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              663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri  

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 11 inci maddesi uyarınca, sağlık alanında 

kullanılan bilişim sistemleri ve iletişim teknolojileri ile ilgili ülke çapında politika, strateji ve 

standartları belirlemek,  sağlık bilişimi ve teknolojisi alanında çalışacak kamu ve özel hukuk 

tüzel kişileri ile gerçek kişilerin uyacakları kuralları belirlemek, uygulamak, gerektiğinde 

bunların yazılım ve ürünlerinin uygunluğuna karar vermek görevleri Sağlık Bilgi Sistemleri 

Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir. 

              Bu kapsamda 2015/17 sayılı “Sağlık Bilgi Sistemleri Uygulamaları” hakkında genelge 

hazırlanmış ve genelge 07.07.2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Genelgede yer alan 

5.1.10.Sağlık bilişimi uygulama yazılımlarının süreç, fonksiyon, güvenlik, ara yüz 

standartlarının ülkemiz şartları ve uluslararası standartlar çerçevesinde geliştirilmesi ve bu 

standartlara uygunluk denetim ve sertifikasyon çalışmalarının bir an evvel yapılması amacıyla 

mevcut ve yeni SBYS üreticilerinin; 

c. TS ISO/IEC 15504 - SPICE en az Level 2 ya da CMMI en az Level 3 belgesini en geç 

1    Temmuz 2017 tarihine, bu belgeyi alabilmek için uluslararası SPICE Baş Tetkikçisi’ 

ne (Competent Assessor) veya CMMI Baş Tetkikçisi’ ne (Lead Appraisal) sahip ve 

akredite kuruluşlardan herhangi birine başvuru yaptığını gösteren belgeyi ise en geç 1 

Temmuz 2016 tarihine kadar, 

Genel Müdürlüğe ibraz etmeleri gerekmektedir. Anılan tarihlere kadar bu belgeleri       

sağlamayan SBYS üreticileri Genel Müdürlüğün internet sayfasındaki pasif listeye alınacak, 

ilgili belgeleri ibraz edene kadar pasif listede kalacaktır. 

maddesi gereği SBYS üreticilerimizin “en az Level 2 seviyeli TS ISO/IEC 15504 – SPICE ya 

da en az Level 3 seviyeli CMMI” belgesini alabilmek için ilgili kuruluşa başvurduğunu gösteren 

belgeyi 01.07.2016 tarihine kadar resmi yazı ile tarafımıza göndermesi gerekmektedir. Bu 

belgeyi belirtilen tarihe kadar ibraz etmeyen SBYS üreticilerimiz, belgeyi ibraz edene kadar 

http://kayittescil.saglik.gov.tr  internet sayfasında pasif listede yer alacaktır. Üreticilerimizin 

mağdur olmaması için gerekli çalışmaların yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica 

ederim. 

                       

               Dr. M. Mahir ÜLGÜ 

                Genel Müdür V. 

                                                                                                         

     

DAĞITIM: 

-KTS’de kayıtlı SBYS üreticileri 

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden c9a22100-8899-4ec1-80f0-691ed19b2abe kodu ile erişebilirsiniz.

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

http://kayittescil.saglik.gov.tr/

