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DAĞITIM YERLERİNE 

                                           

 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri  

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

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

belirlemek,  sağlık bilişimi ve teknolojisi alanında çalışacak kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile 

gerçek kişilerin uyacakları kuralları belirlemek, uygulamak, gerektiğinde bunların yazılım ve 

ürünlerinin uygunluğuna karar vermek görevleri Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’ne 

verilmiştir. Genel Müdürlüğümüze ulaşan yoğun vatandaş şikayetleri ile çoğu zaman aile hekimi 

ziyaretlerinin e-Nabız sistemi üzerinden görülemediği veya ziyaret bilgileri görüldüğü halde reçete ve 

laboratuvar sonuçlarına erişilemediği tarafımıza iletilmiştir. Bu kapsamda aile hekimlerine hizmet 

vermekte olduğunuz yazılımlarınızda; 

1- Muayene verileri girilmeden aşı ve izlem ekranlarının açılmaması,  

2- Aile hekimi tarafından Aile Hekimliği Bilgi Sistemine (AHBS) girilen e-reçete, muayene, 

ilaç, gebe izlem vb. gibi bilgilerin aile hekimlerinin onayı aranmaksızın en geç iki saat 

içerisinde Sağlık.Net Online sistemine gönderilmesi, 

3-  Aile hekimleri tarafından daha önceden Sağlık.Net Online sistemine gönderilmiş veriler 

üzerinde güncelleme yapılması durumunda en geç iki saat içerisinde güncellenmiş veri 

paketinin sisteme gönderilmesi, 

4- Aile hekimleri tarafından halk sağlığı merkez laboratuvarları ve varsa kullanılan ortak 

laboratuvarda yaptırılan tahlil veya tetkiklere ait sonuçların AHBS yazılım firmaları 

tarafından en geç iki saat içerisinde Sağlık.Net Online sistemine gönderilmesi 

sağlanmalıdır.  

 Sahada yapılan kontrollerde, Kayıt Tescil Sistemi (KTS) tarafından yapılan firma 

denetlemelerinde veya herhangi bir şikâyet üzerine yapılacak olan incelemeler sonucunda yukarıda 

belirtilen düzenlemelerin AHBS yazılımlarınıza yansıtılmadığının tespit edilmesi durumunda, 2015/17 

sayılı Genelgenin 5. 3 Denetim başlığı altında belirtilmiş olan maddelerine istinaden ilgili firmaların 

KTS’de pasif listeye alınarak Sağlık.Net ve Sağlık.Net Online Sistemlerine erişimlerinin kapatılacağı 

hususunda; 

 Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.  

 

                                                        Dr. M. Mahir ÜLGÜ 

    Genel Müdür V. 
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