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 Bilindiği üzere, Sağlık.Net sisteminin kapatılmasıyla birlikte tüm sağlık tesisleri Ulusal Sağlık 

Sistemine (USS) veri göndermeye başlamıştır. Sağlık tesislerinden Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

(SBYS) yazılımları aracılığıyla USS’ye iletilen verilerin zamanında, doğru ve iş kurallarına uygun bir 

şekilde gönderilmesi, sağlık hizmetlerinin planlaması ve yönetimi bakımından büyük önem arz 

etmektedir. 

 Sağlık tesislerinin veri gönderimi takibini etkin olarak yapmak ve bunları analiz etmek 

amaçlarıyla, 407 numaralı gün sonu paketi ile 408 numaralı ay sonu paketi USS’ye eklenmiştir. SBYS 

yazılımı üreticileri tarafından, söz konusu paketlerde tanımlanan parametrelere ve iş kurallarına uygun 

olarak ilgili verileri göndermeleri gerektiği hususları ilgi yazımız ile sahaya duyurulmuştur. Gün sonu 

ve ay sonu paketlerine ilişkin veri gönderimi sayıları ile durumlarının anlık karşılaştırmaları, 

yetkilendirilmiş kullanıcılar tarafından https://kds.sagliknet.saglik.gov.tr adresi üzerinden takip 

edilebilmektedir. 

Genel Müdürlüğümüzce kurumların ve yazılım üreticilerinin veri gönderimi durumları, anlık 

veri değişimleri, gün sonu rakamlarındaki değişim oranları gibi birçok parametre, veri analiz ve izleme 

ekiplerimizce günlük olarak takip edilmektedir. Yapılan kontrollerde, bazı yazılım firmalarının veri 

gönderimlerinin doğru olmasına dikkat etmeksizin, USS’de yer alan parametreler bazında gün sonu 

paketi ile manipüle edilmiş veri gönderimi yaptıkları saptanmış olup ilgililere gerekli uyarılar 

yapılmıştır.  

Bundan sonraki süreçte; 

1. Veri analiz ve izleme birimimizce sağlık tesisleri tarafından gönderilen gün sonu sayıları; 

MEDULA ve TSİM ile karşılaştırılacak, SBYS Minimum Veri Modeli (VEM) aracılığı ile 

sağlık tesisleri uzaktan ve yerinde denetlenecek olup çapraz kontroller yapılacaktır. 

2. Hileli araç ve/veya usuller kullanan ilgili yazılım üreticileri hakkında, 4735 sayılı Kamu 

İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 25 inci maddesi uyarınca işlem tesis etmeleri için 

kurumlara gerekli talimatlar verilecektir. 

Yazılım üreticilerinin, mağduriyet yaşamamaları adına yukarıda belirtilen hususları sözleşmesi 

olduğu tüm sağlık tesislerinde en geç 18.08.2017 tarihine kadar gözden geçirmeleri gerekmektedir. 

Gereğini rica ederim. 

  

 

                    Dr. M. Mahir ÜLGÜ 

                   Bakan a. 

   Genel Müdür V.  

      

 

     Dağıtım: 

     KTS’de kayıtlı SBYS üreticilerine                                                                                                      

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 927072d2-69a7-43b7-87d1-6a6912207af1 kodu ile erişebilirsiniz.

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

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

