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GİRİŞ 

 

 Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimi ve kullanımın yaygınlaşmasıyla, hastanelerde üretilen sağlık 

verilerinin elde edilmesi, saklanması ve gerektiğinde kolaylıkla erişilebilir olabilmesi hususu, sağlık hizmetini 

alan vatandaşlar, sağlık hizmetini sunan sağlık yöneticileri ve sağlıkla ilgili politikalar belirleyen yöneticiler 

açısından oldukça önemli bir konu haline gelmiştir. İnternet hızının ve kullanımının giderek arttığı göz önüne 

alındığında, bilgiye erişmek için bekleme süreleri saliseler mertebesinde azalmıştır. Elde edilmek istenen bilgi 

sağlık bilgisi olduğunda bilgiye erişim hızının yanı sıra bilginin doğruluğu kavramı da üzerinde titizlikle 

durulması gereken ciddi bir mesele haline gelmiştir. Güvenilir sağlık bilgisini hem vatandaşlarımıza hem de 

politika üretenlere ulaştırmada şüphesiz en önemli paydaş sistem günümüzde her sağlık kuruluşunda faaliyet 

gösteren Sağlık Bilgi Yönetim Sistemleridir (SBYS). SBYS, sağlık kuruluşlarının mal ve hizmet üretimi 

esnasında oluşan mali, idari ve tıbbi süreçlerin öngörülen biçimde yürütülmesini sağlamak amacıyla 

kullanılan yazılım ve donanımların tümünü kapsayan, hastanelerin yönetsel, mali ve hizmet verimliliği ile 

ilgili yararları için tasarlanmış, verilerin bir veri tabanında tutulduğu, yetkilendirilmiş kullanıcıların kendine 

uygun ara yüzlerle verilere ulaşabildiği bilgi sistemleridir. 

Sağlık kurumlarında SBYS yazılımlarının değişmesi durumunda sağlık kurumlarında yeni çalışacak 

SBYS firması için sağlık kurumlarının çalıştığı bir önceki SBYS firmasının ilgili kuruma ait tüm verilerini 

kendi sistemine aktarmasını gerektiren bir süreç başlamaktadır. Veri aktarımının mümkün olan en kısa sürede 

ve doğrulukta yapılması sağlık verilerinin güvenilirliği açısından son derece önemlidir. Ancak ne kadar 

düzgün ve doğru tasarlanmış olsa da SBYS’ler arasında yapılan veri aktarımı esnasında veri kayıplarının 

olduğu veya bu işlemin günlerce sürdüğü bilinmektedir. Bu zorlukların yaşanmasındaki en temel etken ise 

her SBYS’nin farklı veri tabanı tasarımına sahip olmasıdır. Bu farklılık ancak veri tabanlarında kullanılan 

temel alanların standartlaştırılmasıyla veya ortak tablo ve alan adlarını gösteren görüntüler (View) 

oluşturularak ortadan kalkacaktır. Bu sayede veri teslimleri esnasında SBYS firmaları verinin kendilerine 

hangi standartlarda ve hangi formatta geleceğini bilecekler ve her firma için hazırlamak zorunda oldukları 

veri aktarım uygulaması yerine standart bir model üzerinden çalışabileceklerdir. 

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından, sağlık hizmetinin vatandaşa 

sunumunda önemli bir role sahip SBYS firmalarına veri aktarım süreçlerinde destek olmak, SBYS’ler 

arasındaki veri aktarımı işleminde oluşabilecek veri kayıplarını mümkün olabildiğince önlemek, veri 

aktarımını kolaylaştırmak, bu süreci en hızlı şekilde sonuçlandırmak ve özellikle SBYS veri tabanı 

tasarımlarında standart bir yapı (model) oluşturmak amaçları ile “Veri Aktarım Modeli” (VEM) geliştirilmiş 

ve SBYS yazılım firmalarının kullanımına sunulmuştur. 
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Veri Modeli Görüntü (View) Tanımları 

 

Adı  VEM görüntülerinin ad bilgisini ifade eder. 

Oluşturulma Tarihi VEM görüntülerinin oluşturulduğu tarih bilgisini ifade eder. 

Kapsam VEM görüntülerinin kapsam bilgisini ifade eder. 

Hash Fonksiyonu 

Hash fonksiyonu, değişken uzunluklu veri kümelerini, sabit uzunluklu veri kümelerine 

haritalayan algoritma veya alt programdır. VEM için Hash fonksiyonu; Veri modelindeki 

görüntülerin adı ve görüntülerdeki kolonların ada göre sıralanmış halini ifade etmektedir. 

  

Oracle Sql Örneği: 

select md5hash(:viewname||','||column_name) from ( 

selectlistAGG(column_name,',') WITHIN GROUP (ORDER BY 

COLUMN_NAME) column_namefrom ( 

selectcolumn_namefromuser_tab_columns wheretable_name = 

:viewnameorderbycolumn_name) ) 

Örneğin; 

VEM_HASTA için Hash yapısı: DA42528DB7B4A0C020F67E463C1FEBDF 

Veri Modeli Elemanı 

Alan Adı 

Veri Modeli’nin içinde yer alan veri elemanlarının SBYS veri tabanı görüntülerinde 

kullanılması gereken “Alan Adı” bilgisini ifade eder. 

Veri Tipi 

Veri elemanını betimleyen bir sembol, karakter veya diğer tanımlama tipleridir.  

Bu tipler; AlfaNümerik, Dizi, GerçekSayı, TamSayı, BLOB, CLOB, Rapor Formatı, Tarih 

ve TarihSaat' tir.  

Rapor formatları RTF formatında yazılmalıdır. 

Tarih formatı "GG.AA.YYYY", TarihSaat formatı "GG.AA.YYYY SS:DD:SS", şeklinde 

gösterilmelidir. Tarih ve TarihSaat formatları veri tabanı yönetim sisteminin Tarih, TarihSaat 

formatlarında olmalıdır. 

Açıklama Veri modeli elemanlarının alan adı açıklamalarını ifade etmektedir.  

İlişkisel Alan ve Ek 

Açıklama 

Açıklamaları 

VEM görüntülerinde (view) kullanılan veri elemanlarının, ilişkili olduğu görüntü (view) veya 

Referans Kodlar Tablosunda bulunan veri elemanlarına ilişkin yapılan açıklamaları ifade 

etmektedir.  

SBYS 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi’ni ifade etmektedir. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi, 

Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi, Radyoloji Bilgi Yönetim Sistemi, Ağız ve Diş Sağlığı 

Bilgi Yönetim Sistemi gibi sistemlerin tümüne verilen isimdir.  

MKYS Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi’ni ifade etmektedir. 

SKRS (Sağlık 

Kodlama Referans  

Sunucusu) 

Sağlık bilişiminde kullanılan tüm kodlama ve sınıflama sistemlerini bir araya getirerek ortak 

bir kodlama standardı oluşturulması amacı ile Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü 

tarafından geliştirilen sistemdir.  

Referans Kodlar 

Tablosu 

SBYS’ de tutulan idari, mali vb. verilere ilişkin bir veri standardı bulunmayan ve SKRS’de 

bir kodlama standardı bulunan verilerin, kodların ve değerlerin SBYS tarafından yazılacağı 

tablodur. 
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KURALLAR 

1. Bir önceki SBYS sistemi, sözleşme bitiminden sonra, bir terminalde, tüm özellikleriyle, veri girişine 

tamamen kapalı olacak şekilde ilk 15 gün açık bırakılacaktır.  

2. SBYS yazılım firmaları oluşturdukları görüntülerin sorgu cümlelerinin görünürlüğünü 

kapatmayacaklardır. 

3. Veri tabanında tutulmayan görüntüler veya alanlar NULL olarak doldurulmalıdır.  

4. VEM’de tanımlanmış tüm veriler için, vem.saglik.gov.tr adresinde zorunluluk durumu “Hayır” 

olarak belirtilmişse bile eğer söz konusu veriler SBYS veri tabanında var ise VEM ile 

görüntülenebilmelidir.  

5. VEM Doküman ve Veri Tabanı Analiz Programı Kullanım Kılavuzunda yer alan kurallar dikkate 

alınmalıdır.  

 
  

REFERANS KODLAR TABLOSU 

Veri Elemanı Adı Veri Tipi Açıklama 

REFERANS_KODU A() (*) SBYS tarafından oluşturulan ya da oluşturulacak Referans Kodudur 

(ID). 

KOD_TURU A() (*) SBYS tarafından sabit olarak kullanılan verilerin alan adıdır. 

REFERANS_ADI A() SBYS tarafından oluşturulan ya da oluşturulacak Referans adı bilgisidir.  

SKRS_KODU A() SKRS kod sisteminden seçilen ve ilgili koda karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin ADRES_TIPI için SKRS’den “Adres Tipi” alanına karşılık gelen 

değer bilgisi yazılacaktır. 

MEDULA_KODU A() MEDULA sisteminden alınan değer bilgisidir. 

MKYS_KODU A() MKYS sisteminden alınan değer bilgisidir. 

TIG_KODU A() Teşhisle İlişkili Gruplar (Diagnosis Related Group) kod bilgisidir. 

* Bu görüntüye özel tekillik kısıtlaması bulunmakta olup tekil yapının REFERANS_KODU ve KOD_TURU ile 

birlikte oluşturulması gerekmektedir. 

 

ÖRNEK REFERANS KODLAR TABLOSU 

REFERANS

_KODU 
KOD_TURU REFERANS_ADI SKRS_KODU 

MEDULA_

KODU 
MKYS_KODU TIG_KODU 

X Cinsiyet Erkek 1 E   

Y Cinsiyet Kadın 2 K   

A Adres Tipi Sürekli ikamet adresi 1    

B Adres Tipi Geçici ikamet adresi 2    

C Adres Tipi İş adresi 3    

D Adres Tipi Okul adresi 4    

E Adres Tipi Velisinin/yakınının 

adresi 

5    

F Adres Tipi Olayın gerçekleştiği 

adres 

6    
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VEM 2.0 SÜRÜM NOTLARI  

 

No Yapılan Değişiklik Bilgisi 

1.  VEM 2.0 Sürümünde; 

 VEM_SILINEN_KAYITLAR 

 VEM_ASI_BILGISI 

 VEM_BASVURU_YEMEK 

 VEM_BEBEK_COCUK_IZLEM 

 VEM_BILDIRIMI_ZORUNLU  

 VEM_COCUK_DIYABET 

 VEM_DIYABET 

 VEM_DOKTOR_MESAJI 

 VEM_EVDE_SAGLIK_IZLEM 

 VEM_GEBE_IZLEM 

 VEM_GETAT 

 VEM_HASTA_ADLI_RAPOR  

 VEM_HASTA_FOTOGRAF  

 VEM_HASTA_GIZLILIK  

 VEM_HASTA_NOTLARI 

 VEM_HASTA_SEANS 

 VEM_HASTA_TIBBI_BILGI  

 VEM_HASTA_UYARI  

 VEM_HASTA_VENTILATOR  

 VEM_HASTA_VITAL_FIZIKI_BULGU 

 VEM_HEMSIRE_BAKIM  

 VEM_HEMOGLOBINOPATI 

 VEM_ILAC_UYUM  

 VEM_INTIHAR_IZLEM 

 VEM_KADIN_IZLEM 

 VEM_KLINIK_SEYIR  

 VEM_KUDUZ_IZLEM 

 VEM_KURUL_ASKERI 

 VEM_KURUL_ENGELLI 

 VEM_LOHUSA_IZLEM 

 VEM_MADDE_BAGIMLILIGI 

 VEM_NOBETCI_PERSONEL_BILGISI 

 VEM_OBEZITE_IZLEM 

 VEM_OPTIK_RECETE  

 VEM_ORTODONTI_ICON_SKOR  

 VEM_PERSONEL_BAKMAKLA_YUKUMLU  

 VEM_PERSONEL_BANKA  

 VEM_PERSONEL_BORDRO_SONDURUM  

 VEM_PERSONEL_EGITIM  

 VEM_PERSONEL_GOREVLENDIRME  

 VEM_PERSONEL_ODUL_CEZA  

 VEM_PERSONEL_OGRENIM  

 VEM_RISK_SKORLAMA  

 VEM_RISK_SKORLAMA_DETAY  

 VEM_STERILIZASYON_CIKIS 

 VEM_STERILIZASYON_GIRIS  

 VEM_STERILIZASYON_PAKET 

 VEM_STERILIZASYON_PAKET_DETAY 

 VEM_STERILIZASYON_SET 

 VEM_STERILIZASYON_SET_DETAY 

 VEM_STERILIZASYON_STOK_DURUM 

 VEM_STERILIZASYON_YIKAMA 
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 VEM_STOK_EHU_TAKIP  

 VEM_STOK_ISTEK  

 VEM_STOK_ISTEK_HAREKET 

 VEM_STOK_ISTEK_UYGULAMA 

 VEM_SYS_PAKET 

 VEM_TETKIK_REFERANS_ARALIK  

 VEM_TIBBI_ORDER  

 VEM_TIBBI_ORDER_DETAY 

İsimleri ile yeni görüntüler oluşturulmuştur. 

2.  VEM 2.0 Sürümünde; 

 VEM_FATURA_DETAY  

 VEM_KURUL_TANI  

 VEM_STERILIZAYON 

görüntüleri silinmiştir.  

3.  Tarih ve TarihSaat formatlarının VEM’deki gösterim şekli değiştirilmiştir. Gösterim şekline ilişkin açıklama 

bilgisi “Veri Modeli Görüntü Tanımları” başlıklı tabloda yer almaktadır. 

4.  Tüm görüntülerde GUNCELLEME_TARIHI veri elemanının adı GUNCELLEME_ZAMANI olarak 

değiştirilmiştir. 

5.  Tüm görüntülerde GUNCELLEME_ZAMANI veri elemanının veri tipi “TarihSaat” olarak güncellenmiştir. 

6.  Kontrol ve VEM_SILINEN_KAYITLAR görüntüleri hariç olmak üzere tüm görüntülere KAYIT_ZAMANI 

veri elemanı eklenmiştir. (KONTROL görüntüleri hariç) 

7.  SOYAD veri elemanı, bulunduğu tüm görüntülerde SOYADI olarak güncellenmiştir. 

8.  VEM_AMELIYAT 

Görüntüsüne; 

 HASTA_KODU 

 ANESTEZI_NOTU 

 ANESTEZI_BASLAMA_ZAMANI 

 ANESTEZI_BITIS_ZAMANI veri elemanları eklenmiştir. 

9.  VEM_AMELIYAT_EKIP 

Görüntüsünde bulunan; 

 PERSONEL_GOREV veri elemanının adı AMELIYAT_PERSONEL_GOREV olarak 

güncellenmiştir. 

10.  VEM_AMELIYAT_ISLEM 

Görüntüsünde bulunan; 

 EURO_BILGISI veri elemanının adı EUROSCORE olarak güncellenmiştir. 

