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DAĞITIM YERLERİNE 

İlgi: 27.10.2015 tarihli ve 75730711-700-E.90 sayılı yazımız. 

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. 

İlgi yazımızda, Karar Destek Sistemleri (KDS) gibi sistemlerde analiz amaçlı veri 

sorgulamalarının Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Veri Aktarım Modeli (VEM) 

üzerinden yapılabileceği ifade edilmiştir. Buna ek olarak KDS’lerde VEM’in standart olarak 

kullanılması, VEM görüntülerinde (view) oluşabilecek mükerrerliğin ve oluşabilecek gereksiz 

iş yükünün önlenmesi için SBYS yazılımı üreten firmalardan herhangi bir görüntü 

oluşturmalarının istenmemesi ancak gerekli durumlarda güvenlik, gizlilik ve performans 

ilkelerine riayet etmek suretiyle sadece okuma yetkisi (read-only) verilerek VEM 

görüntülerine erişim sağlanması ve eksikliği saptanan veriler için yeni VEM görüntü 

isteklerinin Genel Müdürlüğümüze bildirilmesinin gerekliliğine değinilmiştir.  

Tarafımıza yapılan geri bildirimlerde KDS sistemlerinde analiz amaçlı kullanılmak 

üzere SBYS yazılımı üreten firmalardan görüntü oluşturmalarının veya KDS Hizmet Alımı 

yapmak suretiyle SBYS firmalarından hizmet alımı yaptıkları KDS’ye entegre olmalarının 

istenildiği görülmektedir. Bu durumlar mükerrer görüntülere ve entegrasyonlarda mükerrer 

veri gönderimine sebebiyet vermekte ve gereksiz iş yüküne neden olmaktadır.    

Birlik genelinde veya sağlık tesisi özelinde KDS kullanılmasının istenmesi durumunda 

KDS için gerekli verilerin, 2015/17 sayılı Genelge’ye istinaden her sağlık tesisinde 

oluşturulan VEM görüntüleri aracılığı ile güvenli ortamda doğrudan alınması ve web servis 

ile veri toplanmasına yönelik çalışmaların Genel Müdürlüğümüz bilgisi ve izni dışında 

yapılmaması hususunda; 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim. 

    Dr. M. Mahir ÜLGÜ  

            Bakan a. 

        Genel Müdür V.                                                                                                    
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