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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 

Müdürlüğüne verilmiştir. Bu kapsamda sağlık bilişimi alanında faaliyet gösteren tedarikçiler 

ile tüm kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının uyması gereken kurallar ve sağlık 

bilişimi konusunda izlenmesi gereken yol haritası 2015/17 sayılı Genelge’de detaylı 

açıklanmıştır. 

Bilindiği üzere 21-24 Mart 2017 tarihlerinde Antalya ilinde gerçekleştirilen Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Değerlendirme Çalıştayı kapsamında Hastane Bilgi Yönetim 

Sistemi (HBYS) Minimum Veri Modeli (VEM) denetimi yapılmış olup denetimde başarılı 

bulunan yazılım üreticileri VEM denetimini tamamlamışlardır.  

21-24 Mart 2017 tarihlerinde yapılan SBYS Değerlendirme Çalıştayı kapsamındaki 

VEM denetimine katılmamış yazılım üreticileri için Ankara ilinde 24-28 Nisan 2017 

tarihlerinde ikinci bir çalıştay düzenlenecek olup, 2. VEM Denetimi Çalıştayına HBYS 

firmalarının katılımı zorunludur. Yapılacak VEM Denetimi Çalıştay süreci dokümanı yazımız 

ekinde bulunmaktadır. Çalıştaya katılacak VEM konusunda uzman en fazla 2 (iki) teknik 

personelinizin isim ve iletişim bilgileri ile excel biçimindeki VEM’e ait referans kodlar 

tablosunun en geç 14 Nisan 2017 Cuma gününe kadar vem@saglik.gov.tr adresine 

gönderilmesi gerekmektedir. 

HBYS firmalarının 2. Çalıştaya herhangi bir tarih aralığına ait en az 30 (otuz) günlük 

müracaat ve bu müracaatlara ait tüm verileri (laboratuvar, radyoloji, fatura vb. tüm VEM 

modeli için) içeren veri tabanı yedeklerini veya veri tabanı yedeğinin tamamını okunabilir bir 

medya ortamında yanlarında getirmeleri, getirilecek olan verilerin eğer hizmet veriliyorsa 

Devlet Hastanesi, Eğitim Araştırma Hastanesi ve Üniversite Hastanesi gibi geniş kapsamlı bir 

sağlık kuruluşuna ait verilerden tercih edilmesi gerekmektedir. 

2. Çalıştaya katılmayan veya 2. Çalıştay kapsamında yapılan denetimde başarısız 

bulunan yazılım üreticilerinin 2015/17 sayılı Genelgenin 5.3 Denetim başlığı altında 

belirtilmiş olan maddelerine istinaden KTS’de pasif listeye alınarak Bakanlık bilgi 

sistemlerine erişimlerinin kapatılacağı hususunda;  

Gereğini rica ederim.                       

        Dr. M. Mahir ÜLGÜ 

      Bakan a. 

            Genel Müdür V. 

Ek: 

VEM Çalıştay Süreci      

Dağıtım: 

KTS’de Kayıtlı SBYS Firmaları      
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