11.  VEM_ANLIK_YATAN_HASTA 

Görüntüsüne; 

 HASTA_KODU veri elemanı eklenmiştir. 

Görüntüden; 

 EKLEYEN_KULLANICI_KODU 

 GUNCELLEME_ZAMANI 

 GUNCELLEYEN_KULLANICI_KODU veri elemanları silinmiştir. 

12.  VEM_ANTIBIYOTIK_SONUC  

Görüntüsüne; 

 ZON_CAPI veri elemanı eklenmiştir. 

Görüntüsünde bulunan; 

 ANTIBIYOTIK_ACIKLAMA veri elemanının adı ACIKLAMA olarak güncellenmiştir. 

13.  VEM_BAKTERI_SONUC  

Görüntüden; 

 ZONE_CAPI veri elemanı silinmiştir. 

Görüntüsünde bulunan; 

 BAKTERI_ACIKLAMA veri elemanının adı ACIKLAMA olarak güncellenmiştir. 
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14.  VEM_BASVURU_TANI 

Görüntüsüne; 

 HASTA_KODU 

 KURUL_RAPOR_KODU veri elemanları eklenmiştir. 

Görüntüden; 

 RECETE_NUMARASI veri elemanı silinmiştir. 

Görüntüsünde bulunan; 

 TANI_TIPI veri elemanının adı TANI_TURU olarak güncellenmiştir.  

15.  VEM_BILDIRIM_ZORUNLU 

Görüntüsüne; 

 INTIHAR_GIRISIMI_GECMISI veri elemanı eklenmiştir. 

16.  VEM_BIRIM  
Görüntüsünde bulunan;  

 BIRIM_TURU_KODU veri elemanının adı BIRIM_TURU olarak güncellenmiştir.  

17.  VEM_CIHAZ  
Görüntüsünde bulunan; 

 MODEL veri elemanının adı CIHAZ_MODELI 

 MARKA veri elemanının adı CIHAZ_MARKASI olarak güncellenmiştir.  

18.  VEM_DIS_TAAHHUT 

Görüntüsüne; 

 HASTA_KODU 

 IL_KODU 

 ILCE_KODU veri elemanları eklenmiştir. 

Görüntüden; 

 IL_PLAKA_NUMARASI 

 ILCE veri elemanları silinmiştir. 

Görüntüsünde bulunan; 

 TELEFON veri elemanının adı TELEFON_NUMARASI 

 TAAHHUT_NUMARASI veri elemanının adı DIS_TAAHHUT_NUMARASI 

 TAKIP_NUMARASI veri elemanının adı SGK_TAKIP_NUMARASI olarak güncellenmiştir. 

19.  VEM_DISPROTEZ 

Görüntüsüne; 

 DISPROTEZ_IS_TURU_ALT_KODU  

 RPT_ZAMANI 

 RPT_EDEN_PERSONEL_KODU 

 BARKOD_ZAMANI 

 DISPROTEZ_RENGI 

 DIS_BOYUT_BILGISI 

 DISPROTEZ_ACIKLAMA veri elemanları eklenmiştir. 

Görüntüden; 

 BARKOD_TARIHI 

 ODENDI 

 LAB_ACIKLAMA 

 OLÇU_LABA_GONDERILDI_ZAMAN 

 OLÇU_ALINDI ZAMAN veri elemanları silinmiştir. 

Görüntüsünde bulunan; 

 PARCA_SAYISI 

 DISPROTEZ_AYAK_SAYISI  

 DISPROTEZ_GOVDE_SAYISI veri elemanlarının veri tipi “TamSayı” olarak güncellenmiştir. 

 ISLEM_TARIHI veri elemanının adı DISPROTEZ_BASLAMA_TARIHI  

 IS_TURU_KODU veri elemanının adı DISPROTEZ_IS_TURU_KODU  

 AYAK_SAYISI veri elemanının adı DISPROTEZ_AYAK_SAYISI  

 GOVDE_SAYISI veri elemanının adı DISPROTEZ_GOVDE_SAYISI  

 LABORATUVAR_BIRIM_KODU veri elemanının adı DISPROTEZ_BIRIM_KODU 

 KASIK_TURU veri elemanının adı DISPROTEZ_KASIK_TURU olarak güncellenmiştir. 
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20.  VEM_DISPROTEZ_DETAY  

Görüntüsüne; 

 DISPROTEZ_IS_TURU_ASAMA_KODU 

 FIRMA_KODU 

 PLANLANAN_BITIS_TARIHI 

 ASAMA_RPT_ZAMANI 

 ASAMA_RPT_SEBEBI 

 RPT_ONAY_DURUMU 

 ASAMA_RPT_KULLANICI_KODU veri elemanları eklenmiştir. 

Görüntüden; 

 IS_TURU_ALT_KODU 

 SARTNAME 

 OLCU_RET_TARIHI 

 OLCU_RET_SEBEBI 

 OLCU_RET_KULLANICI_KODU  

 ASAMA_RPT_ONAY veri elemanları silinmiştir. 

Görüntüsünde bulunan; 

 PLAN_ZAMANI veri elemanının adı DISPROTEZ_PLANLAMA_ZAMANI 

 BITIS_ZAMANI veri elemanının adı DISPROTEZ_ASAMA_BITIS_ZAMANI  

 FIRMA_ALIM_ZAMANI veri elemanının adı FIRMA_DISPROTEZ_ALIM_ZAMANI 

 ONAY_ZAMANI veri elemanının adı DISPROTEZ_ASAMA_ONAY_ZAMANI olarak 

güncellenmiştir.  

21.  VEM_DOGUM 

Görüntüsüne; 

 DOGUM_NOTU 

 BABA_TC_KIMLIK_NUMARASI veri elemanları eklenmiştir. 

22.  VEM_DOGUM_DETAY 

Görüntüsüne; 

 APGAR_NOTU 

 PROGNOZ_BILGISI 

 SURMATURE_BILGISI 

 K_VITAMINI_UYGULANMA_DURUMU  

 BEBEGIN_HEPATIT_ASI_DURUMU 

 YENIDOGAN_ISITME_TARAMA_DURUMU  

 ILK_BESLENME_ZAMANI 

 TOPUK_KANI 

 TOPUK_KANI_ALINMA_ZAMANI 

 BEBEK_ADI veri elemanları eklenmiştir. 

Görüntüsünde bulunan; 

 YASAM_DURUMU veri elemanının adı BEBEGIN_YASAM_DURUMU 

 SEZERYAN_NEDENI veri elemanının adı SEZARYEN_ENDIKASYONLAR olarak 

güncellenmiştir. 

 BOY 

 AGIRLIK 

 BAS_CEVRESI 

 APGAR_1 

 APGAR_5 

 DOGUM_SIRASI 

 GOGUS_CEVRESI veri elemanlarının veri tipi “TamSayı” olarak güncellenmiştir. 

23.  VEM_EK_ODEME  

Görüntüsünde bulunan; 

 SAKATLIK_INDIRIMI veri elemanının adı ENGELLILIK_INDIRIM_ORANI 

 HESAPLAMA_TURU veri elemanının adı HESAPLAMA_YONTEMI 

 MAAS_DERECE veri elemanının adı MAAS_DERECESI 

 MAAS_KADEME veri elemanının adı MAAS_KADEMESI  

 MAAS_GOSTERGE veri elemanının adı MAAS_GOSTERGESI olarak güncellenmiştir. 
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 AYLIK_TUTARI 

 OZEL_HIZMET_TUTARI 

 EK_GOSTERGE_TUTARI 

 YAN_ODEME_TUTARI 

 DOGU_TAZMINATI_TUTARI 

 EK_ODEME_MATRAHI 

 BASKA_KURUMDAKI_EKODEME_TUTARI 

 DSSO_TUTARI veri elemanlarının veri tipi “GerçekSayı” olarak güncellenmiştir. 

 ENGELLILIK_INDIRIM_ORANI veri elemanının veri tipi “TamSayı” olarak güncellenmiştir. 

 

24.  VEM_EK_ODEME_DETAY 

Görüntüsüne; 

 OZELLIKLI_ISLEM_PUANI veri elemanı eklenmiştir. 

Görüntüsünde bulunan; 

 KADRO_KAT_SAYISI veri elemanının adı KADRO_KATSAYISI 

 ACGK veri elemanının adı AKTIF_CALISILAN_GUN_KATSAYISI olarak güncellenmiştir. 

 GOREV_NUMARASI ve Puan ve Katsayı bilgisi içeren tüm veri elemanlarının veri tipi 

“GerçekSayı” olarak güncellenmiştir. 

 

25.  VEM_EK_ODEME_DONEM  

Görüntüsüne; 

 OZELLIKLI_ISLEM_PUAN_TOPLAMI veri elemanı eklenmiştir. 

Görüntüsünde bulunan; 

 ACGK_TOLAMI veri elemanının adı ACGK_TOPLAMI 

 DONEM_YIL veri elemanının adı YIL 

 DONEM_AY veri elemanının adı AY 

 DAGITILACAK_TUTAR veri elemanının adı DAGITILACAK_EKODEME_TUTARI olarak 

güncellenmiştir. 

 GIRISIMSEL_ISLEM_PUAN_TOPLAMI ve ACGK_TOPLAMI veri elemanlarının veri tipi 

“TamSayı” olarak güncellenmiştir. 

 DAGITILACAK_EKODEME_TUTARI 

 EK_ODEME_KATSAYISI 

 HASTANE_PUAN_ORTALAMASI veri elemanlarının veri tipi “GerçekSayı” olarak 

güncellenmiştir. 

26.  VEM_FATURA 

Görüntüsüne; 

 HASTA_KODU 

 FATURA_TURU 

 BUTCE_KODU veri elemanları eklenmiştir. 

Görüntüsünde bulunan; 

 FATURA_KURUM_KODU veri elemanının adı FATURA_KESILEN_KURUM_KODU olarak 

güncellenmiştir. 

 FATURA_TUTARI veri elemanının veri tipi “GerçekSayı” olarak güncellenmiştir. 

27.  VEM_FIRMA 

Görüntüsünde bulunan; 

 TELEFON veri elemanının adı TELEFON_NUMARASI olarak güncellenmiştir. 

28.  VEM_GRUP_UYELIK  

Görüntüsüne; 

 EKLEYEN_KULLANICI_KODU 

 GUNCELLEME_ZAMANI 

 GUNCELLEYEN_KULLANICI_KODU veri elemanları eklenmiştir. 
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29.  VEM_HASTA  

Görüntüsüne; 

 KIMLIKSIZ_HASTA_BILGISI 

 BEYAN_DOGUM_TARIHI 

 BABA_TC_KIMLIK_NUMARASI 

 ANNE_HASTA_KODU 

 BABA_HASTA_KODU 

 MUAYENE_ONCELIK_SIRASI veri elemanları eklenmiştir. 

Görüntüden; 

 YABANCI_HASTA_TURU veri elemanı silinmiştir. 

Görüntüsünde bulunan; 

 ANNE_KIMLIK_NUMARASI veri elemanının adı ANNE_TC_KIMLIK_NUMARASI olarak 

güncellenmiştir. 

 DOGUM_SIRASI veri elemanının veri tipi “TamSayı” olarak güncellenmiştir. 

30.  VEM_HASTA_ARSIV 

Görüntüsüne; 

 ESKI_ARSIV_NUMARASI veri elemanı eklenmiştir. 

Görüntüsünde bulunan; 

 DEFTER_TURU veri elemanının adı ARSIV_DEFTER_TURU 

 ARSIV_GIRIS_TARIHI veri elemanının adı ARSIV_ILK_GIRIS_TARIHI olarak güncellenmiştir. 

31.  VEM_HASTA_ARSIV_HAREKET görüntüsünün adı VEM_HASTA_ARSIV_DETAY olarak 

güncellenmiştir. 

 

32.  VEM_HASTA_ARSIV_DETAY  

Görüntüsüne; 

 HASTA_KODU veri elemanı eklenmiştir. 

Görüntüsünde bulunan; 

 HASTA_ARSIV_HAREKET_KODU veri elemanının adı HASTA_ARSIV_DETAY_KODU 

 ALAN_BIRIM_KODU veri elemanının adı DOSYA_ALAN_BIRIM_KODU 

 ALINDIGI_ZAMAN veri elemanının adı DOSYANIN_ALINDIGI_ZAMAN  

 ALAN_KULLANICI_KODU veri elemanının adı DOSYA_ALAN_PERSONEL_KODU 

 VEREN_BIRIM_KODU veri elemanının adı DOSYA_VEREN_BIRIM_KODU 

 VERILDIGI_ZAMAN veri elemanının adı DOSYANIN_VERILDIGI_ZAMAN 

 VEREN_KULLANICI_KODU veri elemanının adı DOSYA_VEREN_KULLANICI_KODU olarak 

güncellenmiştir. 
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33.  VEM_HASTA_BASVURU 

Görüntüsüne; 

 MUAYENE_ONCELIK_SIRASI  

 GEBLIZ_BILDIRIM_NUMARASI  

 OLAY_AFET_KODU  

 HAYATI_TEHLIKE_DURUMU  

 ASISTAN_HEKIM_KODU  

 HEKIM_BASVURU_NOTU 

 AMBULANS_TAKIP_NUMARASI  

 AMBULANS_PLAKA_NUMARASI 

 SYS_REFERANS_NUMARASI  

 CIKIS_VEREN_HEKIM_KODU  

 YABANCI_HASTA_TURU 

 GELDIGI_ULKE_KODU  

 GENCLIK_SAGLIGI_ISLEMLERI 

 DIYABET_EGITIMI  

 DIYABET_KOMPLIKASYONLARI veri elemanları eklenmiştir. 

Görüntüsünde bulunan; 

 PROTOKOL_NUMARASI veri elemanının adı BASVURU_PROTOKOL_NUMARASI  

 KABUL_ZAMANI veri elemanının adı HASTA_KABUL_ZAMANI 

 SEVK_GELIS_TANISI veri elemanının adı SEVK_TANISI 

 BASVURU_DURUM veri elemanının adı BASVURU_DURUMU 

 KLINIK_BIRIM_KODU veri elemanının adı BIRIM_KODU  

 TRIAJ_BILGISI veri elemanının adı TRIAJ_KODU 

 AMBULANSLA_GELIS_DURUMU veri elemanının adı ARAC_TURU olarak güncellenmiştir. 

 GUNLUK_SIRA_NUMARASI veri elemanının veri tipi “TamSayı” olarak güncellenmiştir. 

34.  
VEM_HASTA_BORC 

Görüntüden; 

 EKLEYEN_KULLANICI_KODU 

 GUNCELLEME_ZAMANI 

 GUNCELLEYEN_KULLANICI_KODU veri elemanları silinmiştir. 

