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DAĞITIM YERLERİNE 

 

Bilindiği üzere Bakanlığımızca belirlenen standartlara uyum konusunda Genel 

Müdürlüğümüz tarafından Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) yazılımları denetlenmekte ve 

uygunluklarını ispatlayan SBYS yazılımı üreticileri https://kayittescil.saglik.gov.tr/  adresinde 

aktif listede yayımlanmaktadır. 2015/17 sayılı Genelge kapsamında sağlık tesisi idarelerinin, 

SBYS yazılımı hizmet alımlarında, teklif veren yazılım firmalarından, ihale dokümanlarında 

Kayıt ve Tescil Sisteminde (KTS) kayıtlı olduklarına dair belgeyi ibraz etmelerini istemeleri 

gerekmektedir. Buna ek olarak idarelerin, SBYS yazılım üreticilerinin KTS aktif listede olma 

durumlarını yukarıda verilen adres üzerinden kontrol etmeleri gerekmektedir. 

Genel Müdürlüğümüzce SBYS yazılımlarının tedarik süreçlerinde, il sağlık 

müdürlükleri ve sağlık kuruluşları tarafından, kılavuz kaynak olarak kullanılmak üzere asgari 

özelliklerin tanımlandığı “SBYS Alım Kılavuzu (SBYS-AK)” hazırlanmış olup söz konusu 

kılavuza ve eklerine https://sbsgm.saglik.gov.tr/ adresinden erişim sağlanabilmektedir. 

Tarafımıza iletilen geri bildirimlerden bazı SBYS hizmet alımı ihalelerinde SBYS 

yazılım üreticilerinden “Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) belgesi”, Digital Imaging 

and Communications in Medicine (DICOM) organizasyonu tarafından onaylanmış “DICOM 

Conformance belgesi” ya da yazılımların “Food and Drug Administration (FDA) veya CE 

onayları” vb. Bakanlığımızca talep edilmeyen belgelerin istenildiği görülmüştür.  

Yazılım ürünlerinin Bakanlığımızca belirlenen standartlara sahip olmalarının ispatı için 

SBYS yazılım üreticilerinden bahsi geçen belgelerin veya onayların ihale dosyasında 

istenmemesi, KTS yetki belgesinin mutlaka istenmesi, SBYS yazılım üreticisinin KTS aktif 

listede olma durumunun kontrol edilmesi ve ihale teknik şartnamelerinin SBYS-AK 

doğrultusunda hazırlanması hususunda; 

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim. 

 

                        Dr. M. Mahir ÜLGÜ  

            Bakan a. 

                            Genel Müdür V. 

 

 

Dağıtım: 

-81 İl Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğü) 

-KTS’de Kayıtlı SBYS Yazılım Üreticilerine 

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 2b8f641f-6117-43fe-a6bb-78590f57a114 kodu ile erişebilirsiniz.

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