarıyla tamamlamaları
gerekmektedir. Bu proje sürücü belgelerine el konulmuş kişilerin eğitime
Geliştirme
başvurularının kabulü, ön değerlendirme sonuçlarının girilmesi, eğitime
Uygulaması
kabulü, eğitim süreçlerinin takibi, eğitim bitişinde izleme değerlendirme
(SUDGE)
sonuçlarının girilmesi ve başarıyla bitirenler için başarı belgesi verilmesi
süreçlerini kapsayan bir uygulamadır.

Analitik Bütçe
Sistemi
(ABS)

Sağlık tesislerinin döner sermaye bütçe işlemlerinin yapıldığı ve takip edildiği,
genel bütçe ödenek taleplerinin alındığı ve değerlendirildiği web
uygulamasıdır. Analitik Bütçe Sistemi 2012 yılında NET platformunda C#
yazılım diliyle yazılmıştır. Veri tabanı olarak MSSQL SERVER
kullanılmaktadır. Sistem 2000 kullanıcıya hizmet vermektedir. Sisteme erişim
http://analitikbutce.saglik.gov.tr adresinden sağlanmaktadır.
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Bakan Yardımcılığı
Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğü Sağlık Turizmi
Daire Başkanlığı/Sağlık
Personeli
Kadın ve Üreme Sağlığı
Daire Başkanlığı/Sağlık
Personeli

Tütün ve Diğer Bağımlılık
Yapıcı Maddelerle
Mücadele Daire Başkanlığı

Kamu Hastaneleri Genel
Müdürlüğü Döner Sermaye
Bütçe ve Muhasebe
İşlemleri Dairesi
Başkanlığı, Strateji
Geliştirme Başkanlığı
Döner Sermaye Dairesi
Başkanlığı, Strateji
Geliştirme Başkanlığı
Genel Bütçe Dairesi
Başkanlığı

Sınırlama Yok

Sınırlama Yok

Kapalı

4.500

4.500

Kapalı

206

206

Kapalı

Uygulama test
aşamasında

2.000

Uygulama
geliştirme
aşamasında
olduğu için
kullanıcı sayısı
yoktur.

2.000

Kapalı

Kapalı

Tek Düzen
Muhasebe Sistemi
(TDMS)

KHGM Ortak
Uygulama Havuzu

Anket Uygulaması

Dinamik Veri Giriş
Platformu
Yurt Dışı Bordro
Uygulaması
Merkezi Tıbbi Cihaz
Geri Bildirim
Uygulaması

Mekânsal İş Zekâsı
(MİZ)

TDMS Sağlık Bakanlığı döner sermayeli sağlık kurumlarına ait muhasebe
kayıtlarının tutulduğu web tabanlı bir sistemdir. Sisteme girilen muhasebe
kayıtlarındaki veriler ile çeşitli raporlar oluşturmaktadır.

Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı, Kamu
Hastaneleri Genel
Müdürlüğü

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tüm yazılımların tek
çatı altında toplanarak sahadaki kullanıcıların tek kullanıcı adı ve şifreleri ile
yetkili oldukları tüm uygulamalara giriş yapabilmelerini sağlamak. Bu sayede
Kamu Hastaneleri Genel
yapılan tüm yazılımların ortak bir veri tabanında barındırılmasını sağlamak.
Müdürlüğü ve Taşra
Uygulamaya http://uygulama.tkhk.gov.tr adresinden erişim sağlanmaktadır.
Kullanıcıları
Uygulama havuzu üzerinden Anket Uygulaması, KHGM Web Yönetim Paneli,
Dinamik Veri Giriş Platformu, Yurt Dışı Bordro Uygulamasına giriş
yapılabilmektedir.
Kamu Hastaneleri Genel
İl Sağlık Müdürlüklerine bağlı Kamu Hastanelerine muayene için gelen
Müdürlüğü Sağlık Bakım,
hastaların aylık %5’ine anket uygulaması yapılmasını sağlayan uygulamadır.
Hasta Hizmetleri ve Eğitim
Dairesi Başkanlığı
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından taşra teşkilatlarından istenilen
Kamu Hastaneleri Genel
verilerin kurum personelleri tarafından dinamik bir şekilde elektronik ortamda
Müdürlüğü ve Taşra
toplanmasını sağlamak ve istenilen verilerin raporlarını çıkarabilecekleri bir
Kullanıcıları
uygulamadır.
İdari Hizmetler ve İletişim
Yurt dışında çalışan personelin, izinlerini, bordrolarını ve banka için gerekli
Yönetimi Dairesi
olan banka disketlerini oluşturmaktadır.
Başkanlığı
Merkez kurum tarafından taşra teşkilatlarına alınan tıbbi cihazların teknik
şartnamesi, kullanım kılavuzu vb. belgeleri sistem tarafından oluşturulan kare
Kamu Hastaneleri Genel
kod görselini taşra personellerinin herhangi bir cihazdan okutarak direk erişimi Müdürlüğü ve Taşra
sağlamaktadır. Ayrıca Cihaz ile ilgili öneri, şikâyet vb. görüşlerini
Kullanıcıları
paylaşabilecekleri ve cevaplanan soruları okuyabilecekleri bir platformdur.
Bakanlığımız, vatandaşlarımıza daha kaliteli ve etkin sağlık hizmeti
sunabilmek amacı ile tüm sağlık kuruluşlarında üretilen sağlık verileri ile
sağlığı dolaylı yoldan ilgilendiren verilerden faydalanarak, Coğrafi Bilgi
Bakanlık Üst Yöneticileri
Sistemi (CBS) alt yapısı aracılığıyla Mekânsal İş Zekâsı (MIZ) platformunu
geliştirmiştir. Mekânsal İş Zekâsı ile en güncel mekânsal analiz yeteneği
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12.019

12.019

Kapalı

6.717

6.717

Kapalı

350 - 400

350-400

Kapalı

2000

2.000

Kapalı

6

6

Kapalı

5

5

Açık

165

99

Kapalı

VEM Doküman ve
Veri Tabanı Analiz
Programı

kullanılarak üst yönetim tarafından vatandaşlarımızın ihtiyacına yönelik sağlık
tesisi planlamasının yapılması ve etkin sağlık politikalarının geliştirilmesi
hedeflenmektedir.
Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) firmalarına veri aktarım süreçlerinde
destek olmak, SBYS’ler arasındaki veri aktarımı/teslimi sürecinde oluşabilecek
veri kayıplarını mümkün olabildiğince önlemek, veri aktarımını
kolaylaştırmak, bu süreci en hızlı şekilde sonuçlandırmak ve özellikle SBYS
veri tabanı tasarımlarında standart bir yapı (model) oluşturmak amaçlarıyla
SBYS Minimum Veri Modeli (VEM) geliştirilmiş ve Sağlık Bakanlığı Sağlık
Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü web sayfasında yayımlanmıştır. VEM
görüntüleri ile ilgili güncel sürüme ve detaylı bilgiye http://vem.saglik.gov.tr/
web sitesinden ulaşılabilmektedir.
SBYS yazılım üreticileri tarafından, faaliyet gösterdikleri tüm sağlık
kuruluşlarında oluşturulması gereken VEM görüntülerinin Genel
Müdürlüğümüz tarafından yayımlanan VEM standardına uygunluğunu kontrol
etmek amacı ile “VEM Doküman ve Veri tabanı Analiz Programı”
geliştirilmiştir. Program kullanılarak SBYS yazılımı üreticilerinin oluşturduğu
VEM görüntüleri ile Genel Müdürlüğümüz tarafından yayımlanan VEM
görüntü içerikleri eksik görüntüler, hash yapısı ve referans kod tablo içerikleri
açısından karşılaştırılabilmektedir. Buna ek olarak, oluşturulan görüntülerdeki
veriler de analiz edilerek sorunlu değerler saptanabilmektedir.

Sağlık Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü, Sağlık
alanında faaliyet gösteren
bilişim firmaları, Türkiye
Kamu Hastaneleri Genel
Müdürlüğüne bağlı tüm
sağlık tesisleri, İl Sağlık
Müdürlükleri

e-İmza ve Mobil
İmza

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan
ve imza yetkisine sahip yöneticilere ve tüm hekimlere e-İmza ve/veya mobil
imza tedarik edilerek kâğıt üzerinde yapılan işlemlerin, yazışmaların
azaltılmasını hedefleyen projedir.

İmzaya yetkili kurum
personeli ve hekimler

ÇevSis Uygulaması

Ülkemizde içme, tüketim ve tedavi amaçlı kullanılan suların teknik ve sıhhi
şartlara uygunluğu ile kalite standartlarının sağlanması ile ilgili işlemlerin kayıt
altına alınması ve takiplerinin yapılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda kayıt
altına alınması planlanan alt sistemler: Damacana Takip Sistemi, Ambalajlı Su
Takip Sistemi, İçme ve Kullanma Suyu Takip Sistemi, Kaplıca Suları Takip
Sistemi, Yüzme Suları Takip Sistemi, Havuz Suları Takip Sistemi, Askeri
Sular Takip Sistemi, Biyosidal Ürünler Takip Sistemi’dir. Damacana Suları

Su Üreticileri/İthalatçıları,
Biyosidal Ürün
Üretici/İthalatçı/Uygulayıcıl
arı
Halk Sağlığı Genel
Müdürlüğüne bağlı İl
Sağlık Müdürlüğü
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http://vem.saglik.
gov.tr/ herkese
açık olduğu için
erişim yetkisi
verilen kullanıcı
bulunmamaktadır
.

Açık

Nitelikli
elektronik
185.509 (e-imza) 185.509 (e-imza) sertifikaya
sahip tüm
kullanıcılar
Uygulama
geliştirme
aşamasında
olduğu için
kullanıcı sayısı
yoktur.

Uygulama
geliştirme
aşamasında
olduğu için
kullanıcı sayısı
yoktur

Kapalı

Takip sistemi yazılım geliştirme aşaması tamamlanmış olup, test sürecine
girmiştir. Havuz, Yüzme, Kaplıca, İçme ve Kullanma Suyu Takip sistemleri
analizleri eş zamanlı olarak yürütülerek tamamlanmış olup, 2018 yılında
geliştirme aşamasına geçmesi planlanmaktadır. Biyosidal Ürünler Takip
Sistemi analiz çalışmaları devam etmekte olup, 2018 yılı içerinde
tamamlanarak, yazılım geliştirme sürecinin başlatılması planlanmaktadır.
1. Damacana Takip Sistemi
2. Biyosidal Ürünler ve Uygulamaları Takip Sistemi
3. Kaplıca Suları Takip Sistemi
4. Yüzme Suları Takip Sistemi
5. Havuz Suları Takip Sistemi
6. İçme ve Kullanma Suları Takip Sistemi
7. Askeri Sular Takip Sistemi
8. Amabalajlı Sular Takip Sistemi
Olmak üzere 8 ana projeden oluşmaktadır.

kullanıcıları ve Çevre
Sağlığı Daire Başkanlığı
Kullanıcıları, Laboratuvar
Kullanıcıları

Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı tarafından mevcutta kullanılmakta olan,
firmaların biyosidal ürün uygulayıcı firma olabilmek için tüm başvuru
Biyosidal Ürün
Takip Sistemi Bakım süreçlerini gerçekleştirebildiği ve takibini yapabildiği uygulamadır.
(biyosidal.saglik.gov.tr/)

HSGM/Çevre Sağlığı Daire
Başkanlığı, Merkez
kullanıcıları ve İl Sağlık
Müdürlüğü Kullanıcıları,
Uygulayıcı Firma
Kullanıcıları

Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı tarafından kaplıca sularının kalite ve sıhhi
Kaplıca Suları Takip şartlara uygunluğunu takibi ve kayıt altına alınması için mevcut durumda
kullanılmakta olan bir uygulamadır. Bu uygulamanın bakım çalışmaları Çevre
Sistemi
Sağlığı Bilişim Sistemleri Birimi tarafından yürütülmektedir.

HSGM/Çevre Sağlığı Daire
Başkanlığı Kullanıcıları,
Laboratuvar Kullanıcıları,
İşletici Firma Kullanıcıları

Yüzme Suları Takip
Sistemi

Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı tarafından yüzme sularının kalite ve sıhhi
şartlara uygunluğunun takibi ve kayıt altına alınması için istenilen
uygulamadır. Uygulamanın analiz çalışmaları tamamlanmıştır.
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HSGM/Çevre Sağlığı Daire
Başkanlığı Kullanıcıları,
Laboratuvar Kullanıcıları,
Firma Kullanıcıları

893

893

Uygulama
geliştirme
aşamasında
olduğu için
kullanıcı sayısı
yoktur.
Uygulama
geliştirme
aşamasında
olduğu için
kullanıcı sayısı
yoktur.

Uygulama
geliştirme
aşamasında
olduğu için
kullanıcı sayısı
yoktur.
Uygulama
geliştirme
aşamasında
olduğu için
kullanıcı sayısı
yoktur.

Kapalı

Kapalı

Kapalı

Havuz Suları Takip
Sistemi

Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı tarafından havuz sularının kalite ve sıhhi
şartlara uygunluğunun takibi ve kayıt altına alınması için istenilen
uygulamadır. Uygulamanın analiz çalışmaları tamamlanmıştır.

HSGM/Çevre Sağlığı Daire
Başkanlığı Kullanıcıları,
Laboratuvar Kullanıcıları,
Firma Kullanıcıları

İçme Suları Takip
Sistemi

Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı tarafından içme ve kullanma sularının kalite ve
sıhhi şartlara uygunluğunun takibi ve kayıt altına alınması için istenilen
uygulamadır. Uygulamanın analiz çalışmaları tamamlanmıştır.

HSGM/Çevre Sağlığı Daire
Başkanlığı Kullanıcıları,
Laboratuvar Kullanıcıları,
Firma Kullanıcıları

Askeri Sular Takip
Sistemi

Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı tarafından askeri sularının kalite ve sıhhi
şartlara uygunluğunun takibi ve kayıt altına alınması için istenilen
uygulamadır. Uygulamanın analiz çalışmaları tamamlanmıştır.

HSGM/Çevre Sağlığı Daire
Başkanlığı Kullanıcıları,
Askeri Kullanıcılar

ÇevSis Framework

.Net Core mimarisi ile geliştirilen framework içerisinde veri tabanı yönetimi
amaçlı kullanılan patternler, uygulama sunucusunda çalışacak işlem kaydı
yönetimi, cache yönetimi, kimlik yönetimi, uygulama geliştirilirken
geliştiriciye kolaylık sağlayacak şablon ve kalıplar ile bunların tek bir yerden
yönetimini sağlayan çalışmalar yapılmıştır. Geliştirme işlemleri devam
etmektedir.

Çevre Sağlığı Bilişim
Sistemleri Birimi

Muayene Bilgi
Yönetim Sistemi
(MBYS)

Birinci basamak sağlık hizmeti veren birimlerde vatandaşlara ait muayene,
reçete, tahlil, tetkik, tedavi, gebe-lohusa izlem, aşı, sağlık raporları vs. sağlık
verilerinin elektronik ortamda sağlık personeli tarafından kayıt altına
alınmasını sağlayan web uygulamasıdır.

TSM Hekimleri, Suriyeli
Göçmen Sağlığı Merkezi
Hekimleri, yetkilendirilmiş
Aile Hekimleri, Özel
Muayenehane Hekimleri

Belirli yaş ve cinsiyetteki kişilerin Serviks, Kolorektal ve Meme kanseri
taramalarının yapıldığı sistemdir. Tarama hizmeti TSM, KETEM ve Mobil
tarama tırlarında yapılır. (Kanser Daire Başkanlığı tarafından takip
edilmektedir.)

Bakanlık Merkez, İl
Müdürlükleri ilgili birimleri

Kanser Tarama ve
Takip Modülü
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Uygulama
geliştirme
aşamasında
olduğu için
kullanıcı sayısı
yoktur.
Uygulama
geliştirme
aşamasında
olduğu için
kullanıcı sayısı
yoktur.
Uygulama
geliştirme
aşamasında
olduğu için
kullanıcı sayısı
yoktur.

Uygulama
geliştirme
aşamasında
olduğu için
kullanıcı sayısı
yoktur.
Uygulama
geliştirme
aşamasında
olduğu için
kullanıcı sayısı
yoktur.
Uygulama
geliştirme
aşamasında
olduğu için
kullanıcı sayısı
yoktur.

Yok

Yok

Kapalı

-

-

5.374

Kapalı

14.603

5.374

Kapalı

Kapalı

Kapalı

Evde Sağlık
Hizmetleri Modülü

Bağışıklama
Uygulamaları
Modülü

Bağışıklama – Mobil
Uygulama Modülü

Misafir Anne Takip
Modülü

Sağlık Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren ve Sağlık Bakanlığınca,
bünyesinde evde sağlık hizmetleri birimi kurmak suretiyle bu hizmetleri
vermeye yetkili kılınacak yataklı tedavi kurumlarını, toplum sağlığı
merkezlerini ve buralarda çalışan personel ile aile hekimlerini, aile sağlığı
merkezlerini ve aile sağlığı elemanlarını kapsar. Kamu Hastaneleri Genel
Müdürlüğüne bağlı hastaneler, ağız diş sağlığı merkezleri, koordinasyon
merkezleri ve Evde Sağlık çağrı merkezi kullanıcıları tarafından
kullanılmaktadır. Bakıma muhtaç hastaların kendisi ya da yakınları tarafından
çağrı merkezi vasıtasıyla başvurusu alınır. Hizmet alacağı ilin koordinasyon
merkezine kayıt düşer. Koordinasyon merkezi hasta ile iletişime geçer ve
duruma göre başvuruyu onaylar ve uygun gördüğü hastaneye hizmet emri
ataması yapar. Hizmet emri hastane koordinatörü önüne düşer. Hastane
koordinatörü kendisine gelen hizmet emrini; hastanesinde bulunan uygun evde
sağlık ekibine atayarak, bu ekibin hastaya vereceği sağlık hizmetini takip eder.
Evde sağlık ekibi hasta ziyaretinde sisteme izlem girişlerini yapar ve bir
sonraki izlem tarihini belirler. Sistemde tanımlı Koordinasyon Merkezi
Koordinatörü sistemdeki tüm süreçleri izler ve yerine getirilmeyen başvuru
takibi ve hizmet emirleri mail ile bu kişiye bildirilir. (Kamu Hastaneleri Genel
Müdürlüğü ilgili birimleri tarafından takip edilmektedir.)
Genişletilmiş Bağışıklama Programı ve koruyucu sağlık hizmetlerinde
kullanılan aşı ve antiserumların dağıtımı ve uygulamalarının izlenmesi,
değerlendirilmesi ve raporlanması faaliyetlerinin yürütülmesine yardımcı
olması amacıyla oluşturulan modüldür. Aşı takip sistemi ile entegredir. Okul ve
öğrenci bilgileri için Milli Eğitim Bakanlığı ile web servis entegrasyonu
mevcuttur. (Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar Dairesi Başkanlığı tarafından takip
edilmektedir.)
HSYS Bağışıklama modülünün mobil uygulama platformunda (Android, IOS)
çalışması için geliştirilen modüldür. (Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar Dairesi
Başkanlığı tarafından takip edilmektedir.)
Doğa koşullarının zorlu olduğu bölgelerde doğumu yaklaşan kadınların
tanımlanan şefkat bölgelerinde doğuma kadar misafir edilerek takip edilmesini
sağlayan modüldür. (Kadın ve Üreme Dairesi Başkanlığı tarafından takip
edilmektedir.)
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Bakanlık Merkez, İl
Müdürlükleri ilgili birimleri

4.366

4.366

Kapalı

Bakanlık Merkez, İl
Müdürlükleri ilgili birimleri

5.168

5.168

Kapalı

Bakanlık Merkez, İl
Müdürlükleri ilgili birimleri

5.168

-

Kapalı

363

363

Kapalı

HSGM, İL Sağlık
Müdürlüğü ilgili birimleri

Riskli Gebelik Takip
Modülü

Influenza Takip
Modülü

Akılcı Antibiyotik
Web Servisleri

HSYS Hekim
İletişim Modülü
HSYS Kullanıcı ve
Rol Yönetimi
Modülü
Suriyeli Hekim
Atama Modülü

Diş Muayene Takip
Modülü

Kuduz ve Riskli
Temas Takip
Modülü

Riskli gebelik bildirimi yapılan gebeler için süreç izleme ve takibinin yapılması
sağlanmaktadır. (Kadın ve Üreme Dairesi Başkanlığı tarafından takip
edilmektedir.)
Influenza virüsü sürveyans takibi yapılır. Bu modül ile Sürveyans Süreci
Takvim yılının 40. haftası başlangıcı ile grip, soğuk algınlığı vb. durumlarda
olan bireylerden aile hekimleri ve hastaneler numune örnekleri alarak
bölgedeki Halk Sağlığı Laboratuvarına ve Ulusal Viroloji laboratuvarına
gönderir. Gönderilen numuneler laboratuvar ortamında çalışılarak influenza
veya İnfluenza benzeri hastalık virüsü tespit edilmeye çalışır. (Tüberküloz
Dairesi Başkanlığı tarafından takip edilmektedir.)
Muayene sonucu girilen tanılara göre antibiyotik gerekliliğinin
değerlendirilmesi amacıyla hazırlanmış olan Akılcı Antibiyotik web
servislerinden elde edilen verilerin AHBS ve HBYS firması ve Hekim bazında
izlenmesini ve raporlanmasını sağlar. (Bulaşıcı Hastalıkları Dairesi Başkanlığı
tarafından takip edilmektedir.)
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından aile hekimlerine toplu olarak mail ve
SMS gönderilmesini sağlamak üzere geliştirilmiştir.

Bakanlık Merkez, İl
Müdürlükleri ilgili birimleri

1.449

1.449

Kapalı

Bakanlık Merkez, İl
Müdürlükleri ilgili birimleri

980

980

Kapalı

Bakanlık Merkez, İl
Müdürlükleri ilgili birimleri

561

561

Kapalı

Bakanlık Merkez, İl
Müdürlükleri ilgili birimleri

24.011

24.011

Kapalı

HSYS üzerinde kullanıcı, rol ve duyuru işlemlerinin yapıldığı modüldür.

Bakanlık Merkez, İl
Müdürlükleri ilgili birimleri

444

444

Kapalı

Göçmen Sağlığı Merkezlerinde çalıştırılacak Suriyeli sağlık personelinin kura
işlemleri yapılır. (Göç Sağlığı Dairesi Başkanlığı tarafından takip
edilmektedir.)

HSGM

-

-

Kapalı

Bakanlık Merkez, İl
Müdürlükleri ilgili birimleri

1.462

1.462

Kapalı

Bakanlık Merkez, İl
Müdürlükleri ilgili birimleri

1.428

1.428

Kapalı

TSM tarafından okul veya iş yeri için diş muayenesi taramaları ve florürlü
vernik uygulamalarının girişi yapılmaktadır. Ayrıca verilen eğitim ve dağıtılan
materyallerin girişi ve takibi için kullanılan modüldür. Okul ve öğrenci bilgileri
için Milli Eğitim Bakanlığı ile web servis entegrasyonu mevcuttur. (Toplum
Sağlığı Hizmetleri ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından takip edilmektedir.)
Hastaneler tarafından bildirimi yapılan ve USS’ye gönderilen Kuduz ve Riskli
temas verileri bu modül ile TSM çalışanlarına gösterilir. Bu veriler ışığında;
değerlendirme yapılır, tedavi planlanır ve tedavinin uygulanması takip edilir.
(Zoonotik ve Vektörel Hastalıklar Dairesi Başkanlığı tarafından takip
edilmektedir.)
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TSM Performans
Yönetimi

Klor Cihazı Takip
Modülü

Sosyal Yardım
Modülü

İl Göstergeleri
Modülü

Toplum Sağlığı Merkezlerinde çalışan personelin günlük performans takibinin
yapılması amaçlanmıştır. TSM Personeli günlük yaptığı işlerin sürelerini iş
kalemine göre sisteme girer ve sorumlusunun onayına sunar. (Toplum Sağlığı
Hizmetleri ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından takip edilmektedir.)
Yerleşim yerlerindeki içme kullanma suyu depolarında kullanılan otomatik
klorlama cihazlarının sayı bilgilerinin girilerek takip edildiği sistemdir. İçme
kullanma sularında otomatik klorlama cihazlarına ait bilgiler sistemde haftalık
olarak güncellenmektedir. (Çevre Sağlığı Dairesi Başkanlığı tarafından takip
edilmektedir.)
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın tüberküloz ve benzeri hastalığa
yakalananlara yapılacak sosyal yardımlar için tespit edilen hastaların
bilgilerinin paylaşılması için geliştirilmiştir. Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı ile web servis entegrasyonu mevcuttur. (Tüberküloz Dairesi
Başkanlığı tarafından takip edilmektedir.)
İl kullanıcıları tarafından alan kartı, faaliyet ve ölçüm değerleri girilir. İl
yöneticisi ve daire başkanı tarafından onay sürecinden geçirilir. Elde edilen
veriler üst düzey yöneticilere raporlanır. (İzleme Değerlendirme ve İstatistik
Dairesi Başkanlığı tarafından takip edilmektedir.)

Bakanlık Merkez, İl
Müdürlükleri ilgili birimleri

29.115

29.115

Kapalı

Bakanlık Merkez, İl
Müdürlükleri ilgili birimleri

190

190

Kapalı

Bakanlık Merkez

10

10

Kapalı

HSGM

567

567

Kapalı

Beslenme ve Fiziksel
Aktivite Modülü

Sağlıklı beslenme ve obezite danışmanlığı hizmetleri birimi izlem formunda
Bakanlık Merkez Teşkilatı,
yer alan ölçüm, fiziksel aktivite gibi bilgiler kayıt altına alınır. (Sağlıklı
İl Müdürlükleri ilgili
Beslenme ve Haraketli Hayat Dairesi Başkanlığı tarafından takip edilmektedir.) birimleri

2.379

2.379

Kapalı

Dönemsel Menenjit
Aşılamaları Takip
Modülü

Hac/Umre ziyaretine gidecek kişilere yapılan aşılar kayıt altına alınır. Diyanet
İşleri Başkanlığı ile entegre çalışmaktadır. (Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar
Dairesi Başkanlığı tarafından takip edilmektedir.)

Bakanlık Merkez, İl
Müdürlükleri ilgili birimleri

2.956

2.956

Kapalı

Bakanlık Merkez Teşkilatı

39

39

Kapalı

HSMG, İl Müdürlükleri

424

424

Kapalı

HSYS Rapor
Modülü
İş Sağlığı ve
Güvenliği Eğitim
Sistemi

Bakanlık kullanıcıları için HSYS içerisindeki uygulamaların istatistiksel
raporları sunulur. (Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Tüm Daire Başkanlıkları
tarafından kullanılmaktadır.
İlgili Daire Başkanlığının talebi doğrultusunda personele verilen İş Sağlığı ve
Güvenliği eğitimlerinin periyodik olarak takibi, eğitim dokümanlarının
saklanması ile sertifika üretilmesi amacıyla web tabanlı olarak Başkanlığımız
personelince geliştirilmiştir. Modül üzerinden Kurumumuz merkez ve taşra
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personeline yönelik olarak yapılan İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) eğitimin
takibi yapılmaktadır.
Verem Savaş Dispanserlerince hasta kayıtlarının on-line olarak yapılması
Elektronik
amacıyla geliştirilmiş ve 2012 Mayıs ayında faaliyete geçirilmiştir. Sistem
Tüberküloz Yönetim
aracılığıyla anlık hasta bilgileri görülmekte olup, istenilen zamanda veriler
Sistemi (ETYS)
sistemden çekilebilmektedir.
Türkiye Bulaşıcı Hastalıkların Epidemiyolojik Sürveyansı ve Kontrolü
Ulusal Enterik
Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında yürütülen, bildirimi zorunlu
Patojenler
hastalıkların tanı ve bildirimine ilişkin laboratuvarların sisteme etkin katılımı
Laboratuvar
için gerekli altyapı ile uygulamaların iyileştirilmesi çalışmaları çerçevesinde
Sürveyans Ağı
oluşturulmuştur.
(UEPLA) Modülü
Bilgi Edinme (Sağlık Bakanlık Bilgi Edinme birimi aracılığı ile ulaşan
başvurular), SABİM (Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi), SBN (Sağlıkta
Bilgi Edinme Takip
Buluşma Noktası) ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla
Sistemi
alınan başvuruların cevaplandırılması, takibi ile istatistiki verilerin tutulması
maksadıyla geliştirilen web tabanlı bir yazılımdır.
Tüm ülke çapındaki ölüm vakalarından oluşan verilerin kalitesini arttırmak ve
anında elektronik ortama kaydının yapılabilmesi için 2012 yılında
geliştirilmiştir. 01.01.2013 tarihinden itibaren ülke çapında uygulamaya
Ölüm Bildirim
geçilmiş olup sistem ile ilgili geliştirme çalışmalarına paydaş kurumlar (TÜİK,
Sistemi (ÖBS)
Emniyet Genel Müdürlüğü ve birçok Büyükşehir ve İl Belediyesi) ile birlikte
devam etmektedir. 2017 Eylül ayı itibariyle ülke genelinde gerçekleşen ölüm
vakalarının %99’unu kapsamaktadır.
Coğrafi Bilgi Sistem, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün envanterinde yer alan
taşınmazların harita üzerinde gösterilmesini sağlayan bir uygulamadır. Bu
uygulamada bina bilgileri, aktif çalışan personel bilgileri, binaların
Coğrafi Bilgi Sistemi
koordinatları ve bina resimleri yer almaktadır. CBS, Çekirdek Kaynak Yönetim
(CBS)
Sistemi (ÇKYS) ile entegre çalışmakta olup ÇKYS’de bulunan verileri de
içermektedir. Yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üreten ve
analiz yapma imkânı sunan CBS raporlama modülü oluşturulmuştur.
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HSGM, Verem Savaş
Dispanserleri

14.600

14.600

Kapalı

HSGM, İl Müdürlükleri,
sürveyans Laboratuvarları

100

100

Kapalı

HSGM Daire Başkanlıkları,
Halk Sağlığı Müdürlükleri

159

159

Kapalı

194.065

194.065

Kapalı

1.190

1.190

Kapalı

Ülkemizde Sağlık hizmeti
veren tüm Kamu, Özel ve
Vakıf İşletmeleri
Belediyeler
Adli Tıp
Aile Hekimleri

HSGM, İl Sağlık
Müdürlüğü

Kurumsal izleme ve değerlendirmenin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi,
kurumumuzun mevcut durumunun ve yaptığı çalışmaların özet verilerle
gösterilmesi ve yönetimin karar verme aşamasında veriye ve özet bilgiye daha
hızlı ulaşabilmesi amacıyla HSGM Yönetim Bilgi Sistemi (YBS)
HSGM Yönetim
oluşturulmuştur. YBS’ye yıllık ve aylık periyotlarda girilen verilerin raporlama
Bilgi Sistemi (YBS)
işlemleri Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) vasıtasıyla yapılmaktadır.
Sistemde 30 daire başkanlığına bağlı toplam 427 indikatör tanımlı olup
geliştirme çalışmalarına devam edilmektedir.
2012 yılında projelendirilen sistem, genellikle 1-2 yaş aralığında olan
çocuklarda görülen rotavirüs hastalığı için yapılan tetkik sonuçlarının sisteme
TÜROSA (Türkiye
Rotavirüs Sürveyans girilmesi ve bu sonuçların istatistiki bilgilerinin elde edilmesi amacıyla web
tabanlı bir yazılım olarak tasarlanmış ve 2013 yılında faaliyete geçirilmiştir.
Ağı) Bilgi Sistemi
Talep doğrultusunda sisteme yönelik geliştirme çalışmaları yapılabilir.
D86 formları aracılığı ile yapılan HIV/AIDS vaka bildirimlerinin ve
takiplerinin daha hızlı, daha güvenilir yöntemlerle yapılması ve mükerrer
kayıtların engellenmesi amacıyla kurgulanmış web tabanlı bir elektronik
bildirim sistemidir. HIV/AIDS vakalarını sorgulayan, doğrulayan, bildirim ve
HIV/AIDS Bilgi
takip aşamalarını bünyesinde bulunduran, analiz ve raporlama işlemlerini de en
Sistemi (HABS)
güncel şekilde yapılmasına olanak sağlayan bir sistemdir. 2014 yılında
geliştirme ve iyileştirme çalışmaları yapılmıştır. 2015 yılında ise ülke
genelinde kullanıma açılmıştır.
Halk Sağlığı Müdürlüklerinden bütçe, personel, bina ve araç bilgilerinin
toplanmasını, bu bilgilerin takibini ve raporlarının elektronik ortamda
Bütçe Takip Sistemi
hazırlanmasını amaçlayan bir sistemdir. Talep doğrultusunda sistemi geliştirme
çalışmaları devam etmektedir.
Sözleşmeli aile hekimlerinin belirli aralıklarla THSGM tarafından açılan
münhal yerleri tercih etmesi ve yapılan bu tercihlerin öncelikle uzman aile
Aile Hekimliği
hekimleri daha sonra tabipler olmak üzere hizmet süresi ve hizmet puanları göz
Yerleştirme Bilgi
önüne alınarak büyükten küçüğe doğru münhal yerlere yerleştirilmesi için
Sistemi (Tercih
Yerleştirme Sistemi) geliştirilmiş olan web tabanlı bir sistemdir. 2014 yılından itibaren yerleştirme
işlemleri bu yazılım üzerinden gerçekleştirilmektedir.
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HSGM, İl Sağlık
Müdürlükleri

65

65

Kapalı

HSGM

117

117

Kapalı

HSGM, İl Müdürlüğü ilgili
birimleri

372

372

Kapalı

HSGM

105

105

Kapalı

HSGM

10

10

Kapalı

Döner Sermaye
Takip Sistemi (Ek
Ödeme Programı)

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile müdürlüğe bağlı birimlerde görev yapan
personele döner sermayeden yapılacak ek ödemenin hesaplanmasını amaçlayan HSGM
bir yazılımdır.

Merkezin anlık veri ihtiyacını karşılayabilmek için sistem üzerinden soru
oluşturup kısa sürede sahadan cevap alabildiği bir sistemdir. HTS, tüm daire
başkanlıklarında ve sahada aktif olarak kullanılmaktadır.
Ülkemizdeki sığınmacılara sunulan sağlık hizmetlerinin maliyet analizinin
yapılabilmesi için sahadan veri toplanmasına yönelik geliştirilen bir sistemdir.
Türkiye genelindeki kamp ve TSM birim kullanıcıları tarafından haftalık ve
Maliyet Analizi
aylık olarak belirlenen periyotlarda veri girişi sağlanır. Toplanan verilerden
Programı
merkez kullanıcılarına yönelik çeşitli raporlar üretilmektedir. Sistem
27.05.2014 tarihinde kullanıma açılmıştır.
Türkiye’de yaşanan anlık sağlık vakalarının izlendiği bir sistemdir. Bulaşıcı ve
salgın hastalıklar ile ilgili detaylı bilgiler (risk, etken, etiyoloji vb.) elde
Olay Yönetim
edilmekte olup Erken Uyarı-Cevap ve Saha Epidemiyolojisi Daire Başkanlığı
Sistemi (OYS)
tarafından günlük toplantılarla değerlendirilmektedir. 81 ile kullanıcı
tanımlamaları yapılmıştır. Mart 2015 itibariyle aktif olarak kullanılmaktadır.
Ulusal İşitme Tarama Programı (İTP); işitme engelli doğan bebeklerin erken
dönemde tespit edilmesine, işitme taramalarının yapılmasına ve kesin teşhisin
Ulusal İşitme
konulmasına, işitme cihazı uygulamasına ve gerekli rehabilitasyonun
Tarama Programı
sağlanmasına olanak tanır. 2016 yılında okul çağı taramalarının sistem
(İTP) Modülü
üzerinde raporlanıp doğrulanabilmesi için İTP ile entegrasyon çalışmaları
yapılmıştır.
Neonatal Tarama Programı yenidoğan bebeklerin kan numunelerinde, Tiroid
Stimülan Hormonu (TSH), Fenilalanin (FA) ve Biyotinidaz (B) değerlerinin
Ulusal Neonatal
analizlerine yönelik laboratuvar hizmeti ve otomasyonudur. 2017 yılı başında
Tarama Programı
Konjenital Adrenal Hiperplazi testi eklenerek 4 Pilot ilde (Konya, Adana,
(NTP) Modülü
Kayseri ve Samsun) aktif hale getirilmiştir.
Ülke genelinde sevk ve idaresi gerçekleştirilen soğuk zincire tabi ürünlerin (aşı
Aşı Antiserum Soğuk
ve anti serumlar) saklandıkları depolardaki, dolaplardaki ve nakledildikleri
Zincir ve Stok
araçlardaki sıcaklık takibinin kesintisiz ve düzenli şekilde yapılması için
Yönetim Sistemi
geliştirilen bir sistemdir. Gerekli bilgilerin kayıt altına alınması, raporlanması,
Hızlı Veri Toplama
Sistemi (HTS)
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285

285

Kapalı

Bakanlık Merkez (HSGM),
İl Sağlık Müdürlükleri

14.372

14.372

Kapalı

HSGM, İl Sağlık
Müdürlükleri

2.131

2.131

Kapalı

HSGM, İl Sağlık
Müdürlükleri

443

443

Kapalı

HSGM, İl Sağlık
Müdürlükleri ve bağlı
birimleri

Yaklaşık
7.200

Yaklaşık
7.200

Kapalı

HSGM, İl
Sağlık Müdürlükleri

Yaklaşık
1.700

Yaklaşık
1.700

Kapalı

57.310

57.310

Kapalı

Ülke çapında aşı yapılan
tüm birimler

ilgili merkezlerden izlenmesi ve gerekli durumlarda ilgililere uygun
yöntemlerle (SMS, e-posta, Çağrı) uyarı yapılması amaçlanmaktadır.
2010 yılında geliştirilen yazılım, vaka bazlı, zamanında ve tam veriye ulaşmayı
hedeflemektedir. Amacı sürveyans yapmaktır. Vaka bazlı verilere Bakanlık, İl
Sağlık Müdürlüğü, Hastane ve Laboratuvar tarafından ulaşılmasını,
gecikmeden vakalara ait sonucun görülmesini, tedavinin verilmesini,
izlenmesini ve değerlendirilmesini sağlamaktadır.
2011 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından eklenen bu modül yapılanma
sonrasında Kurumumuza devredilmiştir. Vaka bazlı verilere; Bakanlık, İl
Tularemi Hastalığı
Müdürlüğü, Hastane ve Laboratuvar tarafından ulaşılması, gecikmeden
Bilgi Sistemi Modülü
vakalara ait sonucun görülmesi, tedavinin verilmesi, izlenmesini ve
değerlendirmesini sağlamaktadır.
23 Kasım 2011 tarih ve 28121 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tütün
Tütün Bağımlılığı
Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Birimleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine
Tedavisi Uzaktan
göre tütün bağımlılığı tedavisi uzaktan eğitim programıdır.
Eğitim Programı
Ulusal Hastane
Sağlık hizmeti ile ilişkili enfeksiyonların takibi, izlenmesi, erken uyarı ve
Enfeksiyonları
kontrol sistemleri ile sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların önlenebilirliğinin
Sürveyans Sistemi
sağlanması amacıyla geliştirilmiştir.
(İnfline)
KKKA (Kırım
Kongo Kanamalı
Ateşi) Hastalığı Bilgi
Sistemi Modülü

Tablo- 3: Bilgi Sistemleri Yazılım Envanteri
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HSGM (Zoonotik ve
Vektörel Hastalıklar Daire
Başkanlığı), İl
Sağlık Müdürlükleri

Yaklaşık 100

Yaklaşık 100

Kapalı

HSGM (Zoonotik ve
Vektörel Hastalıklar Daire
Başkanlığı), İl
Sağlık Müdürlükleri

Yaklaşık 100

Yaklaşık 100

Kapalı

HSGM, İl Sağlık
Müdürlükleri

2.297

2.297

Kapalı

HSGM, İl Sağlık
Müdürlükleri

Yaklaşık
2.000

Yaklaşık
2.000

Kapalı

d. İnsan Kaynakları
İstihdam Edilen Kadrolu (4/A) Personel Sayısı

KADRO UNVANI

Kadrosu
birimde
olan
personel
sayısı

Birimde
geçici
görevli
çalışan
personel
sayısı

Kadrosu
birimde
olup başka
birimde
geçici
görevli
çalışan
sayısı

Birimde
fiilen
çalışan
kadrolu
personel
sayısı

Kadrosu
birimde
olan
personel
sayısı

Birimde
geçici
görevli
çalışan
personel
sayısı

2016
Genel Müdür

1

Daire Başkanı

3

Araştırmacı

1

Bakanlık Müşaviri

Birimde
fiilen
çalışan
kadrolu
personel
sayısı

2017
1

1

1

3

3

1

4

1

2

5

1

6

2

2

2

2

1

2

1

2

Ayniyat Saymanı

1

Şef

1

V.H.K.İ.