Görüntüsünde bulunan; 

 ODENEN_BORC 

 TOPLAM_BORC 

 KALAN_BORC veri elemanlarının veri tipi “GerçekSayı” olarak güncellenmiştir. 

35.  VEM_HASTA_DIS 

Görüntüsüne; 

 HASTA_KODU 

 CENE_BOLGESI_DISLERI 

 DISPROTEZ_KODU veri elemanları eklenmiştir. 

Görüntüsünde bulunan; 

 DIS_DURUMU veri elemanının adı MEVCUT_DIS_DURUMU olarak güncellenmiştir. 

 

36.  VEM_HASTA_EPIKRIZ 

Görüntüsüne; 

 HASTA_KODU veri elemanı eklenmiştir. 

Görüntüsünde bulunan; 

 EPIKRIZ_BILGISI_BASLIK veri elemanının adı EPIKRIZ_BASLIK_BILGISI olarak 

güncellenmiştir. 

 

37.  VEM_HASTA_HIZMET  

Görüntüsüne; 

 HASTA_KODU 

 TIBBI_ISLEM_PUAN_BILGISI 

 TARAF_BILGISI 

 SYS_REFERANS_NUMARASI 
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 FATURA_KODU 

 ISBT_UNITE_NUMARASI 

 ISBT_BILESEN_NUMARASI  

 FATURA_TUTARI veri elemanları eklenmiştir. 

Görüntüden; 

 FATURA_EDEN_PERSONEL_KODU veri elemanı silinmiştir. 

Görüntüsünde bulunan; 

 ONAYLAYAN_PERSONEL_KODU veri elemanının adı ONAYLAYAN_HEKIM_KODU 

 GERCEKLESME_ZAMANI veri elemanının adı ISLEM_GERCEKLESME_ZAMANI 

 CIHAZ_NUMARASI veri elemanının adı CIHAZ_KUNYE_NUMARASI 

 ADET veri elemanının adı HIZMET_ADETI olarak güncellenmiştir. 

 HIZMET_ADETI 

 FATURA_ADET 

 HASTA_TUTARI 

 KURUM_TUTARI 

 MEDULA_TUTARI veri elemanlarının veri tipi “GerçekSayı” olarak güncellenmiştir. 

 MEDULA_OZEL_DURUM veri elemanının veri tipi “Dizi[]” olarak güncellenmiştir. 

38.  VEM_HASTA_ILETISIM 

Görüntüsüne; 

 BUCAK_KODU 

 KOY_KODU 

 MAHALLE_KODU 

 DIS_KAPI_NUMARASI 

 IC_KAPI_NUMARASI 

 IS_TELEFONU veri elemanları eklenmiştir. 

Görüntüsünde bulunan; 

 BEYAN_ADRES veri elemanının adı BEYAN_ADRESI olarak güncellenmiştir. 

39.  VEM_HASTA_MALZEME 

Görüntüsüne; 

 HASTA_KODU 

 MALZEME_ADETI 

 FATURA_KODU 

 SYS_REFERANS_NUMARASI  

 FATURA_TUTARI veri elemanları eklenmiştir. 

Görüntüden; 

 FATURA_EDEN_PERSONEL_KODU veri elemanı silinmiştir. 

Görüntüsünde bulunan; 

 GERCEKLESME_ZAMANI veri elemanının adı ISLEM_GERCEKLESME_ZAMANI 

 DONOR_KODU veri elemanının adı ALLOGREFT_DONOR_KODU olarak güncellenmiştir. 

 FATURA_ADET 

 HASTA_TUTARI 

 KURUM_TUTARI 

 MEDULA_TUTARI veri elemanlarının veri tipi “GerçekSayı” olarak güncellenmiştir. 

 MEDULA_OZEL_DURUM veri elemanının veri tipi “Dizi[]” olarak güncellenmiştir. 

40.  VEM_HASTA_OLUM  

Görüntüsüne; 

 OLUM_NEDENI_TURU  

 OLUM_SEKLI 

 EX_KARARINI_VEREN_HEKIM_KODU veri elemanları eklenmiştir. 

Görüntüsünde bulunan; 

 OLUM_NEDENI veri elemanının adı OLUM_NEDENI_TANI_KODU  

 OLUM_OTOPSI_BILGISI veri elemanının adı OTOPSI_DURUMU 

 DUZENLEYEN_PERSONEL_KODU veri elemanının adı OLUM_BELGESI_PERSONEL_KODU 

 TESLIM_ALAN_TC_NUMARASI veri elemanının adı 

TESLIM_ALAN_TC_KIMLIK_NUMARASI olarak güncellenmiştir. 

 

41.  VEM_HASTA_SEANS 
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Görüntüsüne; 

 ONCEKI_RRT_YONTEMI 

 HEMODIYALIZE_GECME_NEDENLERI 

 DIYALIZOR_TIPI 

 AGIRLIK_OLCUM_ZAMANI veri elemanları eklenmiştir. 

42.  VEM_HASTA_SEVK 

Görüntüsüne; 

 SEVK_ACIKLAMA 

 SEVK_EDEN_1_PERSONEL_KODU 

 SEVK_EDEN_2_PERSONEL_KODU 

 SEVK_EDEN_3_PERSONEL_KODU 

 AMBULANS_PROTOKOL_NUMARASI  

 SEVK_TANISI veri elemanları eklenmiştir. 

Görüntüsünde bulunan; 

 REFEKATCI_DURUMU veri elemanının adı REFAKATCI_DURUMU 

 SEVK_SEBEBI_KODU veri elemanının adı SEVK_NEDENI  

 E_SEVK_NUMARASI veri elemanının adı MEDULA_E_SEVK_NUMARASI olarak 

güncellenmiştir. 

43.  VEM_HASTA_YATAK 

Görüntüsüne; 

 HASTA_KODU veri elemanı eklenmiştir. 

Görüntüsünde bulunan; 

 BASLAMA_ZAMANI veri elemanının adı YATIS_BASLAMA_ZAMANI 

 BITIS_ZAMANI veri elemanının adı YATIS_BITIS_ZAMANI olarak güncellenmiştir. 

44.  VEM_HIZMET 

Görüntüsüne;  

 TIBBI_ISLEM_PUAN_BILGISI veri elemanı eklenmiştir. 

Görüntüden;  

 GIRISIMSEL_ISLEM_KODU veri elemanı silinmiştir. 

Görüntüsünde bulunan; 

 ISLEM_GRUBU veri elemanının adı HIZMET_ISLEM_GRUBU 

 ISLEM_TURU veri elemanının adı HIZMET_ISLEM_TURU olarak güncellenmiştir. 

45.  VEM_ICMAL 

Görüntüsünde bulunan; 

 ICMAL_TUTARI veri elemanının veri tipi “GerçekSayı” olarak güncellenmiştir 

46.  VEM_KAN_BAGISCI 

Görüntüsüne; 

 KAN_BAGIS_ZAMANI  

 KAN_BAGISCISI_RET_NEDENLERI veri elemanları eklenmiştir. 

Görüntüden; 

RET_NEDENI veri elemanı silinmiştir. 

Görüntüsünde bulunan; 

 HASTA_BASVURU_KODU veri elemanının adı BAGISCI_HASTA_BASVURU_KODU  

 KILO veri elemanının adı AGIRLIK 

 DEGERLENDIREN_UZMAN veri elemanının adı DEGERLENDIREN_PERSONEL_KODU  

 ALINAN_URUN_TURU veri elemanının adı BAGISLANAN_KAN_TURU 

 IZIN_NUMARASI veri elemanının adı KIZILAY_IZIN_NUMARASI 

 BUYUK_TANSIYON veri elemanının adı SISTOLIK_KAN_BASINCI_DEGERI 

 KUCUK_TANSIYON veri elemanının adı DIASTOLIK_KAN_BASINCI_DEGERI 

 HACIM veri elemanının adı KAN_HACIM 

 DEGERLENDIRME_DURUMU veri elemanının adı 

KAN_BAGIS_DEGERLENDİRME_SONUCU 

 DEGERLENDIRME_ZAMANI veri elemanının adı KAN_BAGIS_DEGERLENDIRME_ZAMANI 

olarak güncellenmiştir. 

 BOY veri elemanlarının veri tipi “TamSayı” olarak güncellenmiştir. 
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47.  VEM_KAN_CIKIS 

Görüntüsüne; 

 HASTA_KODU 

 HASTA_BASVURU_KODU 

 KURUM_KODU 

 CROSS_MATCH_CALISMA_ZAMANI 

 CROSS_MATCH_CALISMA_YONTEMI veri elemanları eklenmiştir. 

Görüntüden; 

CROSS_TARIHI veri elemanı silinmiştir. 

Görüntüsünde bulunan; 

 REZERV_ZAMANI veri elemanının adı REZERVE_ZAMANI 

 REZERV_EDEN_KULLANICI_KODU veri elemanının adı 

REZERVE_EDEN_KULLANICI_KODU 

 CROSS_KULLANICI veri elemanının adı CROSS_MATCH_KULLANICI_KODU 

 CROSS_SONUCU veri elemanının adı CROSS_MATCH_SONUCU 

 TESLIM_ALAN veri elemanının adı KANI_TESLIM_ALAN_KISI 

 CIKIS_ZAMANI veri elemanının adı KAN_CIKIS_ZAMANI 

 CIKIS_PERSONEL_KODU veri elemanının adı KAN_CIKIS_PERSONEL_KODU olarak 

güncellenmiştir. 

48.  VEM_KAN_STOK 

Görüntüsüne; 

 KAN_STOK_GIRIS_TARIHI veri elemanı eklenmiştir. 

Görüntüsünde bulunan; 

 STOK_DURUMU veri elemanının adı KAN_STOK_DURUMU 

 KAN_NUMARASI veri elemanının adı DEFTER_NUMARASI 

 URUN_HACMI veri elemanının adı KAN_HACIM 

 BAGIS_ZAMANI veri elemanının adı KAN_BAGIS_ZAMANI 

 FILTRELEME_ZAMANI veri elemanının adı KAN_FILTRELEME_ZAMANI 

 ISINLAMA_ZAMANI veri elemanının adı KAN_ISINLAMA_ZAMANI 

 YIKAMA_ZAMANI veri elemanının adı KAN_YIKAMA_ZAMANI 

 AYIRMA_ZAMANI veri elemanının adı KAN_AYIRMA_ZAMANI 

 BOLME_ZAMANI veri elemanının adı KAN_BOLME_ZAMANI 

 BC_UZAKLASTIRMA_ZAMANI veri elemanının adı 

BUFFYCOAT_UZAKLASTIRMA_ZAMANI 

 HAVUZLAMA_ZAMANI veri elemanının adı KAN_HAVUZLAMA_ZAMANI olarak 

güncellenmiştir. 

 KAN_HACIM veri elemanının veri tipi “TamSayı” olarak güncellenmiştir 

49.  VEM_KAN_TALEP 

Görüntüsüne; 

 HASTA_KODU 

 KAN_TALEP_NEDENI veri elemanları eklenmiştir. 

Görüntüden; 

 AMELIYAT_ICIN 

 HCT 

 TROMBOSIT 

 EXCHANGE 

 KOAGULASYON 

 DIGER_RUTIN 

 DIGER_RUTIN_ACIKLAMA veri elemanları silinmiştir. 

Görüntüsünde bulunan; 

 CROSS_YAPILMADAN veri elemanının adı CROSS_MATCH_YAPILMA_DURUMU 

 ANTIKOR veri elemanının adı KAN_ANTIKOR_DURUMU 

 TRANSPLANTASYON_GECIRMIS veri elemanının adı 

TRANSPLANTASYON_GECIRME_DURUMU 

 TRANSFUZYON_GECIRMIS veri elemanının adı TRANSFUZYON_GECIRME_DURUMU 
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 TRANSFUZYON_REAKSIYON_GECIRMIS veri elemanının adı 

TRANSFUZYON_REAKSIYON_DURUMU 

 GEBELIK_GECIRMIS veri elemanının adı GEBELIK_GECIRME_DURUMU 

 FETOMATERNAL_UYUSMAZLIK veri elemanının adı 

FETOMATERNAL_UYUSMAZLIK_DURUMU  

 TALEP_ZAMANI veri elemanının adı KAN_TALEP_ZAMANI 

 TALEP_ACIKLAMA veri elemanının adı KAN_TALEP_ACIKLAMA 

 ISTEYEN_BIRIM_KODU veri elemanının adı KAN_ISTEYEN_BIRIM_KODU 

 IHTIYAC_ZAMANI veri elemanının adı PLANLANAN_TRANSFUZYON_ZAMANI 

 ACILIYET_SEVIYESI veri elemanının adı KAN_TALEP_ACILIYET_SEVIYESI 

 ACIL_ACIKLAMA veri elemanının adı KAN_ACIL_ACIKLAMA 

 DIGER_OYKU veri elemanının adı KAN_TALEP_OZEL_DURUM 

 HCT_ORANI veri elemanının adı HEMATOKRIT_ORANI 

 ENDIKASYON_TURU veri elemanının adı KAN_ENDIKASYON_TURU olarak güncellenmiştir. 

Görüntüsünde bulunan; 

 PLANLANAN_TRANSFUZYON_SURESI  

 CROSS_MATCH_YAPILMA_DURUMU veri elemanlarının veri tipi “TamSayı” olarak 

güncellenmiştir. 

50.  VEM_KAN_TALEP_DETAY 

Görüntüye; 

 KAN_TALEP_RET_NEDENI veri elemanı eklenmiştir. 

Görüntüden; 

 RET_SEBEBI 

 EKLEME_ZAMANI veri elemanları silinmiştir. 

Görüntüsünde bulunan; 

 BC_UZAKLASTIRMA veri elemanının adı BUFFYCOAT_UZAKLASTIRMA_DURUMU 

 FILTRELEME veri elemanının adı KAN_FILTRELEME_DURUMU 

 ISINLAMA veri elemanının adı KAN_ISINLAMA_DURUMU 

 YIKAMA veri elemanının adı KAN_YIKAMA_DURUMU 

 RET_KULLANICI_KODU veri elemanının adı RET_EDEN_KULLANICI_KODU 

 MIKTAR veri elemanının adı KAN_TALEP_MIKTARI  

 HACIM veri elemanının adı KAN_HACIM olarak güncellenmiştir. 

 KAN_TALEP_MIKTARI ve KAN_HACIM veri elemanlarının veri tipi “TamSayı” olarak 

güncellenmiştir. 

51.  VEM_KAN_URUN  

Görüntüden; 

EKLEME_ZAMANI veri elemanı silinmiştir. 

Görüntüsünde bulunan; 

 FILTRELEME_UYGUN veri elemanının adı KAN_FILTRELEME_UYGUNLUK 

 YIKAMA_UYGUN veri elemanının adı KAN_YIKAMA_UYGUNLUK_DURUMU 

 ISINLAMA_UYGUN veri elemanının adı KAN_ISINLAMA_UYGUNLUK_DURUMU 

 HAVUZLAMA_UYGUN veri elemanının adı KAN_HAVUZLAMA_UYGUNLUK 

 AYIRMA_UYGUN veri elemanının adı KAN_AYIRMA_UYGUNLUK 

 BOLME_UYGUN veri elemanının adı KAN_BOLME_UYGUNLUK 

 BC_UZAKLASTIRMA_UYGUN veri elemanının adı 

BUFFYCOAT_UZAKLASTIRMAYA_UYGUN 

 URUN_ADI veri elemanının adı KAN_URUN_ADI 

 MIAT_SURESI veri elemanının adı KAN_MIAT_SURESI 

 MIAT_PERIYODU veri elemanının adı KAN_MIAT_PERIYODU olarak güncellenmiştir. 

52.  VEM_KAN_URUN_IMHA  

Görüntüsünde bulunan; 

 IMHA_ZAMANI veri elemanının adı KAN_IMHA_ZAMANI 

 IMHAYI_ONAYLAYAN_HEKIM veri elemanının adı KAN_IMHA_ONAYLAYAN_HEKIM  

 IMHAYI_ONAYLAYAN_TEKNISYEN veri elemanının adı 

KAN_IMHA_ONAYLAYAN_TEKNISYEN  

 IMHA_EDEN_PERSONEL_KODU veri elemanının adı KAN_IMHA_EDEN_PERSONEL_KODU 

olarak güncellenmiştir. 
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53.  VEM_KONSULTASYON 

Görüntüsüne; 

 KONSULTASYON_YERI veri elemanı eklenmiştir. 

Görüntüsünde bulunan; 

 ISTEYEN_HASTA_BASVURU_KODU veri elemanının adı HASTA_BASVURU_KODU 

 CEVAPLAYAN_HASTA_BASVURU_KODU veri elemanının adı 

KONSULTASYON_BASVURU_KODU  

 ISTEK_NOTU veri elemanının adı KONSULTASYON_ISTEK_NOTU 

 CEVAP_NOTU veri elemanının adı KONSULTASYON_CEVAP_NOTU 

 CAGRILMA_ZAMANI veri elemanının adı KONSULTASYONA_CAGRILMA_ZAMANI 

 GELIS_ZAMANI veri elemanının adı KONSULTASYONA_GELIS_ZAMANI olarak 

güncellenmiştir. 

54.  VEM_KULLANICI  

Görüntüsüne; 

 PAROLA_SIFRELEME_TURU 

 EKLEYEN_KULLANICI_KODU 

 TC_KIMLIK_NUMARASI veri elemanları eklenmiştir. 

55.  VEM_KULLANICI_GRUP  

Görüntüsüne; 

 EKLEYEN_KULLANICI_KODU 

 GUNCELLEME_ZAMANI 

 GUNCELLEYEN_KULLANICI_KODU veri elemanları eklenmiştir. 

56.  VEM_KURUL_ETKEN_MADDE 

Görüntüsünde bulunan; 

 DOZ1 veri elemanının adı DOZ_SAYISI 

 DOZ2 veri elemanının adı DOZ_MIKTARI 

 PERIYOT veri elemanının adı ILAC_KULLANIM_PERIYODU 

 PERIYOT_BIRIM_KODU veri elemanının adı ILAC_PERIYOT_BIRIMI olarak güncellenmiştir. 

 

57.  VEM_KURUL_HEKIM 

Görüntüsüne; 

 HASTA_KODU veri elemanı eklenmiştir. 

Görüntüsünde bulunan; 

 BRANS_KODU veri elemanının adı MEDULA_BRANS_KODU 

 SONUC veri elemanının adı KURUL_SONUC 

 BASKANLIK_DURUMU veri elemanının adı HEKIM_KURUL_GOREVI 

 SIRA_NUMARASI veri elemanının adı HEKIM_SIRA_NUMARASI olarak güncellenmiştir. 

 ENGELLILIK_ORANI ve HEKIM_KURUL_GOREVI veri elemanlarının veri tipi “TamSayı” 

olarak güncellenmiştir. 

58.  VEM_KURUL_RAPOR  

Görüntüsüne; 

 KARAR_ICERIK_FORMATI 

 MURACAAT_DURUMU veri elemanları eklenmiştir. 

Görüntüden; 

 KISISEL_MURACAAT veri elemanı silinmiştir. 

Görüntüsünde bulunan; 

 RAPOR_NUMARASI veri elemanının adı KURUL_RAPOR_NUMARASI 

 MUAYENE_BULGU veri elemanının adı KURUL_RAPOR_MUAYENE_BULGUSU 

 TANI_BILGISI veri elemanının adı KURUL_TANI_BILGISI 

 KARAR veri elemanının adı KURUL_RAPOR_KARARI 

 DUZELTME_ACIKLAMASI veri elemanının adı ILAC_RAPOR_DUZELTME_ACIKLAMASI 

olarak güncellenmiştir. 

59.  VEM_KURUL_TESHIS 

Görüntüsünde bulunan; 

 BASLANGIC_TARIHI veri elemanının adı RAPOR_BASLAMA_TARIHI  

 BITIS_TARIHI veri elemanının adı RAPOR_BITIS_TARIHI olarak güncellenmiştir. 
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60.  VEM_KURUM 

Görüntüsünde bulunan; 

 KURUM_TURU veri elemanının adı HASTA_KURUM_TURU olarak güncellenmiştir. 

61.  VEM_MEDULA_TAKIP  

Görüntüsüne  

 HASTA_KODU veri elemanı eklenmiştir. 

 

Görüntüsünde bulunan; 

 TAKIP_TURU veri elemanının adı TAKIP_TIPI olarak güncellenmiştir. 

62.  VEM_PATOLOJI  

Görüntüsüne; 

 HASTA_KODU 

 NUMUNE_ALINMA_SEKLI 

 PATOLOJI_PREPARATI_DURUMU 

 NUMUNE_ALINMA_YERI 

 SONUC_ICERIK_TURU 

 RAPOR_YAZAN_PERSONEL_KODU 

 DOKUNUN_TEMEL_OZELLIGI veri elemanları eklenmiştir. 

Görüntüden; 

 HEKIM_KODU 

 HIZMET_KODU veri elemanları silinmiştir. 

Görüntüsünde bulunan; 

 PATOLOJI_TURU veri elemanının adı PATOLOJI_RAPOR_TURU 

 PATOLOJI_NUMARASI veri elemanının adı PATOLOJI_DEFTER_NUMARASI 

 TETKIK_ORNEK_KODU veri elemanının adı TETKIK_NUMUNE_KODU 

 MATERYAL veri elemanının adı PATOLOJI_MATERYALI 

 BULGULAR veri elemanının adı PATOLOJIK_BULGU 

 BOYAMA_YONTEMI veri elemanının adı NUMUNE_BOYAMA_YONTEMI 

 HEKIM1_KODU veri elemanının adı ONAYLAYAN_HEKIM_KODU 

 HEKIM2_KODU veri elemanının adı ASISTAN_HEKIM_KODU 

 HEKIM3_KODU veri elemanının adı PATOLOJI_DIGER_HEKIM_KODU olarak güncellenmiştir. 

63.  VEM_PERSONEL  

Görüntüsüne; 

 SAGLIK_TESISINE_BASLAMA_TARIHI 

 ASALET_ALMA_TARIHI 

 TERFI_TARIHI 

 EMEKLI_TERFI_TARIHI 

 ISTEN_AYRILMA_ACIKLAMASI 

 HEKIM_MEDULA_SIFRESI veri elemanları eklenmiştir. 

Görüntüsünde bulunan; 

 ONCEKI_SOYAD veri elemanının adı ONCEKI_SOYADI 

 SICIL_NUMARASI veri elemanının adı PERSONEL_SICIL_NUMARASI 

 DR_TESCIL_NUMARASI veri elemanının adı TESCIL_NUMARASI  

 DR_DIPLOMA_NUMARASI veri elemanının adı DIPLOMA_NUMARASI 

 GOREV_KODU veri elemanının adı PERSONEL_GOREV_KODU  

 CALISMA_SEKLI veri elemanının adı IS_DURUMU 

 ISE_BASLAMA_TARIHI veri elemanının adı ILK_ISE_BASLAMA_TARIHI 

 AKADEMIK_UNVAN_KODU veri elemanının adı AKADEMIK_UNVAN olarak güncellenmiştir. 

 ENGELLILIK_DURUMU veri elemanının veri tipi “Dizi[]” olarak güncellenmiştir. 

64.  VEM_PERSONEL_BORDRO 

Görüntüsüne; 

 COCUK_SAYISI_6_YAS_ALTI 

 COCUK_SAYISI_6_YAS_USTU 

 AGI_ESAS_COCUK_SAYISI 

 ES_CALISMA_DURUMU 
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 BES_FIRMA_KODU 

 BES_ORANI 

 BES_KESINTI_TUTARI 

 YABANCI_DIL_BILGISI 

 YABANCI_DIL_PUANI 

 SENDIKA_BILGISI 

 SENDIKA_SIRA_NUMARASI 

 SENDIKA_KESINTI_ORANI veri elemanları eklenmiştir. 

Görüntüsünde bulunan; 

 AYLIK_MAAS_TUTARI veri elemanının adı AYLIK_TUTARI 

 EMEKLI_KESENEGI_DEVLET veri elemanının adı DEVLET_EMEKLI_KESENEGI 

 EMEKLI_KESENEGI_SAHIS veri elemanının adı SAHIS_EMEKLI_KESENEGI olarak 

güncellenmiştir. 

 TUTAR bilgisi içeren veri elemanlarının veri tipi “GerçekSayı” olarak güncellenmiştir. 

65.  VEM_PERSONEL_IZIN  

Görüntüsüne; 

 AKTIF_YILDAN_KULLANILAN_IZIN 

 IZIN_BITIS_TARIHI 

 PERSONEL_IZIN_YILI 

 SBYS_ENGELLENME_DURUMU 

 SBYS_KULLANIM_ENGELLEME_ZAMANI 

 SBYS_ENGELLEYEN_KULLANICI_KODU veri elemanları eklenmiştir. 

Görüntüsünde bulunan; 

 IZIN_TURU veri elemanının adı PERSONEL_IZIN_TURU 

 BASLAMA_TARIHI veri elemanının adı IZIN_BASLAMA_TARIHI 

 DONUS_TARIHI veri elemanının adı PERSONEL_DONUS_TARIHI 

 ADRES veri elemanının adı IZIN_ADRESI olarak güncellenmiştir. 

66.  VEM_PERSONEL_IZIN_DURUMU  

Görüntüsüne; 

 YILLIK_IZIN_HAKKI veri elemanı eklenmiştir. 

Görüntüden; 

 GUNCELLEME_ZAMANI  

 GUNCELLEYEN_KULLANICI_KODU veri elemanları silinmiştir. 

Görüntüsünde bulunan; 

 IZIN_YILI veri elemanının adı PERSONEL_IZIN_YILI olarak güncellenmiştir. 

67.  VEM_PERSONEL_YANDAL  

Görüntüsüne; 

 YANDAL_BASLANGIC_TARIHI 

 YANDAL_BITIS_TARIHI veri elemanları eklenmiştir. 

Görüntüden; 

 GECERLILIK_BASLANGIC_TARIHI  

 EKLEME_ZAMANI veri elemanları silinmiştir. 

68.  VEM_RADYOLOJI_ORNEK görüntüsünün adı VEM_RADYOLOJI olarak güncellenmiştir. 

69.  VEM_RADYOLOJI 

Görüntüsüne; 

 HASTA_KODU 

 HASTA_BASVURU_KODU 

 CIHAZ_KODU veri elemanları eklenmiştir. 

Görüntüden; 

 EKLEME_ZAMANI veri elemanı silinmiştir. 

Görüntüsünde bulunan; 

 RADYOLOJI_ORNEK_KODU veri elemanının adı RADYOLOJI_KODU 

 KABUL_ZAMANI veri elemanının adı TETKIK_CEKIM_KABUL_ZAMANI 

 BARKOD_NUMARASI veri elemanının adı BARKOD 

 CEKEN_TEKNISYEN_KODU veri elemanının adı TETKIK_CEKEN_TEKNISYEN_KODU 

olarak güncellenmiştir. 
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70.  VEM_RADYOLOJI_SONUC  

Görüntüsünde bulunan; 

 RAPOR_TURU veri elemanının adı RAPOR_TIPI 

 TETKIK_SONUCU_FORMATLI veri elemanının adı RADYOLOJI_TETKIK_SONUCU 

 ICERIK_TURU veri elemanının adı RADYOLOJI_RAPOR_FORMATI olarak güncellenmiştir. 

71.  VEM_RANDEVU 

Görüntüsüne; 

 HASTA_KODU 

 RANDEVU_ALT_TURU 

 MHRS_RANDEVU_NOTU 

 IPTAL_DURUMU 

 IPTAL_EDEN_KULLANICI_KODU 

 IPTAL_ZAMANI 

 IPTAL_ACIKLAMA veri elemanları eklenmiştir. 

Görüntüsünde bulunan; 

 DURUM veri elemanının adı RANDEVU_GELME_DURUMU 

 TELEFON veri elemanının adı TELEFON_NUMARASI olarak güncellenmiştir. 

72.  VEM_RECETE 

Görüntüsüne; 

 HASTA_KODU 

 RENKLI_RECETE_NUMARASI veri elemanları eklenmiştir. 

Görüntüsünde bulunan; 

 E_RECETE_NUMARASI veri elemanının adı MEDULA_E_RECETE_NUMARASI 

 E_IMZA_DURUMU veri elemanının adı RECETE_E_IMZA_DURUMU olarak güncellenmiştir. 

73.  VEM_RECETE_ILAC 

Görüntüsüne; 

 DOZ_BIRIM veri elemanı eklenmiştir. 

Görüntüsünde bulunan; 

 ILAC_BARKODU veri elemanının adı BARKOD olarak güncellenmiştir. 

 KUTU_ADETI veri elemanının veri tipi “GerçekSayı” olarak güncellenmiştir. 

74.  VEM_RECETE_ILAC_ACIKLAMA 

Görüntüsünde bulunan; 

 ACIKLAMA_TURU veri elemanının adı ILAC_ACIKLAMA_TURU olarak güncellenmiştir. 

75.  VEM_STERILIZASYON görüntüsü;  

 VEM_STERILIZASYON_CIKIS 

 VEM_STERILIZASYON_GIRIS  

 VEM_STERILIZASYON_PAKET 

 VEM_STERILIZASYON_PAKET_DETAY 

 VEM_STERILIZASYON_SET 

 VEM_STERILIZASYON_SET_DETAY 

 VEM_STERILIZASYON_STOK_DURUM 

 VEM_STERILIZASYON_YIKAMA 

Görüntülerine bölünmüştür. 