4

Programcı

4

Bilgisayar İşl.

6

1

Sağlık Uzmanı

1

1

Çözümleyici

1

Bilgisayar Müh.

13

Endüstri Müh.
İnşaat Müh.

1

1

1

1
3

6

5

8

5

7

1

2

12

20

1

1

2

1

1

1

Sağlık Uzman Yard.

Kadrosu
birimde
olup başka
birimde
geçici
görevli
çalışan
sayısı

1
1

1

2

4

4

2
1

4
9

1

6
2

2

1

21

1

1
1

8

8

Tekniker

2

2

3

3

Teknisyen

1

1

1

1

Elektrik-Elektro M.

1

2

3

İstatistikçi

4

4

4

Tabip

1

4

1

Biyolog
Hemşire

1

Tıbbi Teknolog
Sağlık Memuru

2

1

4

1

1

1

3

4

1
4

1

1

1

2

5

2

4

6

2

2

1

2

1

1

Sosyolog

1

1

1

3

3

3

72

77

Tablo- 4: İstihdam Edilen Kadrolu (4/A) Personel Sayısı
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1

1

Ebe
8

4

1

1

28

1

5

1

52

4

4

Diyetisyen

Toplam

4

1

1

1

4

1

1

2

1

1

Sağlık Teknikeri

Hizmetli

2

37

8

106

Fiili Çalışan Personelin (4/A) Yaş İtibariyle Dağılımı
Fiili Çalışan Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı
Yaş
21-25

26-30

31-35

36-40

41-50

51-Üzeri

Toplam

Kadın

13

14

8

12

2

49

Erkek

10

7

10

16

14

57

Genel Toplam

23

21

18

28

16

106

Tablo- 5: Fiili Çalışan Personelin (4/A) Yaş İtibariyle Dağılımı

Fiili Çalışan Personelin (4/A) Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı
Fiili Çalışan Personelin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı
İlk /Orta Öğretim

Ön Lisans Lisans Yüksek Lisans Doktora Toplam

Lise

Kadın

1

1

41

5

48

Erkek

6

11

27

14

58

Genel Toplam

7

12

68

19

106

Tablo- 6: Fiili Çalışan Personelin (4/A) Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı

Fiili Çalışan Personelin (4/A) Hizmet Süresi
Hizmet Süresi (Yıl)
1-3

4-6

7-10

11-15

16-20

21 ve Üzeri

Toplam

Kadın

8

11

9

7

4

10

49

Erkek

5

9

3

5

15

20

57

13

20

12

12

19

30

106

Genel Toplam

Tablo- 7: Fiili Çalışan Personelin (4/A) Hizmet Süresi

Genel Müdürlüğümüzde görev yapan kadrolu (4/A) personelden 4 (dört)’ü yabancı dil
bilmektedir. Yabancı dil bilen personelin 1 (bir)’i erkek 3 (üç)’ü kadındır.
Genel Müdürlüğümüzde görev yapan kadrolu (4/A) personelden 1 (bir) kadın personel engellidir.
Fiili Çalışan Personelin (4/B Sözleşmeli Bilişim Personeli) Yaş ve Cinsiyet İtibariyle
Dağılımı
Fiili Çalışan Personelin (4/B Sözleşmeli Bilişim Personeli) Yaş İtibariyle Dağılımı
Yaş
26-30

31-35

36-40

Toplam

Kadın

3

1

Erkek

2

3

3

8

Genel Toplam

5

4

3

12

4

Tablo- 8:Fiili Çalışan Personelin (4/B Sözleşmeli Bilişim Personeli)Yaş ve Cinsiyet İtibariyle Dağılımı
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e. Sunulan Hizmetler
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını belirleyen
“SBSGM Hizmet Birimleri ve Görevleri Hakkında Yönergeye göre; Genel Müdürlük
bünyesinde hizmet veren Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanlıkları, İç Kontrol
Koordinatörlüğü, Hukuk Koordinatörlüğü ve Halkla İlişkiler ve Proje Tanıtım Hizmetleri
Koordinatörlüğünün görevleri aşağıda belirtilmiştir:
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
1. Sağlık alanında kullanılan bilişim sistemleri ve iletişim teknolojileri ile ilgili ülke çapında
politika, strateji ve standartları belirlemek,
2. Kişisel sağlık verileri ile ülke düzeyinde sağlık durumu ve sağlık hizmetlerine ilişkin veri ve
bilgi akışını içeren her türden bilgi sistemleri ve projelerini yapmak ve yaptırmak,
3. Sağlık bilgi sistemleri ve teknolojileri alanında uluslararası gelişmeleri izlemek, ülke
uygulamalarını ve tecrübelerini paylaşmak, gerektiğinde uluslararası kuruluşlarla işbirliği
yapmak,
4. Bakanlık üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak Genel Müdürlük
tarafından yürütülen ulusal ve uluslararası projeler için finansal kaynak geliştirmek,
5. 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 ve müelliflerini yetkilendirmek,
6. Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmaktır.
Sistem Yönetimi Dairesi Başkanlığı
1. Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının yerel ağlarını tesis etmek/ettirmek.
2. Veri merkezlerinin altyapısını planlamak, kurmak ve işletmek.
3. Sistem ve ağların 7 gün 24 saat kesintisiz çalışmasını sağlamak.
4. Projelere ait sunucuları kurmak, konfigüre etmek, işletmek.
5. Veri tabanları performansını ölçmek, değerlendirmek ve bakımlarını yapmak.
6. Felaket Kurtarma Merkezi kurulum ve yerleşim planlarını hazırlamak, revize etmek, kurmak
ve yönetmek.
7. Genel Müdürlüğün görevlerini yerine getirebilmesi için gerekli lisans sözleşme süreçlerini
yönetmek.
8. Sağlık Bilişim Ağı (SBA) Projesi’nin idari olarak tüm süreçlerinin koordinasyonunu ve takip
edilmesini sağlamak, projede yer alan katma değerli hizmetlerin yürütülmesini, kontrolünü ve
meydana gelen sorunları tespit ederek, yönetim ve idame çalışmalarını planlamak ve
yürütmek.
9. Bakanlık bilgisayar ve çevre birimleri temin süreçlerinde teknik destek vermek, bunların tamir
ve bakım hizmetlerini sağlamak, arıza tespit sistemine bildirilen talepleri takip etmek.
10. Bakanlık web sitesinin sürekliliğinin sağlanması ve yönetilmesi için gerekli olan altyapıyı
hazırlamak, üst yönetim tarafından uygun görülen Bakanlığımıza bağlı web siteleri için
standart ara yüz tasarımları sunmak ve bu sitelerin yönetimi için gerekli olan altyapı
desteğini vermek.
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11. Bakanlık tarafından yürütülen bilişim temelli tüm projelerde kullanılan ve kullanılacak olan,
kullanıcı hesaplarının sürekliliğini sağlamak.
Bilgi Güvenliği Dairesi Başkanlığı
1. Bilgi güvenliği standartlarını belirlemek.
2. Sağlık Sektörü ile ilgili SOME (Siber Olaylara Müdahale Ekibi) organizasyonunu kurmak,
raporlamak, çalıştırmak ve denetlemek.
3. Kurumsal bilişim sistemlerine yönelik güvenlik testlerinin yapılması/yaptırılmasını sağlamak.
4. Başta Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ve istihbarat sağlayan kurumlarla
koordinasyonu sağlamak, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelen özel siber güvenlik önlemlerinin
Bakanlığa bağlı tüm teşkilatta uygulanmasını sağlamak.
5. Siber olay esnasında, müdahale aşamasında ve sonrasındaki süreçlerin yönetilmesini
sağlamak,
6. Siber olayların azaltılmasına yönelik faaliyetleri planlamak.
7. Bakanlığa bağlı birimlerde ve taşra teşkilatında yapılacak olan siber güvenliğe yönelik
çalışmaların proje planlarının hazırlanması, gerekli eğitimlerin organize edilmesi ve
gerçekleştirilmesini sağlamak.
8. Bakanlığın taşra birimlerinde siber güvenliğin sağlanmasına yönelik olan çalışmalarda
danışmanlık hizmeti vermek.
9. Bakanlığın taşra birimlerinde güvenlik denetimlerini planlamak, yapmak/yaptırmak ve
raporlamak.
10. İhlal bildirimlerinin çözümünü organize etmek.
11. Bakanlığımız veri merkezleri ve sağlık hizmeti sunumuna katılan kamu ve özel, gerçek ve
tüzel kişiliği haiz tüm unsurların kullandığı kişisel sağlık verisi işlenen sistemlerin idari,
hukuki ve teknik güvenliğini sağlamak üzere güncel güvenlik teknolojilerini takip etmek,
12. İnternet güvenliğini sağlamak, “5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların
Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında
Kanun” ve diğer ilgili mevzuat gereğince internet trafiğini izlemek ve kaydını tutmak.
13. Güvenlik tehditlerini izlemek, saldırılara ve kaçaklara karşı tedbir alınmasını sağlamak.
14. Bilgi güvenliğini sağlamak amacıyla tatbikatlar düzenlemek ya da düzenlenen tatbikatlara
katılmak.
15. Son kullanıcı güvenliğini sağlamak üzere eğitim programları ve eğitim materyalleri
geliştirmek, kongre, seminer, konferans vb. etkinlikler düzenlemek.
16. Geliştirilen tüm uygulamaların bilgi güvenliği kapsamında kalite kontrollerini yapmak,
oluşabilecek risklere karşı gerekli tedbirlerin alınmasını ve iş süreçlerine uygunluğunu
sağlamak.
17. Merkezi sunuculara uzaktan erişimin yetkilendirilmesini yönetmek, erişim hesaplarının
güvenliğinin sağlanabilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
18. Bilgi güvenliği yönetim sistemleri ile ilgili mevzuat geliştirme ve güncelleme çalışmalarını
yapmak.
19. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini kurmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, iyileştirmek,
geliştirmek.
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20. Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında bilgi güvenliği politikalarını yaygınlaştırmak için
gerekli çalışmaları yürütmek, sürdürülebilirliğini sağlamak, iyileştirmek, geliştirmek.
21. Sunuculara erişim denetimi ve ağ güvenliğini sağlamak, Genel Müdürlük sorumluluğunda
bulunan tüm sistemlerin (sunucu, network, storage vb.) merkezi izleme programlarına
ekleme, eklenmiş noktaların bilgilerini görüntüleme ve geriye dönük bilgileri analiz etme ile
ilgili faaliyetleri yürütmek.
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
1. Bütçe hazırlama rehberine göre bütçe hazırlamak, bütçe işlemlerini yürütmek ve ayrıntılı
harcama programı hazırlamak.
2. Genel Müdürlüğün bütçesi ile ilgili harcamaları ve takipleri yapmak ve her türlü tahakkuk
işlemlerini yürütmek.
3. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 6245 Sayılı Harcırah Kanunu’na göre yapılacak
ödemelerin kontrolünü sağlamak, maaş ve görev yollukları ödeme süreçlerini yönetmek.
4. Kamu İhale Kanunu çerçevesinde belirlenmiş esas ve usuller ile satın alma süreçlerini
yönetmek, bunların ödemelerinin kontrolünü yapmak.
5. Genel Müdürlüğün insan kaynağı planlamasını yapmak.
6. Genel Müdürlükte görev yapmak üzere başvuran adayların niteliklerini değerlendirmek ve
uygun görülenlerin işe alınmasını veya görevlendirilmesini sağlamak,
7. Genel Müdürlük personelinin; işe başlama, izin, terfi, ceza, ilişik kesme, sendika ile ilgili
işlemlerini yürütmek.
8. Personelin motivasyon ve verimliliklerinin artırılması için gerekli önlemleri almak ve
ilgililere bildirmek.
9. Gelen ve giden evrak süreçlerini yönetmek.
10. Birim içi duyuru ve yazışma süreçlerini yönetmek.
11. Birimler tarafından birim arşivine devredilen arşivlik malzemelerin Devlet Arşiv Hizmetleri
Yönetmeliğine uygun olup olmadığını kontrol etmek, uygun olanları imza karşılığı teslim
almak ve muhafazasını sağlamak.
12. Arşiv mevzuatını ve standart dosya planı değişikliklerini takip etmek.
13. Genel Müdürlüğün Taşınır Mal Yönetmeliği çerçevesindeki iş ve işlemlerini yürütmek.
Standart ve Akreditasyon Dairesi Başkanlığı
1. Yazılım geliştirme standartlarını belirlemek, geliştirmek ve güncellemek.
2. Sağlık uygulamalarına erişimin artırılması amacıyla sağlık bilişim standartlarını geliştirmek,
güncellemek ve yaygınlaştırmak için Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü (USVS)’nü, Tek Düzen
Muhasebe Sistemi (TDMS) Veri Sözlüğü ve Sağlık Kodlama Referans Sunucusu (SKRS)’nda
tanımlanan Ulusal ve Uluslararası (LOINC, ICD-10, ICD-O3, GMDN, vb.) kodlama ve
sınıflandırma sistemlerini geliştirmek ve güncellemek.
3. Mevcut yasal düzenlemeleri temel alarak sağlık alanında bilgi paylaşımı politikaları
oluşturmak.
4. Cihaz entegrasyon standartlarını belirlemek, cihazlara ilişkin entegrasyon katsayılarını tespit
etmek ve yayınlamak.
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5. Sağlık bilişimi alanında yerel ağ mimari ve ürünleri ile donanım ürünlerinin standartlarını
belirlemeye yönelik koordinasyonu sağlamak ve ilan etmek.
6. Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) yazılımlarının geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına
yönelik ilgili paydaşlarla çalıştaylar düzenlemek.
7. Sağlık verilerinin Bakanlık tarafından oluşturulmuş standartlara (USVS, SKRS vb.)
uygunluğunu denetlemek.
8. SBYS yazılımı üreticilerinin kayıt, tescil, ruhsatlandırma ve/veya bu alanda üretilen uygulama
yazılımlarının akreditasyon süreçlerini yönetmek.
9. SBYS üreticilerinin ve üretim süreçlerinin sağlaması gereken minimum kriterleri belirlemek,
ürünlerin standartlara uygunluğunu denetlemek/denetlettirmek.
10. Sağlık bilişimi alanında standartların geliştirilmesi ve akreditasyon alanında araştırmalar
yapmak ve yaptırmak.
11. Görev tanımlarına giren konularda, uluslararası kuruluşlar, örgütler (DSÖ, OECD,
EUROSTAT, HIMSS vb.) ve sektörler arası işbirliği çalışmalarını yürütmek.
12. Sağlık bilişimi mevzuatı geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, sağlık bilişimi hukuku
süreçlerini takip etmek, düzenleyici alt mevzuat geliştirmek ve yayımlanmasına hukuki
destekte bulunmak, sağlık bilişimi hukuku ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatın takibini
yapmak ve mevcut durum raporlarını hazırlamak, sağlık bilişimi hukuku konusunda literatür
taraması yapmak, yenilik ve gelişmeleri takip ederek raporlamak ve ilgili paydaşlara
duyurmak,
13. Dijital hastane çalışmalarını koordine etmek.
14. Uluslararası sağlık bilişimi standartlarının ülkemizde kullanımını yaygınlaştırmak ve
standartların sağlık sistemlerine entegrasyonu sürecinde Genel Müdürlüğümüz ile iç ve dış
paydaşlar arasında iletişim ve koordinasyonu sağlamak.
15. e-Devlet Kapısı üzerinden sunulacak Bakanlık hizmetlerini ilgili birimlerle belirlemek ve bu
hizmetlere ilişkin işlemleri yürütmek.
16. Bakanlık tarafından sunulan e-Devlet hizmeti bilgi sisteminin diğer kamu kurum ve
kuruluşları ile entegrasyonunu sağlamak.
17. Kurumu oluşturan bölüm ve ögeler arasında eşgüdüm, motivasyon, karar alma ve bilgi
akışını sağlamak.
Proje Geliştirme Dairesi Başkanlığı
1. Sağlık uygulamalarına ait projeler geliştirmek, gerekli yazılımları yapmak ve güncellemek,
yazılımların kesintisiz olarak hizmete açık ve çalışır durumda olmasını sağlamak.
2. Birimlerden gelen sağlık yazılım ihtiyaçlarını değerlendirerek gerçekleştirilmesi için
planlama yapmak, projeler hazırlamak, hizmet satın alınması gereken durumlarda
uygulamalara ait yazılımların dışardan temini için teknik şartname hazırlamak,
hazırlanmasına destek vermek.
3. Gelişen teknolojilerin takibini yapmak ve yeni teknolojiler aracılığı ile veri toplama
süreçlerini organize etmek.
4. Büyük veri uygulamaları için gerekli altyapıyı kurmak ve geliştirmek.
5. Mobil sağlık ve giyilebilir teknolojiler alanında ar-ge faaliyetlerini yürütmek.
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6. Kişisel sağlık sistemleri altyapısını kurmak/kurdurtmak, işletmek, mobil uygulamalarını
geliştirmek/geliştirtmek.
7. Görüntüleme, patoloji, konsültasyon, EKG, biyokimya vb. alanlarda uzaktan sağlık hizmet
sunumunun verilebilmesi amacıyla Teletıp sistemlerini kurmak, geliştirmek, uygulamaların
mevcut sistemlerle birlikte çalışabilirliğini organize etmek ve yaygınlaştırmak.
8. Bakanlık merkez birimleri ile bağlı kuruluşlarının ihtiyacı olan uygulama yazılımlarını
geliştirmek veya bu birimlerin görevlerini yerine getirebilmesi için dış kaynak kullanarak elde
edeceği ürün ve hizmetlerin tedarik sürecinde teknik çalışmaları yürütmek.
9. Geliştirilen ve dışarıdan temin edilen yazılımların kullanıcı eğitimlerini vermek/verdirmek,
eğitim materyalleri hazırlamak/hazırlatmak.
10. Kişilere ait nüfus ve yerleşim yeri bilgilerine, kamu sağlık teşkilatlarının (üniversite
hastaneleri ve özel hastaneler hariç) güncel ve güvenli bir şekilde erişmelerine yönelik
sistemleri geliştirmek.
11. Bakanlık bünyesindeki Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü uygulamalarının yazılım
testi standartlarını belirlemek, değişiklikleri sisteme yansıtmak, güncellemek, yeni gelen
taleplerle ilgili destek faaliyeti vermek, kullanıcı destek aşamaları ile ilgili faaliyetleri
yürütmek.
12. Sağlık Bakanlığı’nın gelecek ihtiyaçları doğrultusunda, ülkedeki tüm paydaşların bir araya
geleceği, kamu, özel ve üniversite işbirliğini geliştirerek ülke sağlık vizyonuna yön verecek
projeleri hayata geçirmek.
13. Hayata geçirilecek projeler için tüm ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından yararlanılması
yönünde çalışmalar yürütmek.
14. Ulusal ölçekte kamu-üniversite-özel sektörler arasında entelektüel sermayeyi bir araya
getirecek platform ve projelerin tasarlamak, iş birliği altyapıları oluşturmak, ayrıca
uluslararası Ar-Ge programları (AB IPA, H2020, Dünya Bankası vb.) kapsamında
işbirlikleri ve projeleri hayata geçirmek amacıyla gerekli faaliyetleri yürütmek.
15. Büyük sağlık verisinin tıbbi, idari ve mali süreçlerde kullanımı ile hem teşhis ve tedavi hem
de hizmet kalitesinin maksimizasyonuna yönelik uygulamaların geliştirilmesi ve yenilikçi
projelerin kavram kanıtı ve demolarının hayata geçirilmesinden sorumlu olarak hizmet
vermek,
16. Yapay zekâ uygulamalarının sağlık alanında geliştirilmesine yönelik özellikle akademik
dünya ile güçlü iş birlikleri oluşturmak ve yapay zekâ konusunda ülkemizde öncü sağlık
altyapılarının hayata geçirilmesine katkı sağlamak.
17. Sağlıklı yaşam, kronik hastalıkların takibi, hasta merkezli uygulamalar, sağlık
okuryazarlığının genç kuşaklar arasında yükseltilmesine yönelik mobil uygulamalar,
oyunlaştırma, sanallaştırma, üç boyutlu teşhis-tedavi araçlarının geliştirilmesi yönünde
çalışmalar yürütmek.
18. Uzaktan hasta takibi, kronik hastalıkların kontrollü izlemi, yaşlı hastaların takibi, sağlıklı
yaşamı özendirici giyilebilir sağlık cihazlarının ar-ge süreçlerinin tasarımı ve takibi için
çalışmalar yapmak.
19. Şehir hastanelerinin açılış öncesi bilişim altyapı süreçlerini koordine etmek.
20. Şehir hastanelerinin minimum bilişim altyapı gereksinimlerini belirlemek, dokümante
etmek.
21. Şehir hastanelerinin işletim sürecinde bilişim sistemleri yönünden takibini yapmak.
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22. Çevre sağlığına yönelik bilişim projeleri geliştirmek/geliştirmek, bakım ve desteğini
sağlamak.
Halk Sağlığı Bilişimi Dairesi Başkanlığı
1. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün faaliyetlerini yürütmek için ihtiyaç duyduğu bilişim
sistemlerini yapmak, yaptırmak, koordine etmek.
2. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün ilgili dairelerinden gelen yazılım ihtiyaçlarının
uygunluğunu değerlendirerek gerçekleştirilmesi için planlama yapmak ve hizmet satın
alınması gereken durumlarda uygulamalara ait yazılımların dışardan temini için teknik
şartname hazırlamak, hazırlanmasına destek vermek.
3. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü nün ihtiyacı olan gerekli yazılımları yapmak ve güncellemek,
yazılımların kesintisiz olarak hizmete açık ve çalışır durumda olmasını sağlamak.
4. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında ihtiyaç olan sistemleri kurmak,
işletmek, geliştirmek, saha desteğini vermek ve sürekliliğini sağlamak.
5. Mevcut uygulamalarla ilgili dairelerden gelen değişiklik taleplerini ve hata bildirimlerini
inceleyip, uygun olması halinde yazılımda gerekli değişiklikleri yapmak.
6. Mevcut ve yeni projeler kapsamında Bakanlık içi ve diğer kamu kurum ve kuruluşların
projeleri ile veri entegrasyonunu sağlamak.
7. Geliştirilen ve dışarıdan temin edilen yazılımların kullanıcı eğitimlerini vermek/verdirmek,
eğitim materyalleri hazırlamak/hazırlatmak.
8. Halk sağlığı bilişimi alanında gelişen teknolojileri takip etmek, projeler geliştirmek ve
güncellemek, ulusal düzeyde yaygınlaştırılmasını sağlamak.
9. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü nün ihtiyacı olan mobil uygulamalarını
geliştirmek/geliştirtmek.
10. Aile Hekimliği Bilgi Sistemleri (AHBS) ile ilgili ihtiyaçları tespit etmek, yapılacak
denetimleri organize etmek.
11. AHBS’lerdeki ara yüzlerin kullanıcı dostu olmasına yönelik çalışma ve işbirliğini yürütmek.
12. Aile Hekimliği performans yönetimi ile ilgili süreçleri koordine etmek.
13. Halk Sağlığı Merkezi Laboratuvar Yönetim Sistemi ve klinik sistemlere ilişkin projeleri
yapmak/yaptırmak, koordine etmek.
Varlık Yönetimi Bilişim Sistemleri Dairesi Başkanlığı
1. Bakanlık üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Bakanlık
bünyesindeki Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS) uygulamasına mevzuat
değişikliklerinin ve kurumsal kaynak planlama süreç analizlerinin yansıtılması,
güncellenmesi talep edilen yeni modüllerin yazılması aşamaları ile ilgili faaliyetleri yürütmek.
2. Varlık yönetimi bilişimi alanında gelişen teknolojileri takip etmek, projeler geliştirmek ve
güncellemek, ulusal düzeyde yaygınlaştırılmasını sağlamak, paydaş kurumları koordine
etmek ve kullanıcı eğitimlerini vermek.
3. Bakanlık, bağlı ve ilgili kuruluşları ile taşra teşkilatında varlık yönetimi bilişim sistemleri
alanında gerekli çalışmaları yürütmek, yazılım ihtiyaçları uygunluk değerlendirmeleri
yapmak, yazılım gerçekleştirilmesi için planlama yapmak, hizmet satın alınması gereken
durumlarda uygulamalara ait yazılımların dışarıdan temini için teknik şartname hazırlamak.
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4. Bakanlığın finans yönetimi alanındaki bilişim sistemlerini kurmak, güncellenmesi talep edilen
yeni modüllerin yazılması aşamaları ile ilgili faaliyetleri yürütmek.
5. Bakanlığımızın taşınır varlık yönetimi bilişim sistemleri iş akış süreçlerini belirlemek, altyapı
ve uygunluk değerlendirmelerini yapmak.
6. Bakanlığımız Araç Takip Sistemleri bilişim hizmetlerine ait yazılım sistemlerini geliştirmek,
iş akış süreçlerini belirlemek, altyapı ve uygunluk değerlendirmelerini yapmak.
7. İlaç bilgi sistemlerine yönelik projeler geliştirmek/geliştirtmek, işletmek ve süreçleri
yönetmek.
8. Tüm malzemeleri sınıflandırarak izlenebilirliğini sağlamak, veri yönetimine ilişkin
düzenleyici faaliyetler gerçekleştirmek, veri doğruluğunu artırmak için gerekli tedbirleri
almak, paydaş kurumlara veri oluşturmak ve koordinasyon sağlamak.
9. Varlık yönetimi bilişimi alanında mobil uygulamaları kurmak ve geliştirmek.
10. Görev tanımlarına giren konularda, uluslararası kuruluşlar, örgütler ve sektörler arası
işbirliği çalışmalarını yürütmek.
11. Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ve e-imza
kullanımını sağlamak, yazılımların bakım, destek, güncelleme ve uyarlama sürecini
yönetmek.
12. Bakanlık merkez ve taşra birimleri ile bağlı kuruluşların kullandığı Elektronik Belge
Yönetim Sisteminin (EBYS) yazılım ve geliştirme süreçlerinin kontrollerini yapmak.
13. Bakanlık arazi, bina ve diğer sabit tesislerinin kaydını ve takibini yapacak bilişim altyapısını
kurmak.
Veri Yönetimi Dairesi Başkanlığı
1. Sağlık politikaları oluşturmak ve karar alma süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla karar destek
sistemleri, veri ambarı, veri madenciliği çalışmaları yapmak.
2. Veri ambarı ve veri madenciliği çalışmaları için gerekli olan bilişim altyapısını kurmak ve
geliştirmek.
3. Genel Müdürlük bünyesinde gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek olan tüm raporlama
ihtiyaçlarının yazılım döngüsü ve standartları içerisinde içerik, kullanıcı ihtiyaçları, hizmet
ihtiyaçları süreçlerinin planlanması ve değerlendirilmesini yürütmek.
4. Genel Müdürlük ve Bakanlığın diğer birimleri tarafından gerçekleştirilmiş ve
gerçekleştirilecek olan tüm bilişim projelerinin teknik ve alt yapı kullanım süreçlerinin
izlenmesini ve analiz edilerek ihtiyaç halinde iyileştirme çalışmalarını (sürekli iyileştirme,
düzeltici faaliyet, önleyici faaliyet) yürütmek.
5. Tüm merkez ve taşra teşkilatlarının rapor ihtiyaçlarını koordine ederek ilgili birimlere iş
delegasyonlarını yönlendirmek, yeni ortaya çıkan taleplerin yazılım döngüsü ve
standardizasyonu içerisinde koordinasyonunu sağlamak.
6. Bakanlığımız bilişim sistemlerinde toplanan verilerden alternatif görselleştirme araçları ile
raporlar oluşturmak, kullanıcıların geri bildirimlerine yönelik ek geliştirmeler ve/veya yeni
rapor taleplerinin derlenmesini, analiz edilmesini ve hazırlanmasını sağlamak.
7. Yönetici ve çalışanların iş ve hizmet süreçlerinde araştırmacıların bilimsel projelerinde ihtiyaç
duydukları verilerin tutarlılık kontrolleri yapılmak suretiyle ilgililerine ulaştırılmasını
sağlamak.
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8. Ham verilerin istatistiksel modellemelerle işlenerek yorumlanması ve kullanıma hazır hale
getirilmesini sağlamak.
9. Bakanlık merkezine veri göndermekten sorumlu sağlık hizmeti sunucularında oluşan gerçek
verilerin, Bakanlık merkezindeki verilerle tutarlılık kontrollerini yapmak ve gerektiğinde saha
denetimlerini gerçekleştirmek.
10. Vatandaşlardan gelen e-postaların, Genel Müdürlük görev alanındaki Bilgi Edinme,
SABİM, BİMER, CİMER kanalıyla ulaşan başvuruların çözüme kavuşturulmasını
sağlamak.
11. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatlarından veya diğer kurum ve kuruluşlardan talep edilen
operasyonel iş ve işlemleri (TBMM, adli merciler ve diğer kurumların resmi bilgi talepleri
vb.) yürütmek.
12. Bakanlık merkez ve taşra birimlerinin, bağlı kurumların ihtiyaçlarına yönelik toplamış
oldukları veriler üzerinde veri madenciliğini hayata geçirerek geleceğe yönelik tahmin
yapabilen iş zekası sistemleri ve Mekânsal İş Zekası projesi ile entegre çalışmalar yürütmek,
13. Diğer kamu kurum ve kuruluşlara ait uygulamalar ile Mekânsal İş Zekası projesi kapsamında
entegrasyon ve ortak bilgi havuzu oluşturarak mekan tabanlı raporların geliştirmesini
sağlamak.
14. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait uygulamalar ile entegrasyon sağlayarak ortak veri
havuzu oluşturmak ve uygulama üzerinde geliştirmeler sağlamak.
Çağrı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
1. Farklı illerde bulunan Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), Evde Bakım Çağrı Merkezi
(EBAM), Engelsiz Çağrı İletişim Merkezi (ESİM), Yazılım Destek Çağrı Merkezi (DÇM)’nin
çalışmalarını organize etmek.
2. Çağrı merkezlerinin bilişim altyapısını kurmak/kurdurtmak, işletmek
3. Çağrı merkezlerinin 7/24 etkili, verimli ve kaliteli çalışmasını sağlamak, operatörlerin
cevapladıkları çağrıları dinlemek, belirli kriterleri esas alarak değerlendirmek ve sonuçları
raporlamak.
4. Çağrı merkezi çalışanlarını izlemek, değerlendirmek ve raporlamak,
5. İllerde kurulu Kontrol Teşkilatı ile iletişim ve bilgi akışını sağlamak, Muayene Kabul
Teşkilatının denetleme planını hazırlamak ve organizasyonu yapmak.
6. MHRS, EBAM, ESİM, DÇM ve istenildiğinde Bakanlığa bağlı diğer birimlerin sosyal medya
takibinde ve iletişim faaliyetlerinde görev almak, sosyal medya verilerini toplayarak
raporlamak.
7. MHRS çerçevesinde verilecek muayene randevu hizmetlerinin yürütülmesinde paydaş
kurumlar ile koordinasyonu sağlamak.
8. e-Nabız, ÇKYS, EBYS, MHRS, e-Posta, USS, Yazılım Destek, HSYS, Beyaz Kod birimleri
ile ilgili sağlık personelinin taleplerini çağrı merkezi veya web üzerinden karşılamak, takibini
yapmak ve raporlamak.
9. Gerektiğinde Bakanlık projeleri ile ilgili dış aramaları koordine etmek.
10. ESİM ile ilgili bilişim altyapısını kurmak, işletmek.
11. EBAM ile ilgili çağrı hizmetlerini yürütmek.
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12. MHRS, EBAM, ESİM projelerinin tanıtım ve yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetler
yürütmek.
SBSGM Hizmet Birimleri ve Görevleri Hakkında Yönergenin 4. Maddesinin 4. Bendi
Gereği Birden Fazla Daireyi İlgilendiren Konular İçin Koordinatörlükler
Oluşturulmuştur.
İç Kontrol Koordinatörlüğü
1. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 55. maddesi çerçevesinde; Genel
Müdürlüğün amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin;
etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, varlık ve kaynakların
korunmasını sağlamak, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını sağlamak, malî
bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak,
2. Kurumun belirlenmiş vizyon, misyon ve değerlerini gözeterek, Genel Müdürlüğün
performans hedeflerini, iş süreçlerini rol bazlı görev tanımlarını belirlemek, sistemi takip
etmek, tüm birimlere örnek olacak aktif kullanılan bir iç kontrol sistemini kurmak,
3. Bakanlık üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Genel Müdürlüğün
stratejik amaç ve hedefleri ile performans amaç ve hedeflerinin planlanma çalışmalarını
koordine etmek,
4. Genel Müdürlük tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; İç Kontrol
Sistemini kurmak, mevzuatın öngördüğü biçimde standartları oluşturmak ve uygulamak, İç
kontrol Sisteminin geliştirilmesi için gerekli iyileştirmeleri yapmak,
5. İç Kontrol Sisteminin izlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda çalışmalar yapmak ve bu
çalışmaların hizmetlerde sürekliliği ve kaliteyi artırması için gerekli faaliyetleri planlamak,
yürütmek ve koordine etmek,
6. Genel Müdürlüğün, haftalık, aylık ve yıllık, birim faaliyet raporlarının hazırlanmasını
sağlamak,
7. Görev alanı ile ilgili olarak Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.
Hukuk Koordinatörlüğü
1. Genel Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında olan bilişim hukuku, genel
yönetim hukuku ve sağlık hukuku süreçlerini takip etmek, düzenleyici alt mevzuat geliştirmek
ve yayımlanmasında hukuki destekte bulunmak,
2. Genel Müdürlüğün temin ettiği tüm ürün ve hizmetlere ait sözleşmeleri takip etmek,
3. Genel Müdürlüğün görev alanı ile ilgili yargısal süreçleri takip etmek.
Halkla İlişkiler ve Proje Tanıtım Hizmetleri Koordinatörlüğü
1. Sağlık Bilgi Sistemler Genel Müdürlüğünce yürütülen/yürütülecek olan ulusal ve uluslararası
tüm projelerin tanıtımı ve yaygınlaştırılması için ilgili faaliyetleri yürütmek,
2. Projelerin tanıtımı için, yazılı, görsel, işitsel materyaller geliştirmek, içerik çalışmaları
yapmak,
3. Genel Müdürlüğün sosyal medya hesapları ile Genel Müdürlük projelerine ait sosyal medya
hesaplarını takip etmek ve sosyal medya üzerinden gelen bildirileri raporlamak,
4. Fuar, organizasyon ve toplantı takibi yapmak ve bunların yürütülmesini sağlamak,
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5. Projelerin yaygınlaştırılması ve tanıtılmasına yönelik yazılı ve görsel medya organizasyonları
gerçekleştirmek, medya kuruluşları ile koordinasyon sağlamak ve projelere ilişkin basın
kuruluşlarını bilgilendirmek,
6. İletişim faaliyetleri ve bu faaliyetlere ilişkin yapılan geri bildirimleri raporlamak ve
arşivlemek.
f. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince, Genel Müdürlüğümüzde İç
Kontrol Birimi kurulmuştur. İç Kontrol Birimi, mevzuatın öngördüğü biçimde Genel Müdürlükte
iç kontrol standartlarının oluşturulmasına, standartların uygulanmasına, gerekli iyileştirmelerin
yapılmasına ve iç kontrol standartlarının izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik faaliyetleri
yürütmektedir.
İç Kontrol Faaliyetleri Kapsamında Yapılan Çalışmalar
1. Bakanlığımızın 2017 Yılı Performans Programında yer alan Genel Müdürlüğümüzün
performans bilgilerine ait 2017 yılı birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü 3 aylık “performans
göstergesi gerçekleşme durumları” (sayı/oran) bütçe sistemine kaydedilerek Strateji
Geliştirme Başkanlığına raporlanmıştır.
2. Genel Müdürlüğümüzün “personel görev dağılımı çizelgeleri” (sorumluluk matrisleri)
güncellenerek personele duyurulmuş ve iç kontrol web sitesinde yayımlanmıştır.
3. Sağlık Bakanlığının ‘2017-2018 Yılı İç Kontrol Eylem Planı’ gereğince genel müdürlüğün
“hassas görevleri” hazırlanmış olup personele duyurularak iç kontrol web sitesinde
yayımlanmıştır.
4. 2017-2018 yılı İç Kontrol Eylem Planı’ndaki “alt eylemler için gerçekleşme durumlarını”
gösterir bilgiler 3’er aylık dönemler halinde hazırlanarak Strateji Geliştirme Başkanlığına
bildirilmiştir.
5. Genel Müdürlüğümüzün 2017 Yılı Programında yer alan 39 numaralı tedbir (e-Nabız
kullanıcı sayısı) için ilerleme durumu 3’er aylık dönemler halinde hazırlanarak EBYS
üzerinden Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilmiştir.
6. Genel Müdürlüğümüzün “2016 yılı Birim Faaliyet Raporu” ve “2017 yılı 6 aylık birim faaliyet
raporu” hazırlanarak Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilmiştir. Rapor tüm personele
duyurularak iç kontrol web sitesinde yayımlanmıştır.
7. Sağlık Bakanlığı İç Kontrol Uyum Eylem Planı gereğince toplam 486 SBSGM personel ve
yöneticisine “İç Kontrol Farkındalık Eğitimi” verilmiştir.
8. Genel Müdürlüğümüzün 6 Ocak 2017 tarihinde güncellenerek yürürlüğe giren çalışma
yönergesi doğrultusunda tüm birimlerin “süreli işler takvimi” revize edilmiştir. Güncellenen
süreli işler takvimi tüm personele duyurularak iç kontrol web sitesinde yayımlanmıştır.
9. Bakanlığımızın 2017-2018 İç Kontrol Eylem Planı’nda yer alan eylemlerden Genel
Müdürlüğümüzün sorumluluğunda bulunan “Bilgi sistemlerinin güvenilirliği ve sürekliliği
kapsamında yazılı olarak belirlenen kontrollerin uygulanması ve farkındalığın artırılmasına
yönelik eğitim planlaması yapılması ve yapılan planlama doğrultusunda yönetici ve personele
eğitimlerin verilmesi” eyleminin gerçekleştirilmesi için 22 Mart 2017 tarihinde merkez
teşkilatta görevli tüm daire başkanlarına ve iç kontrol birim sorumlularına Genel
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Müdürlüğümüzde görevli Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi uzmanları tarafından “Bilgi
Güvenliği Farkındalık Eğitimi” verilmiştir.
10. Genel Müdürlüğümüzün tüm iş süreçlerine ait iş akış şemaları hazırlanmıştır. Birimlerle
birebir çalışılarak uluslararası çizim standartlarına uygun hazırlanan iş akış şemaları
onaylanarak personele duyurulmuş ve iç kontrol web sitesinde yayımlanmıştır.
11. “Kamu etik davranış kuralları” ile “Bakanlığımızın misyon ve vizyonu”
duyuru@saglik.gov.tr adresinden SBSGM’nin tüm yönetici ve personeline duyurulmuştur.
12. Başbakanlığın koordinasyonunda bakanlıklara devredilen hizmet envanteri yönetim
sistemine (KAYSİS/HEYS) Genel Müdürlüğümüzün başvurulu hizmetlerinin veri gerişi
yapılmıştır. Çalışma kapsamında Kamu Mevzuat Sistemi’ne eklenmek üzere Bilgi Güvenliği
Politikaları Yönergesi ve Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu Hukuk Müşavirliğine EBYS
üzerinden ve e-posta yolu ile iletilmiştir.
13. Başbakanlık Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi (KAYSİS) kapsamında yer alan
Hizmet Envanteri Yönetim Sistemi (HEYS)’ne kayıtlı hizmetlerin e-Devlet kapısına
entegrasyonu sağlanmıştır. Hizmet Envanteri Yönetim Sisteminde kaydı bulunmayan KPS
hizmetinin kaydı yapılmıştır.
14. Başbakanlık sorumluluğunda bulunan ‘Bürokratik Yüklerin Ölçülmesi Projesi’ kapsamında
kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen hizmetlerdeki bürokratik yükleri azaltan tüm idari
basitleştirme çalışmaları için Genel Müdürlüğümüzün iş süreçlerinde geçekleştirilen idari
basitleştirme çalışmaları Strateji Geliştirme Bakanlığına raporlanmıştır.
15. Genel Müdürlüğümüzün tüm iş süreçlerini kapsayacak şekilde prosedür dokümanlarının
hazırlığı kapsamında; EBYS, ÇKYS, Eğitim, Uygulama İzleme, Satın Alma, İnsan
Kaynakları, Arşiv Yönetimi, Evrak yönetimi, Web ve İçerik Yönetimi süreçlerinin
prosedürleri yazılarak iç kontrol web sitesinde yayımlanmıştır.
16. Genel Müdürlüğümüzde İç Denetim Başkanlığı tarafından yürütülen iç denetim ve Sayıştay
Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen dış denetim çalışmalarında koordinasyon görevi
yürütülmüştür.
17. Genel Müdürlüğümüzde iç kontrol sisteminin etkinliğini değerlendirmek üzere” iç kontrol
sistemi gelişmişlik düzeyi öz değerlendirme anketi” hazırlanmış olup Bilkent ve Balgat
yerleşkesinde bulunan personelimize uygulanmıştır. Anket sonuçları SPSS anket analiz
programına işlenerek raporu hazırlanmıştır.
2017 Yılı İç Kontrol Eylem Planı Gerçekleşme Durumları
 Bakanlığımızın İç Kontrol Eylem Planı gereğince SBSGM’de görevli tüm yönetici ve
personel için “İç Kontrol Farkındalık Eğitimi” düzenlenmiştir. Toplam 486 personel iç
kontrol farkındalık eğitimi almıştır.
 Genel
Müdürlüğün
tüm
iç
kontrol
çalışmalarına
ilişkin
dokümanlar
https://ickontrol.saglik.gov.tr/ alanından personelin erişimine açılmıştır.
 İç Kontrol Farkındalık eğitimlerinde kullanılmak üzere "SBSGM İç Kontrol Tanıtım El
Kitapçığı" ve "SBSGM İç Kontrol Tanıtım Broşürü" hazırlanarak, makamın onayı alınmış
ve personelin yararlanması için iç kontrol web sayfasında yayımlanmıştır.
 Genel Müdürlüğümüzün Teşkilat Görev Yetki Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönergesi 6 Ocak 2017 tarihinde güncellenmiştir. Yönerge çerçevesinde, tüm iş süreçlerine
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ait iş akış şemaları imza ve onay mercileri de belirtilerek hazırlanmıştır. Hazırlanan iş akış
şemaları onaylanmasının ardından tüm personele duyurularak iç kontrol web sitesinde
yayımlanmıştır.
Genel Müdürlüğümüzün güncellenen Teşkilat Görev Yetki Çalışma Usul ve Esasları
Hakkında Yönergesine göre; görev dağılım çizelgeleri (sorumluluk matrisi), iş akış şemaları,
hassas görevleri yeniden düzenlenmiştir. Hazırlanan tüm dokümanlar personele e-posta yolu
ile duyurulmuş ve http://ickontrol.saglik.gov.tr adresinde yayınlanmıştır.
Genel Müdürlüğümüzün tüm birimlerinin “süreli işler takvimi” güncellenmiştir. Süreli işler
takvimi tüm personele e-posta yolu ile duyurulmuş ve http://ickontrol.saglik.gov.tr adresinde
yayınlanmıştır.
Bakanlığımızın teşkilat yapısında 694 sayılı KHK gereğince oluşan değişiklik neticesinde
Genel Müdürlüğümüzün Hizmet Birimleri ve Görevleri Hakkında Yönergesi 02.10.2017
tarihinde güncellenmiştir. Bu yönerge ile SBSGM'de 5 olan daire başkanlığı sayısı 9'a
yükselmiştir. Bu nedenle iç kontrol standartları gereği yürütülen çalışmalarda güncelleme
yapma ihtiyacı doğmuştur. Yeni oluşturulan daire başkanlıkları için atamalar
yapılmadığından güncelleme çalışmalar 2018 yılı ilk 6 ayında tamamlanacaktır.
Genel Müdürlüğümüzün İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına ait prosedürler hazırlanarak
iç kontrol koordinatörlüğünün https://ickontrol.saglik.gov.tr/ web sitesinde yayımlanmıştır.
Genel Müdürlüğümüzde iç kontrol standartları gereğince yapılan çalışmalar 3 aylık
dönemler halinde SGB'ye raporlanmıştır.
İç kontrol konusunda hazırlanan "Öz Değerlendirme Anketi Ekim 2017'de tüm yönetici ve
personele uygulanmıştır. 284 personelin katılım sağladığı anketin sonuçları SPSS anket
analiz programına işlenerek analiz edilmiştir. Analiz raporu iç denetçiye iletilmiştir. Rapor
iç kontrol web sayfasında yayımlanmıştır.
Genel Müdürlüğümüzün iç kontrol iş süreçleri ile çağrı merkezi hizmetleri süreçlerinde iç
denetim başkanlığınca denetim gerçekleştirilmiştir. Denetim sonunda iç kontrol süreçlerinde
7 adet bulguya çağrı merkezi hizmetlerinde 6 adet bulguya rastlanmıştır. Bulguların
çözümüne yönelik çalışmalara devam edilmektedir.
Sayıştay Başkanlığı tarafından 'e-Devlet projelerinin pilot denetimi' kapsamında e-Nabız
projesi konusunda Genel Müdürlüğümüzde denetim çalışmaları yapılmıştır. Denetim Mayıs
2018’de sonuçlandığında SGB'ye raporlanacaktır.