76.  VEM_STOK_DURUM  

Görüntüsüne; 

 TOPLAM_GIRIS_MIKTARI 

 TOPLAM_CIKIS_MIKTARI  

 STOK_MIKTARI veri elemanları eklenmiştir. 

Görüntüden; 

 MIKTAR 

 BIRIM_FIYATI 

 EKLEYEN_KULLANICI_KODU 

 GUNCELLEME_ZAMANI 

 GUNCELLEYEN_KULLANICI_KODU veri elemanları silinmiştir. 

Görüntüsünde bulunan; 

 MAKSIMUM_STOK 

 MINIMUM_STOK 
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 KRITIK_STOK veri elemanlarının veri tipi “TamSayı” olarak güncellenmiştir. 

77.  VEM_STOK_FIS 

Görüntüsüne; 

 BAGLI_STOK_FIS_KODU 

 SHCEK_PAYI 

 HAZINE_PAYI 

 SAGLIK_BAKANLIGI_PAYI 

 BEDELSIZ_FIS veri elemanları eklenmiştir. 

Görüntüden; 

 BAGLI_MALZEME_HAREKET_KODU  

 MKYS_STOK_HAREKET_KODU veri elemanları silinmiştir. 

Görüntüsünde bulunan; 

 TOPLAM_TUTAR veri elemanının adı FIS_TUTARI 

 MUAYENE_NUMARASI veri elemanının adı MUAYENE_KABUL_NUMARASI 

 FATURA_TARIHI veri elemanının adı FATURA_ZAMANI olarak güncellenmiştir. 

78.  VEM_STOK_HAREKET  

Görüntüsüne; 

 ILK_GIRIS_STOK_HAREKET_KODU 

 STOK_ISTEK_HAREKET_KODU 

 BARKOD 

 ALIS_BIRIM_FIYATI 

 SATIS_BIRIM_FIYATI 

 ISKONTO_TUTARI  

 UTS_KAYIT_UDI 

 BAYILIK_NUMARASI  

 LOT_NUMARASI 

 SERI_SIRA_NUMARASI veri elemanları eklenmiştir. 

Görüntüden; 

 UBB_KODU  

 FIYATI veri elemanları silinmiştir. 

Görüntüsünde bulunan; 

 MIKTARI veri elemanının adı STOK_HAREKET_MIKTARI 

 MKYS_STOK_HAREKET_KODU_KARSI veri elemanının adı 

MKYS_KARSI_STOK_HAREKET_KODU  

 DONOR_KODU veri elemanının adı ALLOGREFT_DONOR_KODU olarak güncellenmiştir.  

 STOK_HAREKET_MIKTARI ve ISKONTO_ORANI veri elemanlarının veri tipi “GerçekSayı” 

olarak güncellenmiştir. 

79.  VEM_STOK_KART  

Görüntüsüne; 

 EHU_ILAC_GUN_MIKTARI 

 EHU_ILAC_MAKSIMUM_ADET 

 EHU_ONAY_DURUMU veri elemanları eklenmiştir. 

Görüntüsünden bulunan; 

 ILAC_BARKODU veri elemanının adı BARKOD olarak güncellenmiştir. 

80.  VEM_TETKIK 

Görüntüsüne; 

 HESAPLAMALI_TETKIK_BILGISI 

 HESAPLAMALI_TETKIK_FORMULU veri elemanları eklenmiştir. 

81.  VEM_TETKIK_ORNEK görüntüsünün adı VEM_TETKIK_NUMUNE olarak güncellenmiştir. 

 

82.  VEM_TETKIK_NUMUNE  

Görüntüsüne; 

 HASTA_KODU 

 NUMUNE_TURU veri elemanları eklenmiştir. 

Görüntüsünde bulunan; 

 TETKIK_ORNEK_KODU veri elemanının adı TETKIK_NUMUNE_KODU 

 ORNEK_NUMARASI veri elemanının adı NUMUNE_NUMARASI 
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 ORNEK_ALMA_ZAMANI veri elemanının adı NUMUNE_ALMA_ZAMANI 

 ORNEK_ALAN_KULLANICI_KODU veri elemanının adı 

NUMUNE_ALAN_KULLANICI_KODU 

 KABUL_ZAMANI veri elemanının adı NUMUNE_KABUL_ZAMANI 

 BARKOD_NUMARASI veri elemanının adı BARKOD 

 RET_NEDENI_KODU veri elemanının adı NUMUNE_RET_NEDENI 

 ACILIYET_DURUMU veri elemanının adı NUMUNE_ACILIYET_DURUMU 

 ENTEGRASYON_BARKODU veri elemanının adı ENTEGRASYON_NUMARASI olarak 

güncellenmiştir. 

83.  VEM_TETKIK_PARAMETRE 

Görüntüsüne; 

 TETKIK_PARAMETRE_BIRIMI 

 CIHAZ_KODU veri elemanları eklenmiştir. 

84.  VEM_TETKIK_SONUC  
Görüntüsüne; 

 TETKIK_SONUC_GIZLENME_DURUMU 

 WEB_SONUC_GIZLENME_DURUMU 

 ONAYLAYAN_HEKIM_KODU 

 TETKIK_SONUC_ACIKLAMA veri elemanları eklenmiştir. 

Görüntüden; 

 ONAY_TARIHI veri elemanı silinmiştir. 

Görüntüsünde bulunan; 

 TETKIK_ORNEK_KODU veri elemanının adı TETKIK_NUMUNE_KODU 

 RET_NEDENI_KODU veri elemanının adı NUMUNE_RET_NEDENI 

 PANIK_REFERANS veri elemanının adı KRITIK_DEGER_ARALIGI 

 MANUEL_SONUC_DURUMU veri elemanının adı MANUEL_TETKIK_SONUC_DURUMU  

 CIHAZ_SONUCU veri elemanının adı CIHAZ_TETKIK_SONUCU olarak güncellenmiştir. 

85.  VEM_VEZNE 

Görüntüden; 

 KAYDETME_ZAMANI veri elemanı silinmiştir. 

Görüntüsünde bulunan; 

 OZEL_NUMARASI veri elemanının adı VEZNE_OZEL_NUMARASI  

 GIRIS_CIKIS veri elemanının adı VEZNE_GIRIS_CIKIS_BILGISI 

 TUTARI veri elemanının adı MAKBUZ_TUTARI olarak güncellenmiştir. 

 MAKBUZ_TUTARI veri elemanının veri tipi “GerçekSayı” olarak güncellenmiştir. 

 IPTAL_DURUMU veri elemanının veri tipi “TamSayı” olarak güncellenmiştir. 

86.  VEM_VEZNE_DETAY  

Görüntüsüne; 

 HASTA_MALZEME_KODU veri elemanı eklenmiştir. 

Görüntüden; 

 STOK_HAREKET_KODU veri elemanı silinmiştir. 

Görüntüsünde bulunan; 

 TUTARI veri elemanının adı MAKBUZ_KALEM_TUTARI olarak güncellenmiştir. 

 MAKBUZ_KALEM_TUTARI veri elemanının veri tipi “GerçekSayı” olarak güncellenmiştir. 

87.  VEM_YATAK  

Görüntüsüne; 

 YOGUN_BAKIM_YATAK_SEVIYESI 

 VENTILATOR_CIHAZ_KODU veri elemanları eklenmiştir. 
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VEM_AMELIYAT 

Oluşturma Tarihi : 08.07.2015 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü gerçekleştirilen ameliyatın bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : 2349582A738FCA3B9852AD669CD1ECC4 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

AMELIYAT_KODU A() 

Sağlık tesisinde yapılan ameliyatın bilgilerine 

erişim sağlamak için Sağlık Bilgi Yönetim 

Sistemi tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı SBYS 

veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

HASTA_KODU A() 

Sağlık tesisinde hasta bilgileri için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_HASTA görüntüsündeki 

HASTA_KODU bilgisidir. 

HASTA_BASVURU_KODU A() 

Sağlık tesisine başvuran hastalar için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

VEM_HASTA_BASVURU 

görüntüsündeki 

HASTA_BASVURU_KODU 

AMELIYAT_ADI A() 
Sağlık tesisinde yapılan ameliyatın adı 

bilgisidir. 
 

AMELIYAT_TURU A() 
Sağlık tesisinde hastaya uygulanan cerrahi 

girişimin bilgisidir.  

Referans kodlar tablosunda kod 

türü olarak “AMELIYAT_TURU” 

alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. Örneğin ameliyat, 

normal doğum, sezaryen vb. 

AMELIYAT_BASLAMA_ZAMA

NI 

Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde yapılan ameliyatın başlama 

zamanı bilgisidir. 
 

AMELIYAT_BITIS_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde yapılan ameliyatın bitiş zamanı 

bilgisidir. 
 

MASA_CIHAZ_KODU A() 

Sağlık tesisinde ameliyathanede bulunan 

ameliyat masaları tanımları için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilmiş kod 

bilgisidir. 

VEM_CIHAZ görüntüsündeki 

CIHAZ_KODU bilgisidir. 

Ameliyat masaları cihazlar 

görüntüsüne eklenecektir. 

BIRIM_KODU A() 

Sağlık tesisinde bulunan bölümler için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

Ameliyatın yapıldığı salonun 

VEM_BIRIM görüntüsündeki 

BIRIM_KODU bilgisidir. 

DEFTER_NUMARASI A() 
Sağlık tesisindeki birimlerde hasta bilgilerinin 

olduğu defter numarası bilgisidir. 
 

AMELIYAT_DURUMU A() 
Sağlık tesisinde yapılan ameliyata ilişkin anlık 

durum bilgisidir.  

Referans kodlar tablosunda kod 

türü olarak 

“AMELIYAT_DURUMU” 

alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. Örneğin servise 

gönderildi, yoğun bakıma 

gönderildi, kabul edildi, ameliyat 

başladı, ameliyat devam ediyor vb. 

ANESTEZI_TURU A() 
Sağlık tesisinde hastaya uygulanan anestezi 

işleminin tür bilgisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod 

türü olarak “ANESTEZI_TURU” 

alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. Örneğin genel anestezi, 

bölgesel anestezi, lokal anestezi 

vb. 

ANESTEZI_NOTU A() 

Sağlık tesisinde hastaya uygulanan anestezi 

işleminin tüm süreçlerine ilişkin anestezi 

uzmanı tarafından verilen bilgiyi ifade eder. 

 

ANESTEZI_BASLAMA_ZAMAN

I 

Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde hastaya anestezinin verilmeye 

başlama zamanı bilgisidir. 
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ANESTEZI_BITIS_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde hastaya verilen anestezinin 

kesildiği zamanı bilgisidir. 
 

AMELIYAT_TIPI A() 
Sağlık tesisinde yapılan ameliyatın acil, elektif 

vb. olma durumuna ilişkin bilgiyi ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod 

türü olarak “AMELIYAT_TIPI” 

alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. 

SKOPI_SURESI A() 
Skopi cihazının kullanım süresi bilgisini ifade 

eder. 
 

PROFILAKSI_PERIYODU A() 

Sağlık tesisinde hastaya uygulanacak cerrahi 

işlem öncesinde/sırasında/sonrasında hastada 

herhangi bir profilaksi gelişmemesi için 

uygulanan ilaçların uygulanma periyodu 

bilgisidir.  

Referans kodlar tablosunda kod 

türü olarak 

“PROFILAKSI_PERIYODU” 

alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. Örneğin 24 saatten 

önce/sonra, ameliyat sırasında vb. 

PROFILAKSI_KODU A() 

Kuduz Şüpheli Temasa maruz kalan kişiye 

kuduz profilaksisi programı çerçevesinde 

yapılan uygulamaları ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod 

türü olarak 

“PROFILAKSI_KODU” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Hasta ameliyat bilgisinin ilk kayıt 

edildiği zaman bilgisidir.  

EKLEYEN_KULLANICI_KODU A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI 

görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin yapıldığı 

zaman bilgisidir. 
 

GUNCELLEYEN_KULLANICI_K

ODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI 

görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_AMELIYAT_EKIP 

Oluşturma Tarihi : 08.07.2015 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü sağlık tesisinde gerçekleştirilen ameliyata katılan personel 

bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : 57196D02A673CAF8219C4E02D090DFB6 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

AMELIYAT_EKIP_KODU A() 

Sağlık tesisinde ameliyatı gerçekleştiren 

ekip (operatör, anestezi uzmanı, hemşire 

vb.) için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 

Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının 

bilgisidir. 

 

AMELIYAT_KODU A() 

Sağlık tesisinde yapılan ameliyatın 

bilgilerine erişim sağlamak için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_AMELIYAT görüntüsündeki 

AMELIYAT_KODU bilgisidir. 

AMELIYAT_ISLEM_KODU A() 

Sağlık tesisinde yapılan ameliyatın işlem 

bilgilerine erişim sağlamak için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_AMELIYAT_ISLEM 

görüntüsündeki 

AMELIYAT_ISLEM_KODU 

bilgisidir. 

EKIP_NUMARASI A() 

Ameliyatı yapan ekibe (hekim, hemşire, 

anestezi uzmanı, anestezi teknisyeni vb. 

personel ile oluşturulan ekip) Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen ekip 

numarası bilgisidir. 

 

PERSONEL_KODU A() 

Sağlık tesisindeki görevli personel için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_PERSONEL görüntüsündeki 

PERSONEL_KODU bilgisidir. 

AMELIYAT_PERSONEL_GOREV A() 
Ameliyat ekibinde bulunan personelin 

görevlerine ilişkin bilgiyi ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“AMELIYAT_PERSONEL_GOREV

” alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 

Hasta ameliyat ekip bilgisinin ilk kayıt 

edildiği zaman bilgisidir.  

EKLEYEN_KULLANICI_KODU A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıt edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıtlı bilgilere ilişkin güncelleme 

işleminin yapıldığı zaman bilgisidir. 
 

GUNCELLEYEN_KULLANICI_KOD

U 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıtlı bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_AMELIYAT_ISLEM 

Oluşturma Tarihi : 08.07.2015 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü gerçekleştirilen ameliyatın işlem bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : 5B0FB70F76032C02AC3B46EDC42CAFA8 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama 

İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

AMELIYAT_ISLEM_KODU A() 

Sağlık tesisinde yapılan ameliyatın işlem 

bilgilerine erişim sağlamak için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir.  

REFERANS_TABLO_ADI A() 

Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının 

bilgisidir.  

AMELIYAT_KODU A() 

Sağlık tesisinde yapılan ameliyatın 

bilgilerine erişim sağlamak için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_AMELIYAT görüntüsündeki 

AMELIYAT_KODU bilgisidir. 

AMELIYAT_GRUBU A() 

Tıbbi İşlemler Listesinde yayımlanan 

ameliyat grubu bilgisidir. Örneğin A1, A2, 

A3, B, C,D, E vb.  