4. Diğer Hususlar
Sağlık Bakanlığı İç Denetim Başkanlığı tarafından Genel Müdürlüğümüzde iletişim ve çağrı
merkezi yardım masası süreçleri ile iç kontrol iş ve işlemleri sürecinin sistem denetimleri
yapılmıştır. İç denetim çalışması 29 Mayıs 2017 tarihinde başlamış olup 17 Kasım 2017 tarihinde
sona ermiştir. Denetim sonunda iç kontrol süreçlerinde 7 adet bulguya, çağrı merkezi
hizmetlerinde 6 adet bulguya rastlanmıştır. Bulgulara yönelik gerekli tedbirler alınmıştır.
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2017 Yılı İç Denetim Raporu Bulgu Takip Tabloları
Sıra
No

1

2

Bulgunun Adı

Personel Eğitimindeki
Eksiklikler

Proje Değişikliği
işleminin bilinememesi

3

Her Çağrıya İşlem
Yapılmaması

4

Duyurular Modülünün
Aktif Olarak
Kullanılmaması

5

6

Sorunların çözülmesi için
standartların
belirlenmemesi

Çözümlenen Çağrılar ile
ilgili olarak yapılan
işlemlerin ayrıntılı olarak
sisteme kaydedilmemesi

Gerçekleştirilecek Eylem

Personel Eğitimindeki
Eksiklikleri Giderilmesi
Sağlanacaktır.

Proje Değişikliği işlemi
hakkında personele eğitim
verilecektir.

Her Çağrıya işlem yapılarak
kayıt atına alınacaktır.

Duyurular modülünün aktif
olarak kullanılması
sağlanacaktır.

Bilgilendirmelerin, haftalık
ve aylık faaliyet raporuna
eklenerek Daire
Başkanlıklarına ve Genel
Müdürlüğe de iletilmesi
sağlanacaktır.

Çözümlenen Çağrılar ile
ilgili olarak yapılan işlemler
ayrıntılı olarak sisteme
kaydedilecektir.

Tamamlanma
Tarihi

31 Mayıs 2018

2018 yılı içinde hem çağrıyı
karşılayanlar hem de çözüm
ekipleri için eğitim
planlaması yapılarak kendi
iş ve işlemleri konusunda
eğitim verilecektir.
Eğitimler Genel Müdürlük
Eğitim Hizmetleri Birimi ve
yardım masası çağrı
karşılama ve çözüm ekipleri
ile koordineli bir şekilde
planlanarak
gerçekleştirilecektir.

31 Mayıs 2018

Projesi değişmesi gereken
çağrılar için personele 2018
yılı içerisinde verilecek
eğitimler ve yapılacak
duyurular ile bilgi
verilecektir.

31 Ocak 2018

Çağrı karşılayanlara yapılan
her çağrı için bir kayıt
açılması konusunda bilgi
verilecek ve sistemde her
çağrı için bir kayıt
oluşturulması sağlanacaktır.

31 Ocak 2018

Duyurular bölümünün aktif
olarak kullanılması için
birimlere gerekli talimatlar
verilecektir.

31 Aralık 2017

Mevcut sistem üzerinde bu
standartlar belirlenmiş olup
bilgilendirmeler Proje
Sorumlularına
iletilmektedir.

30 Haziran 2018

Çözülen Çağrıların ne
şekilde çözümlendiği
konusunda yazılımda
gerekli açıklamaların
yapılması için gerekli
sistemsel değişiklikler
yapılacaktır.

Tablo- 9: MHRS 2017 Yılı İç Denetim Raporu Bulgu Takip Formu
44

Açıklamalar

Sıra
No

Bulgunun Adı

Gerçekleştirilecek Eylem

Tamamlanma Tarihi

1

Görev Dağılımında
eksiklikler

Görev Dağılım Çizelgesi
Hazırlanması

30 Haziran 2018

2

Hassas Görevlerin Tespit
edilmemesi

Hassas Görevlerin Tespiti

30 Haziran 2018

3

Rapor Döküm Formu ve İş
Takip Formunun
oluşturulması

Rapor Döküm Formu ve İş
Takip Formunun
oluşturulması

30 Haziran 2018

4

İş Akış Şemalarının
Tamamlanması

İş Akış Şemalarının
Tamamlanması

30 Haziran 2018

5

Yetki Devir ve Vekalet
İşlemlerinin
Güncellenmesi

Yetki Devir ve Vekalet
İşlemlerinin Güncellenmesi

30 Haziran 2018

6

Risklerin Belirlenmesi ve
Değerlendirilmesi

Risklerin Belirlenmesi ve
Değerlendirilmesi

30 Haziran 2018

7

Kontrol Stratejileri
Dokümanı, İş Takip
Formları, Sorumluluk
Matrisleri ve Sonuç
Raporlarının olmaması.

Açıklamalar

Kontrol Stratejileri Dokümanı;
-İş Takip Formları
30 Haziran 2018
-Sorumluluk Matrisleri
-Sonuç Raporu oluşturulması

Tablo- 10: 2017 Yılı İç Kontrol Süreci İç Denetim Raporu Bulgu Takip Formu

Sayıştay Başkanlığı tarafından 'e-Devlet projelerinin pilot denetimi' çerçevesinde e-Nabız projesi
konusunda denetim çalışmaları başlatılmıştır. Ekim 2017’de başlatılan Dış denetim çalışmaları
Mayıs 2018’de sona erecektir.
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B. AMAÇ VE HEDEFLER
1. İdarenin Amaç Ve Hedefleri
Sağlık Bakanlığı (2013-2017) Stratejik Planı’nda Sağlık Bilgi Sistemleri Genel
Müdürlüğünün Sorumlu Olduğu Hizmetler:
STRATEJİK AMAÇ 2: Birey ve topluma erişilebilir, uygun, etkili ve etkin sağlık hizmetleri
sunmak.
STRATEJİK HEDEF:
2.11. Sağlık hizmet sunumunun izlenmesi, değerlendirilmesi ve kanıta dayalı karar almak için
sağlık bilgi sistemlerini geliştirmek.
Hedefe Yönelik Stratejiler
2.11.1. Sağlık verilerini ortak bir veri tabanında toplamak ve güvenli bir ortamda
paylaşmak amacıyla kurulan “Türkiye Sağlık Bilgi Sistemi”ni iyileştirmek,
 Sağlık verisi üreten tüm aile hekimleri, hastaneler ve diğer işletmelerin Sağlık.Net Online
ile entegrasyonunu tamamlamak,
 Sağlık.Net Online ile entegre e-reçete uygulamasını tüm hekimler tarafından kullanılır hale
getirmek,
 Sağlık.Net Online ile entegre klinik radyoloji veri tabanını geliştirmek ve yaygınlaştırmak,
 İlaç Takip Sistemi'ni (İTS) Sağlık.Net Online ile entegre etmek,
 Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi'ni (ÇKYS) Sağlık.Net Online ile entegre etmek.
2.11.2. Bireylerin kişisel sağlık kayıtlarının toplanması, izlenmesi ve güvenli bir ortamda
erişimini sağlamak ve paylaşmak üzere Elektronik Sağlık Kayıtları (ESK) sistemi
ve portali geliştirmek
 e-Devlet veya Sağlık.Net Online portali üzerinden kişisel sağlık verilerine erişim sağlamak,
 Mobil cihazlar ile bireylerin tüm sağlık verilerine ulaşabilecekleri ve paylaşabilecekleri
sistemleri kurmak,
 Bireylerin sağlık farkındalığını artırmak, sağlık hizmetleri konusunda geri bildirimlerini
almak için sosyal ağları ve mobil uygulamaları kullanmak Halk Sağlığı Bilgi Sistemi'ni
(HSBS) kurmak ve yaygınlaştırmak.
2.11.3. Sağlık Hizmetlerini planlamak amacıyla oluşturulan “Karar Destek Sistemi” için
veri ambarları kurmak ve veri madenciliği uygulamalarını iyileştirmek
 Karar destek sistemleri kullanımını yaygınlaştırmak,
 Veri Madenciliği çalışmaları için gerekli olacak bilişim altyapısını iyileştirmek,
 Karar Destek Sistemi ile entegre Coğrafi Bilgi Sistemi kurmak,
 Sağlık verilerinin, uluslararası kuruluşlar ve örgütler tarafından belirlenen standartlara
uygun raporlanmasını sağlamak,
 Tüm sağlık araştırmalarına ve sağlık bilgilerine tek bir noktadan erişimi sağlayacak sistemi
kurmak.
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2.11.4. Sağlık hizmeti sunan ve kullananların e-sağlık uygulamalarına erişiminin
artırılması ve e-sağlık uygulamalarının yaygınlaştırılması için, sağlık bilişim
standartlarını iyileştirmek ve yaygınlaştırmak
 Ulusal Sağlık Veri Sözlüğünü yeni ihtiyaçlar doğrultusunda güncellemek,
 Sağlık idari ve mali veri setlerini iyileştirmek,
 Halk Sağlığı Bilgi Sistemi (HSBS) veri setlerini iyileştirmek,
 Sağlık Kodlama Referans Sunucusunda (SKRS) yer alan kod ve sınıflandırma sistemlerini
güncellemek,
 “Birlikte çalışabilirlik” uygulamalarını iyileştirmek ve paydaşlarla işbirliği yapmak,
 Tıbbî görüntü arşivleme, iletişim ve paylaşım için standartlar oluşturmak,
 Tele-Tıp ve Tele-Sağlık alanında standartlar belirlemek,
 Sağlık verilerinin Avrupa ülkeleri ile karşılıklı paylaşımı için standartlar Oluşturmak.
2.11.5. Sağlık hizmetine erişimi, hizmet sunumunun kalitesini ve etkinliğini artırmak için
sağlık bilgi sistemlerinin Sağlık.NET Online ile entegre çalışmasını sağlamak ve
yaygınlaştırmak
 Tele-Tıp ve Tele-Sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak,
 Evde sağlık hizmetlerini mobil teknolojiler ile desteklemek,
 Bakanlığa ve bağlı kuruluşlarına bağlı tesislerde “dijital hastane” kavramını oluşturmak ve
yaygınlaştırmak,
 İnternet üzerinden tıbbî danışmanlık (e-aile hekimliği) hizmeti vermek,
 Tüm sağlık kurumlarını kapsayan e-randevu sistemini oluşturmak,
 Kurumsal mobil uygulamalar ve giyilebilir/takılabilir kablosuz sensörler yardımıyla uzaktan
hastalık takiplerini geliştirmek,
 Hekimler arasında portal vasıtasıyla bilgi ve iletişim platformu kurmak.
2.11.6. Sağlık Bilgi Sistemlerini kullanan kişi ve kurumlar için kalite ve güvenlik
standartlarını iyileştirmek
 Sağlık bilgi sistemlerinin kurumsal tedarik süreciyle ilgili donanım ve yazılım standartlarını
iyileştirmek,
 Sağlık bilişiminde kullanılan yazılım standartlarını iyileştirmek.
2.11.7. Sağlık Bilgi Sistemleri geliştiren sektör için kalite ve güvenlik standartlarını
iyileştirmek
 Sağlık bilişimi alanında faaliyet gösteren firmaları, yazılım ürünlerini ve kullanıcıları kayıt
altına almak ve tescil etmek,
 Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) ve Aile Hekimliği Bilgi Sistemi (AHBS)
uygulamalarına yönelik standartlar oluşturmak ve bu uygulamaları akredite etmek.
2.11.8. Bilgi güvenliği ve kişisel mahremiyetin korunması kapsamında, kişisel ve
kurumsal sağlık kayıtlarının gizlilik, güvenlik ve mahremiyet esaslarını
belirlemek ve uygulamak
 Kişisel sağlık verilerinin işlenmesi, paylaşımı ve veri mahremiyetinin sağlanmasına yönelik
mevzuatı güçlendirmek ve uygulamak,
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Bilgi güvenliği politikalarını iyileştirmek ve yaygınlaştırmak,
Sağlık.Net, aile hekimliği ve hastane bilgi yönetim sistemi yazılımlarında kişisel ve
kurumsal güvenliği sağlamak,
Sağlık bilgi sistemlerinde kimlik denetimi ve yetkilendirme amacıyla kullanılan sistemlerin
(e-imza, akıllı kart, yeni akıllı T.C kimlik kartı vb.) yaygınlaştırılması için sektörler arası
işbirliği yapmak.

STRATEJİK HEDEF:
3.4. Bireylerin aldıkları sağlık hizmetinden ve sağlık çalışanlarının çalışma şartlarından
duydukları memnuniyeti arttırmak.
STRATEJİK HEDEF:
4.4. Sağlık sektörünün ekonomiye katkısını arttırmak.
Sağlık Bakanlığı 2013-2017 Stratejik Planı’na göre Sağlık Bilgi Sistemleri Genel
Müdürlüğünün Sorumlu Olduğu Hizmetler
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün Sorumlu Olduğu Hizmetler
STRATEJİK AMAÇ 2: Birey ve topluma erişilebilir, uygun, etkili ve etkin sağlık hizmetleri
sunmak
SH 2.11. Sağlık hizmet sunumunun izlenmesi, değerlendirilmesi ve kanıta dayalı karar almak için sağlık
bilgi sistemlerini geliştirmek
STRATEJİK AMAÇ 3: İnsan merkezli ve bütüncül yaklaşımla bireylerin sağlık ihtiyaçlarına ve
beklentilerine cevap vermek
SH 3.4. Bireylerin aldıkları sağlık hizmetinden ve sağlık çalışanlarının çalışma şartlarından duydukları
memnuniyeti artırmak
STRATEJİK AMAÇ 4: Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına ve küresel sağlığa katkı
aracı olarak sağlık sistemini geliştirmeye devam etmek
SH 4.4. Sağlık sektörünün ekonomiye katkısını artırmak
Tablo- 11: Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün Sorumlu Olduğu Hizmetler

Sağlık Bakanlığı 2013-2017 Stratejik Planı’na göre, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel
Müdürlüğünün Destek Verdiği Hizmetler
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün Destek Verdiği Hizmetler
STRATEJİK AMAÇ 1: Sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak ve sağlıklı hayat
tarzını teşvik etmek
SH 1.1. Sağlıklı beslenme alışkanlıklarını geliştirmek, fiziksel aktivite düzeyini artırmak ve obeziteyi
azaltmak
SH 1.2. Tütün ile mücadeleyi sürdürmek, tütün maruziyeti ve bağımlılık yapıcı madde kullanımını
azaltmak
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SH 1.3. Bireylerin kendi sağlığı üzerindeki sorumluluğunu artırmak için sağlık okuryazarlığını
geliştirmek
SH 1.4. Üreme sağlığı konusundaki farkındalığı artırmak ve sağlıklı davranışları teşvik etmek
SH 1.5. Halkın sağlığını etkileyen acil durumların ve afetlerin sağlık üzerindeki etkisini azaltmak
SH 1.6. İş sağlığını iyileştirerek çalışanların sağlığını ve iyiliğini korumak ve geliştirmek
SH 1.7. Çevresel tehlikelerin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak
SH 1.8. Sağlığı tüm politikaların merkezine alarak sağlığın sosyal belirleyicileri konusunda etkili
eylemlerde bulunmak
S.H 1.9. Bulaşıcı hastalıklar ve risk faktörleri ile mücadele etmek ve bunları izlemek
S.H 1.10. Bulaşıcı olmayan hastalıkların görülme sıklığını ve risk faktörlerini azaltmak ve izlemek
STRATEJİK AMAÇ 2: Birey ve topluma erişilebilir, uygun, etkili ve etkin sağlık hizmetleri
sunmak
SH 2.1. Sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini iyileştirmek
SH 2.2. Anne, çocuk ve ergen sağlığını korumak ve geliştirmek
SH 2.3. Koruyucu ve temel sağlık hizmetlerinin etkili kullanımını sağlamak
SH 2.4. Acil sağlık hizmetlerine uygun ve zamanında erişimi sürdürmek
SH 2.5. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin rolünü güçlendirerek hizmet entegrasyonunu ve
devamlılığını iyileştirmek
SH 2.6. Bulaşıcı olmayan hastalıkların komplikasyonlarını kontrol etmek ve azaltmak
SH 2.8. Sağlıkta insan kaynaklarının dağılımını, yetkinliğini ve motivasyonunu iyileştirmeye devam
etmek ve sağlıkta insan kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak
SH 2.9. Sağlık altyapısının ve teknolojilerinin kapasitesini, kalitesini ve dağılımını iyileştirmek ve
sürdürülebilirliğini sağlamak
SH 2.10. İlaçların, biyolojik ürünlerin ve tıbbi cihazların erişilebilirliğini, güvenliğini, etkinliğini ve
akılcı kullanımını sağlamak ve kozmetik ürünlerde güvenliliği tesis etmek
STRATEJİK AMAÇ 3: İnsan merkezli ve bütüncül yaklaşımla bireylerin sağlık ihtiyaçlarına ve
beklentilerine cevap vermek
SH 3.1. Bireyin kendi sağlığı ile ilgili kararlara aktif katılımını sağlamak için rolünü güçlendirmek
SH 3.2. Bedensel, zihinsel, sosyal ya da ekonomik şartları sebebiyle özel ihtiyacı olan kişilerin uygun
sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlayarak ihtiyaçlarına daha iyi yanıt vermek
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SH 3.3. Sağlık hizmetlerinin finansmanında hakkaniyet sağlanmasına ve bireylerin finansal riskten
korunmasına katkıda bulunmak
STRATEJİK AMAÇ 4: Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına ve küresel sağlığa katkı
aracı olarak sağlık sistemini geliştirmeye devam etmek
SH 4.1. Hizmet kalitesinden taviz vermeden kanıta dayalı politikalarla sağlık sisteminin finansal
sürdürülebilirliğini korumak
SH 4.2. Sağlık sistemi performansını izlemek, sağlığa ve milli ekonomiye katkısını kanıtlarıyla ortaya
koymak
SH 4.3. Sağlık sisteminin öncelikli alanlarında araştırmayı, geliştirmeyi ve inovasyonu teşvik etmek
SH 4.5. Türkiye’de sağlık turizmini güçlendirmek
SH 4.6. Küresel ve bölgesel sağlık politikalarının oluşturulmasında ve uygulanmasında liderler arasında
olmak
SH 4.7. İşbirliği ve kalkınma yardımları aracılığıyla küresel sağlığa katkı sağlamak
Tablo- 12: Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün Destek Verdiği Hizmetler

2. Temel Politikalar ve Hedefler
Genel Müdürlüğümüzün temel politikası, bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde sağlık verilerinin
elektronik ortamda toplanmasını, saklanmasını, ilgili tarafların katılımı ve onayıyla ‘gizlilik,
bütünlük ve kullanılabilirlik’ ilkelerine göre sağlık hizmetinin sunumunda en etkin düzeyde
kullanılmasını sağlamaktır.
Genel Müdürlüğümüzün politikalarını ve önceliklerini belirlerken dayandığı politika belgeleri ve
ilgili açıklamalar aşağıda verilmektedir:
Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)
Onuncu Kalkınma Planı 2014-2018 çalışması kapsamında Politika ve Tedbirler kısmında yer
alan; “Merkezi Hastane Randevu Sisteminin (MHRS) kullanımı ülke geneline
yaygınlaştırılacaktır.” Tedbiri gereği “MHRS’nin kullanımında yaşanan sorunların tespiti ve
toplumsal algıyı ölçmek amacıyla bir araştırma projesi hazırlanacaktır. Her tür görsel ve basılı
materyal ile MHRS’nin kullanımı tanıtılacak ve yaygınlaştırılacaktır.” Planı yer almaktadır.
Hükümet Programında (2016 yılı için 64.Hükümet Eylem Planı, 65.Hükümet Programı)
64.Hükümet Eylem Planında Genel Müdürlüğümüzün faaliyet alanı ile ilgili olarak; “Bilgi ve
İletişim Teknolojileri destekli entegre uzaktan sağlık ve bakım uygulamalarını
yaygınlaştıracağız.” İfadesi yer almaktadır.
65. Hükümet Programında Genel Müdürlüğümüzün faaliyet alanı ile ilgili olarak; “Bilgi
toplumu hedefini gerçekleştirmek amacıyla bilgi-iletişim teknolojileri başta olmak üzere,
ülkemizde dördüncü sanayi devrimine geçiş için gerekli çalışmalara hız verilecektir.” İfadesi yer
almaktadır.
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Orta Vadeli Program (2015-2017)
Orta Vadeli Program 2015-2017 çalışmasında;
Kamu Harcamaları Politikası kısmında yer alan 123. Maddede; “Sağlık hizmet sunucularının
geçmiş davranışlarını dikkate alan denetim modelleri geliştirilecek, risk analizi ve veri
madenciliği alanlarında yazılım, donanım ve eğitim altyapısı güçlendirilecektir.” Bu çerçeve de
123. Madde Sağlık Bilgi Sistemleri ile ilgili olup çalışmalarımızda bu amaç ve hedefler dikkate
alınmıştır.
Orta Vadeli Mali Plan ( 2016 – 2018 )
Orta Vadeli Mali Plan (2016 – 2018 ) da Genel Müdürlüğümüzün faaliyet alanları ile ilgili olarak
132. maddede “Sağlık hizmet sunucularının geçmiş davranışlarını dikkate alan denetim modelleri
geliştirilecek, risk analizi ve veri madenciliği alanlarında yazılım, donanım ve eğitim altyapısı
güçlendirilecektir.” ifadesine yer almaktadır.
2017 Yılı Programı
2017 yılı programında Genel Müdürlüğümüze ait 39 nolu tedbir yer almaktadır.
39 nolu tedbir “ e-Nabız Sisteminin kullanımı yaygınlaştırılacaktır.” şeklinde ifade edilmiş
olup bu tedbirle ilgili olarak 2017 yılında aşağıdaki çalışmalar yapılmıştır:
e-Nabız Sistemini yaygınlaştırma çalışmalarına devam edilmiştir. 2017 yılı sonunda e-Nabız
kullanıcı sayısı 5.716.818’a ulaşmıştır. Birleşmiş Milletler Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi
çerçevesinde verilen WSA-World Summit Award'da (Dünya Zirve Ödülleri) e Nabız uygulaması
ile "en iyi sağlık uygulaması" ödülü alınmıştır. Bu ödül uluslararası tanıtıma katkı sağlamıştır.
30 Mart - 2 Nisan 2017 tarihleri arasındaki Expomed Türkiye Fuarı'nda sistemin tanıtımına
yönelik fuar organizasyonu yapılmıştır. e-Nabız sisteminin bilinirliğinin artırılması amacıyla
görsel ve yazılı tanıtım araçları kullanılmaya devam edilmiştir. 14. eTürkiye (eTR) Ödüllerinde
e-Nabız’a “En İyi Gelişim Gösteren Proje Ödülü” verilmiş olup ulusal basın yayın
organlarında geniş yer bulmuştur. e-Nabız sisteminin bilinirliğinin artırılması amacıyla görsel ve
yazılı tanıtım araçları kullanılmaya devam edilmiştir.
28 Aralık 2017 tarihi itibari ile e-Nabız kullanıcı sayısı 5.716.818’e ulaşmıştır. e-Nabız için
teknik alt yapının değiştirilmesi ve tasarımın yeniden geliştirilmesine başlanmış olup çalışmalar
devam etmektedir. Ayrıca e-Nabız ile ilgili haber metinleri hazırlanıp ulusal basın ile
paylaşılmıştır. e-Nabız sosyal medya hesapları için görsel içerikler ilgili hesaplarda paylaşılarak
Facebook reklam kampanyası ile sistemin bilinirliği artırılmıştır.
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C. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
1. Mali Bilgiler
a. Bütçe Uygulama Sonuçları
2016 Yılı
EKONOMİK
KODU

AÇIKLAMA

2017 Yılı

Başlangıç
Ödeneği

Yıl Sonu
Ödeneği

Harcama

Başlangıç
Ödeneği

Yıl Sonu
Ödeneği

Harcama

1.930.000,00

2.933.276,00

2.932.896,85

2.914.000,00

4.130.000,00

4.205.971,10

442.000,00

608.600,00

608.572,85

594.000,00

911.000,00

899.542,64

2.001.000,00

1.958.500,00

1.827.233,82

2.267.500,00

2.213.752,53

1.856.940,78

Sermaye
Giderleri

150.000,00

6.656.667,11

6.656.667,03

42.000.000,00

42.000.000,00

35.640.865,37

GENEL TOPLAM

4.523,000

12.157.043

12.025.371

47.775.500

49.254.753

42.603.320

1

2

3

6

Personel
Giderleri
Sosyal Güv.
Kur.
Dev.Primi
Giderleri
Mal ve
Hizmet Alım
Giderleri

40.000.000,00

42.603.320

49.254.753

47.775.500

50.000.000,00

35.640.865,37

60.000.000,00

42.000.000,00

42.000.000,00

Tablo- 13: Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırması

1.856.940,78

2.213.752,53

2.267.500,00

899.542,64

911.000,00

594.000,00

4.205.971,10

10.000.000,00

4.130.000,00

20.000.000,00

2.914.000,00

30.000.000,00

0,00
Personel Giderleri Sosyal Güv. Kur.
Dev.Primi Giderleri
Başlangıç Ödeneği

Mal ve Hizmet
Alım Giderleri
Yıl Sonu Ödeneği

Sermaye Giderleri

Harcama

Grafik- 1: 2017 Yılı Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırması
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Genel Toplam

EKONOMİK
KODU

2016 Yılı
Ödenek
Personel Giderleri

1

Sosyal Güv. Kur.
Dev.Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alım
Giderleri

2
3

Ödenek

Harcama

Harcama

1.930.000,00

2.932.896,85

2.914.000,00

4.205.971,10

442.000,00

608.572,85

594.000,00

899.542,64

2.001.000,00

1.827.233,82

2.267.500,00

1.856.940,78

150.000,00

6.656.667,03

42.000.000,00

35.640.865,37

4.523,000

12.025.371

47.775.500

42.603.320

Sermaye Giderleri

6

2017 Yılı

AÇIKLAMA

GENEL TOPLAM

40.000.000,00

42.603.320

50.000.000,00

47.775.500

60.000.000,00

35.640.865,37

42.000.000,00

Tablo- 14: Ödenek ve Harcamaların Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Dağılımı

1.856.940,78

2.267.500,00

899.542,64

594.000,00

10.000.000,00

4.205.971,10

20.000.000,00

2.914.000,00

30.000.000,00

0,00
Personel Giderleri Sosyal Güv. Kur.
Dev.Primi Giderleri

Mal ve Hizmet
Alım Giderleri

Başlangıç Ödeneği

Sermaye Giderleri

Genel Toplam

Harcama

Grafik- 2: 2017 Yılı Ödenek ve Harcamaların Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Dağılımı
2017 Yılı Sağlık Sektörünün Desteklenmesi ve Güçlendirilmesi Projesi Bütçesi Harcamaları
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Dönüşüm Projesi Bütçesi
Bütçe Yılı

2017 YILI
15.01.45.00-07.9.9.07-7

Harcama Birim Kodu
7/06

Sermaye Giderleri
TOPLAM

Ödenek

İade

Harcama

3.787.229,00

3.027.644,36

759.584,64

Tablo- 15: Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Dönüşüm Projesi Bütçesi

2017 Yılı Döner Sermaye Bütçesi Harcamaları
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye Bütçesi
2017 YILI
Bütçe Yılı
Mal ve Hizmet Alımları

Ödenek
421.500.276,00

Tablo- 16: Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye Bütçesi
53

Harcama
245.639.737,00

b. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
2017 Yılı Bütçe Dağılımı Görünümü
2017 Yılı Başlangıç Ödeneği;
Genel Bütçe: 47.775.500,00 TL
Dünya Bankası Bütçesi: 3.787.229,00 TL
Toplam: 51.562.729,00 TL olmuştur.
2017 Yılı Döner Sermaye Kaynaklarından
Genel Müdürlüğümüze 421.500.276,00 TL’lik
Bütçe ayrılmıştır.
2017 Yılı içerisinde Genel Bütçeden
42.603.320,00 TL
Dünya Bankasından 3.027.644,36 TL
Toplam 45.630.964,36 TL harcama
gerçekleştirilmiştir.
2017 yılı içerisinde Döner Sermaye kaynaklarından 245.639.737,00 TL
harcama gerçekleştirilmiştir.

c. Mali Denetim Sonuçları
c.1. İç Denetim
Sağlık Bakanlığı İç Denetim Başkanlığı tarafından Genel Müdürlüğümüzde “iletişim ve çağrı
merkezi yardım masası süreçleri” ile “iç kontrol iş ve işlemleri sürecinin sistem denetimleri
yapılmıştır. İç denetim çalışması 29 Mayıs 2017 tarihinde başlamış olup 17 Kasım 2017
tarihinde sona ermiştir. Denetim sonunda iç kontrol süreçlerinde 7 adet bulguya, çağrı merkezi
hizmetlerinde 6 adet bulguya rastlanmıştır. Bulgulara yönelik gerekli tedbirler alınmıştır.
İç Kontrol İş ve İşlemleri Sürecinin Denetimindeki Bulgular:
 Görev Dağılımında eksiklikler,
 Hassas Görevlerin Tespit edilmemesi
 Rapor Döküm Formu ve İş Takip Formunun oluşturulması,
 İş Akış Şemalarının Tamamlanması,
 Yetki Devir ve Vekâlet İşlemlerinin Güncellenmesi,
 Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi,
 Kontrol Stratejileri Dokümanı, İş Takip Formları, Sorumluluk Matrisleri ve Sonuç
Raporlarının olmaması.
Bulguların çözümüne yönelik planlama yapılarak 2018 iş takvimine alınmıştır. İç Denetim
Başkanlığına ve Strateji Geliştirme Başkanlığına 2018 yılı içindeki ilerleme durumu
raporlanacaktır.
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İletişim ve Çağrı Merkezi Yardım Masası Süreçleri Denetimindeki Bulgular:
 Personel Eğitimindeki Eksiklikler,
 Proje Değişikliği işleminin bilinememesi,
 Her Çağrıya İşlem Yapılmaması,
 Duyurular Modülünün Aktif Olarak Kullanılmaması,
 Sorunların çözülmesi için standartların belirlenmemesi,
 Çözümlenen Çağrılar ile ilgili olarak yapılan işlemlerin ayrıntılı olarak sisteme
kaydedilmemesi.
c.2. Dış Denetim
2017 Yılında Sayıştay Başkanlığı tarafından 'e-Devlet projelerinin pilot denetimi' kapsamında
Genel Müdürlüğümüzde e-Nabız projesi konusunda denetim çalışmaları başlatılmıştır. Dış
denetim çalışmaları 2017 yılı sonunda tamamlanmamış olup Mayıs 2018’de sona erecektir.
2. Performans Bilgileri Tablosu
a. Faaliyet ve Proje Bilgileri
Proje Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2017 Yılı Faaliyetleri
1. Ulusal Sağlık Sistemi
Sağlık Bakanlığı Stratejik Planında (2013-2017) yer alan “Sağlık verilerini ortak bir veri
tabanında toplamak ve güvenli bir ortamda paylaşmak amacıyla kurulan Türkiye Sağlık Bilgi
Sistemini iyileştirmek” ve “Sağlık Hizmetlerini planlamak amacıyla oluşturulan Karar Destek
Sistemi için veri ambarları kurmak ve veri madenciliği uygulamalarını iyileştirmek” stratejileri
ile ilgili olarak Ulusal Sağlık Sistemi (USS) ve Karar Destek Sistemi (KDS) geliştirilmiştir.
Ulusal Sağlık Sistemi (USS), sağlık hizmeti sunan tüm sağlık tesislerinde bilgi sistemleri
teknolojileri kullanılarak elektronik sağlık kaydına dönüşen sağlık verilerinin; merkezi bir
sistemde toplanmasını, uzun dönemli saklanmasını, operasyonel ve analiz işlemlerinin
gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. USS ile toplanan verilerin analizleri ile KDS raporları,
Bakanlığımızın sağlık politikalarının oluşturulmasında önemli rol oynamaktadır. Ayrıca hastane,
hekim ve hizmet bazlı değerlendirme yapılmasına da imkân sunmaktadır. Elektronik sağlık
kayıtlarının vatandaşların rızasıyla hekimler arasında paylaşılması mükerrer işlemlerin önüne
geçilerek hem zaman hem de maliyet alanlarında kazanç sağlanmakta, klinik karar destek
süreçlerini hızlandırmakta ve sağlık hizmetlerinde hedeflenen kaliteye ulaşılmasına katkı
sağlamaktadır.
2017 sonu itibariyle entegrasyon sağlanan sistemler; Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS),
Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), Acil Sağlık Otomasyon
Sistemi (ASOS), İlaç Takip Sistemi (İTS), Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi ÇKYS, Aşı Takip
Sistemi (ATS), HPV Tarama Sistemi, Asker Alma Sistemi (ASAL), Sosyal Yardım Sistemi,
Sporcu Sağlığı Bilgi Sistemi (SSBS)’dir.
2017 yılında, IP sınırlandırması ve şifre ile giriş için alt yapı üretilmesi, USS Yönetim web
ekranları, verilerin sahaya servis edilmesi için yardımcı web servislerin hizmete sunulması, USS
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ile entegre olarak çalışması için gerekli veri tabanlarının aktarımları ve testleri başarı ile
tamamlanarak hizmete sunulmuştur.
1.1. e-Nabız Kişisel Sağlık Kaydı Sistemi
Sağlık Bakanlığı Stratejik Planında (2013-2017) yer alan “Bireylerin kişisel sağlık kayıtlarının
toplanması, izlenmesi ve güvenli bir ortamda erişimini sağlamak ve paylaşmak üzere Elektronik
Sağlık Kayıtları (ESK) sistemi ve portali geliştirmek” stratejisi ile ilgili olarak e-Nabız Kişisel
Sağlık Kaydı Sistemi geliştirilmiş ve 2016 Yılı Programında Genel Müdürlüğümüze ait olan 48
nolu tedbir “ e-Nabız Sisteminin kullanımı yaygınlaştırılacaktır” kapsamında e-Nabız Kişisel
Sağlık Kaydı Sisteminin kullanımına yönelik yaygınlaştırma çalışmaları yapılmıştır.
2015 yılında hizmete alınan e-Nabız, vatandaşların tüm sağlık kayıtlarını tek bir platformda
toplayan, zaman ve mekândan bağımsız olarak kolay, hızlı ve güvenilir şekilde erişimine ve
kontrolüne sunan kişisel sağlık kaydı sistemidir.

Şekil- 2: e-Nabız Sistemine Giriş

e-Nabız ile tüm vatandaşlar, laboratuvar tahlilleri, radyolojik görüntüleri, kullandığı reçete ve
ilaç bilgileri, acil durum bilgileri, konulmuş teşhis, verilmiş her türlü rapor gibi muayene ve
tedavilerine ait her tür detaylı bilgiyi içeren sağlık geçmişlerine cep telefonlarından,
tabletlerinden ya da bilgisayarlarından 7/24 erişebilmekte, dilerse belirlediği kurallar
çerçevesinde tümünü ya da bir kısmını istediği süre kadar hekimleri ya da yakınlarıyla
paylaşabilmektedir. Ayrıca vatandaşlar, e-Nabız üzerinden randevu alabilmekte, kan bağışı ve
organ bağışı bildirimi yapabilmektedir. Giyilebilir teknolojilerin entegre edilebildiği e-Nabız
sistemine vatandaşlar, akıllı bileklikleri ya da kablosuz özellikli şeker, tansiyon gibi cihazlardan
elde ettikleri sağlık bilgilerini kaydedebilmektedir. Sistemin mobil uygulamasında yer alan 112
acil butonu ile acil durumlarda konum ve acil sağlık bilgilerini acil ekipleriyle
paylaşabilmektedir.
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Vatandaşlar e- Nabız sistemine e-Devlet kapısı üzerinden e-Devlet şifresi, mobil imza ya da
elektronik imzalarını kullanarak girebilmekte, dilerlerse aile hekimlerine başvurarak geçici eNabız şifrelerini SMS olarak temin edebilmektedir.
e-Nabız’ da bireylerin tüm tanı, tetkik ve reçete bilgilerini kayıt altında tutabilmesi ve
hekimleriyle paylaşabilmesi ile mükerrer işlemler önemli ölçüde azalmaktadır. Mükerrer işlem
ve ziyaretlerin asgariye indirilebilmesiyle sağlık hizmet sunumu politikalarının en önemli
bileşenlerinden biri olan maliyet etkinlik prensibinin gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır. Teşhis
ve tedavi sürelerinin de bu sayede hız kazanmasıyla hasta memnuniyetinde artış gözlemlenmiştir.
e-Nabız üzerinden yapılan vatandaş değerlendirmelerine bakıldığında memnuniyet oranının %
84,84 olduğu görülmektedir. e-Nabız sistemi ile vatandaşların tedavi sürecine aktif olarak dahil
edilmesi sayesinde sağlık okuryazarlığının gelişmesi ve toplumda koruyucu ve önleyici sağlık
uygulamaları konusunda farkındalığın artırılması sağlanmaktadır.
2017 yılı içerisinde; e-Nabızda kişi sağlık bilgilerini kimlerin gördüğü gösterilmeye başlanmıştır.
İhtiyaç doğrultusunda sisteme yeni menüler eklenmiştir. (örnek; ilaç menüsü, aşı takvimin
görüntülenmesi gibi) e-Nabız uygulaması yeni geliştirmelerle hizmet vermeye devam
etmektedir.

Şekil- 3: e-Nabız Kişisel Sağlık Kaydı Sistemi

1.2. e-Nabız Sisteminin Mobil Uygulaması
Bireyler, e-Nabız sistemine web üzerinden erişebildikleri gibi IOS ve Android işletim sistemine
sahip mobil cihazlardan da erişebilmektedirler. Sistemin mobil uygulamasında, kişinin
hesabındaki tüm sağlık verilerinin incelenebilmesinin yanında adım, nabız, kalori gibi verileri
ölçen akıllı bileklikler, bluetooth özellikli tansiyon, şeker ölçüm cihazları ve tüm GSM
operatörlerinin sağlıkla ilgili uygulama ve cihazları da sisteme entegre edilebilmektedir. Bu
sayede kişiler, tüm bu verileri kaydedebilmekte ve 7/24 sağlık profilini güncelleyebilmektedir.
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Vatandaşlar, e-Nabız sisteminin mobil uygulamasında bulunan 112 acil butonunu kullanarak acil
durumlarda kendisinin ya da yakınlarının yaşadığı veya çevresinde gerçekleşen ve acil müdahale
gerektiren bir olayda, acil servisi haberdar edebilmekte ve uygulamanın göndereceği konum
bilgisiyle en kısa sürede bölgeye ulaşılmasını sağlayabilmektedir.
2017 yılı içerisinde; 112 Acil Yardım menüsünde tasarımsal değişiklikler yapılmıştır.
Ebeveynlere çocuklarına ait sağlık verileri gösterilmeye başlanmıştır. Takvim bilgisi ile geçmiş
randevu bilgileri görüntülenmeye başlanmıştır. Vatandaşların ilaç bilgilerinin mobil e-Nabız
uygulamasında görüntülenebilmesi imkânı sağlanmıştır. e-Nabız mobil uygulamasına yeni
servisler eklenerek kullanımının iyileştirilmesi sağlanmıştır. 2017 yılında e-Nabız, 14. eTürkiye
(eTR) Ödüllerinde “En İyi Gelişim Gösteren Proje Ödülü” ve IDC, CIO Summit Türkiye 2017
Ödüllerinde “En İyi Değişim Yönetimi Projesi” ödüllerini kazanmıştır. Ayrıca Birleşmiş
Milletler Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi çerçevesinde verilen Dünya Zirve Ödüllerinin (WSAWorld Summit Award) sağlık kategorisinde ödüle layık görülmüştür.
1.3. Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Ortaklaşa Yürütülen Projeler
Sağlık Bakanlığı Stratejik Planında (2013-2017) yer alan “Sağlık hizmeti sunan ve kullananların
e-sağlık uygulamalarına erişiminin artırılması ve e-sağlık uygulamalarının yaygınlaştırılması
için, sağlık bilişim standartlarını iyileştirmek ve yaygınlaştırmak” stratejisi kapsamında
gerçekleştirilen projeler aşağıda yer almaktadır;
1.3.1. Kan Bağışı Beyanı Modülü
Türk Kızılayı ile ortaklaşa yapılan çalışmalar neticesinde kan ve ilik bağışı işlemleri e-Nabız
sisteminden yapılabilmektedir. Vatandaşlar afet durumlarında ve acil durumlarda hangi
lokasyonlarda gönüllü kan bağışçısı olmak istediklerini e-Nabız üzerinden bildirip kan ihtiyacı
olduğunda kendilerine Kızılay tarafından ulaşılmasını sağlayabilmekte ve kişiler kendi kan
bağışı geçmişini e-Nabız sistemi üzerinden inceleyebilmektedir.
1.3.2. Sporcu Sağlığı Uygulaması
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan çalışma kapsamında sporcuların ilaç-gıda etkileşimleri
ve doping etkisine yol açabilecek çapraz etkileşim bilgilerine erişmeleri sağlanmaktadır,
böylelikle bilinçsiz ilaç kullanımı ve söz konusu ilaç-gıda etkileşimleri kaynaklı doping
vakalarının önlenmesi sağlanacaktır.
1.3.3. Bulaşıcı Hastalık Takibi
Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında bulaşıcı hastalık takibine yönelik
kurumlar arası koordinasyon kurulacak ve bulaşıcı hastalığa yakalanmış öğrenciler tespit
edilerek söz konusu öğrencilerin okul ve sınıf bilgileri ışığında bulaşıcı hastalığın yayılması
engellenecektir.
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2. Mekânsal İş Zekâsı (Coğrafi Bilgi Sistemi)
Sağlık Bakanlığı Stratejik Planında (2013-2017) yer alan “Sağlık Hizmetlerini planlamak
amacıyla oluşturulan ‘Karar Destek Sistemi’ için veri ambarları kurmak ve veri madenciliği
uygulamalarını iyileştirmek” stratejisi altında Karar Destek Sistemi ile entegre Coğrafi Bilgi
Sistemi kurulmuştur.
Vatandaşlarımıza daha kaliteli ve etkin sağlık hizmeti sunabilmek amacı ile tüm sağlık
kuruluşlarında üretilen sağlık verileri ile sağlığı dolaylı yoldan ilgilendiren verilerden
faydalanılarak, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) alt yapısı aracılığıyla Mekânsal İş Zekâsı (MİZ)
platformu geliştirilmiştir.
Bu proje ile üst düzey yönetime, vatandaşların ihtiyacına yönelik sağlık tesisi planlamasını
yapabilmesinde ve etkin sağlık politikaları geliştirebilmesinde destek olmak hedeflenmektedir.
2015 yılı başında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan Temel Sağlık
İstatistikleri verilerinden faydalanılarak geliştirilen ısı haritaları ile USS veri tabanında toplanan
sağlık verileri üzerinden il, ilçe ve bölge bazında, tanı ve branş gruplarına göre hasta
hareketlerinin renklendirilmiş görsel animasyonları ve bu verilere ait raporlama sistemi
tamamlanmıştır.
Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ülkemizde yer alan tüm 112
istasyonlarının birden çok parametrede (demografik, topografik, iklim, trafik, barınma vb)
değerlendirilerek yeniden konumlandırılması için gerekli analiz çalışmalarına başlanmıştır. MIZ
genel itibariyle bir proje planına sahip olmakla birlikte, üst yönetimden alınan talimatlar
doğrultusunda içeriğinde revizyon yapılmakta olup yeni modüllerin devreye girmesi ile anlık
gelişen bir sistemdir.
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Şekil- 4: Tedavi Hareketleri, Samsun İline Tedavi Amaçlı Gelen Hastaların Hangi İlk Dört İlden
Geldiğinin Tanı ve Branş Oranlı Gösterimi

2016 yılı ilk çeyreğinden itibaren; ağız ve diş sağlığı merkez ve hastaneleri, devlet hastaneleri,
çocuk hastalıkları hastaneleri, göğüs hastalıkları hastaneleri, ruh sağlığı hastalıkları hastaneleri,
kemik hastalıkları hastaneleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon hastaneleri, lepra hastanesi, onkoloji
hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri, entegre ilçe hastaneleri, meslek hastalıkları
hastaneleri, kadın, doğum ve çocuk hastalıkları hastaneleri, özel hastaneler, 112 acil istasyonları
ve tıp fakültesi hastanelerinin koordinatları sisteme kaydedilerek, Ulusal Adres Veri Tabanında
(UAVT) yer alan nüfus bilgileri ile vatandaşlarımızın sağlık tesislerine hem yürüyerek hem de
vasıta ile erişim mesafeleri ve erişen nüfusun sayısı poligon araçları ile raporlanmaktadır. Aynı
şekilde 112 acil istasyonlarının UAVT bazlı adres bilgilerine zaman bazlı erişim poligonları ve
erişilen azami nüfus raporlanmaktadır.

Şekil- 5: Sağlık Merkezleri Erişim Haritası Çankaya İlçesinde Yer Alan 2 Adet Devlet Hastanesine
Zaman Dilimlerinde Yürüyüş Mesafeleri Ve Oransal Nüfus Bilgileri Ekranı.
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Şekil- 6: 112 İstasyonları Erişim Haritası Çankaya İlçesinde Yer Alan 112 Acil İstasyonlarının
Vatandaşlara Erişim Süreleri, Mesafeleri Ve Oransan Nüfus Bilgileri Ekranı

MİZ uygulamasında yer alan mevcut dashboard içerisine Mekânsal Planlama Analizi modülü
eklenmiştir. Bu modül, Aile Sağlığı Merkezleri ve 112 Acil İstasyonları için veri madenciliği
çalışması yapılarak seçilen coğrafi bölgede sunulan sağlık hizmetinin etkin planlanmasına imkan
sağlayacaktır. Isı haritasının en yoğun olduğu coğrafik alanlardaki demografik nüfusu
gösterebilmek için nüfus analiz aracı geliştirilmiş olup UAVT ile entegre olarak aracın eklendiği
yerdeki nüfus bilgisini vermektedir.

Şekil- 7: Mekânsal Planlama Analizi Çankaya ilçesinde Aile Sağlığı Merkezi Analizi

Acil Sağlık Otomasyon Sistemi (ASOS) ve MİZ entegrasyonu sayesinde, belli nedenlerle ve
ICD-10 tanısına göre tedavi gören hastaların, 112 Acil Servis araçları ile bir sağlık merkezinden
diğer bir sağlık merkezine nakillerini harita üzerinde göstermek için grafik ve animasyon araçları
sağlanmıştır.
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Şekil- 8: ASOS Entegrasyonu ile Sağlık Merkezleri Hasta Nakilleri

2.1. Hava Kirliliği ve Solunum Yolu Hastalıkları Güncellemeleri
Solunum Hastalıkları Dağılımı modülünün ihtiyaç duyduğu hava kirliliği ve solunum yolu
hastalıkları verilerinin farklı kaynaklardan periyodik olarak güncellenmesi sağlanabilmektedir.
Her iki verinin de tarihsel olarak birbirine uygun hale getirilmesi ve aktarım işleminin
gerçekleştirilmesi sonrası güncel veri ile harita gösterimleri, analizler ve grafiksel gösterimler
sağlanabilmekte olup hava kirliliği ile solunum yolu hastalıkları arasındaki ilişki
gösterilebilmektedir.

Şekil- 9: Solunum Yolu Hastalıkları ile Hava Kirliliği Arasındaki İlişki
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2.2. 10000 Kişiye Düşen Yatak Sayıları
2015 yılı itibariyle Temel Sağlık istatistikleri Modülünden alınan belli başlıklarda 10000 kişiye
düşen yatak sayıları gösterilmektedir.

Şekil- 10: 10000 Kişiye Düşen Yatak Sayıları

2.3. Sağlık Merkezleri Başına Düşen Kişi Sayısı
2017 yılı itibariyle Temel Sağlık istatistikleri Modülünden alınan sağlık merkezlerine göre sağlık
merkezi başına düşen kişi sayısı gösterilmektedir.

Şekil- 11: Sağlık Merkezleri Başına Düşen Kişi Sayıları

2.4. Obezite
Türkiye geneli ve il bazında vücut kitle indeksine göre cinsiyet ve yaş kriterleri baz alınarak
obezite oranları gösterilmektedir.
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Şekil- 12: Türkiye Geneli Obezite Oranları

3. Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS)
Sağlık Bakanlığı Stratejik Planında (2013-2017) yer alan “Bilgi güvenliği ve kişisel
mahremiyetin korunması kapsamında, kişisel ve kurumsal sağlık kayıtlarının gizlilik, güvenlik
ve mahremiyet esaslarını belirlemek ve uygulamak” stratejisi ile ilgili olarak tüm sağlık hizmet
sunucularının MERNİS’ten gerekli verilere erişimini sağlayan Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS),
kişiye ait nüfus ve yerleşim yeri bilgilerine güncel ve güvenli bir şekilde erişilmesine imkân
sağlamaktadır. KPS kullanıcıları web servis aracılığıyla sorgulama yapabilmektedir. KPS
üzerinden temel olarak;
• T.C. Kimlik Numarasına karşılık kişi bilgileri sorgulama,
• Kişi bilgilerine karşılık T.C. Kimlik Numarası sorgulama,
• Nüfusa kayıtlı olduğu yer bilgilerine karşılık kimlik bilgileri sorgulama,
• Nüfus Kayıt Örneği sorgulama,
• Adres bilgisi sorgulama hizmetleri sunulmaktadır. Bunlara ek olarak KPS kapsamında
yapılan her türlü işlemin geri izleme (log) bilgisi tutulmaktadır.
KPS’ye 2017 yılı için 22.432 Kamu Sağlık Kurumu bağlıdır. Bu sayının 17.992’sini Aile
Hekimlikleri birimi oluşturmaktadır.
2017 yılı için uçtan uca tamamı opensource yeni bir KPS sistemi geliştirilmiş ve testleri yapılmış
olup canlı ortama alınmıştır. Ancak pilot çalışmalar devam etmektedir. Yeni sistem sayesinde
güvenlik seviyeleri en üst düzeye çıkarılmış olup kurum - IP eşleşmesi bazından, kurum- firmaIP - son kullanıcı - şifre eşleşmesi gibi beşli güvenlik mekanizması uygulanmaya başlanmıştır.
4. Teleradyoloji Sistemi
Sağlık Bakanlığı Stratejik Planında (2013-2017) yer alan “Sağlık hizmeti sunan ve kullananların
e-sağlık uygulamalarına erişiminin artırılması ve e-sağlık uygulamalarının yaygınlaştırılması
için, sağlık bilişim standartlarını iyileştirmek ve yaygınlaştırmak” ve “Sağlık hizmetine erişimi,
hizmet sunumunun kalitesini ve etkinliğini artırmak için sağlık bilgi sistemlerinin Ulusal Sağlık
Sistemi ile entegre çalışmasını sağlamak ve yaygınlaştırmak” stratejileri kapsamında Tele-Tıp

64

ve Tele-Sağlık alanında standartlar belirlenerek Tele-Tıp ve Tele-Sağlık hizmetlerini
yaygınlaştırma çalışmaları yürütülmektedir.

Şekil- 13: Teleradyoloji Sistemi

Teletıp; bilişim teknolojileri kullanılarak sağlıkla ilgili hizmetlerin hastane dışı uzak mesafelere
iletilmesidir. Sağlık tesislerindeki tetkiklerin, tıbbi görüntü verilerin, radyolojik raporların ve
klinik dokümanların uluslararası standartlarda Bakanlığımıza ait sunucularda saklanması ve
farklı sağlık tesislerinden bu görüntülere ulaşılması amacıyla Teleradyoloji sistemi kurularak
hizmete sunulmuştur. Teleradyoloji sistemi kullanımıyla hekimler sağlık tesisi içinden ve/veya
dışından kendi sağlık tesisi dışında üretilen raporlara, radyolojik görüntülere ve dokümanlara
erişebildiği gibi, radyoloji uzmanları da sağlık tesislerine görüntü değerlendirme raporu
yazabilmekte ve çevrimiçi konsültasyon yapabilmektedir.
2015 yılının ilk aylarında birkaç ilde pilot olarak başlayan projenin tüm Türkiye’de
yaygınlaştırılması için hastanelerde bulunan HBYS/PACS firmaları ve Genel Sekreterlikler ile
entegrasyon çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda 2016 yılı sonu itibariyle
entegrasyon oranı %100’e ulaşmıştır. e-Nabız sistemine entegre olan Teleradyoloji Sistemi ile
hekimler kendilerine başvuran hastaların tıbbi görüntülerini, bu görüntülere yazılmış raporları
görebilmekte, meslektaşlarıyla anlık olarak online (çevrimiçi) fikir alışverişinde bulunabilmekte,
görüntülü ve sesli olarak aynı radyolojik görüntü üzerinde birlikte raporlama yapabilmektedir.
Radyologların rapor yazabildiği ve klinisyenlerin yazılan raporları görüntüleyebildiği platforma
https://teletip.saglik.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabilmektedir. Sisteme e-Devlet doğrulama
kanalları ile giriş yapan kişinin bilgileri, Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi’nden sorgulanıp
doğrulandıktan sonra kişi radyolog ise görüntüleme ve rapor yazma yetkisi verilmektedir.

65

Proje kapsamında sahadaki personelin ve kurumdaki ilgili kişilerin hastanelerdeki veri
gönderimini
takip
edebilecekleri
Sistem
Takip
Modülü
hazırlanmıştır.
https://stm.teletip.saglik.gov.tr/ linkinden kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılabilmektedir.
Teleradyoloji Sistemi üzerinden 01 Mart 2017 tarihinden itibaren Kocaeli ilinde uzaktan
raporlama yapılmaktadır. Aralık 2017 tarihine kadar sistem üzerinden rapor sayısı 1400 adettir.

710
PACS Bulunan
Hastane Sayısı

710

78 Milyon

Sisteme bağlı hastane
sayısı

Sistemde kayıtlı
radyolojik tetkik sayısı

43 Milyon
Sistemde radyolojik
görüntüsü bulunan
kayıtlı hasta sayısı

Tablo- 18: 2017 Yılı İtibariyle Teletıp Kullanıcı Sayısı ve Veri Durumu

Şekil- 14: Teleradyoloji Sistemi

5. Ulusal ve Uluslararası Projeler
65. Hükümet Programında yer alan “Bilgi toplumu hedefini gerçekleştirmek amacıyla bilgi
iletişim teknolojileri başta olmak üzere, ülkemizde dördüncü sanayi devrimine geçiş için gerekli
çalışmalara hız verilecektir.” ifadesi ve Sağlık Bakanlığı Stratejik Planında (20132017) yer alan
“Sağlık hizmet sunumunun izlenmesi, değerlendirilmesi ve kanıta dayalı karar almak için sağlık
bilgi sistemlerini geliştirmek” hedefi ile ilgili olarak aşağıdaki projelere ilişkin çalışmalar
gerçekleştirilmiştir.
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5.1. Avrupa Birliği (AB) Projeleri
ProEmpower Projesi
ProEmpower, Sağlık Bakanlığı koordinatörlüğünde Portekiz, İspanya, İtalya, Bulgaristan ve
Almanya ortaklığında yürütülen bir Avrupa Birliği projesidir. Projeye 2016 yılı Ekim ayında
başlanmıştır.
Diyabet hastalarının çevrimiçi bir platform kullanılarak sağlık uzmanları tarafından uzaktan takip
edilmelerini, diyabet hastalarının hastalık yönetim süreçlerine daha fazla müdahil olmalarını ve
nihai olarak daha kaliteli ve kesintisiz bir kronik hastalık yönetimi sağlamayı hedefleyen
ProEmpower projesinin bütçesi 4 milyon 280 bin Avro’dur.
Proje kapsamında araştırma ve geliştirmesi yapılacak olan ICT araçlarının ve yazılım
sistemlerinin temini için Avrupa Birliği’nin PCP (pre-commercial procurement / ticarileşme
öncesi tedarik) modeli kullanılacaktır. PCP aşamalı bir ihale süreci olup, bir aşamayı başarıyla
tamamlayan çözüm üreticilerinin bir sonraki aşamaya geçmeleri ve bu şekilde devam eden 3
aşama sonunda nihai ürünlerin ortaya çıkarıldığı rekabetçi bir süreçtir.
ProEmpower ürünü yaklaşık 3 milyon Avro'ya mal olacaktır. Proje 42 ay sürecektir. Proje
kapsamında klinik pilot çalışmalar Türkiye, Portekiz, İspanya ve İtalya’da yürütülecektir.
ProEmpower projesinin şirketlere tanıtıldığı Açık Pazar Araştırması / Bilgi Günü (Open Market
Consultation) 31 Mayıs 2017 tarihinde Ankara’da yapılmıştır. Bilgi gününe 16 firmadan 21
temsilci katılmış olup katılımcılara proje hakkında genel bilgiler ve projenin ileriki safhalarında
yer alacak olan ihale süreçleri hakkında bilgiler verilmiştir.
ProEmpower ihale dokümanları Bakanlığımız koordinatörlüğünde ve konsorsiyum
partnerlerinin katkılarıyla hazırlanıp Temmuz ayında Avrupa Komisyonuna sunulmuştur.
Avrupa Komisyonunda Eylül ayında tüm proje paydaşlarının katılımıyla bir değerlendirme
toplantısı yapılmış, projenin ilk dönemindeki işler ve çıktılar Komisyonun bağımsız
değerlendiricilerine sunulmuştur. Komisyon Ekim ayında ihale dokümanlarında bazı
değişiklikler istemiş, bu değişiklikler dokümanlara Kasım ayı sonunda kadar eklenmiş ve
Komisyona tekrar sunulmuştur. Avrupa Komisyonunun nihai değerlendirmesinden sonra
ProEmpower ihale metninin 2018 Ocak ayında yayınlanması planlanmaktadır.
5.2. Dünya Bankası Projeleri
Bakanlığımız ve Dünya Bankası arasında imzalanan İkraz Antlaşması kapsamındaki projelerle
ilişkili olarak Bakanlık Makamınca uygun görülen ikraz projeleri ve satın alma planlarının
revizyon çalışmaları yürütülmektedir. Devam eden revizyon çalışmaları sonucunda Genel
Müdürlüğümüz Dünya Bankası projeleri, hazırlanan revizyon planı doğrultusunda
yürütülecektir.
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5.3. TÜBİTAK Projeleri
Tıbbi Süreçlerde Büyük Sağlık Verisinin Kullanılmasıyla Kalite ve Verimliliğin
Artırılması Projesi
Tıbbi Süreçlerde Büyük Sağlık Verisinin Kullanılmasıyla Kalite ve Verimliliğin Artırılması
Projesi Sağlık Bakanlığı, Bilkent Üniversitesi ve Big Data Labs ortaklığında geliştirilen ve
TÜBİTAK 1003 proje çağrı kodu kapsamında hazırlanmış bir projedir.
Bu proje kapsamında, son dönemlerde giderek daha da önemli hale gelen Büyük Sağlık verisinin
klinik süreçlere verimli bir şekilde entegre edilmesi planlanmaktadır. Böylelikle Büyük Sağlık
Verisinin sunduğu yeniliklerin doktorlar ve hastalar tarafından verimli bir şekilde
kullanılabilmesi için gereken güvenilir öğrenme algoritmaları geliştirmek ve bu algoritmaları
hekim ve hastalarca kullanılacak yeni uygulamalara entegre etmek mümkün olacaktır. Bu da
projenin temel amacını teşkil etmektedir.
Öğrenme algoritmaları geliştirme çalışmaları kapsamında Stokastik Klinik Öğrenme Kılavuzu
(STOK), Akıllı Hasta Raporu (AHR) ve Kronik Hastalar için Mobil Takip/Uyarı Sistemi
(KROMOTUS) olmak üzere üç metot geliştirilecektir.
Bunun yanı sıra STOK ve AHR kapsamında doktorların kullanacağı bir yazılım ve KROMOTUS
kapsamında hastaların kullanacağı bir mobil uygulama geliştirilecektir.
Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Ümraniye ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) Eğitim ve Araştırma
Hastanesinde 8 ay süreli pilot uygulama yapılarak bu metotlar test edilecektir.
Proje sonucunda elde edilecek metot ve uygulamalarla hekimlerin daha hızlı ve isabetli kararlar
vermeleri, kronik hastalığı olan bireylerin sürekli gözlem altında tutulması ve olası
komplikasyonların daha erken tahmin edilebilmesi, hastaların tedavi süresince daha bilinçli
davranabilmeleri sağlanacaktır. Projeyle birlikte Türkiye’de sağlık hizmet kalitesi ve hasta
yaşam kalitesinin artırılmasına ve sağlık harcamalarında tasarruf sağlanmasına katkı
sağlanacaktır. 1.350.000 TL bütçeye sahip olan proje, mücbir sebepten dolayı hala imza
aşamasındadır.
2016 yılında yaşanan mücbir sebepten dolayı proje sözleşmesi imzalanma süreci 2018 yılı Ocak
ayına kalmıştır. TÜBİTAK tarafından projenin imzalanması ile süreçler başlayacaktır.
5.4. Instrument For Pre-Accession 2. Dönem Projeleri
Dezavantajlı Grupların Sağlık Okuryazarlığının ve Sağlık Hizmetlerine Erişiminin
Artırılması Projesi
Dezavantajlı Grupların Sağlık Okuryazarlığının ve Sağlık Hizmetlerine Erişiminin Artırılması
Projesi, AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı – Instrument For Pre- Accession (IPA) II.
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Dönemi (2014-2020) kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığının koordinasyonu ile sunulan bir projedir. Bu proje kapsamında dezavantajlı
grupların sağlık okuryazarlık düzeylerinin ölçülmesi, sağlık okuryazarlığının geliştirilmesi ve
dezavantajlı bireylerin sağlık hizmetlerine erişiminin artırılmasına katkı sağlanması
amaçlanmaktadır. Buna ek olarak, söz konusu proje kapsamında kronik hastalıkların mobil
ortamda takibine yönelik mobil uygulama geliştirilmesi planlanmaktadır. Bu mobil uygulamanın
hayata geçirilmesiyle kronik hastalıkların hane halkı üzerindeki doğrudan ve dolaylı
maliyetlerinin ortadan kaldırılmasına katkı sağlanacak, hastalar sadece gerektiğinde hastane
ziyareti yapacağı için hastane içi trafik azaltılacak ve sağlık çalışanı performansı da artırılacaktır.
Hastanın tedavi sürecine katılımı sağlanmış olacak ve böylece tedavi yaklaşımı bütüncül bir
yapıya kavuşturulacaktır.
Kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarını ortak paydada buluşturacak bu proje sonucunda 10.000
sağlık çalışanına bilinçlendirme eğitimi, eğitici eğitimi, dil eğitimi, değerlendirme eğitimleri
verilmesi ve farkındalık artırma aktiviteleriyle 50.000 kişiye ulaşılması hedeflenmektedir. Proje
2017-2020 yılları arasında 3 yıl olarak planlanmış olup toplam bütçesi 45 milyon Avro’dur. Bu
bütçenin 10 milyon Avro’sunu kronik hastalıkların mobil ortamda takibini mümkün kılacak
mobil uygulama teşkil etmektedir.
Nisan 2017’de talep edilen revizeler yapılarak nihai hali Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kurumuna
gönderilmiştir. Program otoritesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının proje değerlendirme
süreçleri devam etmektedir.
5.5. Kalkınma Projeleri
Bireye Özgü Ailesel Kanser Sendromlarını Taramaya Yönelik İleri Düzey Genetik Analiz
Laboratuvarı Kurma Projesi: GLAB
Bireye Özgü Ailesel Kanser Sendromlarını Taramaya Yönelik İleri Düzey Genetik Analiz
Laboratuvarı Kurma Projesi: GLAB, kanser riski taşıyan bireylerin çok önceden tespit
edilmesiyle kanserle mücadelede etkin bir yaklaşım ortaya konulmasını hedefleyen İstanbul
Kalkınma Ajansı tarafından mali destek sağlanan bir projedir.
Bu proje, yaklaşık 4 milyon nüfusa hitap eden İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği
Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi ile İstanbul Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve
Genetik Araştırma Merkezinde genomik laboratuvarlar kurulmasını içermektedir.
Laboratuvarlarda, sık görülen meme ve kolon kanserinde, ailesel kanser mutasyonlarının yeni
nesil teknolojilerle taranması ve genetik geçişli kanserlerin tespit edilmesi amaçlanmaktadır.
Kamu Hastaneleri ile üniversite arasında işbirliğini kuvvetlendirerek İstanbul'da medikal Ar-Ge
altyapısının geliştirilmesine katkı sunacak olan proje, potansiyel kanser hastalarının erken evrede
teşhisi ile sağlık maliyetlerinin düşürülmesini sağlayacaktır.
Ailesel geçişli genetik kanserlerin taranabilmesi, bu mutasyonları taşıyan bireylerin kanser
gelişmeden saptanmasını sağlayarak koruyucu önlemler alınabilmesinin yolunu açacaktır.
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Laboratuvarların kurulmasıyla aktif çalışmalarına başlayan G-LAB, İstanbul Kalkınma Ajansı
tarafından 1.490.000 TL desteklenmiştir. Projenin e-Nabız sistemi ile entegrasyonu yapılmış
olup geliştirme çalışmaları devam etmektedir.
6. Diğer Bilişim Çözümleri
Sağlık Bakanlığı Stratejik Planında (2013-2017) yer alan “Sağlık hizmeti sunan ve kullananların
e-sağlık uygulamalarına erişiminin artırılması ve e-sağlık uygulamalarının yaygınlaştırılması
için, sağlık bilişim standartlarını iyileştirmek ve yaygınlaştırmak” stratejisi kapsamında
geliştirilen bilişim çözümleri aşağıda yer almaktadır.
6.1. Beyaz Kod Uygulaması
Bakanlık ve bağlı kuruluşlar ile özel sağlık
tesislerinde çalışan sağlık personelinin, hizmet
sunumu sırasında kendisine yönelik işlenen
suçların şikâyet bildirimini sağlayabildiği,
Bakanlık tarafından bu vakaların izlendiği,
değerlendirildiği ve raporlandığı bir uygulamadır.
Bildirilen vaka verileri Beyaz Kod
uygulamasında kayıt altına alınarak sağlık
personeline karşı şiddet uygulamalarının nedensonuç ilişkilerini kurmak, şiddet uygulayan kişilerin özelliklerini ve vatandaşa sunulan sağlık
hizmet sunumu sırasında meydana gelen aksaklıkların tespitini sağlamak amaçlanmaktadır.
2015 yılı Aralık ayı itibarı ile tüm sağlık personeli tarafından aktif olarak kullanılmaktadır. 2017
yılında kullanıcılardan gelen talepler doğrultusunda uygulamanın iyileştirme çalışmaları
yapılmıştır. Ayrıca raporlama geliştirmeleri yapılmıştır.
6.2. Sağlık Personeli Takip Sistemi
Sağlık Personeli Takip Sistemi (SPTS) ile sağlık işgücü
planlanmakta ve personel takibi yapılabilmektedir. STPS ile
bölgeler arası hakkaniyet gözeten sağlık personel istihdam
modelini sürdürmek, sağlık hizmet sunumu ile uyumlu
dinamik personel dağılımı programlarını iyileştirmek,
ihtiyaca uygun sayıda iş gücü yetiştirilmesi için okullara
alınacak öğrenci sayılarını planlamak ve bu sayede işsizliğe
engel olmak ve Dünya Sağlık Örgütü, Eurostat gibi uluslararası veri tabanlarına doğru bilgiyi
sunmak amaçlanmaktadır. Yetkilendirilmiş kişiler tarafından istenildiği anda Bakanlığımıza
bağlı tüm sağlık çalışanlarının sayı, unvan, branş, kurum vb. bilgilerine anlık olarak ulaşma
imkanı sağlanmaktadır. SPTS uygulaması 2016 yılı Eylül ayından itibaren aktif olarak
kullanılmaktadır. SPTS’de 2017 yılı içerisinde yapılan güncelleme ile Sudan – Somali
Görevlendirme Başvuru Modülü de eklenmiştir. Test aşamasındadır.
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6.3. Ulusal Engelliler Veri Bankası
Engelli raporu vermeye yetkisi olan kurumlar
tarafından hastaların raporlarının kayıt altına
alınmasına ve ortak bir alandan takip edilmesine olanak
sağlayan uygulamadır.
Uygulama ile Bakanlık tarafından toplanan verilerin
raporlanması, değerlendirilmesi ve ilgili verilere bilişim
teknolojileri aracılığıyla erişim sağlanması
amaçlanmaktadır. Ulusal Engelliler Veri Bankası 2007
yılı Eylül ayından itibaren aktif olarak kullanılmaktadır.
6.4. Uyuşturucu ile Mücadele Acil Eylem Planı
Bakanlığımız ve diğer paydaşlar (TBMM,
Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma
Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gençlik ve Spor
Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,
Adalet Bakanlığı) ile beraber
yürütülen Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı
kapsamında yapılan faaliyetlerin takibi uygulama üzerinden yapılmaktadır. Bu uygulama ile
ülkemizde her türlü doğal veya sentetik uyuşturucu madde ve bunların üretiminde kullanılan
kimyasalların; ulusal ve uluslararası boyutta kaçakçılığını, üretimini, kullanımını, dağıtımını ve
sokak düzeyinde satışını engellemeye yönelik planlanan tüm çalışmalara katkı sağlamak
amaçlanmaktadır. 2015 yılından itibaren aktif olarak kullanılmaktadır. 2017 yılı içerisinde
kullanıcılardan gelen talepler doğrultusunda uygulamanın iyileştirme çalışmaları yapılmıştır.
6.5. Hukuk Portali
Yetkili kişiler tarafından Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine bağlı avukatların bilgilerine ve
ilgilenilen vakalardaki davalı ve davacıların kişisel bilgilerine ulaşılabilmesine imkân sağlayan
uygulamadır.
Hukuk Müşavirliğine bağlı tüm avukatların ve vakaların bilgilerinin toplanması Sağlık
Bakanlığının muhâkemât hizmetleri ile hukuk danışmanlığına ilişkin iş ve işlemlerinin takip
edilmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Bakanlık tarafından davalara portal üzerinden
ilgili avukatın atanması gerçekleştirilebilmektedir. Sağlık Bakanlığının sadece hukuki
sorumluluklarının değil aynı zamanda itibarını etkileyebilecek vakaların belirlenmesi ve gerekli
tedbirlerin oluşturulması çalışmalarında önemli bir rol almaktadır. 2014 yılından itibaren aktif
olarak kullanılmaktadır. 2017 yılı içerisinde kullanıcılardan gelen talepler doğrultusunda
uygulamanın iyileştirme çalışmaları yapılmıştır.
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Şekil- 15: Hukuk Portali

6.6. Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) Anket
Hastaların acil, doğum, cerrahi poliklinik bölümlerinde tedavi edildikten sonraki hasta
memnuniyetini ölçmeyi sağlayan uygulamadır. Vatandaşlardan alınan geri bildirimler ile sağlık
hizmetleri değerlendirilerek sağlık yatırımlarının daha net belirlenebilmesine katkı
sağlamaktadır. Uygulama üzerinden toplanan anket verilerini raporlamak ve analiz etmek
mümkün olmaktadır. Raporlar, mevcut durumun ve kurum algısının tespiti, kurumsal amaç ve
hedeflerin belirlenmesi, geliştirilmesi ile iyileştirilmesi istenen hizmetlerin/görevlerin
belirlenmesi için kullanılmaktadır. Uygulama 2015 yılından itibaren aktif olarak kullanılmakta
olup 2017 yılında uygulamaya teknik destek verilmeye devam edilmiştir.

Şekil- 16: SABİM Anket
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6.7. Numune Transfer Otomasyon Uygulaması
Numune Transfer Otomasyon Uygulaması ülkemizden yurtdışı laboratuvarlara gönderilen
numunelerin takibinin yapıldığı, gönderimde gerekli evrak bilgilerinin işlendiği ve ilgili
laboratuvar ve mesul müdürlerinin bilgilerinin yer aldığı uygulamadır. Toplanan verilerden tüm
fayda sağlayanlar için uygun bilgiler üreterek sağlık hizmetlerinde verim ve kaliteyi arttırmayı
hedefleyen güvenli ve hızlı bir bilgi platformudur. Toplanan veriler sayesinde numune
istatistikleri hazırlanarak yurtdışında numune gönderilen bölgeler ve gönderilen numune çeşitleri
değerlendirmeye alınarak ülkemizde ihtiyaç duyulan numune kategorileri belirlenmesi ve
tekrarlayan sağlık harcamalarının azaltılması hedeflenmektedir. Uygulama 2016 yılı içerisinde
devreye alınmıştır. 2017 yılı itibariyle gelen talepler doğrultusunda güncelleme işlemleri
yapılmıştır. Uluslararası Taşımacılık Standartları gereğince yeniden yazılması planlanmaktadır.