HASTA_HIZMET_KODU A() 

Sağlık tesisinde hastaya uygulanacak 

hizmetler için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA_HIZMET 

görüntüsündeki 

HASTA_HIZMET_KODU bilgisidir. 

KESI_SAYISI A() 
Cerrahi uygulama sırasında yapılan kesi 

sayısı bilgisidir.  

KESI_ORANI A() 

Cerrahi uygulama sırasında yapılan kesi 

için belirlenen oran bilgisidir. Örneğin 25, 

30, 50, 100 vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “KESI_ORANI” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. Örneğin 

25, 30, 50, 100 vb. 

KESI_SEANS_BILGISI A() 

Hastaya uygulanan cerrahi girişimde seans 

ve kesi arasındaki ilişkiyi ifade eden 

bilgidir. Örneğin aynı seans aynı kesi, aynı 

seans farklı kesi, farklı seans aynı kesi vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “KESI_SEANS_BILGISI” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Bu alana aynı seans, aynı kesi aynı 

seans farklı kesi gibi seans bilgileri 

yazılacaktır. 

TARAF_BILGISI A() 

Sağlık tesisinde hastaya uygulanan işlemin 

vücudun hangi tarafına yapıldığına ilişkin 

verilen bilgiyi ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “TARAF_BILGISI” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. Bu 

alana sağ, sol vb. bilgiler yazılacaktır. 

KOMPLIKASYON 

Tam 

Sayı 

Sağlık tesisinde tedavi alan hastaya 

uygulanan cerrahi girişim sonrasında 

hastada komplikasyon gelişme durumuna 

ilişkin bilgiyi ifade eder. 

Komplikasyon varsa “1”, 

komplikasyon yoksa “0” yazılmalıdır. 

AMELIYAT_SONUCU 
A() Sağlık tesisinde yapılan ameliyatın sonuç 

bilgisini ifade eder.  

AMELIYAT_NOTU 

A() Sağlık tesisinde yapılan ameliyatın tüm 

süreçlerine ilişkin operatör tarafından 

verilen bilgiyi ifade eder.  

ASA_SKORU 

A() Sağlık tesisinde ameliyat olacak hastanın 

ameliyat öncesi fiziki sağlık durumunu 

değerlendirmek amacı ile geliştirilmiş bir 

sınıflandırma sistemi sonucunda 

hesaplanmış puan bilgisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “ASA_SKORU” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. Örneğin 

1, 2, 3, 4, 5, 6 vb. 

EUROSCORE 

A() Avrupa Kardiyak Operasyonel Risk 

Değerlendirme Sistemi (EuroSCORE), kalp 

ameliyatlarından önceki postoperatif 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “EUROSCORE” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. 
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mortaliteyi (ameliyat öncesi ölüm riski) 

tahmin etmek için kullanılan skorlama 

sistemlerinden biridir. 

YARA_SINIFI A() Sağlık hizmetini alan kişinin vücudunda 

bulunan/oluşan yaraların sınıfına ilişkin 

bilgidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “YARA_SINIFI” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 

Hasta ameliyat işlem bilgisinin ilk 

kayıt edildiği zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KODU A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıt edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıtlı bilgilere ilişkin güncelleme 

işleminin yapıldığı zaman bilgisidir. 
 

GUNCELLEYEN_KULLANICI_K

ODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıtlı bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_ANLIK_YATAN_HASTA 

Oluşturma Tarihi : 08.07.2015 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü anlık yatan hasta bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi :  19737649D3C412D699B34E721C301B47 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

ANLIK_YATAN_HASTA_KODU A() 

Sağlık tesisinde anlık yatan hastaların 

bilgisine erişim sağlamak için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 

Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının 

bilgisidir. 

 

HASTA_KODU A() 

Sağlık tesisinde hasta bilgileri için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA görüntüsündeki 

HASTA_KODU bilgisidir. 

HASTA_BASVURU_KODU A() 

Sağlık tesisine başvuran hastalar için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA_BASVURU 

görüntüsündeki 

HASTA_BASVURU_KODU 

bilgisidir. 

HEKIM_KODU A() 

Sağlık tesisinde görevli hekim için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

kod bilgisidir. 

VEM_PERSONEL görüntüsündeki 

PERSONEL_KODU bilgisidir. 

YATIS_PROTOKOL_NUMARASI A() 

Hasta yatış işlemi yapılırken Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından online 

protokol sistemi üzerinden alınmış veya 

offline protokol algoritması ile üretilmiş 

protokol numarası bilgisidir. 

 

BIRIM_KODU A() 

Sağlık tesisinde bulunan bölümler için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_BIRIM görüntüsündeki 

BIRIM_KODU bilgisidir. 

YATAK_KODU A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

sağlık tesisindeki yataklar için üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_YATAK görüntüsündeki 

YATAK_KODU bilgisidir. 

ODA_KODU A() 

Sağlık tesisinde bulunan oda için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_ODA görüntüsündeki 

ODA_KODU bilgisidir. 

YATIS_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Hastanın sağlık tesisinde yatağa yattığı 

zaman bilgisidir. 
 

*KONTROL 
  



 
T.C. Sağlık Bakanlığı   

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü 37 SBYS Veri Modeli 

VEM_ANTIBIYOTIK_SONUC 

Oluşturma Tarihi : 09.05.2016 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü antibiyotik sonuç bilgilerini kapsar.  

Hash Bilgisi : 1E9C098224C15662C628A3C695B2A534 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

ANTIBIYOTIK_SONUC_KODU A() 

Sağlık tesisinde laboratuvarda hastadan 

alınan materyallerde antibiyotik direnç 

durumu inceleme sonucu için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 

Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının 

bilgisidir. 

 

BAKTERI_SONUC_KODU A() 

Sağlık tesisinde laboratuvarda yapılan 

testler sonucunda numunede üreyen 

bakterilere ilişkin Sağlık Bilgi Yönetim 

Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_BAKTERI_SONUC 

görüntüsündeki 

BAKTERI_SONUC_KODU 

bilgisidir. 

ANTIBIYOTIK_KODU A() 

Penisilin, amikasin, gentamisin vb. 

antibiyotikler için Sağlık Bilgi Yönetim 

Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “ANTIBIYOTIK_KODU” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

TETKIK_SONUCU A() 
Sağlık tesisinde yapılan tetkiklerin sonuç 

bilgisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “TETKIK_SONUCU” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. Örneğin 

duyarlı, dirençli, dirençsiz vb. 

ZON_CAPI A() 
Disk etrafında bakterinin üremediği 

bölgenin milimetrik olarak çap bilgisidir. 
 

ACIKLAMA A() 

Sağlık tesisinde verilen hizmete, yapılan 

işleme, kullanılan malzemelere vb. ilişkin 

açıklama bilgisidir. 

 

RAPORDA_GORULME_DURUMU 
TamS

ayı 

Hastaya verilen tetkik sonuç raporunda 

tetkik, parametre, antibiyotik vb. 

sonucunun raporda görülmesi ile ilgili 

bilgiyi ifade eder. 

Antibiyotik raporda görülüyor ise “1” 

görülmüyor ise “0” yazılacaktır. 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 

Antibiyotik sonuç bilgisinin ilk kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KODU A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıt edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıtlı bilgilere ilişkin güncelleme 

işleminin yapıldığı zaman bilgisidir. 
 

GUNCELLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıtlı bilgilere ilişkin güncelleme 

işlemini gerçekleştiren kullanıcı için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_ASI_BILGISI 

Oluşturma Tarihi  : 22.10.2018 

Kapsamı  : Bu veri modeli görüntüsü aşı bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi  : 8B0F0FF47E211CF1B93C6088B99B05C2 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

ASI_BILGISI_KODU A() 

Sağlık tesisinde aşılar ile ilgili işlemler 

(yapılan, ertelenen, iptal edilen aşı vb.) 

için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

tablo adı bilgisidir. 
 

HASTA_KODU A() 

Sağlık tesisinde hasta bilgileri için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA görüntüsündeki 

HASTA_KODU bilgisidir. 

HASTA_BASVURU_KODU A() 

Sağlık tesisine başvuran hastalar için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA_BASVURU 

görüntüsündeki 

HASTA_BASVURU_KODU bilgisidir. 

ASI_KODU A() 

Aşı, aktif ve kazanılmış bağışıklığın 

sağlanması amacı ile canlı veya ölü 

mikroorganizma ya da bunların ürünleri 

(antijen) ile hazırlanmış maddelerdir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “ASI_KODU” alanına karşılık 

gelen değer bilgisidir. Örneğin tifo, 

kızamık, kolera vb. 

ASININ_DOZU A() 
Aşının (antijenin) kaçıncı kez 

yapıldığını ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “ASININ_DOZU” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. Örneğin 

1. Doz, 2. Doz, 3. Doz vb. 

ASININ_UYGULAMA_SEKLI A() Aşının uygulandığı yolu ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“ASININ_UYGULAMA_SEKLI” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin intramusküler, intradermal, oral 

vb. 

ASI_UYGULAMA_YERI A() 
Aşının uygulandığı anatomik bölgeyi 

ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “ASI_UYGULAMA_YERI” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin ağız, sağ uyluk, sol uyluk vb. 

ASI_SORGU_NUMARASI A() 

Sağlık tesisinde kişiye aşı 

uygulanmadan önce Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından aşının 

kullanılabilirlik durumu için Aşı Takip 

Sistemi (ATS) 'nden alınan numara 

bilgisidir. 

 

ASI_ISLEM_TURU A() 

Sağlık tesisinde kayıt altına alınan aşı 

bilgisinin sağlık tesisinde yapılma 

bilgisini ifade eder. Örneğin gerçek 

zamanlı, beyana dayalı vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “ASI_ISLEM_TURU” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. Örneğin 

gerçek zamanlı, beyana dayalı vb. 

BILGI_ALINAN_KISI_AD_SOYADI A() Bilgi alınan kişinin ad soyadı bilgisidir.  

BILGI_ALINAN_KISI_TELEFON A() 
Bilgi alınan kişinin telefon numarası 

bilgisidir. 
 

ASI_YAPILMA_ZAMANI 
Tarih

Saat 
Aşı yapılma zamanı bilgisidir.  

ASI_OZEL_DURUM_NEDENI Dizi[] 

Bir aşı takvime dahil olsa dahi kişinin 

sağlık sorunlarından dolayı aynı dozun 

birden fazla kez uygulanması 

gerekebilir. Temaslı aşılaması, rutin 

aşılama takviminde yer almayan aşılar, 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“ASI_OZEL_DURUM_NEDENI” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 
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seyahat, hac-umre, asker aşılaması, 

salgın vb. durumlarda uygulanan aşılar 

için ilişkili özel durum bilgilerini ifade 

eder. 

Örneğin kronik kalp hastalığı, alkolizm 

vb. 

ASIE_ORTAYA_CIKIS_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Aşı Sonrası İstenmeyen Etki (ASİE) 

'nin başladığı zamanı ifade eder. 
 

ASIE_NEDENLERI Dizi[] 

Bildirimi Zorunlu Aşı Sonrası 

İstenmeyen Etki (ASİE) saptanması 

durumunda bunun nedenine ilişkin 

verilen bilgidir. Örneğin aşı yan etkisi, 

rastlantısal, bilinmeyen vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “ASIE_NEDENLERI” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir.  

ASI_ERTELEME_SURESI 
TamS

ayı 

Kişinin planlı aşısının kaç gün süre ile 

ertelendiği bilgisidir. 
 

ASI_YAPILMAMA_DURUMU A() 

Aşının ertelenme/iptal edilme durumunu 

tanımlar. Örneğin ertelendi, iptal edildi, 

yapılmadı vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“ASI_YAPILMAMA_DURUMU” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin ertelendi, iptal edildi, 

yapılmadı vb. 

ASI_YAPILMAMA_NEDENI Dizi[] 

Bebeğe/Çocuğa yapılması gereken ama 

ertelenen/iptal edilen aşının neden 

ertelendiği/iptal edildiğini tanımlar.

  

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “ASI_YAPILMAMA_NEDENI” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin düşük doğum ağırlığı, hastalık 

geçirmiş, lojistik vb. 

ALTTA_YATAN_HASTALIK Dizi[] 

Aşının planlanan zamanda 

yapılmamasına neden olan hastalık 

bilgisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “TANI_KODU” alanına karşılık 

gelen değer bilgisidir (ICD10 kodları 

yazılmalıdır.). 

ACIKLAMA A() 

Sağlık tesisinde verilen hizmete, yapılan 

işleme, kullanılan malzemelere vb. 

ilişkin açıklama bilgisidir. 
 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 

Aşı bilgisinin ilk kayıt edildiği zaman 

bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KODU A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıt edilen bilgilere ilişkin kayıt 

işlemini gerçekleştiren kullanıcı için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıtlı bilgilere ilişkin güncelleme 

işleminin yapıldığı zaman bilgisidir. 
 

GUNCELLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıtlı bilgilere ilişkin güncelleme 

işlemini gerçekleştiren kullanıcı için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_BAKTERI_SONUC 

Oluşturma Tarihi : 09.05.2016 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü bakteri sonuç bilgilerini kapsar.  

Hash Bilgisi : AF3BEB726E40A7B5C1F9BD1F685C27AB 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

BAKTERI_SONUC_KODU A() 
SBYS tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 
 

REFERANS_TABLO_ADI A() 

Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının 

bilgisidir. 

 

TETKIK_SONUC_KODU A() 

Sağlık tesisinde yapılan tetkiklerin 

sonuçları için Sağlık Bilgi Yönetim 

Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_TETKIK_SONUC 

görüntüsündeki 

TETKIK_SONUC_KODU bilgisidir 

BAKTERI_KODU A() 

Sağlık tesisinde laboratuvarda yapılan 

testler sonucunda numunede üreyebilecek 

bakterilerin tanımlarına ilişkin Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

kod bilgisidir. Örneğin bacillus ceraus, 

aeromonas hydrophila, listeria 

monocytogenes vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “BAKTERI_KODU” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. 

KOLONI_SAYISI A() Koloni sayısı bilgisidir.  

RAPOR_SONUC_SIRASI A() 

Hastaya verilen tetkik sonuç raporunda 

tetkik veya parametrenin bulunduğu sıra 

bilgisidir. 

 

ACIKLAMA A() 

Sağlık tesisinde verilen hizmete, yapılan 

işleme, kullanılan malzemelere vb. ilişkin 

açıklama bilgisidir. 

 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 

Bakteri sonuç bilgisinin ilk kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KODU A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıt edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıtlı bilgilere ilişkin güncelleme 

işleminin yapıldığı zaman bilgisidir. 
 

GUNCELLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıtlı bilgilere ilişkin güncelleme 

işlemini gerçekleştiren kullanıcı için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_BASVURU_TANI 
 

Oluşturma Tarihi : 08.07.2015 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü hastaya başvurusu için konulan tanı bilgisini kapsar. 