Şekil- 17: Numune Transfer Otomasyon Uygulaması

6.8. Teşhis İlişkili Gruplar
Hastaların klinik ve maliyet verilerinin esas alınarak gruplandırılmasını içeren yatan hasta
sınıflamasıdır. Hastalık grupları arasında maliyet farklılıklarını ortaya koymak, adil ve
yönetilebilir bir ödeme yöntemine geçmek, planlama ve araştırmalara ışık tutmak, Teşhis İlişkili
Gruplar (TİG) uygulayan ülkelerle karşılaştırma yapmak, hastane verimliliğini ve etkinliğini
teşvik etmek amacıyla masaüstü olarak geliştirilen uygulama Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğünden 2016 yılında devralınmıştır. TİG uygulaması, web uygulama olarak yeniden
yazılmış olup 2017 yılı itibariyle sahaya açılmıştır.
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Şekil- 18: Teşhis İlişkili Gruplar

6.9. Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Hasta Takip Sistemi
T.C. Dışişleri Bakanlığı veya Bakanlığımız ile diğer ülke bakanlıkları arasında imzalanan
protokol kapsamında ülkemizde tedavi olmak için müracaat eden hastaların; başvuru, onay,
transfer, sevk, tedavi ve taburcu süreçlerinin ilgili birimler tarafından takip ve koordinasyonun
sağlanması amacı ile geliştirilmiştir. Ülkelere göre farklı kotalar bulunmakta olup hasta Kabul
işlemleri bu kurala göre yapılmaktadır. Ülkelerin Elçilik, Özerk Bölge ve Ülke Sağlık Bakanlığı
kurumlarından başvuru yapılabilmektedir. Hasta başvurusunun ardından sırası ile Bakanlığımız
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü (DİSAB), Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü
(KHGM) ve Kamu Hastanelerinin onayları ile hasta kabul edilmektedir. Uygulama 2016 yılında
geliştirilmiş olup ilgili birim tarafından devreye alınmıştır. 2017 yılı içerisinde kullanıcılardan
gelen talepler doğrultusunda uygulamanın iyileştirme çalışmaları yapılmıştır.

Şekil- 19: Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Hasta Takip Sistemi
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6.10. Sağlık Turizmi Hasta Takip Sistemi
Ülkemizde ikamet eden ve/veya turist olarak bulunan yabancı uyruklu kişilerin, sağlık verilerinin
hastanelerde görev yapan idari personel tarafından kayıt altına alınmasına imkân sağlayan
uygulamadır. Sağlık turizmi politikalarının oluşturulmasına yardımcı olması amacıyla
geliştirilen uygulamadan değerlendirme raporları alınabilmektedir. 2017 yılı itibariyle uygulama
ile ilgili gelen talepler karşılanarak raporlarda geliştirme yapılmıştır.

Şekil- 20: Sağlık Turizmi Hasta Takip Sistemi

6.11. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
Bilgi güvenliği yönetim süreçlerini ve yönetimini uygulama üzerinden kayıt altına almak ve
raporlayarak riskleri öngörmek ve Düzeltici Önleyici Faaliyet (DÖF) süreçlerini takip etmek
amacıyla yapılmıştır. 2017 yılı itibariyle kullanıma açılmıştır.

75

Şekil- 21: Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

6.12. SOME Birimi Web Sitesi
Müdahale Merkezinden alınan güvenlik bildirimleri, Ulusal Siber Güvenlik Çalışmalarına
yönelik hukuksal metinler, Kurumumuz siber güvenlik çalışmalarının duyuruları, Siber güvenlik
çalışmalarına yönelik faydalı dokümanların yayınlandığı uygulamadır. 2017 yılı itibariyle
tasarım güncellemeleri ve gelen talepler karşılanmıştır.

Şekil- 22: SOME Birimi Web Sitesi

6.13. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Birimi Web Sitesi
Bilgi güvenliği standartları ve güvenlik politikalarının, haberler ve duyuruların yayınlandığı aynı
zamanda bilgi güvenliği ihlal bildirimlerinin yapıldığı web uygulamasıdır. 2017 yılı itibariyle
tasarım güncellemeleri ve gelen talepler karşılanmaktadır. BGYS ile entegre olup ihlal
bildirimlerinin paylaşımı sağlanmıştır.
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Şekil- 23: Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Birimi Web Sitesi

6.14. Ulusal Kaza ve Yaralanma (UKAY)
Ülkemizde gerçekleşen iş, trafik vb. kazaların hastanelerden detaylı şekilde kayıt girilerek
istatistiki verilerin alınmasını sağlayan uygulamadır. 2017 yılı itibariyle kullanıma açılmıştır.

Şekil- 24: Ulusal Kaza ve Yaralanma (UKAY) Ulusal Raporlama Bilgi Sistemi

ASM, hastane, hastane kurullarının verdiği; engelli, sporcu, ehliyet, askerlik vb. raporlarını tek
yapıda birleştiren web uygulamasıdır. Analiz çalışması devam etmektedir. Gençlik ve Spor
Bakanlığı Sporcu Raporları, Emniyet Genel Müdürlüğü Sürücü Olur Raporları, Aile ve Sosyal
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Politikalar Bakanlığı Engelli Raporları modülleri kurumlarla görüşülerek
sonuçlandırılacaktır. Doğum raporları modülü tamamlanmış olup test aşamasındadır.

analiz

6.15. Soru Görüş Öneri Platformu
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından
yürütülen Sağlıkta Standartlaştırma politikası gereği başta sağlık çalışanları ve ilgili
kurum/kişilerin görüşlerinin alındığı, Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı
tarafından belirlenen standartların kullanıcılar tarafından değerlendirildiği uygulamadır. 2017
yılı içerisinde kullanıcılardan gelen talepler doğrultusunda uygulamanın iyileştirme çalışmaları
yapılmıştır.

Şekil- 25: Soru Görüş Öneri Platformu

6.16. İl Sağlık Müdürlükleri Performans Değerlendirme Uygulaması
İl Sağlık Müdürlüğü Performans Değerlendirme Sistemi (MPDS), Bakanlığın strateji ve
hedefleri doğrultusunda, İl sağlık müdürlüklerinde kaynak kullanımı ve hizmet sunumunun
etkinlik ve verimliliğin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik bir sistemdir. Uygulamanın
analiz ve kodlama süreci tamamlanmış olup pilot olarak devreye alınmıştır. Uygulama 2017
tarihi itibariyle kullanıma açılmıştır.
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Şekil- 26: İl Sağlık Müdürlükleri Performans Değerlendirme Uygulaması

6.17. Kayıt Tescil Sistemi (KTS)
Sağlık hizmeti sunum sürecinde kullanılan yazılımları üreten veya internet sitelerini kuran
firmalar ve bayileri, bu firmaların piyasaya arz edilen ve/veya kullanılmakta olan uygulama
yazılımları ve internet siteleri ve bunların kullanıcısı olan sağlık hizmet sunucularına ait bilgiler
Bakanlığımız tarafından KTS ile kayıt altına alınmaktadır. KTS’nin e-Devlet entegrasyonu
tamamlanmış olup firma yetkilileri tarafından e-Devlet girişi yapılabilmektedir.

Şekil- 27: Kayıt Tescil Sistemi (KTS)
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6.18. Ödenek Takip Sistemi
İl Özel İdarelerine aktarılan ödenekler ile gerçekleşen harcamaların takibi amacıyla geliştirilen
bir web uygulamasıdır. 2017 yılı itibariyle uygulama ile ilgili gelen talepler karşılanmıştır.
6.19. Saha Koordinatörlüğü
Saha koordinatörleri tarafından yapılan ziyaretler sonucu sağlık kurumları ile ilgili gözlem
sonuçlarının girildiği uygulamadır. 2017 yılı itibariyle uygulama ile ilgili gelen talepler
karşılanmıştır.

Şekil- 28: Saha Koordinatörlüğü

6.20. İç Kontrol Koordinatörlüğü Web Sitesi
Web sitesi koordinatörlüğün ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilerek dinamik hale
dönüştürülmüştür. Genel Müdürlüğümüz birimlerinin süreç akışlarının ve görevlerinin
düzenlenmesinin takibi uygulama üzerinden yapılmaktadır. 2017 yılı itibariyle tasarım
güncellemeleri ve gelen talepler karşılanmıştır.

Şekil- 29: İç Kontrol Koordinatörlüğü Web Sitesi
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6.21. İl İzleme Uygulaması
İllerimizdeki sağlık kuruluşlarının, oluşturulan il guruplarıyla ziyaret edilerek olumsuzlukların
Düzeltici Önleyici Faaliyet olarak kayıt edilmesi ve verilen süre içinde düzeltilerek, ildeki sağlık
hizmeti veriminin daha üst seviyeye taşınmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Gerçekleştirilen
ziyaretlerden elde edilen veriler uygulamaya kaydedilerek takibi yapılmaktadır. 2017 yılı
itibariyle gelen talepler karşılanmıştır.

Şekil- 30: İl İzleme Uygulaması

6.22. İl Koordinasyon Uygulaması
İllerde yapılan koordinasyon toplantılarının kayıtlarının tutulduğu uygulamadır. Uygulama
üzerinden uzlaşılan ve uzlaşılamayan il koordinasyon toplantı tutanaklarına erişilebilmektedir.
2017 yılı itibariyle gelen talepler karşılanmıştır.

Şekil- 31: İl Koordinasyon Uygulaması
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6.23. Aile Hekimliği Sorgulama Sistemi
Vatandaşların aile hekimlerini öğrenebilmeleri için genel kullanıma açık olarak hazırlanmış
çevrim içi web uygulamasıdır.

Şekil- 32: Aile Hekimliği Sorgulama Sistemi

6.24. E-Kütüphane
Genel kullanıma açık olarak makale, kitap ve çeşitli yayınların doküman halinde erişime
sunulduğu çevrimiçi doküman kütüphanesidir. 2017 yılı itibariyle gelen talepler karşılanmıştır.

Şekil- 33: E-Kütüphane

6.25. ÇKYS - TSİM Eğitim Video Uygulaması
ÇKYS - TSİM Eğitim Video Uygulaması Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS) ve Temel
Sağlık İstatistikleri Modülünün (TSİM) kullanıcıları, ÇKYS ve TSİM uygulamaları hakkında
eğitim videoları ve ilgili dokümanlara hızlı ve güvenilir olarak erişebilmelerine imkân sağlayan
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web video uygulamasıdır. TCKN/e-Posta bilgileri ile http://ckysegitim.saglik.gov.tr adresinden
erişilmektedir. Sisteme kayıt olmak için http://ckysegitim.saglik.gov.tr/Account/Register
adresine “ TCKNO, Adı, Soyadı, Çalıştığı Kurum ve Unvan” bilgileri girilerek kullanıcının
Çekirdek Kaynak Yönetim Sisteminde kayıtlı olan bilgileri ile kontrol edilerek kayıt işlemi
yapılmaktadır. 2017 yılı itibariyle gelen talepler karşılanmıştır.

Şekil- 34: ÇKYS - TSİM Eğitim Video Uygulaması

6.26. Yazılım Envanter Sistemi
Sağlık Bakanlığı bünyesinde geliştirilen veya tedarik edilen yazılımlara ait bilgilerin veri tabanı,
yazılım teknolojisi, paydaşlar, proje mimarisi ve ilgili birim gibi bilgilerin tutulduğu web
uygulamasıdır. Uygulama bilgilerine ek alanlar eklenerek 2017 yılı içinde gelen ek talepler
karşılanmıştır.

Şekil- 35: Yazılım Envanter Sistemi
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6.27. Hasta Hakları Uygulaması
Vatandaşların kendilerine sunulan sağlık hizmetleri ile ilgili şikâyetlerinin alındığı,
değerlendirildiği ve bunların takibinin yapıldığı sistemdir. Hasta Hakları Yönetmeliği
çerçevesinde Bakanlığımız resmi web sitesi üzerinden vatandaşlarımızın ihlal bildirimleri
iletmelerini sağlayan uygulamadır. Uygulama üzerinden sağlık kuruluşunda (özel hastane, devlet
hastanesi, aile hekimliği) görevli hasta hakları birim sorumlularının ilgili başvuruyu
değerlendirip vatandaşa cevap dönebilmeleri, gerektiğinde başvurunun kurula havale edilmesi
ve kurul kararının sisteme girilip vatandaş ile paylaşılabilmesi sağlanmaktadır. 2017 itibariyle
yönerge değişikliğiyle gelecek güncellemeler için analiz çalışmaları devam etmektedir.

Şekil- 36: Hasta Hakları Uygulaması

6.28. Sağlıkta Buluşma Noktası (SBN)
Proje tüm sağlık çalışanlarının ortak bir portalde buluşup soru ve fikirlerini Bakanlığımıza
iletebilmeleri, ilan paylaşabilmeleri ve becayiş yapabilmelerini sağlar. Portal üzerinde sağlık ile
ilgili güncel haberler düzenli olarak yayınlanır ve siteye giren herkes bilgilendirilir. Aynı
zamanda kullanıcılar, Sayın Bakanımıza talep ve önerilerini de iletebilirler. 2017 yılı itibariyle
güncellemeler tamamlanmış olup yayına alınmıştır.
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Şekil- 37: Sağlıkta Buluşma Noktası (SBN)

6.29. İl Stratejik Faaliyet
Stratejik Plana yönelik olarak il sağlık müdürlükleri tarafından yürütülen faaliyetlerin takibini
sağlayan sistemdir. Bakanlığımız tarafından belirlenen stratejik planın kaydedildiği, illerin
stratejik plan maddeleri ile ilgili aktivitelerini planlayıp onay aldıkları ve gerçekleştirmelerini
kayıt altına alan uygulamadır. 2017 yılı itibariyle gelen talepler doğrultusunda uygulamaya
destek verilmektedir.

Şekil- 38: İl Stratejik Faaliyet

6.30. E-posta Uygulaması
Bakanlığa ait merkez ve taşra teşkilatındaki tüm personel için e-posta hizmeti sunan
uygulamadır. Kişinin kendisini sisteme kayıt etmesi, e-posta hizmetine erişmesi, şifre sıfırlama
gibi fonksiyonellikler sunmaktadır. 2017 yılı itibariyle uygulama ile ilgili gelen talepler
karşılanmıştır.
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Şekil- 39: E-posta Uygulaması

6.31. Türk Tıp Envanteri (TTE)
Uygulamanın amacı, özellikle yurt dışında çalışan sağlık personelini interaktif bir dünya haritası
üzerinde sunmaktır. Uygulama ile birlikte ilgili personel ağının genişletilmesi ve iletişimin
artırılması planlanmaktadır. 2017 yılı itibariyle uygulama ile ilgili gelen talepler karşılanmıştır.

Şekil- 40: Türk Tıp Envanteri (TTE)

6.32. Sürücü Davranışları Geliştirme Uygulaması (SUDGE)
Alkol kullanırken tespit edilerek sürücü belgelerine el konulan kişileri, sürücü belgelerini
Emniyet Genel Müdürlüğünden geri alabilmeleri için HSGM tarafından düzenlen sürücü
davranışlarını geliştirme eğitimini başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. Bu proje kapsamında
86

sürücü belgelerine el konulmuş kişilerin, eğitime başvuru, ön değerlendirme, eğitime kabul,
eğitim ve eğitim tamamlanmasına müteakip izleme değerlendirme sonuçlarının girilmesi ve
başarıyla bitirenler için başarı belgesi verilmesi süreçlerinin takibi yapılabilecektir. Uygulamanın
analiz aşaması tamamlanmış olup yazılım kodlama süreci devam etmektedir. 2017 Haziran ayı
itibariyle teste açılmıştır. Sahadan gelen talepler doğrultusunda değişiklikler yapılmakta olup
ilgili birim onayının ardından devreye alınacaktır.

Şekil- 41: Sürücü Davranışları Geliştirme Uygulaması (SUDGE)

6.33. Hukuk Müşavirliği Otomasyon Sistemi (HUMOS)
Adli belgelerin kaydının tutulduğu sistemdir. 2017 yılı itibariyle uygulama ile ilgili gelen talepler
karşılanmıştır.

Şekil- 42: Hukuk Müşavirliği Otomasyon Sistemi (HUMOS)
87

6.34. Analitik Bütçe Sistemi
Sağlık tesislerinin döner sermaye bütçe işlemlerinin yapıldığı ve takip edildiği, genel bütçe
ödenek taleplerinin alındığı ve değerlendirildiği web uygulamasıdır.
Sistem 2000 kullanıcıya hizmet vermektedir. Sisteme erişim http://analitikbutce.saglik.gov.tr
adresinden sağlanmaktadır. 2017 yılı itibariyle uygulama ile ilgili gelen talepler karşılanmıştır.

Şekil- 43: Analitik Bütçe Sistemi

6.35. KHGM Ortak Uygulama Havuzu
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tüm yazılımların tek çatı altında
toplanarak sahadaki kullanıcıların tek kullanıcı adı ve şifreleri ile yetkili oldukları tüm
uygulamalara giriş yapabilmelerini sağlamak amaçlanmıştır. Bu sayede yapılan tüm yazılımların
ortak bir veri tabanında barındırılması sağlanmıştır. Uygulamaya http://uygulama.tkhk.gov.tr
adresinden erişim sağlanmaktadır. Uygulama havuzu üzerinden aşağıdaki uygulamalara giriş
yapılabilmektedir. 2017 yılı itibariyle uygulama ile ilgili gelen talepler karşılanmıştır.

Şekil- 44: KHGM Ortak Uygulama Havuzu
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6.36. Anket Uygulaması
İl Sağlık Müdürlüklerine bağlı Kamu Hastanelerine muayene için gelen hastaların her ay %5’ine
anket uygulaması yapılmasını sağlayan uygulamadır. 2017 yılı itibariyle uygulama ile ilgili gelen
talepler karşılanarak raporlarda geliştirme yapılmıştır.

Şekil- 45: Anket Uygulaması

6.37. Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne Ait Web Sitesi ve Yönetim Paneli
2017 yılı itibariyle uygulama ile ilgili gelen talepler karşılanarak gereği yapılmıştır.

Şekil- 46: Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne Ait Web Sitesi ve Yönetim Paneli

6.38. Dinamik Veri Giriş Platformu
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından taşra teşkilatlarından istenilen verilerin kurum
personelleri tarafından dinamik bir şekilde elektronik ortamda toplanmasını sağlamak ve
istenilen verilerin raporlarını çıkarabilecekleri bir uygulamadır. 2017 yılı itibariyle uygulama ile
ilgili gelen talepler karşılanarak raporlarda geliştirme yapılmıştır.
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Şekil- 47: Dinamik Veri Giriş Platformu

6.39. Yurt Dışı Bordro Uygulaması
Yurt dışında çalışan personellerin, izinlerini, bordrolarını ve banka için gerekli olan banka
disketlerini oluşturmaktadır. 2017 yılı itibariyle uygulama ile ilgili gelen talepler karşılanarak
raporlarda geliştirme yapılmıştır.

Şekil- 48: Yurt Dışı Bordro Uygulaması

6.40. Merkezi Tıbbi Cihaz Geri Bildirim Uygulaması
Merkez kurum tarafından taşra teşkilatlarına alınan tıbbi cihazların teknik şartnamesi, kullanım
kılavuzu vb. belgeleri sistem tarafından oluşturulan kare kod görselini taşra personellerinin
herhangi bir cihazdan okutarak direk erişimi sağlamaktadır. Ayrıca Cihaz ile ilgili öneri, şikâyet
vb. görüşlerini paylaşabilecekleri ve cevaplanan soruları okuyabilecekleri bir platformdur.
Dışarıdan tüm Sağlık Bakanlığı personelleri kurumsal mail adresi ile giriş yapabilir. 2017 yılı
itibariyle uygulama ile ilgili gelen talepler karşılanarak raporlarda geliştirme yapılmıştır.
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Şekil- 49: Merkezi Tıbbi Cihaz Geri Bildirim Uygulaması

6.41. Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS)
TDMS Sağlık Bakanlığı döner sermayeli sağlık kurumlarına ait muhasebe kayıtlarının tutulduğu
web tabanlı bir sistemdir. Sisteme girilen muhasebe kayıtlarındaki veriler ile çeşitli raporlar
oluşturulmaktadır. Sistemde aktif olarak 2017 Aralık sonu itibariyle 12.019 kullanıcı
bulunmaktadır.
TDMS içindeki raporlar bilgi vermek- finansal kararların alınmasına destek olmak amacıyla;
• Bakanlık üst düzey yöneticilerinin,
• Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün,
 Strateji Geliştirme Başkanlığının,
• Döner Sermaye İşletme Birimlerinin,
• Döner sermayeli sağlık kurumlarının,
• Maliye Bakanlığı, Sayıştay vb. ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımına açıktır.
Ayrıca işletme hesaplarının işletme bütçesiyle ilişkisinin kurulması amacıyla web tabanlı Bütçe
Uygulama Sistemi ile entegre çalışmaktadır. Böylelikle, sağlık kurumlarının bütçelerini aşan
muhasebe kayıtlarının sisteme girişini engellemekte, bir sağlık kurumunun bütçesinden daha
fazla harcama yapılması önlenmektedir. 2017 yılı itibariyle uygulama ile ilgili gelen talepler
karşılanmıştır.

Şekil- 50: Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS)
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6.42. Sağlık Kuruluşları Denetim ve Değerlendirme Sistemi (Den-İz)
Den-İz (Sağlık Kuruluşları Denetim ve Değerlendirme) Sistemi, Bakanlığın strateji ve hedefleri
doğrultusunda, sağlık kuruluşlarının değerlendirmesi, denetimi ve cezai işlemlerini takibi ve
raporlanmasına yönelik bir uygulamadır. Değerlendirme ve denetim, Mevzuatla belirlenen
formlar üzerinden yapılmaktadır. Uygulamanın 2018 yılının ilk çeyreğinde testi tamamlanarak
yayına alınacaktır.

Şekil- 51: Sağlık Kuruluşları Denetim ve Değerlendirme Sistemi (Den-İz)

6.43. Halk Sağlığı Hastane Doğumları Uygulaması (Üremeye Yardımcı Tedavi
Uygulaması)
Ülkemizde gerçekleşen doğumların takibinin yapıldığı, doğum türleri, aşı takibi, robson gibi
değişkenlerle ilişkili raporlamaların gerçekleştirildiği uygulamadır. 2017 yılı itibariyle USS
birimine devredilmiştir. E-rapor doğum modülü devreye alındığında uygulama kapatılacaktır.

Şekil- 52: Halk Sağlığı Hastane Doğumları Uygulaması (Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulaması)
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6.44. Çevre Sağlığı Bilişim Sistemleri
Ülkemizde içme, tüketim ve tedavi amaçlı kullanılan suların teknik ve sıhhi şartlara uygunluğu
ile kalite standartlarının sağlanması ile ilgili işlemlerin kayıt altına alınması ve takiplerinin
yapılması amacıyla bir uygulama geliştirilmesine karar verilmiştir.
Uygulama kapsamında aşağıdaki sistemlerin geliştirilmesine başlanmıştır.
 Damacana Takip Sistemi
 Ambalajlı Sular Takip Sistemi
 İçme ve Kullanma Suyu Takip Sistemi
 Kaplıca Suları Takip Sistemi
 Yüzme Suları Takip Sistemi
 Havuz Suları Takip Sistemi
 Askeri Sular Takip Sistemi
 Biyosidal Ürünler Takip Sistemi
2017 yılının ilk 6 ayında projenin analiz ve yazılım altyapı çalışmalarına başlanmıştır. Yazılım
altyapı çalışmaları kapsamında dinamik rol yapısı, yetkilendirme, hata ve kayıt geçmişi yönetimi,
uyarı ve alarm sistemleri, parçacık yönetimi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. İkinci 6 ayda ise
Damacana Takip Sistemi yazılımının analiz ve geliştirme çalışmaları tamamlanmış olup test
sürecine başlanmıştır.
a. Damacana Takip Sistemi
Damacana Takip Sistemi (DTS), Çevre Sağlığı Bilgi Sistemleri Projesi kapsamında (CevSIS)
geliştirilmiş olup damacanaların kare kod ile kimliklendirilip bu kimlik numarası üzerinden takip
edilmesini hedefleyen bir sistemdir. DTS kapsamında ambalajlı su dolumu yapan tesisler birer
sistem kuracaktır. Sistemden gelen damacana ve içindeki suya ait verilere tüketiciler damacana
üzerinde bulunan kare kod bilgisi ile erişebileceklerdir.
Sistem sayesinde kare kod bilgisi olmayan damacanaların piyasada dolaşımı mümkün
olmayacaktır. Su üretimi yapan firmalar suyun kaynak, dolum ve damacana yıkama-kullanım
sayısı değerlerinin ölçümü için birer izleme sistemi kuracaklardır. Tüketicilere damacanalar bir
satış belgesi ile teslim edilecektir. Bu satış belgesinde damacana ve içindeki suya ait bilgiler yer
alacaktır. Tüketiciler ayrıca damacana üzerinde bulunan kare kod ve Sağlık Bakanlığına ait mobil
uygulama ile de damacana ve içindeki suya ait bilgiler erişebileceklerdir.
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Şekil- 53: Damacana Bilgisi Sorgulama Ekranı

Şekil- 54: Damacana Kimliklendirme Süreci

Şekil- 55: Damacana kalite standartları ölçüm süreci

DTS projesi Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) tabanlı bir projedir. Su kaynakları, dolum tesisleri,
su depoları ve su bayilerine ait izleme işlemleri CBS tabanlı olarak yapılabilmektedir.
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Şekil- 56: DTS İzleme Noktaları CBS Ekranı

Şekil- 57: Türkiye Geneli İzleme Noktaları Dağılımı
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Şekil- 58: DTS İstatistik Ekranı

Sonuç olarak Damacana Takip Sistemi ile su kalitesi ölçme, damacana yıkama, damacana dolum
ve dağıtım süreçlerinin anlık olarak takibi sağlanacaktır. Böylece kaçak kaynak kullanımı ve
damacana satışlarının önüne geçilerek hem halk sağlığının hem de su işletmelerinin korunması
amaçlanmaktadır. Sistem tarafından damacana ya da içindeki suya ait uygunsuz bir ölçüm
saptandığında otomatik olarak alarm üretilecektir. Bu alarmlar ilgili İl Sağlık Müdürlüğündeki
yetkili kişilere bildirim olarak iletilecektir.
Yapılan tüm işlemler sistem tarafından kayıt altına alınmaktadır. Yönetim ekranları aracılığı ile
kullanıcıları yaptıkları işlem kayıtlarına ve hatalı işlem bilgilerine erişilebilmektedir.

Şekil- 59: İşlem ve Hata Geçmişi Yönetim Ekranı
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b. Ambalajlı Sular Takip Sistemi
Su üretim tesislerinde dolum ve paketlemesi yapılan ve Türkiye Cumhuriyeti topraklarında çıkan
insani tüketim amaçlı suların teknik ve sıhhi şartlara uygunluğu ile suların kalite standartlarının
sağlanması, kaynak, doğal mineralli ve içme sularının istihsali, ambalajlanması, etiketlenmesi
süreçlerine yönelik ve denetlenmesi ile ilgili usul ve esaslarının kontrolünü sağlamayı amaçlayan
sistemdir. Ayrıca üçüncü dünya ülkelerinin topraklarından çıkartılan ve ülkemize ithaline
Bakanlık veya Genel Müdürlük tarafından izin verilen doğal mineralli suların, satışı
denetlenmesi ve etiketlenmesi ile Avrupa Birliğine üye devletlerin yetkili kuruluşları tarafından
doğal mineralli su olarak onaylanan suların ülkemizde satışı, denetlenmesini ve takibini kapsar.
CBS tabanlı bir uygulamadır. 2017 içerisinde ilgili projeye ait analiz çalışmalarına başlanmış
olup çalışmalar devam etmektedir.
c. İçme ve Kullanma Suları Takip Sitemi
Genel olarak içme, yemek yapma, temizlik ve diğer evsel amaçlar ile gıda maddelerinin ve diğer
insani tüketim amaçlı ürünlerin hazırlanması, işlenmesi, saklanması ve pazarlanması amacıyla
kullanılan, kaynağına bakılmaksızın, özgün haliyle ya da arıtılmış olarak ister kaynağından
isterse dağıtım ağından temin edilen ve ticari amaçlı satışa arz edilmeyen suların kayıt altına
alınması ve izlenmesini sağlayan CBS tabanlı sistemdir.
2017 yılı içerisinde ilgili projeye ait analiz çalışmaları tamamlanmış olup 2018 yılı içerisinde
yazılım geliştirme çalışmalarına başlanacaktır.
d. Kaplıca Suları Takip Sistemi
Toprak, yeraltı, deniz ve iklim kaynaklı doğal tedavi unsurlarının tedavi edici faktör olarak
kullanıldığı kaplıca, içmece ve iklim kür merkezleri ile ilgili hususların ve buralarda kurulacak
sağlık amaçlı her türlü tesisin nitelik ve niceliklerinin uygunluğu, işletme izinlerinin
denetlenmesi, sağlık koşullarına uygunluğunun kayıt altına alınmasını ve takibini kapsayan CBS
tabanlı sistemdir. 2017 yılı içerisinde ilgili projeye ait analiz çalışmaları tamamlanmış olup 2018
yılı içerisinde yazılım geliştirme çalışmalarına başlanacaktır.
e. Yüzme Suları Takip Sistemi
İnsan Sağlığını ve çevreyi korumak üzere, yüzme ve rekreasyon amaçlı kullanılan suların
kalitesini ve başta mikrobiyolojik olmak üzere her türlü kirletici ile kirlenmesinin engellenmesine
yönelik yapılan her türlü işlemin kayıt altına alınmasını ve takibini kapsayan CBS tabanlı
sistemdir. 2017 yılı içerisinde ilgili projeye ait analiz çalışmaları tamamlanmış olup 2018 yılı
içerisinde yazılım geliştirme çalışmalarına başlanacaktır.
f. Havuz Suları Takip Sistemi
Açık ve kapalı yüzme havuzu sularının sıhhi şartlara uygunluğu, yüzme havuzu suyunun
kalitesinin standartlara uygunluğunun kontrolü ve denetimi için yapılan işlemlerin kayıt altına
alınmasını ve takibini kapsayan sistemdir.
2017 yılı içerisinde ilgili projeye ait analiz çalışmaları tamamlanmış olup 2018 yılı içerisinde
yazılım geliştirme çalışmalarına başlanacaktır.
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g. Askeri Sular Takip Sistemi
Jandarmaya ait 2000 üzerinde kuyu, Sahil güvenlik komutanlığına ait sular ve Türk silahlı
kuvvetlerine ait tüm su kaynaklarının Sağlık Bakanlığı tarafından numune ve izleme işlemlerinin
yapılmasını sağlayan sistemdir. 2017 içerinden analiz ve geliştirme çalışmaları tamamlanmış
olup hizmete sunulmuştur.
h. Biyosidal Ürünler Takip Sistemi
Biyosidal Ürün: Bir veya birden fazla aktif madde içeren, kullanıma hazır halde satışa sunulmuş,
kimyasal veya biyolojik açıdan herhangi bir zararlı organizma üzerinde kontrol edici etki
gösteren veya hareketini kısıtlayan, uzaklaştıran, zararsız kılan yok eden aktif maddeleri ve
müstahzarları ifade eder. Piyasaya sunulmadan önce insan, hayvan ve çevre sağlığı ile ilgili,
riskleri değerlendirebilecek şekilde üretimi ve ithali ile ruhsatlandırılmasına, tescil edilmesine,
piyasaya arz edilmesine, ambalajlanmasına, etiketlenmesine, sınıflandırılmasına, denetlenmesine
ve biyosidal ürünlerle ilgili diğer hususlara ilişkin esaslara uygunluğunun kayıt altına alınmasını
ve takip edilmesini kapsayan CBS tabanlı bir sistemdir.
2017 yılı içerisinde analiz çalışmalarına başlanmış olup 2018 yılı içerisinde analiz ve yazılım
geliştirme süreçlerinin tamamlanıp projenin devreye alınması planlanmaktadır.
Çevre Sağlığı Sistemleri tarafından kayıt altına alınan su ve biyosidal ürün verilerinin; Bakanlık
tarafından raporlanması gerçekleştirilecektir.
CevSIS’e veri gönderen noktalar bir yönetici panelinden anlık olarak izlenebilmektedir.
Yönetici panelinde kaynak sayıları, dolum tesisi sayıları, depo sayıları, bayi sayıları, gibi birçok
makro göstergeler; verilerin istendiği tarih aralığı ve coğrafi bölge detayında anlık olarak
göstergeler şeklinde görüntülenebilmektedir.
i. Entegrasyonlar
CevSIS’in diğer kurum ve kuruluşlardaki bilgi sistemleri ile olan entegrasyonları şu şekildedir:
 Ulusal Su Bilgi Sistemi Orman ve Su İşleri Bakanlığı Web Servis Entegrasyonu
 E-Devlet Entegrasyonu
CevSIS’ in Sağlık Bakanlığına bağlı diğer iç entegrasyonları şu şekildedir:
 Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS) Sağlık Bakanlığı Web Servis Entegrasyonu
 Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi (LBYS) Sağlık Bakanlığı Web Servis Entegrasyonu
 LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) Sağlık Bakanlığı Web Servis Entegrasyonu
j. Çevre Sağlığı Sisteminin Mobil Uygulaması
IOS ve Android işletim sistemine sahip mobil cihazlara geliştirilecek uygulama aracılığıyla
damacana satın alan kişi, damacana üzerinde bulunan QR kodu bahsi geçen uygulama
aracılığıyla okutarak, damacananın kaç kere kullanıldığı, kaç yıl süreyle piyasada bulunduğu,
dolum tarihleri, dolum yeri, su niteliğini gösteren parametre değerleri (ör: Ph, iletkenlik vb.) gibi
bilgilerine erişebilecektir. Bu uygulama aracılığıyla damacana satışı gerçekleştiren firmalar ve
tüketici arasında güven oluşması ve kaçak damacana dolum işlemlerinin önüne geçilmesi
amaçlanmaktadır.
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7. Mobil Uygulamalar
Sağlık Bakanlığı Stratejik Planında (2013-2017) yer alan “Sağlık hizmetine erişimi, hizmet
sunumunun kalitesini ve etkinliğini artırmak için sağlık bilgi sistemlerinin Ulusal Sağlık Sistemi
ile entegre çalışmasını sağlamak ve yaygınlaştırmak” ve “Sağlık hizmeti sunan ve kullananların
e-sağlık uygulamalarına erişiminin artırılması ve e-sağlık uygulamalarının yaygınlaştırılması
için, sağlık bilişim standartlarını iyileştirmek ve yaygınlaştırmak” stratejileri ile ilgili olarak
aşağıdaki mobil uygulamalar geliştirilmiştir.
7.1. e-Nabız Mobil Uygulaması:
e-Nabız sistemini kullanan tüm vatandaşlar, IOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı
cihazlarına sistemin mobil uygulamasını indirerek sağlık kayıtlarını
7/24 yanlarında taşıma imkanına sahiptir. Sistem, kişinin hesabındaki
tüm sağlık kayıtlarını içermekle birlikte, giyilebilir sağlık teknolojileri
ve GSM operatörlerinin sağlık uygulamaları üzerinden üretilmiş
günlük sağlık verilerini de (adım, kalori, tansiyon, şeker vb.) sisteme
otomatik kaydedebilmektedir.
Vatandaşlar, mobil uygulamada yer alan 112 acil butonu ile acil
durumlarda sağlık ekipleri ile konum ve acil sağlık verilerini
paylaşabilmektedir. e-Nabız’ın mobil uygulamasını kullanabilmek için
vatandaşların web üzerinden e-Nabız hesaplarına e-Devlet şifresini
kullanarak giriş yapmaları ve e-Nabız şifrelerini oluşturmaları
gerekmektedir.
2017 yılında, ebeveynlerin çocuklarına ait sağlık verilerini sistem üzerinde görmeleri
sağlanmıştır. Takvim bilgisi sisteme eklenerek geçmiş randevu bilgilerinin görüntülenebilmesi
sağlanmıştır.
7.2. 112 Acil Yardım Butonu:
e-Nabız sistemi içerisinde de yer alan 112 Acil Yardım Butonu, IOS ve
Android işletim sistemine sahip akıllı cihazlarda bağımsız bir uygulama
olarak kullanılabilmektedir.
Vatandaşlar, acil durumlarda, kendilerinin ya da yakınlarının yaşadığı veya
çevresinde acil müdahale gerektiren olaylarda acil servisi haberdar edebilir.
Uygulamanın göndereceği konum bilgisi ile olay yerine en kısa sürede
ulaşılmasını sağlayabilir. 2015 yılında mobil marketlerden vatandaşa sunulan
uygulama için 2017 yılında 112 Acil Yardım menüsünde tasarımsal
değişiklikler yapılmıştır.
7.3. Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi:
Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi (ESİM) mobil uygulaması, işitme engelli vatandaşların acil
durumlarda kişisel telefonlarından 112 acil servise anında ihbar yapabilmelerine, ihtiyaç halinde
görüntülü konuşma başlatabilmelerine ve anlık mesajlaşmalarına imkan sağlamaktadır. 2015
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Aralık ayından itibaren kullanıma sunulan uygulama IOS ve Android işletim sistemlerine sahip
akıllı cihazlara indirilerek kullanılabilmektedir. 2017 yılında iyileştirme çalışmaları yapılmıştır.
2016 Şubat ayından itibaren kullanıma sunulan
uygulama IOS ve Android işletim sistemlerine
sahip akıllı cihazlardan indirilerek T.C. Kimlik
Numarası
ve
e-Nabız
şifresi
ile
kullanılabilmektedir.

7.4. Sporcu Sağlığı Bilgi Sistemi
Sporcu Sağlığı Bilgi Sistemi, sporcuların, ilaçların etken maddelerinin
Dünya Anti- Doping Ajansı (WADA) yayınlarına göre doping etkisine
sahip olup olmadığı içerik bilgisini görebilecekleri, bilinçli ilaç
kullanımını teşvik etmek ve bu konuda gerekli bilgileri tedarik etmek
amacıyla geliştirilen bir mobil uygulamadır. 2016 Şubat ayından itibaren
kullanıma sunulan uygulama IOS ve Android işletim sistemlerine sahip
akıllı cihazlardan indirilerek T.C. Kimlik Numarası ve e-Nabız şifresi ile
kullanılabilmektedir. Aralık ayından itibaren kullanıma sunulan
uygulama IOS ve Android işletim sistemlerine sahip akıllı cihazlara
indirilerek kullanılabilmektedir. 2017 yılında iyileştirme çalışmaları
yapılmıştır.
Standart ve Akreditasyon Daire Başkanlığı 2017 Yılı Faaliyetleri
Standart ve akreditasyon çalışmaları ile Sağlık Bakanlığı 2013-2017 Stratejik Planında yer alan
“Sağlık hizmeti sunan ve kullananların e-sağlık uygulamalarının arttırılması ve e-sağlık
uygulamalarının yaygınlaştırılması için sağlık bilişimi standartlarının iyileştirilmesi ve
yaygınlaştırılması” çalışmaları kapsamında mevcut sağlık bilişimi sistemlerinin ve
uygulamalarının erişilebilirlik, birlikte çalışabilirlik, kullanılabilirlik, güvenlik ve kalite
bakımından geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda yapılan çalışmalar aşağıda özetlenmiştir.
1. Veri Modeli (VEM)
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından, Sağlık
Bakanlığı Stratejik Planında (2013-2017) yer alan “Sağlık Bilgi
Sistemleri geliştiren sektör için kalite ve güvenlik standartlarını
iyileştirmek” başlıklı strateji doğrultusunda Sağlık Bilgi Yönetim
Sistemi Minimum Veri Modeli (VEM) geliştirilmiştir.
VEM ile Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) ve Aile Hekimliği
Bilgi Sistemi (AHBS) yazılımı üreticilerine veri aktarım
süreçlerinde destek verilmektedir. Tıbbi Görüntü Arşiv ve İletişim Sistemleri (PACS), SBYS ve
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AHBS sistemlerinin kendi aralarındaki veri aktarımı/teslimi sürecinde oluşabilecek veri
kayıplarını minimuma indirmek üzere VEM’den yararlanılmaktadır. Sistemler arası veri
aktarımını kolaylaştırmak ve her sistem için veri tabanı tasarımlarında standart bir yapı
oluşturmak üzere SBYS-VEM, AHBS-VEM ve PACS-VEM çalışmaları yürütülmektedir.
Buna ek olarak PACS-VEM çalışması kapsamında vatandaşların hastanelerdeki geçmiş
görüntülerinin kaybolması ile oluşabilecek mağduriyetin engellenmesi de amaçlanmıştır.
• 2015 yılı Temmuz ayında HBYS-VEM (V:1.0),
• 2015 yılı Ağustos ayında HBYS-VEM (V:1.1),
• 2016 yılı Temmuz ayında SBYS-VEM (V:1.2),
• 2015 yılı Eylül ayında PVEM (V:1.0),
• 2016 yılı Aralık ayında AHBS-VEM (V:1.0)
yayınlanmış olup Genel Müdürlüğümüz web sitesinden her üç standarda ait dokümanlara
ulaşılabilmektedir.
21.03.2017-24.03.2017 tarihleri arasında “Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Değerlendirme
Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir. Çalıştay; SBYS’lerin standardize edilmesi, paydaşlarla bir araya
gelerek SBYS konusunda yaşanan sorunların tespiti, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, veri
gönderimi ve entegrasyonlar ile ilgili standartların daha etkin kullanılabilmesi için paydaşlarla
birlikte görüşlerin paylaşılabilmesi amacıyla planlanmıştır. Çalıştay kapsamında SBYS VEM
denetimi de yapılmıştır. Çalıştayda yapılan VEM denetimlerine katılamayanlar için 24.04.201728.04.2017 tarihlerinde Ankara ilinde 5 (beş) gün süren Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS)
VEM Denetimi Çalıştayı yapılmıştır. Her iki çalıştaya toplamda 55 yazılım üreticisi katılarak
VEM (V:1.2) denetimi gerçekleştirilmiştir. Çalıştaylar ve sahadan alınan geri bildirimler
doğrultusunda VEM sürüm güncelleme çalışmaları yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu
kapsamda sahadan, VEM yeni sürüm çalışması için yeniden düzenlenmesi gereken görüntüler
ve veri elemanları ile ilgili görüşler toplanarak VEM güncelleme çalışmasına aktif olarak
katılmak isteyen kişilerin bilgileri alınmış ve VEM çalışma grupları oluşturulmuştur. VEM
sürüm güncelleme çalışmasına 2018 yılı Şubat ayında başlanması planlanmaktadır.
VEM dokümanlarına ve sürüm bilgilerine https://vem.saglik.gov.tr adresinden erişim
sağlanabilmektedir.
2. VEM Doküman ve Veri tabanı Analiz Programı
Orta Vadeli Program 2015-2017 çalışması Kamu Harcamaları
Politikası kısmında yer alan 123. maddede “Sağlık hizmet
sunucularının geçmiş davranışlarını dikkate
alan
denetim
modelleri geliştirilecek, risk analizi ve veri madenciliği alanlarında
yazılım, donanım ve eğitim altyapısı güçlendirilecektir.” ifadesi
bulunmaktadır. Bu madde ile ilgili olarak VEM Doküman ve Veri
tabanı Analiz Programı, VEM denetimlerinde kullanılmak üzere
geliştirilmiştir.
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2015/17 sayılı SBSGM Genelgesine istinaden SBYS yazılımı üreticileri tarafından, faaliyet
gösterdikleri tüm sağlık kuruluşlarında oluşturulması gereken VEM görüntülerinin Genel
Müdürlüğümüz tarafından yayımlanan VEM görüntü içerikleri ile eşleşmesi gerekmektedir.
VEM Doküman ve Veri tabanı Analiz Programı kullanılarak SBYS yazılımı üreticilerinin
oluşturduğu VEM görüntüleri ile Genel Müdürlüğümüz tarafından yayımlanan VEM görüntü
içerikleri eksik görüntüler, hash yapısı ve referans kod tablo içerikleri açısından karşılaştırılarak
SBYS yazılımı üreticilerinin oluşturdukları VEM için genel bir bilgi vermektedir. Buna ek
olarak, oluşturulan görüntülerdeki veriler de analiz edilerek sorunlu değerler saptanmakta ve
SBYS yazılımı üreticilerinin hatalı yapılmış veri girişlerini düzeltmeleri istenebilmektedir.
21-24 Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen “Sağlık Bilgi Yönetim Sistemleri
Değerlendirme Çalıştayı” kapsamında sahadan VEM Doküman ve Veri tabanı Analiz Programı
ile ilgili alınan geri bildirimler doğrultusunda, programda iyileştirme çalışmaları yapılmıştır.
VEM Doküman ve Veri tabanı Analiz Programı 2015 yılından itibaren VEM denetimlerinde
kullanılmakta olup programa www.vem.saglik.gov.tr adresinden erişim sağlanmaktadır.
3. Sağlıkta Minimum Loglama Standartları (SAMİLOG)
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından, Sağlık Bakanlığı 2013-2017 Stratejik
Planında yer alan “Sağlık Bilgi Sistemleri geliştiren sektör için kalite ve güvenlik standartlarını
iyileştirmek” başlıklı strateji doğrultusunda Sağlıkta Minimum Loglama Standartları
(SAMİLOG) geliştirilmiştir.
SAMİLOG çalışmasıyla kişisel sağlık verisi içeren bir bilgi sisteminde veriye erişim sağlayan
kullanıcı, erişim zamanı, veri üzerinde güncelleme, silme gibi yapılan işlemlerin ayrıntıları
bilinerek herhangi bir güvenlik ihlalinde inkâr edilemezlik politikasına uygun olarak ihlali
yapanın bulunması sağlanmaktadır.
SAMİLOG 2016 yılı Aralık ayında Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü web sitesinde
yayımlanmıştır. Sahadan gelen geri bildirimler doğrultusunda SAMİLOG sürüm güncelleme
çalışmalarına 2017 yılında devam edilmiştir.
4. Kullanılan Uluslararası Standartlar (LOINC, ICD-O)
Sağlık Bakanlığının 2013-2017 Stratejik Planında
yer alan Sağlık hizmet sunumunun izlenmesi,
değerlendirilmesi ve kanıta dayalı karar almak için
sağlık bilgi sistemlerini geliştirmek hedefi ile ilgili
olarak, LOINC (Logical Observation Identifiers
Names and Codes) ve ICD-O (International
Classification of Diseases for Oncology)
sistemlerinin ülkemizde kullanımına yönelik
çalışmalar Sağlık Bilgi Sistemleri Genel
Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.
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Laboratuvar ve klinik test sonuçlarının her birini tekil bir kod ile tanımlamak ve verilerde
standardizasyonu sağlamak için geliştirilmiş bir veri tabanı olan LOINC (Logical Observation
Identifiers Names and
Codes / Mantıksal Gözlem Tanımlayıcılarının İsimleri ve Kodları)
sınıflandırma sistemi içerisinde bulunan Mikrobiyoloji, Biyokimya ve Radyoloji kodlarının
Türkçe çevirisi tamamlanmıştır.
LOINC kodlarının SUT ile ilişkilendirme çalışmaları ilgili
akademisyenler
tarafından
yapılmış
olup
ilişkilendirme listesinin değerlendirilmesi için 08.11.2016
tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu ile birlikte
çalışmalara başlanmıştır. 2017 yılında, her LOINC koduna
yeni bir SUT kodu tanımlanmasına karar verilmiş olup
çalışmalar devam etmektedir.
SUT kodlarından bağımsız bir şekilde en geniş tanımı ile
radyoloji, mikrobiyoloji ve biyokimya tetkiklerine ait istem ve sonuç kodları 2017 yılında
http://sbsgm.saglik.gov.tr/ adresinde yayımlanmış ve SKRS’de yer alan LOINC tablosu
güncellenmiştir. Laboratuvar veri gönderiminde LOINC kod yapısının kullanımının zorunlu
olacağı ve bu nedenle ilişkilendirme çalışmalarının tamamlanması hususu tüm sahaya
bildirilmiştir.
Laboratuvar ve tıbbi görüntü verilerinin standart bir yapıda merkezi sağlık sistemlerinde
toplanması ve raporlanabilir olması hedeflenmektedir. Böylece tüm laboratuvar ve tıbbi görüntü
tetkik sonuçlarının karşılaştırılmasında yanılgıların önlenmesi, tetkik sonuçlarının tıbbi veri
olarak değerlendirilmesi ve yorumlanabilmesi sağlanabilecektir.
Kanser verilerinin standart bir biçimde toplanması için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından
geliştirilen ICD-O (Onkoloji Hastalıklarının Uluslararası Sınıflandırılması) çeviri ve kullanımı
çalışmalarıyla da kanser istatistikleri konusunda yapılacak çalışmalara ve belirlenecek
politikalara temel oluşturmak amaçlanmıştır. ICD-O üçüncü versiyonunun Türkiye’deki basım
yayım hakkı, DSÖ ile 13.04.2016 tarihinde imzalanan protokol kapsamında
Bakanlığımıza verilmiştir. 2017 yılında ICD-O kitabının basım çalışmaları
tamamlanmıştır.
Veri gönderiminde ICD-O kullanımı için Patoloji Kayıt Paketi iş akış
algoritması geliştirilmiştir. SBYS’nin Patoloji Kayıt Paketi iş akış
algoritmasına uygunlukları ve ICD-O kullanım süreçleri, denetimi yapılan
SBYS yazılımlarında kontrol edilmektedir. Ülke genelinde tüm patoloji
verilerinin uluslararası standartta toplanabilir ve yorumlanabilir olması ile
birlikte en sık görülen tümörün topografisine ve davranışına göre tıbbi
çalışmaların yapılabilmesi hedeflenmektedir.
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5. SBYS Yazılımı Üreten Firmaların Denetimi
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından, Sağlık Bakanlığı 2013-2017 Stratejik
Planında yer alan “Sağlık Bilgi Sistemleri geliştiren sektör için kalite ve güvenlik standartlarını
iyileştirmek” başlıklı strateji ile ilgili olarak ve 2015/17 sayılı “Sağlık Bilgi Sistemleri
Uygulamaları Hakkında Genelgeye” istinaden sağlık bilişimi alanında faaliyet gösteren yazılım
üreticilerinin yazılımları denetlenmektedir. KTS’de kayıtlı tüm üreticilerin bilgi ve belgeleri
güncellenmiştir. Yeni kayıt için başvuracak üreticiler için kayıt aşamaları belirlenmiştir.

Şekil- 60: Kayıt Tescil Süreci

Kayıt ve tescil işlemlerinin yapılabilmesi ve SBYS üreticilerinin yetki belgelerini alabilmeleri
için e-devlet sistemine entegre olarak kullanıma açılan http://kts.saglik.gov.tr portali
kullanılmaktadır.
2017
yılının
ilk
yarısında
e-Devlet
içerisinde
(https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi) bulunan Sağlık Bakanlığına ait “e-Devlet Kapısı
Üzerinden Sunulan Hizmetler” başlığı altına KTS uygulamaları eklenmiştir.
2017 yılında da 2015/17 Sayılı Genelge kapsamında SBYS üreticilerinin ve yazılımlarının, sağlık
bilgi sistemleri standartları ve veri gönderimi konularında denetim çalışmalarına devam
edilmiştir.
KTS’ye ilk defa başvuran SBYS üreticileri yazılım testlerine tabi tutulmuş testi geçen üreticilere,
üretici erişim kodu teslim edilerek Ulusal Sağlık Sistemine (USS) entegre olması sağlanmıştır.
SBYS üreticisi bilgi ve belge güncelleme, üretici ekleme ve silme, yetkili değişikliği ve iptali,
kullanıcı devri, kullanıcı listesi güncelleme gibi rutin faaliyetlerde üreticilere destek verilmiştir.
27.12.2017 itibarı ile Kayıt Tescil Sistemi’nde kayıtlı 90 SBYS üreticisi bulunmaktadır.
Sağlık bilişimi alanında faaliyet gösteren yazılımların ürünlere göre dağılımı aşağıdaki gibidir;
 56 Adet Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS)
 14 Adet Aile Hekimliği Bilgi Sistemi (AHBS)
 24 Adet Görüntü Arşivleme (PACS) ve Radyoloji Bilgi Sistemi (RIS)
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26 Adet Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi (LBYS)
14 Adet Diş Hekimliği Bilgi Sistemi (DHBS)
10 Adet Klinik Mühendislik Bilgi Yönetim Sistemi (KMBYS)
5 Adet İhtiyaç Yönetim Bilgi Sistemi (İYBS)
4 Adet Demirbaş ve Varlık Yönetim Sistemi (DVYS)
13 Adet Muayenehane Bilgi Yönetim Sistemi (MBYS)
9 Adet Karar Destek ve İş Zekâsı Sistemi (KDS)
1 Adet İlaç İçerik ve Bilgi Yönetim Sistemi (İİBYS)
3 Adet Diyaliz Yönetim Bilgi Sistemi (DYBS)
1 Adet Telepatoloji Sistemi (TPS)

6. Sağlık Bilişimi Yazılım Firmalarının Sertifikasyon Süreçlerinin Tamamlanması
Sağlık Bakanlığı 2013-2017 Stratejik Planında yer alan “Sağlık Bilgi Sistemleri geliştiren sektör
için kalite ve güvenlik standartlarını iyileştirmek” başlıklı strateji ile ilgili olarak ve 2015/17
sayılı “Sağlık Bilgi Sistemleri Uygulamaları” hakkında Genelgeye istinaden sağlık bilişimi
alanında faaliyet gösteren yazılım üreticilerinin belgelendirme kuruluşlarından sertifika almaları
gerekmektedir.
Bu süreçte sağlık bilişimi alanında faaliyet gösteren yazılım üreticilerinin belgelendirme
kuruluşlarından sertifika alması ile birlikte üreticilerin daha güvenli, daha kullanışlı ve
uluslararası standartlara uyumlu yazılım üretebilmesi amaçlanmaktadır. 2017 yılı Aralık ayı
itibarı ile Kayıt Tescil Sistemi’nde kayıtlı 88 yazılım üreticisi TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği
Yönetim Sistemi belgesini almış bulunmaktadır.
2017 yılı Aralık ayı itibarı ile TS ISO/IEC 15504 SPICE en az Level 2 ya da CMMI en az Level
3 belgesi alan yazılımların sayıları aşağıda yer almaktadır:
 TS ISO/IEC 15504 SPICE en az Level 2 belgesi alanlar: 28
 CMMI en az Level 3 belgesi alanlar: 4
7. Minimum Radyoloji Rapor Standartları
Sağlık Bakanlığı 2013-2017 Stratejik Planında yer alan “Sağlık hizmeti sunan ve kullananların
e-sağlık uygulamalarına erişiminin artırılması ve e-sağlık uygulamalarının yaygınlaştırılması
için, sağlık bilişimi standartlarını iyileştirmek ve yaygınlaştırmak” başlıklı strateji ile ilgili olarak
Minimum Radyoloji Rapor Standartlarının belirlendiği bir çalışma yapılmıştır.
Bu çalışma ile bir radyoloji raporunda olması gereken minimum alanların belirlenmesi ve
Radyoloji rapor şablonlarının standardize edilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda Türk
Radyoloji Derneği (TRD) ile iletişime geçilerek standart bir radyoloji raporunda olması gereken
minimum alan bilgileri için görüşleri istenmiştir. TRD tarafından gönderilen görüş raporu Sağlık
Hizmetleri Genel Müdürlüğü Denetim ve Değerlendirme Daire Başkanlığı ile incelenerek taslak
bir radyoloji rapor formatı hazırlanmıştır. 2017 yılının ilk yarısında taslak rapor formatı, sahada
kullanımının uygunluğu hususunda görüşlerini almak üzere Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
ile Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne iletilmiştir. Buna ek olarak sahadan radyoloji
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raporunda yer alması gereken Radyoloji Rapor Tipi (ek rapor, konsültasyon raporu, kesin rapor
vb.) için görüşleri istenmiştir. Tarafımıza iletilen tüm görüşler değerlendirilmiş ve SKRS’ye
Radyoloji Rapor Tipi’nin eklenmesi çalışmaları tamamlanmıştır.
8. Sağlık Bilgi Yönetim Sistemleri Alım Kılavuzu
Sağlık Bakanlığı 2013-2017 Stratejik Planında yer alan “Sağlık Bilgi Sistemlerini kullanan kişi
ve kurumlar için kalite ve güvenlik standartlarını iyileştirmek” ve “Sağlık Bilgi Sistemleri
geliştiren sektör için kalite ve güvenlik standartlarını iyileştirmek” stratejileri doğrultusunda
Sağlık Bilgi Yönetim Sistemleri Alım Kılavuzu (SBYS-AK) hazırlanmıştır. Kılavuz, SBYS
yazılımı üreticileri, Kamu Hastaneler Genel Müdürlüğü ve diğer paydaşlarla birlikte çalışılarak
sağlık tesisleri tarafından yapılacak SBYS tedarik süreçlerinde yol gösterici olacak, teknik ve
idari hususları içermektedir. 2017 yılında ilgili paydaşlara görüşlerinin alınması için
gönderilmiştir. Gelen görüşlerin değerlendirilmesi sonrasında SBYS-AK dokümanının 2018 ilk
yarısı içerisinde yayımlanması planlanmaktadır.
9. Ulusal Sağlık Sistemi (USS) Veri Sözlüğü
Sağlık Bakanlığı 2013-2017 Stratejik Planında yer alan “Sağlık hizmeti sunan ve kullananların
e-sağlık uygulamalarına erişiminin artırılması ve e-sağlık uygulamalarının yaygınlaştırılması
için sağlık bilişimi standartlarını iyileştirmek ve yaygınlaştırmak” başlıklı strateji ile ilgili olarak
Ulusal Sağlık Sistemi (USS) Veri Sözlüğü hazırlanması çalışmaları yürütülmektedir.
01.01.2015 tarihinden itibaren tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında oluşturulan sağlık verilerinin
web servisler aracılığıyla online (çevrim içi) toplanmasını, işlenmesini ve veri kalitesinin
yükseltilmesini sağlayan sistematik ve işlevsel bir kayıt sistemi olan Ulusal Sağlık Sistemi’nin
(USS) kullanılmaya başlanması ile birlikte USVS 2.2 sürümünün yenilenerek, USS Veri
Sözlüğünün hazırlanması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 2017 yılı içerisinde bu kapsamda yeni talep
edilen veri paketlerinin hazırlığı için Veri Seti Hazırlık Formu oluşturulmuştur. Yeni veri seti
talepleri bu form standardında hazırlanırken, mevcut veri paketleri ile birlikte veri sözlüğünün
hazırlık çalışmalarına devam edilmiştir.
10. Mali Veri Sözlüğü Çalışması
Sağlık Bakanlığı 2013-2017 Stratejik Planında yer alan “Sağlık hizmeti sunan ve kullananların
e-sağlık uygulamalarına erişiminin artırılması ve e-sağlık uygulamalarının yaygınlaştırılması
için, sağlık bilişimi standartlarını iyileştirmek ve yaygınlaştırmak” başlıklı strateji ile ilgili olarak
mali veri sözlüğü çalışmaları yürütülmektedir.
İdari ve Mali Veri Sözlüğünün mali bölümünü oluşturan Tek Düzen Muhasebe Sistemi
(TDMS)’nin sözlük çalışması tamamlanmıştır.
TDMS, Sağlık Bakanlığı döner sermayeli sağlık kurumlarına ait muhasebe kayıtlarının tutulduğu
web tabanlı bir sistemdir. Sisteme girilen muhasebe kayıtlarındaki veriler ile çeşitli raporlar
oluşturulmaktadır. Sistemde yaklaşık 1.106 tanımlı kuruluş ve 13.000 kullanıcı, 6.600 hesap
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kodunda işlem gerçekleştirmektedir. Sistem, işletme hesaplarının işletme bütçesiyle ilişkisinin
kurulması amacıyla web tabanlı Bütçe Uygulama Sistemi ile de entegre çalışmaktadır.
TDMS Veri Sözlüğü, bu bağlamda Türkiye’deki sağlık kurumlarında toplanmakta olan mali
verilerin tanımlandığı, USVS 2.2 sürümü temel alınarak hazırlanan ve tüm mali bilgi sistemleri
için referans olabilecek bir sözlüktür.
TDMS veri sözlüğü hazırlığında soru-cevap, derinlemesine görüşme, web sitesinin incelenmesi
ve saha çalışması (hastane ve saymanlık) gerçekleştirilmiştir.
Tanımlama, fişler, durum bilgisi ve bilgilendirme başlıkları altında toplanan toplam 20 veri
setinden oluşmaktadır.
Hazırlanan TDMS Veri Sözlüğü, 2017 yılının ilk yarısında Kamu Hastaneleri Genel
Müdürlüğüne görüşe gönderilmiş, gelen olumlu görüş sonrası Bakanlık Yayın Numarası,
Uluslararası Standart Kitap Numarası (International Standard Book Number-ISBN) ve barkod
alınmıştır. Veri Sözlüğünün basım ve tüm TDMS kullanıcılarına dağıtımı tamamlanmıştır.
11. UptoDate Anywhere Entegrasyon Çalışması
TÜBİTAK ULAKBİM tarafından yürütülmekte olan Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik
Lisansı (EKUAL) Projesi kapsamında 2017-2018-2019 yılları için Bakanlığımıza bağlı 53 eğitim
ve araştırma hastanesinde (EAH) geçerli olmak üzere HBYS’ler ile entegre çalışabilecek
UpToDate Anywhere erişimi ULAKBİM tarafından kullanıma açılmıştır.
Bu doğrultuda entegrasyon için gerekli rehberler ve SBYS tanımlayıcı listesi 53 EAH’ne hizmet
veren HBYS yazılım üreticilerine iletilmiş ve tüm eğitim ve araştırma hastanelerinden kullanımın
arttırılabilmesi için hastane personeline UpToDate Anywhere erişiminin sağlanabileceği
konusunda duyuru yapılması istenmiştir. 2017 Ekim ayı içerisinde UpToDate Anywhere erişimi
için gerekli entegrasyon çalışması tamamlanmıştır.
12. Sağlık Kodlama Referans Sunucusu
Sağlık Bakanlığı 2013-2017 Stratejik Planında yer alan “Sağlık hizmeti sunan ve kullananların
e-sağlık uygulamalarına erişiminin artırılması ve e-sağlık uygulamalarının yaygınlaştırılması
için sağlık bilişimi standartlarını iyileştirmek ve yaygınlaştırmak” başlıklı strateji ile ilgili olarak
Sağlık Kodlama Referans Sunucusu (SKRS) geliştirilmiştir. SKRS, ulusal sağlık bilgi sisteminde
kullanılan kodlama ve sınıflandırma standartlarının yer aldığı bir referans sunucusu olup sağlık
alanında kullanılan verileri kodlanabilir bir yapıda kullanıcıya sunmakta ve veri iletiminde ortak
bir dil kullanılmasını sağlamaktadır.
SKRS’de tanımlanan
sağlanmaktadır.

kodlara

https://skrs3.sagliknet.saglik.gov.tr

adresinden

erişim

2017 yılında yapılan analiz çalışması ve sahadan gelen geri bildirimler doğrultusunda gerekli
iyileştirmeler yapılmıştır. Bununla birlikte SKRS’nin yeniden yazım sürecine de başlanmıştır.
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Yeni SKRS’nin yapılacak kontroller sonrası 2018 yılının ilk yarısında sahanın kullanımına
açılması planlanmaktadır.
13. Dijital Hastane Konseptleri
Bakanlığımızın 2013-2017 Stratejik Planında yer alan “Sağlık hizmetine erişimi, hizmet
sunumunun kalitesini ve etkinliğini artırmak için sağlık bilgi sistemlerinin Sağlık.NET Online
ile entegre çalışmasını sağlamak ve yaygınlaştırmak” stratejisi doğrultusunda Bakanlığımıza ve
bağlı kuruluşlarına bağlı sağlık tesislerinde “dijital hastane” kavramını oluşturmak ve
yaygınlaştırmak için destek verilmektedir.
Dijital hastane; idari, mali ve tıbbi süreçlerde asgari düzeyde bilişim teknolojilerinin kullanıldığı
bir hastaneden her türlü iletişim aracı ve tıbbi cihazın birbiriyle ve diğer bilgi sistemleriyle
entegre olduğu, sağlık çalışanları ve hastaların tele tıp ve mobil tıp uygulamalarıyla hastane
içinden veya dışından veri alışverişinde bulunabildiği hastaneye kadar geniş bir yelpazede
tanımlanabilir.
Bakanlık, bilgi teknolojilerinin, sağlık hizmetlerinin sunumunda ve geliştirilmesinde optimal
ölçüde kullanımını sağlamayı hedeflemektedir. HIMSS (Healthcare Information and
Management Systems Society - Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğu) dünya üzerindeki
hastanelerde süreçleri iyileştirmek ve hastaların daha iyi hizmet almasını sağlamak için
geliştirdiği yöntem ve akış modellerini, HIMSS Analitik adı altında uluslararası bir
standardizasyon mekanizması haline getirerek EMRAM’ı (Electronic Medical Record Adoption
Model/Elektronik Medikal Sağlık Kaydı Adaptasyon Modeli) geliştirmiştir.
Sağlık Bakanlığı ve HIMSS işbirliği 11-13 Mayıs 2017 tarihlerinde HIMSS 2017 Türkiye
EMRAM Eğitim Konferansı ve Sağlık Bilişim Fuarı İstanbul’da düzenlenmiş olup 2017 yılı için
derecelendirilmiş hastaneler söz konusu organizasyonda ilan edilmiştir. 31 Aralık 2017 tarihi
itibariyle toplamda 161 hastane seviye 6 olarak onaylanmıştır.
Dijital hastane olarak daha fazla sayıda hastanenin akredite olması, teknik süreçler ve
gerekliliklerde hastanelere yardımcı olunabilmesi amacıyla
dokümantasyon çalışmalarına başlanmıştır. Bahsi geçen
çalışmaların bir komisyon marifetiyle yürütülmesi amacıyla Kamu
Hastaneleri Genel Müdürlüğünden ve Seviye 7 olarak
derecelendirilmiş Tire Devlet Hastanesinden de üyelerin yer aldığı
bir komisyon teşkil edilmiştir. Komisyon ve Genel Müdürlüğümüz
işbirliği içerisinde “Tam Donanımlı Dijital Hastane Kılavuzu”
çalışmalarına devam edilmiştir.
Ülkemizde dijital hastane kavramını oluşturmak, geliştirmek ve
yaygınlaştırmaya yönelik yapılan çalışmalar ile sağlık hizmeti
sunumunun uluslararası standartlarda daha etkili, kaliteli ve verimli
olarak vatandaşlara sunulması hedeflenmektedir.
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14. Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında
Yönetmelik
Sağlık Bakanlığı 2013-2017 Stratejik Planında yer alan “Bilgi güvenliği ve kişisel mahremiyetin
korunması kapsamında, kişisel ve kurumsal sağlık kayıtlarının gizlilik, güvenlik ve mahremiyet
esaslarını belirlemek ve uygulamak” stratejisi kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde
“Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik”
yayımlanmıştır.
663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname’nin 47 nci maddesinin altıncı fıkrasını dayanak alan, 20.10.2016 tarihli
ve 29863 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kişisel Sağlık Verilerinin
İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik” ile kişisel sağlık verilerinin
korunmasındaki genel ilkeler, kişisel sağlık verilerinin hangi hâllerde işlenebileceği ve
aktarılabileceği, veri sorumlusunun görevleri, veri işleyenin sorumlulukları, veri sahibinin
hakları, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün bu kapsamdaki görevleri, merkezi sağlık
veri sistemi ve kişisel sağlık kaydı sistemi gibi konular düzenlenmiş olup bu alandaki ihtiyaç
giderilmeye çalışılmıştır.
Yönetmeliğin yürürlüğe konulduğu dönemde Kişisel Verileri Koruma Kurulu henüz teşekkül
etmemiş olduğu için, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 22’nci maddesinin
birinci fıkrasının (h) bendi uyarınca görüş alma imkânı bulunamamıştır.
2017 yılının Ocak ayı itibarı ile teşekkül eden Kurul’dan tarafından hazırlanan görüş kapsamında
oluşturulan Taslak için son bir görüş alınmış, bu doğrultuda düzenlenen Yönetmelik
Başbakanlığa gönderilmiş ve 24.11.2017 tarihli ve 30250 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren Yönetmelik ile ihtiyaç duyulan değişiklikler gerçekleştirilmiştir.
15. Kurumsal İletişim Faaliyetleri
Kurumsal iletişim, kurumun değerlerini, davranış biçimlerini
hedef kitlelere anlatabilmek ve sürekli değişen dış çevre şartlarını
dikkate alarak faaliyette bulunmak açısından oldukça önemlidir.
Kurumsal iletişim faaliyetlerini hayata geçirirken personelin
motivasyonun güçlendirilmesi ve tüm paydaşlar ile güçlü bir
iletişim döngüsünün oluşturulabilmesi gerekmektedir. Ayrıca
kurum içinde ve dışında uygulanacak etkili iletişim sisteminin
tüm çalışanlar tarafından benimsenip uygulanması kurum
kültürünü ve kurumun amaç ve hedeflerini olumlu yönde
etkileyecektir. Kurumsal iletişim, kurumun iç ve dış
paydaşlarının sahip oldukları algı bütününü oluşturarak kurumsal
itibarın oluşmasında ve güçlenmesinde önemli katkı
sağlayacaktır. Bu çerçevede başlatılan çalışmalar kapsamında
2017 yılının ilk yarısında öncelikli olarak kurumsal kimliğin
geliştirilmesi amacına yönelik, kurumsal e-Posta imzası oluşturulmuş ve tüm Genel Müdürlük
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personelinin kullanımına sunulmuştur. Personelin geliştirilen yazılım üzerinden e-Posta
imzalarını oluşturabilmeleri sağlanmıştır.
2017 yılının ikinci yarısında ise tüm Genel Müdürlük çalışanlarının iş tatmini, kurum kültürü ve
kuruma bağlılıklarını değerlendirmeye yönelik araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırma
gönüllülük esasına dayalı olarak gerçekleştirilmiş ve çalışanların % 65’i araştırmaya katılım
sağlamıştır.
Ayrıca Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmaların, planlanan
ya da sürdürülen projelerin ve üretilen çıktıların dikkate alınarak hazırlanacağı ve altı aylık
periyodlar halinde yayımlanması planlanan SBSGM Bültenine yönelik çalışmalara başlanmıştır.
Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2017 Yılı Faaliyetler
1. Siber Güvenlik Çalışmaları
 Güvenlik Sistemleri ve Eğitim Hizmetleri İşi kapsamında 4 adet DDoS testinde 23 adet
uygulamaya ve 3 adet sızma testinde toplamda 1.720 adet uygulamaya ve web sitesine sızma
testi yapılmıştır. Raporlarda çıkan zafiyetler ilgilileriyle paylaşılarak kapatılması
sağlanmaya çalışılmıştır.
 Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı koordinasyonunda yapılan Ulusal Siber
Güvenlik 2017 tatbikatına katılım sağlanmıştır.
 SOME Birimi 2 büyük çaplı siber olay bildirimi (Wannacry ve Petya) olmak üzere toplam
77 adet siber güvenlik bildirimini resmi yazı, eposta ve some.saglik.gov.tr üzerinden
yayınlamıştır.
Siber Olay Bildirimi

Tarama Testi

Sızma Testi

142

160

4

Tablo- 19: Siber Güvenlik Çalışmaları kapsamında yapılan uygulama sayısı (2017 sonu itibariyle)

2. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri (BGYS)
Genel Müdürlüğümüzde uygulanan ve 2014 yılından bu yana yetkili belgelendirme kuruluşları
tarafından TS ISO/IEC 27001 standardı esas alınmak suretiyle belgelendirilen Bilgi Güvenliği
Yönetim Sistemi (BGYS), son olarak 19-21 Aralık 2017 tarihleri arasında TSE tarafından
“yeniden belgelendirme” tetkikine tabi tutulmuş ve belgenin üç yıl süre ile uzatılmasına karar
verilmiştir.
2017 yılı içerisinde BGYS çalışmaları kapsamında ISO 27001 standardı gereği;
 Sürekli bir faaliyet olarak risk işleme ve değerlendirme çalışmaları yapılmış,
 Ekim 2017 ayı içinde Genel Müdürlüğümüze bağlı 39 birimde BGYS iç tetkik faaliyeti
yapılmış, tespit edilen 101 uygunsuzluk için düzeltici faaliyet (DF) açılarak takibine
başlanmış,
 Genel Müdürlüğümüz ile sözleşmeli proje yürüten 4 firmada dış denetim yapılmış,
 2016 yılında açılan ve 2017 yılına devreden 90 adet DF’nin 75’inin kapatılması sağlanmış,
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 Bakanlığımız web sitesinde yer alan “Olay Bildirim Formu” aracılığı ile 2017 yılı içinde
bildirilen 119 adet olay bildirimi incelenmiş ve tamamına işlem yapılarak kapatılmış,
 Bakanlığımız taşra birimlerinde görev yapanlar da dâhil toplam 1246 kişiye farklı başlıklar
altında (genel farkındalık, e-posta güvenliği vb.) bilgi güvenliği eğitimleri verilmiş,
 Kapsamı Genel Müdürlüğümüz ile sınırlı olan BGYS faaliyetleri ile eş zamanlı olarak;
Bakanlık merkez birimleri, bağlı kuruluşlar ve taşra teşkilatında bilgi güvenliği politikalarını
yaygınlaştırmak için gerekli çalışmalar da yapılmaktadır. Bu kapsamda,
 22-24 Mayıs 2017 tarihlerinde Bakanlık taşra birimlerinden 470 personel tarafından katılım
sağlanan “Bilgi Güveliği, SOME ve SBA Eğitimi/Çalıştayı” ile ilgili faaliyetlerin
koordinasyonu yapılmıştır.
3. Web İçerik Yönetim Yazılımı
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan standart web sitelerinin yetkili
içerik editörleri tarafından yönetilmesini sağlayan sistemlerdir. 694 Sayılı KHK sebebiyle
Bakanlığımızın yeni Teşkilat yapısına uygun olarak sistem güncellenmiştir. Atanan ve görevden
ayrılan il yetkililerinin bilgileri, sistem üzerinde düzenlenmiştir. 400 il yetkilisi tanımlanmış olup
bulundukları ilde yönetici olarak sistem üzerinde gerekli işlemleri (kullanıcı kaydı, site talebi,
İçerik yönetim eğitimi, vb.) yapabilmektedirler.
Bakanlık merkez ve taşra teşkilatına (ASM’ler hariç) ait web sitelerinin tek merkezden
yönetilmesi ve güvenli bir ortamda barındırılması sağlanmaktadır. 2017 yılı içinde web içerik
yönetim yazılımından faydalanan birim sayısı aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Birim/Kurum
Bakanlık Merkez Birimleri
Taşra Teşkilatı ve Birimleri
(Hastaneler hariç)
Hastaneler
Toplam
Tablo- 20: Birimlere Göre Toplam Web Sitesi Sayısı

Web Sitesi Sayısı
59
102
473
634

4. Sistem Yönetimi Faaliyetleri
Sanallaştırma Platformu
Wmware Sanallaştırma
Hyper-V Sanallaştırma
Toplam
Tablo- 21: Sanal Sunucu Envanteri

Sanal sunucu Sayısı
498
440
938

Ümitköy Veri Merkezinde, Ulusal Sağlık Projesi (USS) kapsamında tedarik edilip, aşağıda
belirtilen donanımların fiziksel kurulumları ile yapılandırmaları tamamlanarak USS projesi
sistem yöneticilerine tahsis edilmiştir.

111

USS Proje Kapsamında Tahsis Edilen Donanım
Veri Depolama Ünitesi (storage) 1024 TB kapasiteli
SAN Anahtar (Switch) 96 portlu
Rack Tipi Sunucu

Adet
1
2
138

Tablo- 22: USS Tahsis Edilen Donanım Envanteri

Hadoop Karar Destek Sisteminin hizmet vermesi için 5 (beş) adet fiziksel sunucuya cluster
yapıda sanallaştırma platformu kurulmuş olup bu sanallaştırma platformu üzerinde 74 (yetmiş
dört) adet sanal sunucu kurularak uygulama yöneticilerinin sorumluluğuna devredilmiştir.
Hadoop Proje Kapsamında Karar Destek Sistemine Tahsis Edilen Donanım
Rack Tipi 4U Sunucu
Sanal Sunucu

Adet
5
74

Tablo- 23: Karar Destek Sistemine Tahsis Edilen Donanım Envanteri

Bilkent Binasında hizmet vermek üzere 2 (iki) adet Blade tipi modüler sunucu, 1 (bir) adet veri
depolama ünitesi ve 2 (iki) adet SAN anahtar kurulumları tamamlanmıştır. Kurulan sistemler
ihtiyaç duyulacak sanal sunucuların barındırılmasında hizmet verecektir.
Bilkent Kampüs Binasındaki Veri Merkezine Tahsis Edilen Donanım
Blade Tipi Sunucu (Her bir blade şasede 16 node bulunmaktadır.)
SAN Anahtar (Switch) 24 portlu
Veri Depolama Ünitesi (storage) 20 TB kapasiteli

Adet
2
2
1

Tablo- 24: Bilkent Kampüs Veri Merkezine Tahsis Edilen Donanım Envanteri

Gayrettepe İş Sürekliliği merkezinde; aşağıda belirtilen donanımların kurulumları
tamamlanmıştır. Ümitköy veri merkezinde, doğal ve yapay olarak meydana gelebilecek afetlerde
veri kayıplarının önüne geçmek ve hizmetin İstanbul/Gayrettepe İş Sürekliliği Merkezden devam
etmesi amaçlanmaktadır.
Gayrettepe Veri Merkezine FKM Kapsamında Tahsis Edilen Donanım

Adet
2
SAN Anahtar (Switch) 24 portlu
2
Veri Depolama Ünitesi (storage) 950 TB kapasiteli
2
Rack Tipi Sunucu
4
Tablo- 25: Gayrettepe Veri Merkezine FKM Kapsamında Tahsis Edilen Donanım Envanteri
Blade Tipi Sunucu (Her bir blade şasede 16 node bulunmaktadır.)