Hash Bilgisi : F764AF483BE54D495B37E3F0EE8DD2B9 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

BASVURU_TANI_KODU A() 

Sağlık tesisine başvuran kişinin tanı 

bilgileri için Sağlık Bilgi Yönetim 

Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 

Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının 

bilgisidir. 

 

HASTA_KODU A() 

Sağlık tesisinde hasta bilgileri için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA görüntüsündeki 

HASTA_KODU bilgisidir. 

HASTA_BASVURU_KODU A() 

Sağlık tesisine başvuran hastalar için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA_BASVURU 

görüntüsündeki 

HASTA_BASVURU_KODU bilgisidir. 

TANI_KODU Dizi[] 

Sağlık tesisinde hastaya konulan tanı 

için ICD-10 kodlarından seçilen tanı 

kodu bilgisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “TANI_KODU” alanına karşılık 

gelen değer bilgisidir (ICD10 kodları 

yazılmalıdır.). 

TANI_TURU A() 

Sağlık tesisinde tanı konulan bir hasta 

için hekim tarafından seçilen tanı tipi 

bilgisidir. Örneğin ön tanı/kesin 

tanı/ayırıcı tanı, sevk tanısı vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “TANI_TURU” alanına karşılık 

gelen değer bilgisidir. Örneğin ön 

tanı/kesin tanı/ayırıcı tanı, sevk tanısı 

vb. 

BIRINCIL_TANI 
Tam 

Sayı 

Sağlık tesisinde başvuran kişiye hekim 

tarafından ana tanı konulma durumunu 

ifade eder. 

Birincil tanı bilgisi varsa “1”, yoksa “0” 

yazılmalıdır. 

TANI_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde hastanın hastalığına 

ilişkin belirlenen tanının Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 

 

HEKIM_KODU A() 

Sağlık tesisinde görevli hekim için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen kod bilgisidir. 

VEM_PERSONEL görüntüsündeki 

PERSONEL_KODU bilgisidir. 

KURUL_RAPOR_KODU A() 

Hastaya sağlık raporu veren kurul için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_KURUL_RAPOR 

görüntüsündeki 

KURUL_RAPOR_KODU bilgisidir. 

HASTA_SEVK_KODU A() 

Sağlık tesisinden başka bir sağlık 

tesisine sevk edilen hastanın sevk 

bilgileri için Sağlık Bilgi Yönetim 

Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_HASTA_SEVK görüntüsündeki 

HASTA_SEVK_KODU bilgisidir. 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 

Başvuru tanı bilgisinin ilk kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KODU A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıt edilen bilgilere ilişkin kayıt 

işlemini gerçekleştiren kullanıcı için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 



 
T.C. Sağlık Bakanlığı   

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü 42 SBYS Veri Modeli 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıtlı bilgilere ilişkin güncelleme 

işleminin yapıldığı zaman bilgisidir. 
 

GUNCELLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıtlı bilgilere ilişkin güncelleme 

işlemini gerçekleştiren kullanıcı için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_BASVURU_YEMEK 

Oluşturma Tarihi : 22.10.2018 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü hastaya verilen yemek bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : A6E796C1C902FF9D5C55D9194CDFABA6 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

BASVURU_YEMEK_KODU A() 

Sağlık tesisinde yatan hastaya verilen 

yemek bilgileri için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

tablo adı bilgisidir. 
 

HASTA_KODU A() 

Sağlık tesisinde hasta bilgileri için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA görüntüsündeki 

HASTA_KODU bilgisidir. 

HASTA_BASVURU_KODU A() 

Sağlık tesisine başvuran hastalar için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA_BASVURU 

görüntüsündeki 

HASTA_BASVURU_KODU bilgisidir. 

YEMEK_TURU A() 

Sağlık tesisinde yatan hastaya verilen 

yemeğin normal yemek, diyet yemeği, 

diyabet menüsü vb. olduğunu 

tanımlayan Sağlık Bilgi Yönetim 

Sistemi tarafından üretilen tür bilgisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “YEMEK_TURU” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. Örneğin 

normal yemek, diyet 1 yemeği, diyabet 

menüsü 1 vb. 

YEMEK_ZAMANI_TURU A() 

Sağlık tesisinde yatan hastalara verilen 

yemeğin tür bilgisini ifade eder. 

Örneğin sabah kahvaltısı, öğle yemeği, 

ara öğün 1 vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “YEMEK_ZAMANI_TURU” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir.  

YEMEK_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde yatan hastaya yemeğin 

verildiği zaman bilgisidir. 
 

ACIKLAMA A() 

Sağlık tesisinde verilen hizmete, yapılan 

işleme, kullanılan malzemelere vb. 

ilişkin açıklama bilgisidir. 
 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 

Başvuru yemek bilgisinin ilk kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KODU A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıt edilen bilgilere ilişkin kayıt 

işlemini gerçekleştiren kullanıcı için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıtlı bilgilere ilişkin güncelleme 

işleminin yapıldığı zaman bilgisidir. 
 

GUNCELLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıtlı bilgilere ilişkin güncelleme 

işlemini gerçekleştiren kullanıcı için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_BEBEK_COCUK_IZLEM 

Oluşturma Tarihi : 22.10.2018 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü bebek ve çocuğa ait izlem bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : 0094B7C25610C82630DCAE8150EB6AF0 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

BEBEK_COCUK_IZLEM_KODU A() 

Sağlık tesisinde muayene olan bebek 

ve/veya çocukların izlem bilgileri için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

tablo adı bilgisidir. 
 

HASTA_KODU A() 

Sağlık tesisinde hasta bilgileri için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA görüntüsündeki 

HASTA_KODU bilgisidir. 

HASTA_BASVURU_KODU A() 

Sağlık tesisine başvuran hastalar için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA_BASVURU 

görüntüsündeki 

HASTA_BASVURU_KODU bilgisidir. 

KACINCI_IZLEM A() 

Bebek ve çocuklar için Sağlık Bakanlığı 

tarafından tanımlanan izlem protokolü 

kapsamında gerçekleştirilen izlemin 

bilgisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “KACINCI_IZLEM” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. Örneğin 

1. İzlem (bebekte), 2. İzlem (çocukta), 

9. Yaş izlem vb. 

AGIZDAN_SIVI_TEDAVISI A() 

İshal tanısı alan 0-59 ay bebek ve 

çocuklarda Ağızdan Sıvı Tedavisi (AST) 

bilgisini ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “AGIZDAN_SIVI_TEDAVISI” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin AST başlandı, AST başlanmadı 

vb. 

BAS_CEVRESI 
Gerçek

Sayı 

Bebek veya çocuğun baş çevresinin 

(santimetre cinsinden) ölçüsüdür. 
 

DEMIR_LOJISTIGI_VE_DESTE

GI 
A() 

Gebelikte dışarıdan demir desteği; demirin 

uygulanmayacağı durumlar hariç, ayrım 

yapılmaksızın tüm gebelere 16. haftadan 

başlayarak 6 ay ve doğum sonu 3 ay olmak 

üzere toplam 9 ay süre ile günlük 40 - 60 

mg elementer demir verilerek demir desteği 

yapılmaktadır. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“DEMIR_LOJISTIGI_VE_DESTEGI” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin yeni başlandı (reçete ile), yeni 

başlandı (ücretsiz verildi), devam 

ediliyor (elinde mevcut) vb. 

DOGUM_AGIRLIGI 
Gerçek

Sayı 

Bebeğin doğum ağırlığını gram olarak ifade 

eder. 
 

DVITAMINI_LOJISTIGI_VE_DE

STEGI 
A() 

Gebeler için; gebeliğin 12. haftasından 

başlanarak doğumdan sonra 6. ayın sonuna 

kadar yapılan D Vitamini proflaksisidir. 

Bebekler için; ilk 1 yaşta verilen D vitamini 

proflaksisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“DVITAMINI_LOJISTIGI_VE_DEST

EGI” alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. Örneğin yeni başlandı (reçete 

ile), yeni başlandı (ücretsiz verildi), 

devam ediliyor (elinde mevcut) vb. 

GKD_TARAMA_SONUCU A() 

Gelişimsel Kalça Displazisi (GKD) tarama 

sonucu bilgisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “GKD_TARAMA_SONUCU” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin GKD tarama yapıldı- sevk 

edildi, GKD USG negatif v.b. 

HEMATOKRIT_DEGERI A() 
Bebek veya çocuğun hematokrit değeri 

bilgisidir. 
 

HEMOGLOBIN_DEGERI A() Kişinin hemoglobin değeri bilgisidir.  
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TOPUK_KANI A() 

Doğumdan sonraki günlerde bebeğin 

topuğundan alınan kanın alınma durumunu 

ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “TOPUK_KANI” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. Örneğin 

ilk kez alındı, tekrar alındı, fenilketonüri 

için alındı vb. 

TOPUK_KANI_ALINMA_ZAMA

NI 

Tarih

Saat 

Yeni doğan bebeğin topuk kanının alındığı 

zaman bilgisidir. 
 

IZLEMIN_YAPILDIGI_YER A() İzlemin yapıldığı kurum bilgisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “KURUMLAR” alanına karşılık 

gelen değer bilgisidir. Örneğin kayıt bir 

semt polikliniğinde yapılmışsa semt 

polikliniği bilgileri yazılmalıdır. 

IZLEMI_YAPAN_PERSONEL_K

ODU 
A() 

Sağlık tesisinde hastaya yapılan izlemleri 

(bebek çocuk izlem, gebe izlem vb.) yapan 

personele Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilen kod bilgisidir. 

VEM_PERSONEL görüntüsündeki 

PERSONEL_KODU bilgisidir. 

BILGI_ALINAN_KISI_AD_SOY

ADI 
A() Bilgi alınan kişinin ad ve soyadı bilgisidir.  

BILGI_ALINAN_KISI_TELEFON A() Bilgi alınan kişinin telefon bilgisidir.  

BEBEKTE_RISK_FAKTORLERI Dizi[] 

Bebekte yapılan muayene ve risk 

faktörlerinin belirlenmesi sonucu gelişimsel 

kalça displazisi, hemoglobinopati, işitme 

kaybı, metabolik ve endokrin hastalıkların 

varlığını sorgular. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“BEBEKTE_RISK_FAKTORLERI” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin ailede akraba evliliği, çoğul 

gebelik vb. 

TARAMA_SONUCU A() 

Bebekte yapılan ve bebek sağlığı işlemleri 

veri elemanında yer alan tarama testleri 

sonuçlarını içerir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “TARAMA_SONUCU” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. Örneğin 

işitme kaybı yok, GKD tarama 

yapılmadı, FKU pozitif vb. 
ANNE_SUTUNDEN_KESILDIGI

_AY 

Tam 

Sayı 

Bebeğin anne sütünden tamamen kesildiği 

(ay cinsinden) yaşını ifade eder. 
 

BEBEGIN_BESLENME_DURUM

U 
A() 

Bebeğin anne sütü ile beslenmesi durumuna 

ilişkin bilgidir. Örneğin sadece anne sütü 

alıyor, anne sütü almıyor, hiç anne sütü 

almamış vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“BEBEGIN_BESLENME_DURUMU” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin sadece anne sütü alıyor, anne 

sütü almıyor, hiç anne sütü almamış vb. 

EK_GIDAYA_BASLADIGI_AY 
Tam 

Sayı 

Bebeğin anne sütü dışında gıda almaya 

başladığı (ay cinsinden) yaşını ifade eder. 
 

SADECE_ANNE_SUTU_ALDIGI

_SURE 

Tam 

Sayı 

Bebeğin veya çocuğun anne sütü aldığı 

sürenin ay cinsinden bilgisini ifade eder. 
 

GELISIM_TABLOSU_BILGILER

I 
Dizi[] 

Bebeğin/çocuğun gelişim bilgilerinin 

sorgulanmasıdır. 

Referans Kodlar Tablosunda kod türü 

olarak “GELİŞİM TABLOSU 

BİLGİLERİNİN SORGULANMASI” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin normal gelişim, gelişim 

geriliği, nöromotor gelişim geriliği vb. 

NTP_TAKIP_BILGISI A() 

 Neonatal Tarama Programı (NTP) takip 

bilgisidir. Referans Kodlar Tablosunda 

kod türü olarak “NTP_TAKIP-

BILGISI” alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir (Örneğin tarama sonucu 

normal, aile sevki kabul etmiyor,vb.). 

BC_BEYIN_GELISIM_RISKLERI Dizi[] 

0-6 yaş döneminde, bebeğin/çocuğun beyin 

gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecek 

risk faktörlerini ifade eder. Örneğin aile içi 

şiddet, ailede down sendromu, babanın 

depresyon şüphesi vb. 

Referans Kodlar Tablosunda kod türü 

olarak 

“BEBEGIN/COCUGUN_BEYIN_GEL

IŞIMINI_ETKILEYEBILECEK_RISK

LER” alanına karşılık gelen değer 
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bilgisidir (Örneğin Aile İçi Şiddet, 

Ailede Alkol Kullanımı vb. ) 

EBEVEYN_DESTEK_AKTIVITE

LERI 

Dizi[] 

Anne/babanın, bebeğin veya çocuğun 

psikolojik gelişimini destekleyebilmek 

amacı ile gerçekleştirdiği aktiviteleri ifade 

eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“EBEVEYN_DESTEK_AKTIVITELE

RI” alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. Örneğin kitap okuma, masal 

anlatma, oyun oynama vb. 

BC_PSIKOLOJIK_RISK_EGITIM 

Dizi[] Anne karnındaki dönem dahil olmak üzere, 

çocuğun 0-6 yaş döneminde beyin 

gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecek 

risk faktörlerinin tespit edildiği durumlarda, 

risk faktörü ile ilgili aileye verilen 

eğitimleri ifade eder. Örneğin aile 

planlaması eğitimi, eğitim verilmedi, anne 

baba çocuk iletişimi vb. 

Referans Kodlar Tablosunda kod türü 

olarak 

“BEBEGIN/ÇOCUGUN_PSIKOLOJIK

_GELIŞIMINDEKI_RISKLERE_YON

ELIK_EGITIMLER” alanına karşılık 

gelen değer bilgisidir (Örneğin Aile 

Planlaması Eğitimi, Eğitim Verilmedi 

vb.). 

BC_RISK_YAPILAN_MUDAHA

LE 

Dizi[] 
0-6 yaş döneminde, Bebeğin/Çocuğun 

beyin gelişimini olumsuz yönde 

etkileyebilecek faktörlere yapılan 

müdahaleleri belirler. Örneğin sık izleme 

alındı, müdahaleye gerek görülmedi, risk 

faktörü bulunmadı vb. 

Referans Kodlar Tablosunda kod türü 

olarak 

“BEBEGIN/COCUGUN_RISK_FAKT

ORLERINE_YAPILAN_MUDAHALE

” alanına karşılık gelen değer bilgisidir 

(Örneğin Sık İzleme Alındı, 

Müdahaleye Gerek Görülmedi vb.). 