Aşağıda belirtilen tabloda oluşturulan kullanıcı hesapları belirtilmiştir.
Tahsis Edilen (@saglik.gov.tr) Kullanıcı Hesapları
Yıllar
2017
Tablo- 26: Tahsis Edilen (@saglik.gov.tr) Kullanıcı Hesapları

Adet
267.600

01.01.2017 ve 26.12.2017 tarihleri arasında toplamda 32.425 kullanıcı hesabı oluşturulmuştur.
Toplam mailbox sayısı: 300.025’dir.
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5. Sağlık Bilişim Ağı (SBA)
Sağlık Bilişim Ağı (SBA), sağlık sektöründe yer alan kurum ve kuruluşların kaynaklarını ve
sağlıkla ilgili verilerini ortak kullanabilmeleri, veri iletişimini güvenilir ve hızlı bir kanal
üzerinden yapabilmeleri amacıyla ülke genelinde oluşturulan özel bir ağdır. SBA’nın amacı,
Bakanlık merkez ve bağlı birimlerinin, İl Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürlüklerinin, Hastanelerin,
Aile Sağlığı Merkezlerinin ve diğer tüm sağlık kurum ve kuruluşlarını aynı ağ üzerinden bakanlık
lokal uygulamalarına ulaşılmasını sağlayan sağlık özel ağıdır. Bu sayede kuruluşlar hem bilişim
kaynaklarını ve sağlıkla ilgili verileri ortak kullanabilmekte hem de veri iletişimini güvenilir ve
hızlı bir kanal üzerinden yapabilmektedir.
SBA kapsamında, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yürütmüş olduğu Kamu
VPN’e dâhil olunmuştur. Böylece, Kamu-VPN’e dahil olan diğer kamu kuruluşlarına erişim için
internete ihtiyaç duyulmadan daha güvenli bir kanal kullanılmaktadır. Bu Kapsamda SGK
bünyesindeki MEDULA ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü MERNİS sistemine
SBA üzerinden erişim sağlanmaktadır.
Bu kapsamda 2017 yılı 2.yarısında aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir:
2017 Haziran ayında “Güvenli Sanal Özel Ağ İletişim Altyapısı ve Katma Değerli Ek Servisler
Hizmeti” sözleşmesi imzalanarak 2020 yılına kadar devam ettirilmesi kararlaştırılmıştır. Yeni
sözleşme ile tüm ödemeler merkezileştirilmesi ile VPN devre hareketlerinin ve cezalarının tek
ekranda toplandığı “hakediş” ekranları geliştirilmiştir.

Şekil- 61: Hakediş Ekranları

2016 yılsonu itibariyle 2.586 devre kurulumu tamamlanmış iken 2017 Aralık ayı itibariyle 2.962
devre kurulumu tamamlanmıştır. Ayrıca kurulum talepleri alınan 119 devre için kurulum
çalışmaları devam etmektedir. SBA tamamlandığında, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki tüm
merkez ve taşra teşkilatları ile bağlı kuruluşlarından yaklaşık 3.081 noktanın dahil olduğu bir ağ
kurulmuş olacaktır.
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Şekil- 62: SBA kapsamındaki kurulu devrelerin harita üzerindeki yerleşimleri.

Bakanlık veri merkezinde bulunan storage, veri tabanı, sunucu, network ve güvenlik cihazları
olmak üzere toplam 1164 cihaz izlenmektedir. Bu izleme sayesinde cihazların sürekliliği,
performans istatistikleri, kaynak gereksinimleri ile ilgili veriler tutulmaktadır. Sistemlerin
sürekliliği izlenerek tespit edilen herhangi bir olumsuz durum sorumlulara rapor edilmektedir.
6. Veri Tabanı Yönetimi Faaliyeti
2017 Veri tabanı sunucuları için Felaket Kurtarma Merkezi (FKM) planlaması kapsamında
donanım taşıma işlemleri gerçekleştirilmiş olup sistemin hazır hale getirilmesine ilişkin
çalışmalar sürdürülmektedir.
Veritabanı Sistemi

Veritabanı Sayısı
438
Oracle
35
MongoDB
1
Toplam
474
Tablo- 27: Veri tabanı Sistemi Sayıları ve Boyutları
SQL Server

Toplam Boyut (TB)
138
168
1
307

7. Lisans Planlama ve Yönetim Faaliyeti
Bakanlığımız mevcut veya yeni geliştirilmesi düşünülen bilişim uygulamalarının lisans ihtiyaç
ölçeklendirilmesi ilgili birimlerin koordinasyonu ile yapılmıştır. Merkez teşkilatımızdaki
kullanıcı bilgisayarları işletim sistemleri ve ofis uygulamaları ile veri merkezlerimizdeki fizikselsanal sunucuların işletim sistemleri, merkezi olarak otomatik lisanslanmıştır. Bakanlık veri
merkezlerimizde kullanılan sunucu tabanlı yazılım lisanslarının yıllık bakım ve güncelleme
işlemleri yapılmıştır.
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Merkez teşkilatından gelen lisans talepleri için teknik şartname hazırlanması ve satın alma
talepleri oluşturulmuştur.
8. Teknik Destek Hizmeti
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları arasında bulunan
“Sağlık Bakanlığının bilişim sistemlerini kurmak, işletmek, bakım, teknik destek, güncelleme ve
eğitim işlerini yürütmek” görevi kapsamında, bilgisayar ve çevre birimlerinin bakım onarımı, ilk
kurulum ve son kullanıcı bilişim teknik desteği, altyapı kablolama ve ağ cihazlarının bakım
onarımı, bilişim malzemeleri ihtiyaç tespitinin yapılması ve tedarik edilmesi için gerekli teknik
şartnamelerin hazırlanması ve makamlardan gelen dijital baskı ile ciltleme talepleri bilişim
politikalarımıza uygun olarak yürütülmüştür. Bakanlık Merkez Teşkilatı ve ek birimlerinde
meydana gelen bilgisayar ve çevre birimleri (yazıcı, tarayıcı, switch vs.) ile internet, network,
kablolama arızaları tespit edilmiş ve gerekli müdahaleler yerinde yapılarak arızalar giderilmiştir.
Bilgisayar ve çevre birimleri arızalarının giderilmesi, işletim sistemleri ve paket programları ile
ilgili kurulumların yapılması, donanımsal arızalar için ihtiyaç duyulan malzemelerin belirlenmesi
ve temini çalışmaları yapılmıştır. Bakanlık merkez teşkilatı birimlerinin ihtiyaçları
doğrultusunda talep edilen özel formatlardaki dijital baskı ve ciltleme hizmeti verilmiştir.
Teknik Destek Birimi İş Takip Raporu
01.01.2017 – 31.12.2017
Birimde bakım onarım yapılan arızalar
212
Yerinde bakım yapılan arızalar
6331
Dijital Baskı
2467 Kitap (342.318 Sayfa)
Tablo- 28: Teknik Destek Birimi Yıllık Faaliyet Raporu Tablosu

9. Ağ Yönetimi ve Güvenliği
Sağlık Bakanlığı bünyesinde yürütülen bilişim temelli tüm projelerde kullanılan veri
merkezlerindeki, ağ cihazlarının kurulumu ve konfigürasyonları, Bakanlık bünyesindeki bilişim
uygulamalarının çalıştığı Bakanlık Veri Merkezi, Türk Telekom Veri Merkezi ve Felaket
Kurtarma Merkezinin iç ve dış saldırılara karşı korunması, sunucuların ve kullanıcı
bilgisayarlarının güvenlik politikaları doğrultusunda çalıştırılması, veri merkezi network
altyapısında meydana gelen sorunların tespiti, giderilmesi, yönetimi ve idamesi çalışmaları ağ
yönetimi ve güvenli faaliyetleri kapsamında yer almaktadır. 2017 yılında, tüm güvenlik
ürünlerinin güncelliği ve tüm ağ cihazlarının aktif (çalışır) olması sağlanmıştır. Gelen erişim
talepleri incelenip erişim politikalarına uygun olarak yerine getirilmiştir. Bakanlık bünyesinde
internet erişimi sağlanan her lokasyonda güvenli internet hizmeti verilmiştir.
Lokasyon
Servis Sağlayıcı
Sıhhiye
ttnet
Sıhhiye
superonline
Sıhhiye Misafir
superonline
Tablo- 29: Lokasyon Servis Sağlayıcıları ve Hızları

2017 yılı içerisinde VPN hesabı açılan kullanıcı sayısı 337dir.
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Hız
700 Mbps
100 Mbps
10 Mbps

Varlık Yönetimi Bilişim Sistemleri Daire Başkanlığı 2017 Yılı Faaliyetleri
1. Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS)
ÇKYS, geniş kapsamlı bir proje olup bilişim sistemine beş (5) ana modülle katkı sağlamaktadır.
Bakanlığımızın merkez teşkilatı ile bağlı kurum ve kuruluşlarında kadrolu veya sözleşmeli olarak
görev yapan tüm personelin; özlük bilgileri, eğitim, sicil, terfi, kadro ve atama hareketlerinin yer
aldığı insan kaynakları planlamasının yapıldığı, İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi (İKYS)
modülü, Malzeme kayıtlarının yönetimi, stok, fiyat, ihtiyaç fazlası, ihtiyaçların birimler arasında
konsolidasyonu ile zimmet takibi yapılmasını da sağlayan Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi
(MKYS)modülü, Özel sağlık kuruluşlarının ruhsatlandırma süreçleri, faaliyet iznine tabi kadro
değişiklikleri, personel hareketleri, hizmet kapasitesini belirleyen varlık bilgilerini içeren Özel
Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemi (SKYS)modülü ile Bakanlığımızın mali kaynaklarının ve
sabit tesis yatırımlarının ihtiyaca göre planlanması, Bakanlık birimleri arasında dağıtılması,
yatırımların kullanılması ve takip edilmesine yönelik kayıtların tutulduğu ve raporlandığı
Yatırım Takip Sistemi (YTS) modülü, Bakanlığımızın taşra teşkilatında sağlık hizmeti veren
birimlerden, aylık olarak sağlık verilerinin gruplandırılmış dinamik formlar aracılığı ile
toplanması ve verilerin istenilen kriterlerde raporlanması Temel Sağlık İstatistikleri Modülü
(TSİM) ile gerçekleştirilmektedir.
Ortak Uygulama Portalinde (https://ortakgiris.saglik.gov.tr); OBTS Onaylı Belge Takip Sistemi,
Kişisel Veri Bankası, Ek Ödeme Bordro Sorgulama, İş Görev Analizi Amirler Uygulaması, İş
Görev Analizi Formu İnceleme Sayfası, ÇKYS, TSİM ve MKYS yer almaktadır.
Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi, 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat
ve Görevleri Hakkında KHK’nin 11. Maddesinde Genel Müdürlüğümüzün görevleri arasında
tanımlanan aşağıdaki maddelere dayanılarak yürütülen bir sistemdir.
• Sağlık Bakanlığının bilişim sistemlerini kurmak, işletmek, bakım, teknik destek, güncelleme
ve eğitim işlerini yürütmek,
• Bakanlık, bağlı kuruluşlar ve taşra teşkilâtının iş ve işlemleri ile ilgili bilgi sistemlerinin
kurulmasına rehberlik etmek,
Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının personel, kurum,
malzeme, bina ve malzeme bilgilerinin kayıt altına alındığı, bu veriler ile kaynakların daha etkin
kullanımı, planlanması ve yönetilebilmesi amacıyla tasarlanmış, sahip olduğu merkezi veritabanı
ve entegre olduğu sistemler sayesinde bir çok iş ve işlemin online yürütüldüğü sistemdir. Beş (5)
ana modülden oluşmaktadır.
İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi (İKYS): Bakanlığımız merkez teşkilatı ile bağlı
kuruluşlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak görev yapan tüm personelin özlük bilgileri, eğitim,
sicil, terfi, kadro ve atama hareketlerinin yer aldığı insan kaynakları planlamasının yapıldığı
sistemdir.
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Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi (MKYS): Malzeme kayıtlarının yönetimi, stok, fiyat,
ihtiyaç fazlası, ihtiyaçların birimler arasında konsolidasyonu ve zimmet takibini sağlayan
sistemdir.
Özel Sağlık Kuruluşları Sistemi (SKYS): Özel sağlık kuruluşlarının ruhsatlandırma
süreçlerinin, faaliyet iznine tabi kadro değişikliklerinin, personel hareketlerinin, hizmet
kapasitesini belirleyen varlık bilgilerinin yönetildiği ve özel sağlık kuruluşlarının kaynaklarının
planlandığı sistemdir.
Yatırım Takip Sistemi (YTS): Bakanlık mali kaynaklarının ve sabit tesis yatırımlarının ihtiyaca
göre planlanması, birimler arası dağıtılması, kullanılması ve takip edilmesine yönelik kayıtların
tutulduğu, raporlandığı ve taşınmazların kontrolünün sağlandığı sistemdir.
Temel Sağlık İstatistikleri Modülü (TSİM): Bakanlığımız taşra teşkilatında sağlık hizmeti
veren birimlerinden aylık olarak sağlık verilerinin gruplandırılmış dinamik formlar aracılığı ile
toplanmasını sağlayan ve bunların istenilen kriterlerde raporlanan TSİM ile istatistiki bilgilere
ulaşılabildiği modüldür. Sistemin amacı;
• Sağlık Bakanlığına ait, personel, malzeme ve finans olmak üzere kaynakların yürürlükteki
mevzuat kapsamında etkin şekilde yönetilmesini ve her düzeydeki karar süreçleri için doğru
ve tutarlı bilgi üretimini sağlamak.
• Bakanlığın halkımıza sunduğu sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi için politika
oluşturucular tarafından alınacak kararların tamamen bilgiye dayalı olarak gerçekleştiği bir
kaynak planlama platformu oluşturmak.
• Bakanlığın sahip olduğu kaynakları yönetmek izlemek, kaynak planlamasına destek
sağlamak.
• Ekonomik kazanç elde etmek, verimliliğin artırılmasına katkıda bulunmak.
• Diğer projelere ve paydaşlara veri alt yapısı teşkil etmek.
• ÇKYS’nin destek verdiği projelerde veri bütünlüğünü sağlamak.
Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi Kullanıcı Sayıları ve Kesintisiz Erişim Oranı
Aktif Kullanıcı Sayısı

ÇKYS Kesintisiz Erişim
Oranı

2016

38.363

97%

2017

40.349

97%

Tablo- 30: Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi Kullanıcı Sayıları ve Kesintisiz Erişim Oranı
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2. Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)
EBYS, 02.10.2017 tarihli Sağlık Bilgi
Sistemleri Genel Müdürlüğü Teşkilat,
Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları
Hakkında
Yönergesinde
belirtilen
“Bakanlık
ve
bağlı
kuruluşlarında
Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)
ve
e-imza
kullanımını
sağlamak,
yazılımların bakım, destek, güncelleme ve
uyarlama sürecini yönetmek” ve “Bakanlık
merkez ve taşra birimleri ile bağlı
kuruluşların kullandığı Çekirdek Kaynak
Yönetim Sisteminin (ÇKYS) ve Elektronik
Belge Yönetim Sisteminin (EBYS) yazılım ve geliştirme süreçlerinin kontrollerini yapmak”
hükümleri çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca EBYS Resmi Yazışmalarda
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği de temel almaktadır.
EBYS, T.C. Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı, bağlı kurum ve kuruluşlar ile taşra teşkilatının
faaliyetlerini sürdürürken oluşturduğu her türlü dokümanı kayıt altına alarak bu bilgilerin
elektronik ortamda paylaşılmasına ve kullanıcısı olan tüm personelin her zaman, her yerden
elektronik ortamda bu bilgilere kolaylıkla ulaşabilmesine imkân veren bir sistemdir.
Sistemin amacı; kurum içi ve kurum dışı yazışmalara ait süreçleri standart hale getirmek,
yazışmalar için harcanan kaynakları asgariye indirmek ve fiziksel ortamda yaşanan sorunları
önlemektir. Sistemin hedefi; Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatının
tümünü kapsayacak şekilde EBYS kullanımını yaygınlaştırmaktır.
Bakanlığımız bünyesinde 2011 yılında “Belge Yönetim Sistemi” ile elektronik ortamda belge
akışı başlamıştır. Mevcut Elektronik Belge Yönetim Sistemi’ne 15 Temmuz 2013 tarihinde
geçilmiştir. EBYS, masaüstü ve web uygulamalarında çalışmaktadır. Ayrıca EBYS Android
işletim sistemli cihazlar, IOS işletim sistemli cihazlar, Windows işletim sistemi kullanan tablet
ve telefonlarla uygun şekilde çalışmaktadır.

EBYS

Toplam Sağlık
Tesisi
Sayısı

EBYS Kullanan
Sağlık Tesisi Sayısı
(2017 Yılı)

EBYS Kullanan
Sağlık Tesisi Oranı
(Son Durum)

İl Sağlık Müdürlükleri

81

81

%100

Toplum Sağlığı Merkezleri

990

989

%99

Entegre Hastaneler

187

185

%98

İlçe Sağlık Müdürlükleri

619

612

%98

Hastaneler

848

846

%99

Tablo- 31: EBYS Kullanan Sağlık Tesisleri Sayısı ve Kullanım Oranları Tablosu (2017 Yıl Sonu)
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Sistem, EBYS Portal (http://www.ebysportal.saglik.gov.tr) web adresi üzerinden ve Yazılım
Destek Sistemi (https://yazilimdestek.saglik.gov.tr/) web uygulamasından kullanıcılara
ulaşılabilmektedir.
EBYS’ye tanımlanmış toplam kullanıcı sayısı 2017 Aralık sonu itibariyle 192.186’dır. EBYS
ile kullanıcılar zamandan ve mekândan bağımsız olarak sistemi kullanabilmekte, bununla birlikte
belgelerin arşivlenmesi mümkün olmakta, dolayısıyla kayıp ve ihmallerden doğabilecek sorunlar
asgari düzeye indirilebilmektedir. Sistemin elektronik ortamda çalışmasıyla fiziksel evrak
döngüsü söz konusu olmamakta ve kâğıt tasarrufu sağlanmaktadır. Gizli ve çok gizli evrak
oluşturma seçenekleri ile de yazışmalarda gizlilik sağlanabilmektedir.
EBYS, e-İmza teknolojisiyle entegre çalışmaktadır. Nitelikli Elektronik Sertifikalar (NES)
Elektronik İmza Kurum Yetkilisi aracılığı ile TÜBİTAK Kamu Sertifikasyon Merkezi’nden
temin edilmektedir. EBYS kullanılmaya başladığından beri Sağlık Bakanlığı için üretilen
Nitelikli Elektronik Sertifika Sayısı 185.509’dur.
EBYS Yönergesi Revizyonu: Kapsamı merkez teşkilat ve bağlı kuruluşlar ile sınırlı olan mevcut
EBYS Yönergesini tüm Sağlık Bakanlığı teşkilatını kapsayacak şekilde revize edilebilmesi için
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü öncü olmuştur. Bu amaçla Bağlı Kuruluşlar ve
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünden genel evrak birimlerinin bağlı olduğu ilgili Daire
Başkanları ve Hukuk Müşavirliğinden görevlendirilen konuyla ilgili Hukuk Müşavirinin katılımı
ile yönerge çalışma toplantıları düzenlenmiştir. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün
hazırladığı taslak yönerge üzerinde karşılıklı görüş alışverişinde bulunularak ilgili çalışma
tamamlanmış ve yeni yönerge Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Makamına sunulmuştur.
Yeni yönergede taşra teşkilatına ek olarak EBYS Entegrasyonu, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP),
OTOBAN Projesi ve İmza Yetkilileri Modülü (İYEM) hususları da ele alınmıştır.
OCR (Optical Character Recognition): EBYS’de içerikten arama imkânının devreye
alınabilmesi için OCR Lisansları ve Lisans Destek Paketleri temin edilmiştir. Sayfa sayısı sınırlı
OCR Lisansı ile 2013 yılından bugüne kadar sistemde “Dosyadan Taslak” yöntemi ile
oluşturulan tüm belgelerin metin dönüşümü yapılarak belgeler taranmıştır. Taranan toplam belge
sayısı:21.796.556’dır. . Sayfa sayısı sınırsız lisans ile bahse konu yöntem ile oluşturulacak tüm
belgelerin metin dönüşümünün sağlanarak içerikten arama imkânının ilerleyen süreçte de
sağlanması hedeflenmektedir.
OTOBAN Projesi: e-Otoban Sistemi; Bakanlıkların ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarının taşra
teşkilatlarının kendi EBYS'lerinde hazırladıkları evrakları, Vali/Vali yardımcısı ve Kaymakam
tarafından İçişleri Bakanlığı EBYS'si üzerinden elektronik olarak imzalanmasını sağlayarak,
farklı sistemler kullanmakta olan taşra teşkilatlarının bütün yazışmalarını elektronik ortamda
yapmalarına imkân veren, temelini EBYS'ler arasındaki entegrasyonların oluşturduğu, platform
bağımsız bir sistemdir. Sağlık Bakanlığı EBYS’si ile İçişleri Bakanlığı EBYS’si arasında
entegrasyon çalışmaları Ankara ve Bartın Valilikleri ile başlatılmıştır ve çalışmalar 11.08.2017
tarihinde tamamlanmıştır.
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EBYS masaüstü uygulamasını kullanıcı dostu hale getirmek, EBYS web ve mobil (IOS ve
Android) uygulamalarında geliştirmeler yapmak, EBYS raporlama ekranlarını daha fonksiyonel
kılmak 2018 yılı hedefleri arasındandır.
3. Eğitim Koordinasyon Birimi
Eğitim Koordinasyon Birimi; Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Teşkilatı Görev Yetki,
Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge gereğince Genel Müdürlüğün yıllık hizmet içi
eğitim ihtiyacını belirleyerek, bu ihtiyaçlar doğrultusunda eğitimleri planlama, koordine etme ve
değerlendirme çalışmalarını yürütmektedir. Eğitimlerin planlamasındaki temel amaçlar
personelin bilgi, beceri, motivasyonunu artırmak aynı zamanda hizmet kalitesini ve iş gücü
verimliliğini yükseltmektir. Personelin kariyer planları da gözetilerek eğitim ihtiyacı
belirlenmektedir, bireysel ve kurumsal olarak gelişim sağlamasına yönelik eğitim planlamaları
yapılmaktadır. İşe yeni başlayan personelin sahip olduğu bilgi ve becerilere yönelik olarak
kurumun, politikalarını, iş ve uğraş alanını, birlikte çalışacağı personeli, görev, yetki ve
sorumluluklarını varsa görevine ilişkin sorumluluklarının öğretilmesi amacıyla oryantasyon
eğitimi verilmekte ve personelin kurum kültürüne uyum sağlaması gözlemlenmektedir. Yıllık
eğitim planı ve bütçesini oluşturmaktadır.
2017 yılı hizmet içi eğitim faaliyetleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
2017 Yılı
Verilen Eğitim Sayısı

10

Katılım Sağlayan Personel
Sayısı

Eğitimlerin İsimleri

2.066











İç Kontrol Farkındalık Eğitimi
Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi
Risk Eğitimi
Sağlık Bakanlığı 2017-2018 İç Kontrol Eylem Planı Kapsamında
Bilgi Güvenliği Farkındalığı
SoftwareTesting With Visual Studio Eğitimi
Web İçerik Yönetimi Yönetici Eğitimi
Bilgi Güvenliği, SOME ve SBA Eğitimi
Mesleki ve Kişisel Gelişim Eğitimi
Microsoft Office Eğitimi
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Eğitimi

Tablo- 32: 2017 Yılı Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri

2017 Yılı içerisinde Genel Müdürlük bünyesinde bulunan 4/A, 4/B, Danışman ve hizmet alımı
yoluyla istihdam edilen personele yönelik farklı konularda hizmet içi eğitimler düzenlenmiştir.
Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilat ve Taşra Teşkilatı kapsayan eğitimler gerçekleştirilmiştir.
Eğitimlere toplam 2.066 personel katılmış olup eğitim başlıklarına göre dağılımları aşağıdaki
grafikte yer almaktadır;
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1%

4%

6%

EĞİTİMLER

İç Kontrol Farkındalık Eğitimi

23%

22%

Bilgi Güvenliği Farkındalık
Eğitimi
Risk Eğitimi

18%

18%

1%

3%

Sağlık Bakanlığı 2017-2018 İç
Kontrol Eylem Planı Kapsanımda
Bilgi Güvenliği Eğitimi

4%

Grafik- 3: Gerçekleştirilen Eğitimlerin Yüzdelik Olarak Dağılımı

4. Uygulama ve İzleme Birimi
Bakanlık merkez ve taşra birimlerinin, bağlı kurumlarının kullandığı Çekirdek Kaynak Yönetim
Sistemi(ÇKYS) ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)’nin yazılım ve geliştirme
süreçlerinin kontrollerinin yapılması ve güvenliklerinin denetlenmesi uygulama izleme
faaliyetleri kapsamında yer almaktadır.
Uygulama izleme faaliyetleri kapsamında; EBYS ve ÇKYS’ye ait test planlamalarının yapılması,
test senaryolarının oluşturulması ve süreçlerinin yönetilmesi, güvenliğinin sağlanması ile ilgili
faaliyetlerin denetlenmesi, ÇKYS ve EBYS’nin sürekli ve kesintisiz çalışması için gerekli altyapı
ile ilgili araştırmaların yapılması, yönlendirici tavsiyelerde bulunulması, kodların kalite
kontrollerinin yapılması çalışmaları bulunmaktadır.
ÇKYS’nin orta katman uygulamalarının operasyonel işleyişleri izlenmiştir. Ortaya çıkan
sorunların incelenerek ve müdahale edilerek giderilmiştir. Orta katman uygulama sunucularının
performansları takip edilerek kapasite planları yapılmış olup lisans takipleri gerçekleştirilmiştir.
Halk Sağlığı Bilişimi Dairesi Başkanlığı 2017 Yılı Faaliyetleri
1. Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS):
2017 Şubat ayı itibariyle yazılımların standartlaştırılması ve yazılım geliştirme adımlarının
kolaylaştırılması adına Halk Sağlığı Bilgi Sistemi’nin yeniden geliştirilerek Halk Sağlığı
Yönetim Sistemi olarak takip edilmesi planlanmıştır.
Halk Sağlığı Yönetim Sistemi projesiyle; ihtiyaç duyulan farklı uygulamaların bütünleşik bir
yapıda yeniden kurgulanması, mükerrer uygulamaların kaldırılması, kaliteli veri toplanması,
toplanan verilerin analizinin yapılması, raporlanması, tüm süreçlerin uluslararası standartlara
uygun hale getirilmesi ve tek merkezden yönetilebilir olması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda
Halk Sağlığı Yönetim Sistemi bünyesinde 28 Ana Modül başlığı altında HSYS Framework’u ile
geliştirilmesi tamamlanan 25 uygulama hizmete alınmıştır. Bununla birlikte 17 uygulamanın
geliştirilmesi devam etmektedir. İlgili birimler tarafından talep edilen 9 uygulamanın analiz
süreçleri devam etmektedir. 31.12.2017 tarihi itibariyle sözleşmesi biten uygulamalar da HSYS
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kapsamında bakım ve geliştirilmeleri devralınacaktır. Bununla birlikte 83 adet Uygulama HSYS
Konteyner ’de bulunmaktadır. HSYS’nin aktif olarak 61.608 kullanıcısı bulunmaktadır.
Halk Sağlığı Yönetim Sisteminin Proje ve Ana Modül Başlıkları

Şekil- 63: Halk Sağlığı Sisteminin Proje ve Ana Modül Başlıkları

1.1. HSYS Kapsamında Geliştirilen Uygulamalar
1) MBYS (Muayene Bilgi Yönetim
Sistemi)
2) Kanser
3) Evde Sağlık
4) Bağışıklama
5) Misafir Anne
6) Riskli Gebelik
7) Influenza
8) Akılcı Antibiyotik
9) Hekim İletişim
10) Duyuru
11) Kullanıcı ve Rol Yönetimi
12) HSGM Bülten
13) Suriyeli Hekim Atama

14) Bağışıklama - Mobil
15) Diş Muayene
16) Kuduz ve Riskli Temas
17) TSM Performans Yönetimi
18) Klor Cihazı Takip
19) Sosyal Yardım
20) Online Sınav (Kadın ve Üreme DB)
21) İl Göstergeleri
22) Beslenme ve Fiziksel Aktivite
23) Dönemsel Menenjit Aşılamaları
24) Yönetim
25) Rapor
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Muayene Bilgi Yönetim Sistemi (MBYS)
Birinci basamak sağlık hizmeti veren
birimlerde vatandaşlara ait muayene,
reçete, tahlil, tetkik, tedavi, gebelohusa izlem, aşı, sağlık raporları vs.
sağlık verilerinin elektronik ortamda
sağlık personeli tarafından kayıt altına
alınması amacıyla geliştirilmiştir. Yetkilendirilmiş aile hekimleri ve TSM hekimleri tarafından
ve 21 göçmen sağlığı merkezinde Suriyeli hekimler tarafından aktif olarak kullanılmaktadır.
Sistem MEDULA ve e-Nabız sitemi ile entegre çalışmaktadır. (Aktif kullanıcılar TSM
Hekimleri, Suriyeli Göçmen Sağlığı Merkezi Hekimleri, yetkilendirilmiş Aile Hekimleri, Özel
Muayenehane Hekimleri vb.)

Şekil- 64: Hasta İşlem Listesi

Şekil- 65: Aşı Yaş ve İl Rapor
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Kanser Tarama ve Takip Modülü
Belirli yaş ve cinsiyetteki kişilerin serviks, kolorektal ve meme kanseri taramalarının yapıldığı
sistemdir. Tarama hizmeti TSM, KETEM ve Mobil tarama tırlarında yapılır. (Kanser Daire
Başkanlığı tarafından takip edilmektedir.)

Şekil- 66: Hastanın Kanser Tarama Süreçleri

Evde Sağlık Hizmetleri Modülü
Sağlık Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren ve Sağlık Bakanlığınca, bünyesinde evde sağlık
hizmetleri birimi kurmak suretiyle bu hizmetleri vermeye yetkili kılınacak yataklı tedavi
kurumlarını, toplum sağlığı merkezlerini ve buralarda çalışan personel ile aile hekimlerini, aile
sağlığı merkezlerini ve aile sağlığı elemanlarını kapsar.
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne bağlı hastaneler, ağız diş sağlığı merkezleri,
koordinasyon merkezleri ve Evde Sağlık çağrı merkezi kullanıcıları tarafından kullanılmaktadır.
Bakıma muhtaç hastaların kendisi ya da yakınları tarafından çağrı merkezi vasıtasıyla başvurusu
alınır. Hizmet alacağı ilin koordinasyon merkezine kayıt düşer. Koordinasyon merkezi hasta ile
iletişime geçer ve duruma göre başvuruyu onaylar ve uygun gördüğü hastaneye hizmet emri
ataması yapar. Hizmet emri hastane koordinatörü önüne düşer. Hastane koordinatörü kendisine
gelen hizmet emrini; hastanesinde bulunan uygun evde sağlık ekibine atayarak, bu ekibin hastaya
vereceği sağlık hizmetini takip eder. Evde sağlık ekibi hasta ziyaretinde sisteme izlem girişlerini
yapar ve bir sonraki izlem tarihini belirler. Sistemde tanımlı Koordinasyon Merkezi
Koordinatörü sistemdeki tüm süreçleri izler ve yerine getirilmeyen başvuru takibi ve hizmet
emirleri mail ile bu kişiye bildirilir. (Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü ilgili birimleri
tarafından takip edilmektedir.)
Bağışıklama Uygulamaları Modülü
Genişletilmiş Bağışıklama Programı ve koruyucu sağlık hizmetlerinde kullanılan aşı ve antiserumların dağıtımı ve uygulamalarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması
faaliyetlerinin yürütülmesine yardımcı olması amacıyla oluşturulan modüldür. Aşı takip sistemi
ile entegredir. Okul ve öğrenci bilgileri için Milli Eğitim Bakanlığı ile web servis entegrasyonu
mevcuttur. (Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar Dairesi Başkanlığı tarafından takip edilmektedir.)
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Misafir Anne Takip Modülü
Doğa koşullarının zorlu olduğu bölgelerde doğumu yaklaşan kadınların tanımlanan şefkat
bölgelerinde doğuma kadar misafir edilerek takip edilmesini sağlayan modüldür. (Kadın ve
Üreme Dairesi Başkanlığı tarafından takip edilmektedir.)
Riskli Gebelik Takip Modülü
Riskli gebelik bildirimi yapılan gebeler için süreç izleme ve takibinin yapılması sağlanmaktadır.
(Kadın ve Üreme Dairesi Başkanlığı tarafından takip edilmektedir.)
Influenza Takip Modülü
Influenza virüsü sürveyans takibi yapılır. Bu modül ile Sürveyans Süreci Takvim yılının 40.
haftası başlangıcı ile grip, soğuk algınlığı vb. durumlarda olan bireylerden aile hekimleri ve
hastaneler numuneler alarak bölgedeki Halk Sağlığı Laboratuvarına ve Ulusal Viroloji
laboratuvarına gönderir. Gönderilen numuneler laboratuvar ortamında çalışılarak influenza veya
İnfluenza benzeri hastalık virüsü tespit edilmeye çalışır. (Tüberküloz Dairesi Başkanlığı
tarafından takip edilmektedir.)
Akılcı Antibiyotik Web Servisleri
Muayene sonucu girilen tanılara göre antibiyotik gerekliliğinin değerlendirilmesi amacıyla
hazırlanmış olan Akılcı Antibiyotik web servislerinden elde edilen verilerin AHBS ve HBYS
firması ve Hekim bazında izlenmesini ve raporlanmasını sağlar. (Bulaşıcı Hastalıkları Dairesi
Başkanlığı tarafından takip edilmektedir.)
HSYS Hekim İletişim Modülü
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından aile hekimlerine toplu olarak mail ve SMS
göndermesini sağlamak üzere geliştirilmiştir.
HSGM Bülten
HSGM yetkilileri için, İzleme Değerlendirme ve İstatistik Dairesi Başkanlığı tarafından
oluşturulan rapor ve istatistiklerin gösterimi yapılır.
Suriyeli Hekim Atama
Göçmen Sağlığı Merkezlerinde çalıştırılacak Suriyeli sağlık personelinin kura işlemleri yapılır.
(Göç Sağlığı Dairesi Başkanlığı tarafından takip edilmektedir.)
Bağışıklama – Mobil Takip Modülü
HSYS Bağışıklama modülünün mobil uygulama platformunda (Android, IOS) çalışması için
geliştirilen modüldür. (Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar Dairesi Başkanlığı tarafından takip
edilmektedir.)
Diş Muayene Takip Modülü
TSM tarafından okul veya iş yeri için diş muayenesi taramaları ve florürlü vernik
uygulamalarının girişi yapılmaktadır. Ayrıca verilen eğitim ve dağıtılan materyallerin girişi ve
takibi için kullanılan modüldür. Okul ve öğrenci bilgileri için Milli Eğitim Bakanlığı ile web
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servis entegrasyonu mevcuttur. (Toplum Sağlığı Hizmetleri ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
tarafından takip edilmektedir.)
Kuduz ve Riskli Temas Takip Modülü
Hastaneler tarafından bildirimi yapılan ve USS’ye gönderilen Kuduz ve Riskli temas verileri bu
modül ile TSM çalışanlarına gösterilir. Bu veriler ışığında; değerlendirme yapılır, tedavi
planlanır ve tedavinin uygulanması takip edilir. (Zoonotik ve Vektörel Hastalıklar Dairesi
Başkanlığı tarafından takip edilmektedir.)
TSM Performans Yönetimi
Toplum Sağlığı Merkezlerinde çalışan personelin günlük performans takibinin yapılması
amaçlanmıştır. TSM Personeli günlük yaptığı işlerin sürelerini iş kalemine göre sisteme girer ve
sorumlusunun onayına sunar. (Toplum Sağlığı Hizmetleri ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
tarafından takip edilmektedir.)
Klor Cihazı Takip Modülü
Yerleşim yerlerindeki içme kullanma suyu depolarında kullanılan otomatik klorlama cihazlarının
sayı bilgilerinin girilerek takip edildiği sistemdir. İçme kullanma sularında otomatik klorlama
cihazlarına ait bilgiler sistemde haftalık olarak güncellenmektedir. (Çevre Sağlığı Dairesi
Başkanlığı tarafından takip edilmektedir.)
Sosyal Yardım Modülü
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının tüberküloz ve benzeri hastalığa yakalananlara yapılacak
sosyal yardımlar için tespit edilen hastaların bilgilerinin paylaşılmasını sağlamak üzere
geliştirilmiştir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile web servis entegrasyonu mevcuttur.
(Tüberküloz Dairesi Başkanlığı tarafından takip edilmektedir.)
Beslenme ve Fiziksel Aktivite Modülü
Sağlıklı beslenme ve obezite danışmanlığı hizmetleri birimi izlem formunda yer alan ölçüm,
fiziksel aktivite gibi bilgiler kayıt altına alınır. (Sağlıklı Beslenme ve Haraketli Hayat Dairesi
Başkanlığı tarafından takip edilmektedir.)
Dönemsel Menenjit Aşılamaları Takip Modülü
Hac/Umre ziyaretine gidecek kişilere yapılan aşılar kayıt altına alınır. Diyanet İşleri Başkanlığı
ile entegre çalışmaktadır. (Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar Dairesi Başkanlığı tarafından takip
edilmektedir.)
1.2. HSYS Kapsamında Geliştirilmesi Devam Eden Uygulamalar
1.
2.
3.
4.

Tüberküloz
Ölüm Bildirim Sistemi
Halk Sağlığı LBYS
Bisiklet Envanteri Takip
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5. TADSAP Diş Muayene Formları
6. Sağlıklı Hayat Merkezi Modülleri
6.1. SHM - Ağız ve Diş Sağlığı
6.2. SHM - Beslenme Danışmanlığı
6.3. SHM - Enfeksiyon Kontrol Birimi
6.4. SHM - Enjeksiyon Hizmetleri
6.5. SHM - Fizyoterapi
6.6. SHM - Fiziksel Aktivite
6.7. SHM - Gelişim Takibi
6.8. SHM - Uyuşturucu İle Mücadele
6.9. SHM - Görüntüleme Laboratuvarı
6.10. SHM - Kadın Üreme Sağlığı Modülü
6.11. SHM - Kanser Taramaları
6.12. SHM - Sigara Bırakma Polikliniği
1.3. Web Servisler ve Entegrasyonlar
HSYS - USS Servisleri: HSYS modüllerinde oluşturulan verilerin anlık veya belirli periyotlarla
USS’ye gönderilmesi; USS’de bulunan ve HSYS’de ihtiyaç duyulan verilerin alınması için
servislere entegre olunmuştur.
 Veri Gönderimi:
 Hasta Kayıt
 Muayene Bilgisi Kayıt
 Aşı
 Kanser (Servis, Meme, Kolorektal)
 Veri Alma ve Güncelleme
 Kullanıcı Bilgisi Güncelleme
 Kurum Bilgisi Güncelleme
 Hekim Bilgileri Güncelleme
 Hasta Bilgileri Güncelleme
 SKRS güncellemeleri
Akılcı Antibiyotik Servisleri: Tüm AHBS ve HBYS’lerin entegre olabilmesi için
geliştirilmiştir. Bu kapsamda Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu, İnfluenza Enfeksiyonu için
servisler geliştirilmiştir. Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu, İnfluenza Enfeksiyonu tanıları
girildiğinde hekime sorulan sorular servise gönderilir. Servisten dönen sonuç ile hekime
antibiyotik yazması hakkında öneri bilgileri sunulur. USS ile entegredir.
Diyanet Servisleri: Modüllerde kullanılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından
hazırlanan servislere entegrasyon ile Hac/Umre aday bilgileri sorgulanır.
MEB Servisleri: Modüllerde kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan
servislere entegrasyon Bakanlığımız tarafından hazırlanan proxy ile yapılır. MEB Servislerinden
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okul, sınıf, şube, öğrenci bilgileri sorgulanır. HSYS Okul aşılamaları, HSYS Okul İşitme
Taramaları, HSYS Ağız ve Diş Sağlığı Modülü aktif olarak kullanılmaktadır.
MEDULA Servisleri: Muayene sürecinde yazılan reçetelerin MEDULA’ya gönderilmesi ve
hastaya daha önce yazılan reçete bilgilerinin sorgulanması için entegrasyon yapılmıştır.
Laboratuvar Servisleri: Muayene işleminde tanı, tetkik talep ve sonuç görme işlemlerinin
yapılması için illerde bulunan anlaşmalı laboratuvar firmaları ile entegrasyon yapılmaktadır. Bu
kapsamda 14 farklı firma ile entegrasyon çalışması yapılmıştır.
ATS Servisleri: Bağışıklama modülünde sarf edilecek aşı bilgilerinin karekod ile sorgulanması
ve stok düşüm işleminin yapılması için ATS servislerine entegrasyon yapılmıştır. USS, HBYS,
AHBS, MBYS, HSYS Bağışıklama ve İlaç Takip Sistemi ile de entegrasyon bulunmaktadır.
KPS Servisleri: Hasta bilgilerinin HSYS hasta tablosunda veya E-Nabız hasta tablosunda
olmaması halinde; NVİ verilerine ulaşmak için KPS servisine entegrasyon yapılmıştır.
Kanser Servisleri: Mobil Kanser tarama ünitelerinde ve Ketem’lerde yürütülen hizmetler ile
bilgi alış verişi yapılmaktadır. Bu kapsamda hazırlanan servisler ile:
 HPV tarama istemi ve sonuç sorgulama işlemi yapılır,
 Mamografi istemi yapılır ve sonuç sorgulanır.
2. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Sistemi:
Personele verilen İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin periyodik olarak takibi, eğitim
dokümanlarının saklanması ile sertifika üretilmesi amacıyla web tabanlı olarak geliştirilmiştir.
Modül üzerinden merkez ve taşra personeline yönelik olarak yapılan İş Sağlığı ve Güvenliği
(İSG) eğitiminin takibi yapılmaktadır.

Şekil- 67: İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi
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3. Elektronik Tüberküloz Yönetim Sistemi (ETYS):
Verem Savaş Dispanserlerince hasta kayıtlarının on-line olarak yapılması amacıyla geliştirilmiş
ve 2012 Mayıs ayında faaliyete geçirilmiştir. Sistem aracılığıyla anlık hasta bilgileri görülmekte
olup istenilen zamanda veriler sistemden çekilebilmektedir.
4. Ulusal Enterik Patojenler Laboratuvar Sürveyans Ağı (UEPLA) Modülü:
Türkiye Bulaşıcı Hastalıkların Epidemiyolojik Sürveyansı ve Kontrolü Sisteminin
Güçlendirilmesi Projesi kapsamında yürütülen, bildirimi zorunlu hastalıkların tanı ve bildirimine
ilişkin laboratuvarların sisteme etkin katılımı için gerekli altyapı ile uygulamaların iyileştirilmesi
çalışmaları çerçevesinde oluşturulmaktadır. Programın ihalesi Dünya Sağlık Örgütü tarafından
yapıldı. Başkanlığımızca yazılım desteği verilmektedir.
5. Bilgi Edinme Takip Sistemi
Bilgi Edinme (Sağlık Bakanlığı Bilgi Edinme Birimi aracılığı ile alınan talepler), SABİM (Sağlık
Bakanlığı İletişim Merkezi), SBN (Sağlıkta Buluşma Noktası) ve Cumhurbaşkanlığı İletişim
Merkezi (CİMER) aracılığıyla ulaşan başvuruların cevaplandırılması, takibi ile istatistiki
verilerin tutulması maksadıyla web tabanlı bir yazılım olan “Bilgi Edinme Takip Sistemi”
geliştirilmiştir. Bilgi Edinme Takip Sistemi ilgili Daire Başkanlıklarına kullanıcı açmak suretiyle
http://bilgiedinme.thsk.gov.tr adresinden kullanıma açılmıştır.
6. Dış Hizmet Alımı ile Yürütülen Bilişim Projeleri:
6.1. Ölüm Bildirim Sistemi (ÖBS):
Tüm ülke çapındaki ölüm vakalarından oluşan verilerin kalitesini arttırmak ve anında elektronik
ortama kaydının yapılabilmesi için 2012 yılında geliştirilmiştir. 01.01.2013 tarihinden itibaren
ülke çapında uygulamaya geçilmiş olup sistem ile ilgili geliştirme çalışmalarına paydaş kurumlar
(TÜİK, Emniyet Genel Müdürlüğü ve birçok Büyükşehir ve İl Belediyesi) ile birlikte devam
etmektedir. Teknik destek Daire Başkanlığımızca verilmekte olup, 2017 Eylül ayı itibariyle ülke
genelinde gerçekleşen ölüm vakalarının %99’unu kapsamaktadır.
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Şekil- 68: Ölüm Bildirim Sistemi

6.2. Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS):
Coğrafi Bilgi Sistemi, taşınmazların harita üzerinde gösterilmesini sağlayan bir uygulamadır. Bu
uygulamada bina bilgileri, aktif çalışan personel bilgileri, binaların koordinatları ve bina
resimleri yer almaktadır. CBS, Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS) ile entegre çalışmakta
olup ÇKYS’de bulunan verileri de içermektedir. Yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve
raporları üreten ve analiz yapma imkânı sunan CBS raporlama modülü oluşturulmuştur.
Uygulamanın geliştirme çalışmalarına devam edilmektedir. 2015 yılında 15.573 binanın
koordinat verileri güncellenerek harita üzerine yerleştirilmiştir.

Şekil- 69: Coğrafi Bilgi Sistemi

6.3. Yönetim Bilgi Sistemi (YBS):
Kurumsal izleme ve değerlendirmenin daha etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi, kurumumuzun
mevcut durumunun ve yaptığı çalışmaların özet verilerle gösterilmesi ve yönetimin karar verme
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aşamasında veriye ve özet bilgiye daha hızlı ulaşabilmesi amacıyla Yönetim Bilgi Sistemi (YBS)
oluşturulmuştur. YBS’ye yıllık ve aylık periyotlarda girilen verilerin raporlama işlemleri Coğrafi
Bilgi Sistemi (CBS) vasıtasıyla yapılmaktadır. Sistemde toplam 427 indikatör tanımlı olup
geliştirme çalışmalarına devam edilmektedir.

Şekil- 70: Sağlık İstatistikleri Yıllığı Veri Girişleri

6.4. TÜROSA (Türkiye Rotavirüs Sürveyans Ağı) Bilgi Sistemi
2012 yılında projelendirilen sistem, genellikle 1-2 yaş aralığında olan çocuklarda görülen
rotavirüs hastalığı için yapılan tetkik sonuçlarının sisteme girilmesi ve bu sonuçların istatistiki
bilgilerinin elde edilmesi amacıyla web tabanlı bir yazılım olarak tasarlanmış ve 2013 yılında
faaliyete geçirilmiştir. Talep doğrultusunda sisteme yönelik geliştirme çalışmaları yapılmaktadır.
6.5. HIV/AIDS Bilgi Sistemi (HABS)
D86 formları aracılığı ile yapılan HIV/AIDS vaka bildirimlerinin ve takiplerinin daha hızlı, daha
güvenilir yöntemlerle yapılması ve mükerrer kayıtların engellenmesi amacıyla kurgulanmış web
tabanlı bir elektronik bildirim sistemidir. HIV/AIDS vakalarını sorgulayan, doğrulayan, bildirim
ve takip aşamalarını bünyesinde bulunduran, analiz ve raporlama işlemlerini de en güncel şekilde
yapılmasına olanak sağlayan bir sistemdir. 2014 yılında geliştirme ve iyileştirme çalışmaları
yapılmıştır. 2015 yılında ise ülke genelinde kullanıma açılmıştır.
6.6. Bütçe Takip Sistemi:
Bütçe, personel, bina ve araç bilgilerinin toplanmasını, bu bilgilerin takibini ve raporlarının
elektronik ortamda hazırlanmasını amaçlayan bir sistemdir. Talep doğrultusunda sistemi
geliştirme çalışmaları devam etmektedir.
6.7. Aile Hekimliği Yerleştirme Bilgi Sistemi (Tercih Yerleştirme Sistemi)
Sözleşmeli aile hekimlerinin belirli aralıklarla açılan münhal yerleri tercih etmesi ve yapılan bu
tercihlerin öncelikle uzman aile hekimleri daha sonra tabipler olmak üzere hizmet süresi ve
hizmet puanları göz önüne alınarak büyükten küçüğe doğru münhal yerlere yerleştirilmesi için
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geliştirilmiş olan web tabanlı bir sistemdir. 2014 yılından itibaren yerleştirme işlemleri bu
yazılım üzerinden gerçekleştirilmektedir.
6.8. Döner Sermaye Takip Sistemi (Ek Ödeme Programı)
Personele döner sermayeden yapılacak ek ödemenin hesaplanmasını amaçlayan bir yazılımdır.
2014 yılında Muhasebat Genel Müdürlüğü ile görüşmeler yapılmış, yazılımda kullanılacak
verilerin elektronik ortamda paylaşılması konusunda protokol imzalanmıştır. Veri paylaşımı ve
entegrasyon işlemleri tamamlanmıştır. 2014 yılı Aralık ayında faaliyete geçmiştir.
6.9. Hızlı Veri Toplama Sistemi (HTS):
Merkezin anlık veri ihtiyacını karşılayabilmek için sistem üzerinden soru oluşturup kısa sürede
sahadan cevap alabildiği bir sistemdir. HTS, tüm daire başkanlıklarında ve sahada aktif olarak
kullanılmakta olup, geliştirme çalışmalarına devam edilmektedir.
6.10. Maliyet Analizi Programı
Ülkemizdeki sığınmacılara sunulan sağlık hizmetlerinin maliyet analizinin yapılabilmesi için
sahadan veri toplanmasına yönelik geliştirilen bir sistemdir. Türkiye genelindeki kamp ve TSM
birim kullanıcıları tarafından haftalık ve aylık olarak belirlenen periyotlarda veri girişi sağlanır.
Toplanan verilerden merkez kullanıcılarına yönelik çeşitli raporlar üretilmektedir. Sistem
27.05.2014 tarihinde kullanıma açılmıştır.
6.11. Olay Yönetim Sistemi (OYS)
Türkiye’de yaşanan anlık sağlık vakalarının izlendiği bir sistemdir. Bulaşıcı ve salgın hastalıklar
ile ilgili detaylı bilgiler (risk, etken, etiyoloji vb.) elde edilmekte olup Erken Uyarı-Cevap ve
Saha Epidemiyolojisi Daire Başkanlığı tarafından günlük toplantılarla değerlendirilmektedir. 81
ile kullanıcı tanımlamaları yapılmıştır. Mart 2015 itibariyle aktif olarak kullanılmaktadır.
6.12. Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi (LBYS):
Laboratuvar otomasyon programı sadece merkez laboratuvarlarda kullanılmaktaydı. Ancak
LBYS projesiyle, 81 İlde 85 Halk Sağlığı Laboratuvarları ile Merkez Klinik ve Klinik Dışı
Referans Laboratuvarlarının entegrasyonu sağlanarak, web tabanlı yeni kurumsal bir otomasyon
programı geliştirilmiştir. LBYS yazılımı ülke genelinde aktif olarak kullanılmaktadır. Ayrıca
gerekli kullanıcılara gerekli teknik ve eğitim desteği verilmektedir.
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Şekil- 71: Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi

6.13. Ulusal İşitme Tarama Programı (İTP):
Ulusal İşitme Tarama Programı (İTP); işitme engelli doğan bebeklerin erken dönemde tespit
edilmesine, işitme taramalarının ve kesin teşhisin yapılmasına, işitme cihazı uygulamasına ve
gerekli rehabilitasyonu sağlanmasına olanak tanır. 2013 yılında yazılım çalışmaları
sonuçlandırılmış olup, aktif olarak kullanılmaya devam etmektedir. 2014 yılı sonunda ilgili
yazılım için “Bakım Destek ve Güncelleme” adı altında hizmet alımı ihalesi yapılmıştır. 2015
yılında ise program içerisinde bulunan kurumları standart hale getirmek ve Sağlık-Net’e veri
gönderebilmek için kurum ÇKYS kodları eklenmiştir. 2016 yılında okul çağı taramalarının
sistem üzerinde raporlanıp doğrulanabilmesi için İTP ile entegrasyon çalışmaları yapılmış olup,
hali hazırda sistem çalışmaktadır.
6.14. Ulusal Neonatal Tarama Programı (NTP):
Neonatal Tarama Programı yenidoğan bebeklerin kan numunelerinde, Tiroid Stimülan Hormonu
(TSH), Fenilalanin (FA) ve Biyotinidaz (B) değerlerinin analizlerine yönelik laboratuvar hizmeti
ve otomasyonu 2013 yılında sözleşme şartları gereği 32 aylık olarak ihale edilmiştir. 2014 yılında
bebeklerin doğumu ve doğum sonrası takibi ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile
yapılan entegrasyonu amacıyla anlık bebek bildirimi e-imza alt yapı çalışmaları tamamlanmıştır.
Mernis ile NTP’de bulunan kayıtların karşılaştırılması sonucu eşleşen ve eşleşmeyen bebeklerin
raporu tamamlanmış olup Çocuk ve Ergen Daire Başkanlığı’nın kullanımına açılmıştır. 2014 yılı
içerisinde dördüncü laboratuvar analiz değeri olarak Kistik Fibroz testi eklenmiştir. 2015 yılında
ise program içerisinde bulunan kurumları standart hale getirmek ve Sağlık-Net’e veri
gönderebilmek için kurum ÇKYS kodları eklenmiştir. Güvenlik için kullanıcı TC Kimlik
Numaraları sisteme eklenmiştir. Bilgi güvenliği açısından kullanıcı şifre zorluk seviyesi
kurumsal güvenlik politikasına uyacak hale getirilmiştir. 2017 yılı başında Konjenital Adrenal
Hiperplazi testi eklenerek 4 Pilot ilde (Konya, Adana, Kayseri ve Samsun) aktif hale getirildi.
6.15. Aşı Antiserum Soğuk Zincir ve Stok Yönetim Sistemi:
Bakanlığımız tarafından ülke genelinde sevk ve idaresi gerçekleştirilen soğuk zincire tabi
ürünlerin (aşı ve antiserumlar) saklandıkları depolardaki, dolaplardaki ve nakledildikleri
araçlardaki sıcaklık takibini kesintisiz ve düzenli şekilde yapılması için geliştirilen bir sistemdir.
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Gerekli bilgilerin kayıt altına alınması, raporlanması, ilgili merkezlerden izlenmesi ve gerekli
durumlarda ilgililere uygun yöntemlerle (SMS, e-posta, Çağrı) uyarı yapılması amaçlanmaktadır.
Donanım alt yapısı hazırlık çalışmaları yapılmıştır. USS ve Aşı Takip Sistem entegrasyonları
kapsamında web servisler tamamlanmış olup kullanıma açılmıştır. Sistemle ilgili teknik destek
sağlanmaktadır.
6.16. Zoonotik Hastalık Yönetim Sistemi
KKKA (Kırım Kongo Kanamalı Ateşi) Hastalığı Bilgi Sistemi Modülü:
2010 yılında Bakanlığımız tarafından geliştirilen
yazılım yapılanması sonrasında KKKA hastalığı
konusunda vaka bazlı, zamanında ve tam veriye
ulaşmayı hedeflemektedir. Amacı sürveyans
yapmaktır. Vaka bazlı verilere Bakanlık, İl
Müdürlüğü, Hastane ve Laboratuvar tarafından
ulaşılmasını, gecikmeden vakalara ait sonucun
görülmesini, tedavinin verilmesini, izlenmesini
ve değerlendirilmesini sağlamaktadır.
Tularemi Hastalığı Bilgi Sistemi Modülü:
2011 yılında Bakanlığımız tarafından eklenen bu modül vaka bazlı verilere; Bakanlık, İl
Müdürlüğü, Hastane ve Laboratuvar tarafından ulaşılması, gecikmeden vakalara ait sonucun
görülmesi, tedavinin verilmesi, izlenmesini ve değerlendirmesini sağlamaktadır.
6.17. Tütün Bağımlılığı Tedavisi Uzaktan Eğitim Programı
23 Kasım 2011 tarih ve 28121 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanan Tütün Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim
Birimleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre
tütün bağımlılığı tedavisi uzaktan eğitim
programıdır. Açık kaynak kod ile ücretsiz olarak
temin edilmiştir.

6.18. Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Sistemi (infline)
Sağlık hizmeti ile ilişkili enfeksiyonların takibi, izlenmesi, erken uyarı ve kontrol sistemleri ile
sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların önlene bilirliğinin sağlanması amacıyla geliştirilmiştir.
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Çağrı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı MHRS Projesi 2017 Yılı Faaliyetleri
Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) 2010 yılında devreye alınmış 31.12.2015 tarihli
MHRS Yönergesi çerçevesinde hizmet verilmektedir.
MHRS, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve sağlık hizmetleri
sunumunda verimi artırmak amacıyla 7/24 esasına göre Alo 182 hattından, mobil cihaz
uygulamalarından, hastanelerden, aile hekimlerinden ve web (www.hastanerandevu.gov.tr,
www.ailehekimligirandevu.gov.tr, mhrs.gov.tr, e-nabiz.gov.tr ) üzerinden vatandaşların
istedikleri hastane ve hekime muayene randevusu almalarını sağlamaktadır.
MHRS 7 ilde 8 lokasyonda toplamda 3.500’e yakın çalışanıyla Sağlık Bakanlığına bağlı kamu
hastanelerine, ağız ve diş sağlığı merkezleri ile hastanelerine ve aile sağlığı birimlerine randevu
hizmeti veren merkezi bir uygulamadır. 31 Aralık 2017 tarihi itibari ile 60.494.081 vatandaşımıza
toplamda 522.570.444 randevu verilmiştir. Bu randevuların 331.835.203’ü ALO 182 çağrı
merkezi, 116.920.396’sı internet, 57.782.084 ’ü mobil, 16.682.027 ’si ise diğer randevu
kanallarından oluşturulmuştur. Bugüne kadar MHRS Portal (web ve mobil) üyeliği olan kişi sayısı
31.390.513 ’dür.
2017 yılı 12 aylık dönemde aşağıdaki çalışmalar yapılmıştır:
 Düzenli periyotlarda toplamda 16 adet MHRS yazılımı sürümleri çıkarılarak iyileştirme ve
geliştirme çalışmaları yapılmıştır.
 Ocak 2017 de Yozgat Şehir Hastanesi, Şubat 2017’de Mersin Şehir Hastanesi, Mart 2017’de
Isparta Şehir Hastanesi hizmete başladıkları gün itibari ile MHRS kapsamına alınmıştır.
 Nisan ayında MHRS mobil uygulamaları Android ve IOS platformlarında yeni kullanıcı
dostu ara yüzü ile hizmete açılmıştır.
 MHRS web ve mobil uygulamalarında İngilizce dil desteği sunulmuştur. Üçüncü bir dil
desteği için çalışmalar devam etmektedir.
 Sağlık kurulu randevularının MHRS üzerinden verilmesi için Kahramanmaraş Necip Fazıl
Şehir Devlet Hastanesinde yapılan pilot uygulama başarıya ulaşmıştır. Ayrıca 2017 Kasım
ayında sağlık kuruluna başvuru (ilk kayıt) randevuları da MHRS üzerinden verilmeye
başlanmıştır.
 01 Kasım 2017’de Samsun ilimizdeki çağrı merkezi lokasyonu hizmete başlamıştır.
 Semt polikliniklerine ayrı birer kurum gibi MHRS üzerinden randevu verilebilmesi için
Ankara ilimizdeki Nafiz Körez Devlet Hastanesinde yapılan pilot uygulama başarıya
ulaşmıştır. Ülke geneline yaygınlaştırma başlamıştır.
 MHRS için 100 bin adet afiş hazırlanarak tün sağlık kurumlarımıza dağıtılmıştır. Ayrıca yurt
dışı ve yurt içinde sağlık fuarlarında stant açılarak tanıtım yapılmıştır.
 Hekimlerimize vermiş oldukları devam eden işlem randevularının gün ve saatini
değiştirebilmeleri için yazılımsal çalışma yapılmıştır. Randevu değişiklik bilgisi dış arama
ekibimiz tarafından vatandaşa iletilmektedir.
 Randevularına 1 gün kala tercihlerine göre vatandaşlara IVR ya da SMS ile randevu
hatırlatma yapılmakta, randevusuna gitmeyeceğini belirten kişinin randevusu otomatik iptal
edilmektedir.
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 MHRS üzerinden Engelli, Riskli gebe ve 65 yaş üstü vatandaşlara öncelikli randevu
verilmektedir. 2017 yılında bu üç kategoriye ek olarak bakıma muhtaç çocuklara da öncelikli
randevu verilmesi sağlanmıştır. Gazi ve şehit yakınlarına öncelikli randevu verilebilmesi
için SGK ile görüşmeler devam etmektedir.
 2017 yılında Çağrı Hizmetleri Dairesi Başkanlığına SABİM kanalıyla gelen 16.800 adet
başvurunun tamamı MHRS Yardım Masası Birimi tarafından çözüme kavuşturulmuştur.
Vatandaşlardan "mhrs@saglik.gov.tr" adresine gönderilen 46.950 adet e-posta
çözümlenerek yanıt verilmiştir. 16 Haziran 2014 tarihinden itibaren yazılım destek sistemine
geçiş yapılmış olup “yazilimdestek.saglik.gov.tr” kanalı ile gelen 7.050 başvuru
çözümlenerek yanıt verilmiştir. Ayrıca BİMER kanalıyla gelen 700 adet başvuru
çözümlenmiştir.
 MHRS Projesinde görev yapan operatörlerin 2017 yılında 169.692 çağrısı dinlenerek
değerlendirilmiştir. Speech Analiyictcs’den dinlenen çağrı sayısı ise 14.560’dır.
 MHRS ile ilgili medya ve sosyal medya platformlarında yapılan taramalar sonucunda 58.041
tekil içerik takibi yapılmıştır. Sosyal medya üzerinden vatandaşlardan gelen 2.645 iletiye
cevap verilerek etkileşime geçilmiştir. Çeşitli haber sitelerinde yayınlanan MHRS ile ilgili
doğru bilgi içermeyen ve kamuoyunu yanlış yönlendiren 25 adet habere tekzip metni
hazırlanarak Basın Müşavirliğine gönderilmiştir. MHRS Mobil uygulamasına I-Tunes ve
Android platformlarından yapılan yorum ve değerlendirmelere 1.455 adet cevap
dönülmüştür. MHRS taklit siteleriyle ilgili rapor hazırlanarak Hukuk Müşavirliğine bu taklit
sitelerin kapatılmasıyla ilgili EBYS üzerinden belli aralıklarla yazı gönderilmiştir.
 Mayıs ayında e-Nabız projesi kapsamında hastanelerin veri gönderimi takibinin
sıkılaştırılması amacı ile yeni bir ekip kurulmuştur. Hizmeti yerine getirecek olan personele
eğitim verilmiştir.
1. 2017 Yılı MHRS Randevu Kanallarına Göre Randevu Alma Oranları
Yıllara Göre Karşılaştırmalı MHRS Genel İstatistikleri
Açıklama
MHRS kapsamındaki il sayısı

2015

2016

2017

81

81

81

MHRS kapsamındaki hastane sayısı

830

831

829

Randevuya açık cetveli olan hekim sayısı

38.828

38.194

40.074

Günlük ortalama randevu sayısı

360.608

418.713

494.516

Toplam verilen randevu sayısı

93.040.090

104.822.902

122.067.859

Çağrı merkezinden verilen randevu sayısı

62.877.895

67.947.699

78.024.803

Web üzerinden verilen randevu sayısı

21.408.132

15.398.506

12.303.616

Çağrı merkezinden alınmış randevu oranı

66%

65%

63,92%

Web üzerinden alınmış randevu oranı

22%

15%

10,08%
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Mobil uygulama üzerinden alınmış randevu oranı

9%

16,3%

20,92%

Diğer randevu kanallarından alınan randevu oranı

3%

3,7%

5,07%

488.621

529.450

610.697

Bir günde ulaşılan en yüksek randevu sayısı

Tablo- 33: Yıl Bazlı ve Karşılaştırmalı MHRS Genel İstatistikleri

Yıllara Göre MHRS Üzerinden Alınan Toplam Randevu Sayısı
2016

2017

Artış Oranı

Ocak

8.471.440

10.540.190

19,63%

Şubat

9.466.591

9.995.348

5,29%

Mart

10.200.449

11.414.894

10,64%

Nisan

8.924.016

9.758.499

8,55%

Mayıs

8.876.655

10.228.858

13,22%

Haziran

8.095.927

8.291.912

2,36%

Temmuz

6.463.872

9.730.447

33,57%

Ağustos

8.989.931

8.745.263

-2,80%

Eylül

6.599.252

9.429.944

30,02%

Ekim

8.920.302

10.960.823

18,62%

Kasım

9.882.604

11.157.152

11,42%

Aralık

9.931.863

11.814.529

15,94%

AYLAR

Toplam
104.822.902
122.067.859
14,13%
Tablo- 34: 2016-2017 Aylara göre MHRS üzerinden alınan toplam randevu sayısı ve artış oranları

2016 -2017 Aylara Göre Randevu Sayıları
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000

6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
1.Ay

2.Ay

3.Ay

4.Ay

5.Ay

6.Ay

2016

7.Ay

8.Ay

2017

Grafik- 4: 2016-2017 Ay karşılaştırmalı MHRS Randevu Sayıları
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9.Ay

10.Ay

11.Ay

12.Ay

Alo 182

Web

Mobil

78.024.803 12.303.616 25.511.706

Aile
Hekimi

Hastane

Alo
171

SB

ALO
191

KSK

531.108 5.542.091 28.362 2.441 3.531 116.718

ESİM

TOPLAM

829

122.067.859

Tablo- 35: 2017 Yılı Randevu Kanallarına Göre MHRS Üzerinden Verilen Randevu Dağılımı

2. 2016-2017 Yılları MHRS Karşılaştırmalı Çağrı Sayıları

2016-2017 Yılları Çağrı Merkezleri İstatistikleri
Yıl

Çağrı
Gelen
Değişim Çağrı
Oranı
Sayısı

2016
2017

19%

Kaçan
Cevaplanan
Çağrı
Çağrı Sayısı
Sayısı

Ortalama
Çağrı
Servis
Görüşme
Cevaplama
Seviyesi
SüresiOranı
Saniye

Toplam
Görüşme
(Hizmet
Süresi)Saat

108.368.064 105.600.504 2.767.660

84%

98%

139,60

4.094.827

129.354.069 121.597.582 7.526.431

58%

94%

142,32

4.807.304

Tablo- 36: 2016 -2017 yılları karşılaştırmalı çağrı merkezleri istatistikleri

2016-2017 Cevaplanan Çağrı Sayısı
125.000.000
120.000.000
115.000.000
110.000.000
105.000.000
100.000.000
95.000.000
2016

2017

Grafik- 5: 2016-2017 Yılı Karşılaştırmalı Gelen Çağrı Sayıları

b. Performans Sonuçları Tablosu
Bakanlığımızın 2017 Yılı Performans Programı’nda yer Genel Müdürlüğümüzün 9 (dokuz)
performans göstergesi için Performans Göstergesi İnceleme ve Değerlendirme Formları
hazırlanarak veriler 3’er aylık dönemler halinde e-Bütçe sistemine girilmiş ve Strateji Geliştirme
Başkanlığına raporlanmıştır.
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Performans bilgilerine ait verilerin 2017 yılı gerçekleşmelerine aşağıdaki tabloda yer
verilmiştir:
Amaç

Birey ve topluma erişilebilir, uygun, etkili ve etkin sağlık hizmetleri sunmak

Sağlık hizmet sunumunun izlenmesi, değerlendirilmesi ve kanıta dayalı
karar almak için sağlık bilgi sistemlerini geliştirmek
Sağlık verilerini ortak bir veri tabanında toplamak ve güvenli bir ortamda
Performans Hedefi
paylaşmak amacıyla kurulan "Türkiye Sağlık Bilgi Sistemi" ni geliştirmek
2017
2017
Gerçekleşme
Performans Göstergeleri
Hedef
Gerçekleşme
Oranı
Hedef

1
2
3

Yeni Kurulacak Teletıp Uygulamasına
Entegre Olan Kamu Hastanelerinin Oranı
Ulusal Sağlık Sistemine Veri Gönderen
Sağlık Hizmet Sunucuları Oranı
e-Nabız Sistemini Kullanan Vatandaş
Sayısı

90

200

% 222

90

87

% 96

5.000.000

5.716.818

% 114

350

363

% 104

4

Karar Destek Sistemi Raporu Sayısı

5

Merkezi Sistemlerde Toplanan Verilerin
Yerel ve Uluslararası Standart Sayısı

8

7

% 87

6

Ulusal Sağlık Sisteminin Diğer Kamu
Bilgi Sistemleri ile Entegrasyon Sayısı

10

11

% 110

7

SBYS Yazılımları
Standartların Sayısı

3

2

% 67

8

KTS ye Kayıtlı Firmaların Standartlara
Uygunluk Oranı

80

90

% 113

2598

2962

% 114

İçin

Sağlık Bilişim Ağına
Kuruluş Sayısı
Tablo- 37: Performans Sonuçları
9

Geliştirilmiş

Dahil

Edilen

c. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

1

Performans Göstergeleri

Değerlendirme

Yeni Kurulacak Teletıp
Uygulamasına Entegre Olan
Kamu Hastanelerinin Oranı

Yeni sisteme geçiş tamamlanmıştır. Sahadan alınan
verilerin doğrulanması ile ilgili çalışmalar yapılmıştır.
Özel ve üniversite hastanelerinin entegrayon süreçleri
devam etmektedir. Ekim 2017 itibariyle sahada XDS-I
ile ilgili çalışmalar yürütülmeye başlanmıştır. Söz
konusu çalışmalar ile ilgili olarak HBYS ve PACS
firmaları ile görüşmeler devam etmektedir.
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2

Ulusal Sağlık Sistemine Veri
Gönderen Sağlık Hizmet
Sunucuları Oranı

3

e-Nabız Sistemini Kullanan
Vatandaş Sayısı

4

Karar Destek Sistemi Raporu
Sayısı

5

Merkezi Sistemlerde Toplanan
Verilerin Yerel ve Uluslararası
Standart Sayısı

6

Ulusal Sağlık Sisteminin Diğer
Kamu Bilgi Sistemleri ile
Entegrasyonu Sayısı

7

SBYS Yazılımları İçin
Geliştirilmiş Standartların Sayısı

8

KTS’ye Kayıtlı Firmaların
Standartlara Uygunluk Oranı

2. ve 3. basamak sağlık tesislerinin veri gönderimini
artırıcı çalışmalar yapılmıştır.
Tanıtım ve yaygınlaştırma faaliyetlerinin
arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca
tasarım ve teknik alt yapı güncelleme çalışmaları
devam etmektedir.
Rapor ekranlarının ve analiz çalışmalarının
sürekliliğinin sağlanması ve verilerin güncelliğinin
korunması için sürekli olarak bakım çalışmaları
yapılmaktadır. Bakım çalışmaları yeni rapor
hazırlamaktan daha maliyetli ve performans gerektiren
bir iş kalemidir.
2017 yılı başı itibariyle var olan 6 standarda ilave
olarak Nisan ayında tabloya eklenen Tek Düzen
Muhasebe Sistemi Veri Sözlüğü'nün basım ve dağıtım
süreci tamamlanmıştır. Tablonun doldurulması istenen
dördüncü 3 aylık (Ekim, Kasım, Aralık) döneminde;
SGK ile LOINC-SUT ilişkilendirme çalışmalarına ve
sahanın tetkikleri ile LOINC ilişkilendirilmesine
destek verilmiştir.
2017 sonu ile DBlink ve yardımcı web servisler
aracılığıyla entegrasyonun sağlandığı sistemler; Halk
Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS), Coğrafi Bilgi
Sistemi (CBS), Merkezi Hekim Randevu Sistemi
(MHRS), ASOS, İlaç Takip Sistemi (İTS), Çekirdek
Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS), Aşı Takip Sistemi
(ATS), HPV Tarama Sistemi, Asker Alma Sistemi
(ASAL), Sosyal Yardım Sistemi, Sporcu Sağlığı Bilgi
Sistemi (SSBS)’dir. Diğer Kamu Kurum ve
Bakanlığımız bünyesinde bulunan kurumların talep
ettiği entegrasyon çalışmaları devam etmektedir.
2017 yılında var olan 2 standarda (VEM ve
SAMİLOG) ilave olarak; tablonun doldurulması
istenen dördüncü 3 aylık (Ekim, Kasım, Aralık)
döneminde Radyoloji Rapor Standartları çalışması
kapsamında SKRS'ye "Rapor Tipi" eklenmiştir. Konu
ile ilgili diğer çalışmalara devam edilmektedir.
İstenilen sertifikaları alan ve gerekli denetimleri geçen
yazılım üreticisi oranı %90'dır. Geçmişe yönelik
raporlar KTS üzerinden gösterilemediğinden Ekim ve
Kasım göstergeleri yazılamamıştır. 2015/17 sayılı
genelge kapsamında pasif listede yer alan ve 3 ay
boyunca aktif listeye geçmeyen yazılım üreticileri
KTS'den silinir maddesi bulunmaktadır. Bu madde
gereği genelgede belirtilen standartlara uygunluk
göstermeyen dolayısıyla pasif listede yer alan ve aktif
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listeye geçmeyen yazılım üreticileri KTS'den
silinmiştir. Standartlara uymayan üreticiler KTS'den
silindiğinden standartlara uygun üretici sayısı %55
den %90'a yükselmiştir.

9

Sağlık Bilişim Ağına Dahil Edilen 2017 sonu itibari ile kümülatif olarak 2.962 devrenin
Kuruluş Sayısı
kurulumu tamamlanmıştır.

Tablo- 38: Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

d. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi
Performans bilgilerinin toplandığı, analiz edildiği sistemler ile performans değerlendirmesinde
kullanılan bilgi sistemleri aşağıda özetlenmiştir:
Sıra
No
1

Performans Göstergesi

Kullanılan Bilgi Sistemleri

Yeni Kurulacak Teletıp Uygulamasına Entegre
Olan Kamu Hastanelerinin Oranı

2

Ulusal Sağlık Sistemine Veri Gönderen Sağlık
Hizmet Sunucuları Oranı

3

e-Nabız Sistemini Kullanan Vatandaş Sayısı

4

Karar Destek Sistemi Raporu Sayısı

5
6

Teletıp veri tabanından çekilmektedir.
Sağlık Bakanlığı kurumları sayısının Ulusal
Sağlık Sistemine entegre olan ve veri gönderen
kurum sayısına oranı hesaplanarak çıkarılır.
KDS raporlama ekranları üzerinden
yapılmaktadır.
USS tarafında oluşturulan counter ile
hesaplanmakta ve ara yüz vasıtasıyla
erişilebilmektedir.
-Power BI:121
-Datazen:180
-Oracle BI (USS): 108

Merkezi Sistemlerde Toplanan Verilerin Yerel ve
Excel formatı kullanılmaktadır.
Uluslararası Standart Sayısı
Ulusal Sağlık Sistemine Diğer Kamu Bilgi
Excel format ve web portal aracılığıyla
Sistemleri ile Entegrasyonu Sayısı
erişilebilmektedir.

7

SBYS Yazılımları İçin Geliştirilmiş Standartların
Word formatı kullanılmaktadır.
Sayısı

8

KTS ye Kayıtlı Firmaların Standartlara Uygunluk
Excel formatı kullanılmaktadır.
Oranı

9

Sağlık Bilişim Ağına Dahil Edilen Kuruluş Sayısı

Solar Winds izleme yazılım ve CA service desk
manager uygulaması kullanılmaktadır.

Tablo- 39: Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi
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D. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
1. Üstünlükler
663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yaklaşık 6 yıl önce kurulan Sağlık Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü, Bakanlığımızın tüm teknolojik altyapı ihtiyaçlarına cevap verebilir niteliğe
kavuşmuştur. Sağlık alanında tüm uluslararası gelişmeleri takip edebilme ve bu gelişmeleri
sağlık faydası açısından ulusal ölçekte projelendirip entegre edebilme yeteneğine sahip olan
SBSGM, organizasyonel kapasitesi ile proje bazlı çalışmaları zamanında ve belirlenen amaca
yönelik gerçekleştirerek dinamik bir yapıda faaliyetlerini sürdürmektedir.
Günümüzdeki bilgisayarların çok sayıda işletim sistemi ve uygulamalarla çalışması mümkün
olmakta, altyapı daha basit ve daha etkili hale gelmektedir. Bundan dolayı Sağlık Bakanlığına
bağlı kurum ve kuruluşlarının kullandığı uygulamalar sanallaştırma platformuna taşınıp
kaynakların ve potansiyelin ortak kullanımı ile performans ve kullanılabilirlik arttırılmıştır.
2. Zayıflıklar
Sağlık bilişim teknolojileri, her gün gelişen ve kendini yenileyen bir sektörel dinamizme sahiptir.
Bu kapsamda sağlık açısından çağın gerekliliklerini yakalamak için sürekli yatırım yapılması
gereken bir alan olması sürdürülebilir finansal yapıya ciddi bir risk oluşturmaktadır.
Aynı zamanda bu sektörel dinamizm, nitelikli insan kaynağının korunması ve geliştirilmesine
yönelik handikapları da beraberinde getirmektedir. Genel Müdürlüğün faaliyetlerini etkin ve
verimli bir şekilde gerçekleştirmesi için fiziksel mekânlar yetersizdir. Genel Müdürlükte
sürdürülebilir bir insan kaynakları yönetimi yapılanması bulunmamaktadır.
Bilişim altyapısındaki kayıp ve kesintiler operasyonun durma noktasına gelmesi sebebiyle son
derece büyük sıkıntılara ve onarılması zor olan güven kayıplarına yol açabilme tehdidi
taşımaktadır. Bu durumlara hazırlıklı olmak ve iş devamlılığını sağlayabilmek üzere gerekli
önlemlerin alınması ve üstesinden gelebilecek altyapıları kurarak, verilerin ortak bir alanda
yedeklenmesi, bununla birlikte yedeklenen verinin “Felaket Kurtarma Merkezine” kopyalanması
önem taşımaktadır.
3. Değerlendirme
Genel Müdürlüğümüzün 2017 yılında gerçekleştirdiği proje ve faaliyetler, Sağlık Bakanlığı
2013-2017 Stratejik Planında Genel Müdürlüğümüzün sorumlu olduğu hizmetler kapsamında
yürütülmüştür. “Birey ve topluma erişilebilir, uygun, etkili ve etkin sağlık hizmetleri
sunmak.” stratejik amacına yönelik olarak sağlık hizmet sunumunun izlenmesi,
değerlendirilmesi ve kanıta dayalı karar almak için sağlık bilgi sistemleri geliştirilmiştir.
E. ÖNERİ ve TEDBİRLER
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EKLER
1. Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı

Harcama yetkilileri tarafından imzalanan iç kontrol güvence beyanı birim faaliyet
raporlarına eklenir. Yıl içinde harcama yetkilisi değişmişse “benden
önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almış olduğum bilgiler” ibaresi de eklenir.
Harcama yetkilisinin herhangi bir çekincesi varsa bunlar liste olarak bu beyana eklenir
ve beyanın bu çekincelerle birlikte dikkate alınması gerektiği belirtilir.

143

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
2017 Yılı Birim Faaliyet Raporu
Hazırlanma Tarihi: 17/01/2018
Hazırlayan
Adı Soyadı

Birimi

İletişim Bilgileri

Dilek GENÇER ÖZTEKİN

İç Kontrol Koordinatörlüğü

0312 471 83 50
dilek.oztekin@saglik.gov.tr
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