BC_RISKLI_OLGU_TAKIBI Dizi[] 

Çocuğun psikolojik gelişiminin risk altında 

olduğu durumda, sık izleme alınan olguya 

yapılan işlemleri ifade eder. Örneğin 

annenin muayenesi yapıldı, babanın 

muayenesi yapıldı, gerekli danışmanlıklar 

verildi vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “BC_RISKLI_OLGU_TAKIBI” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin annenin muayenesi yapıldı, 

babanın muayenesi yapıldı, gerekli 

danışmanlıklar verildi vb. 

ACIKLAMA A() 

Sağlık tesisinde verilen hizmete, yapılan 

işleme, kullanılan malzemelere vb. ilişkin 

açıklama bilgisidir. 
 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 

Bebek çocuk izlem bilgisinin ilk kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KODU A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıt edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıtlı bilgilere ilişkin güncelleme 

işleminin yapıldığı zaman bilgisidir. 
 

GUNCELLEYEN_KULLANICI_

KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıtlı bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_BILDIRIMI_ZORUNLU 

Oluşturma Tarihi : 22.10.2018 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü bildirimi zorunlu (bulaşıcı hastalık, intihar, madde 

bağımlılığı vb.) bilgileri kapsar. 

Hash Bilgisi : A11D7B5EE599AC4749F6126F8AF12020 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

BILDIRIMI_ZORUNLU_KODU A() 

Bildirimi zorunlu hastalık için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

HASTA_KODU A() 

Sağlık tesisinde hasta bilgileri için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA görüntüsündeki 

HASTA_KODU bilgisidir. 

HASTA_BASVURU_KODU A() 

Sağlık tesisine başvuran hastalar için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA_BASVURU 

görüntüsündeki 

HASTA_BASVURU_KODU 

bilgisidir. 

BILDIRIM_TURU A() 

Bildirimi zorunlu hastalıklar veya durumlar 

kapsamında yapılan bildirimin türünü ifade 

eder. Örneğin bulaşıcı hastalık, intihar, 

madde bağımlılığı vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “BILDIRIM_TURU” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. Örneğin 
bulaşıcı hastalık, intihar, madde 

bağımlılığı vb. 

BILDIRIM_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Bildirimi zorunlu hastalığın veya durumların 

ilgili yerlere bildirildiği zaman bilgisidir. 
 

TANI_KODU Dizi[] 

Sağlık tesisinde hastaya konulan tanı için 

ICD-10 kodlarından seçilen tanı kodu 

bilgisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “TANI_KODU” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. 

AILESINDE_INTIHAR_GIRISI

MI 
A() 

İntihar girişiminde bulunan veya kriz geçiren 

kişinin aile üyelerinin herhangi birinde daha 

önce intihar girişimi olup olmadığını ifade 

eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“AILESINDE_INTIHAR_GIRISIMI” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin var, yok vb. 

AILESINDE_PSIKIYATRIK_V

AKA 
A() 

İntihar girişiminde bulunan veya kriz geçiren 

kişinin aile üyelerinin herhangi birinde daha 

önce psikiyatrik bir rahatsızlık olup 

olmadığını ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“AILESINDE_PSIKIYATRIK_VAK

A” alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. Örneğin var, yok vb. 

INTIHAR_KRIZ_VAKA_TURU A() 
Vakanın intihar vakası ya da kriz vakası olma 

durumunu ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“INTIHAR_KRIZ_VAKA_TURU” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin intihar girişimi, kriz vakası 

vb. 

OLAY_ZAMANI 
Tarih

Saat 
Olayın gerçekleştiği zaman bilgisidir.  

PSIKIYATRIK_TEDAVI_GEC

MISI 
A() 

Hastanın acil servise başvuru tarihinden 

önceki son 6 aylık dönemde psikiyatrik bir 

takip veya tedavi durumu olup olmadığını 

ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“PSIKIYATRIK_TEDAVI_GECMIS

I” alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. Örneğin var, yok vb. 

INTIHAR_GIRISIM_KRIZ_NE

DENLERI 
Dizi[] 

Kişinin intihar girişimi ya da kriz nedenlerini 

ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“INTIHAR_GIRISIMI_YADA_KRIZ

_NEDENLERI” alanına karşılık gelen 
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değer bilgisidir. Örneğin alkol, 

ekonomik, evlilik vb. 

INTIHAR_GIRISIMI_YONTEM

I 
Dizi[] 

Kişinin intihar girişimini gerçekleştirirken 

kullandığı yöntem/yöntemleri ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“INTIHAR_GIRISIMI_YONTEMI” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin ilaç, silah, bıçak vb. 

INTIHAR_GIRISIMI_GECMISI A() 
Kişinin geçmişinde intihar girişimi olup 

olmadığı bilgisini ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“INTIHAR_GIRISIMI_GECMISI” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin bir defa, iki defa vb. 

INTIHAR_KRIZ_VAKA_SONU

CU 
Dizi[] 

İntihar girişiminde bulunan ya da kriz geçiren 

kişiye yapılan müdahalenin nasıl 

sonuçlandığını ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“INTIHAR_KRIZ_VAKA_SONUCU

” alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. Örneğin ilaç yazıldı, 

görüşmeyi terk etti, tek görüşme 

yapıldı vb. 

PSIKIYATRIK_TANI_GECMISI A() 
Sağlık tesisine adli muayene için getirilmiş 

kişinin psikiyatrik tanı geçmişi bilgisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“PSIKIYATRIK_TANI_GECMISI” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin var, yok vb. 

HAYVANIN_MEVCUT_DURU

MU 
A() 

Kuduz şüpheli temasa neden olan hayvanın 

mevcut durumunun ne olduğunu ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“HAYVANIN_MEVCUT_DURUMU

” alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. Örneğin kaçtı, tanınmıyor, 

öldü vb. 

HAYVANIN_SAHIPLIK_DURU

MU 
A() 

Kuduz şüpheli temasa neden olan hayvanın 

sahiplik durumu bilgisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“HAYVANIN_SAHIPLIK_DURUM

U” alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. Örneğin sahipli, sahipsiz vb. 

IMMUNGLOBULIN_TURU A() 
Uygulanan immünglobilinin tür bilgisidir. 

Örneğin at kaynaklı, insan kaynaklı vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “IMMUNGLOBULIN_TURU” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin at kaynaklı, insan kaynaklı 

vb. 

IMMUNGLOBULIN_MIKTARI A() 
Uygulanan immünglobilinin IU cinsinden 

miktar bilgisidir. 
 

KATEGORIZASYON A() 

Kuduz riskli temas sonrası, temas şekline ve 

temas eden hayvanın durumuna göre 

profilaksi yöntemini belirleyen 

sınıflandırmayı ifade eder. Örneğin kategori 

1, kategori 2 vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “KATEGORIZASYON” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin kategori 1, kategori 2 vb. 

TEMAS_DEGERLENDIRME_D

URUMU 
A() 

Bildirimi zorunlu hastalıklarda hasta için 

temas olgusunun değerlendirilmesi ile 

uygulanacak profilaksiye karar verme ve ilk 

uygulamaları yaparak takibini sağlama 

durumunu ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“TEMAS_DEGERLENDIRME_DUR

UMU” alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. Örneğin profilaksi gerekli, 

profilaksi gereksiz vb. 

KUDUZ_SEBEP_OLAN_HAYV

AN 
A() 

Kuduz şüpheli temasa sebep olan hayvan 

türünü ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“KUDUZ_SEBEP_OLAN_HAYVA

N” alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. Örneğin kedi, köpek, vahşi 

hayvan vb. 
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YAPTIRACAGINI_BEYAN_ET

TIGI_TSM 
A() 

Kişinin kendi sağlığı ile ilgili bir işlem 

yaptıracağına ilişkin beyan ettiği Toplum 

Sağlığı Merkezi bilgisidir. 

VEM_KURUM görüntüsündeki 

KURUM_KODU bilgisidir. 

RISKLI_TEMAS_TIPI Dizi[] 

Riskli temas tipi bilgisini ifade eder. Örneğin 

hayvana dokunma veya besleme, sağlam 

derinin yalanması vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “RISKLI_TEMAS_TIPI” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin hayvana dokunma veya 

besleme, sağlam derinin yalanması vb. 

EV_TELEFONU A() Kişinin ev telefonu bilgisidir.  

CEP_TELEFONU A() Kişinin cep telefonu bilgisidir.  

EV_ADRESI A() Kişinin ev adresi bilgisidir.  

IL_KODU A() İl kodu bilgisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “IL_KODU” alanına karşılık 

gelen değer bilgisidir. Örneğin Adana, 

Amasya, Bolu vb. 

ILCE_KODU A() İlçe kodu bilgisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “ILCE_KODU” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. Örneğin 

Aladağ, Seyhan, Çankaya vb. 

BCG_SKAR_SAYISI A() 

Verem hastalığından korunmada kullanılan 

BCG (Bacille Calmette-Guérin) aşısına ait 

skar sayısını ifade eder. 

 

DGT_UYGULAMASINI_YAPA

N_KISI 
A() 

Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT) 

uygulamasını yapan, hastanın tedavisi 

süresince ilaçlarının her dozunu düzenli 

olarak aldığını denetleyen ve bunu kaydeden 

görevli ya da sorumlu kişiyi ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“DGT_UYGULAMASINI_YAPAN_

KISI” alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. Örneğin aile bireyi, kamu 

görevlisi, sağlık görevlisi vb. 

DGT_UYGULAMA_YERI A() 
Kişiye Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT) 

uygulamasının yapıldığı yeri ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “DGT_UYGULAMA_YERI” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin ev, sağlık kurumu, diğer vb. 

HASTANIN_TEDAVIYE_UYU

MU 
A() 

Hastanın kendisine uygulanan tedaviye uyum 

gösterme durumunu ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“HASTANIN_TEDAVIYE_UYUMU

” alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. Örneğin uyumlu, uyumsuz 

vb. 

KULTUR_SONUCU A() 

Hastadan alınan numunenin kültür sonucunu 

ifade eder. Örneğin pozitif, negatif, 

kontaminasyon vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “KULTUR_SONUCU” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir.  

TUBERKULIN_DERI_TESTI_S

ONUCU 
A() 

Verem şüpheli bireylerde tarama amacıyla 

kullanılan deri testinin sonucunu tanımlar. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“TUBERKULIN_DERI_TESTI_SON

UCU” alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. Örneğin pozitif, negatif vb. 

VEREM_HASTASI_TEDAVI_Y

ONTEMI 
A() 

Verem hastasının tedavisinde seçilen yöntem 

bilgisidir. Örneğin doğrudan gözetimli 

tedavi, kısmi doğrudan gözetimli tedavi vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“VEREM_HASTASI_TEDAVI_YO

NTEMI” alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. Örneğin doğrudan gözetimli 

tedavi, kısmi doğrudan gözetimli 

tedavi vb. 

VEREM_OLGU_TANIMI A() 

Verem tanısı konulan hastada tedavi 

rejiminin belirlenmesinde ve hastaya 

yapılacakların planlanmasında kullanılan 

tanımlardır. Örneğin yeni, nüks, tedavi 

başarısız, kronik vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “VEREM_OLGU_TANIMI” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir.  
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YAYMA_SONUCU A() 

Kişiden alınan kan, idrar, gaita vb. 

numuneleri için laboratuvarda yapılan yayma 

testinin sonucuna ilişkin elde edilen bilgidir. 

Örneğin pozitif, negatif, yapılmadı vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “YAYMA_SONUCU” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. Örneğin 

pozitif, negatif, yapılmadı vb. 

VEREM_HASTALIGI_TUTUL

UM_YERI 

 

A() 

Verem Hastalığının vücutta yerleştiği 

organ/sistemi ifade eder. Örneğin akciğer, 

plevra, vertebra vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “VEREM_HASTALIGI 

TUTULUM_YERI” alanına karşılık 

gelen değer bilgisidir. Örneğin 

akciğer, plevra, vertebra vb. 

VEREM_HASTASI_KLINIK_O

RNEGI 
A() 

Verem hastalığının teşhisinde yapılan yayma 

ve kültür için kullanılan hastaya ait 

numuneleri ifade eder. Örneğin balgam, 

plevra sıvısı, idrar vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“VEREM_HASTASI_KLINIK_ORN

EGI” alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. Örneğin balgam, plevra 

sıvısı, idrar vb. 

VEREM_ILAC_ADI A() 

Verem hastalığı için duyarlılık testi yapılan 

ilaç türleridir. Örneğin amikasin, ofloksasin 

vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “VEREM_ILAC_ADI” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir.  

VEREM_TEDAVI_SONUCU A() 
Verem hastasının tedavi sonucunu ifade eder. 

Örneğin kür, tedavi tamamlama, ölüm vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“VEREM_TEDAVI_SONUCU” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir.  

BULASICI_HASTALIK_VAKA

_TIPI 
A() 

Bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıkların 

bildirimi yapılırken teşhis edilen hastalığın 

durumuna ilişkin bilgiyi ifade eder. Örneğin 

şüpheli vaka, olası vaka, kesin vaka vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“BULASICI_HASTALIK_VAKA_TI

PI” alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. Örneğin şüpheli vaka, olası 

vaka, kesin vaka vb. 

BELIRTILERIN_BASLADIGI_T

ARIH 
Tarih Klinik belirtilerin başladığı tarih bilgisidir.  

SIDDET_TURU Dizi[] 

Güç ve baskı uygulayarak insanın bedensel 

ve ruhsal açıdan zarar görmesine neden olan 

bireysel ya da toplu hareketler şiddet olarak 

tanımlanmaktadır. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “SIDDET_TURU” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. Örneğin 

fiziksel, ekonomik, cinsel vb. 

SIDDET_DEGERLENDIRME_S

ONUCU 
Dizi[] 

Şiddet görmüş hastaya sağlık tesisinde 

yapılan muayene sonucunu ifade eden 

bilgidir. Örneğin bilgilendirme, ileri tanı için 

sevk, adli rapor tutulması vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“SIDDET_DEGERLENDIRME_SON

UCU” alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. Örneğin bilgilendirme, ileri 

tanı için sevk, adli rapor tutulması vb. 

ACIKLAMA A() 

Sağlık tesisinde verilen hizmete, yapılan 

işleme, kullanılan malzemelere vb. ilişkin 

açıklama bilgisidir. 

 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Bildirimi zorunlu durumlar bilgisinin 

ilk kayıt edildiği zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KOD

U 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin 

yapıldığı zaman bilgisidir. 
 

GUNCELLEYEN_KULLANICI_

KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_BINA 

Oluşturma Tarihi : 08.07.2015 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü sağlık tesisine ait binaların bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : 6F8DC23E2DBF8BBF32B7A79753BD78A1 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

BINA_KODU A() 

Sağlık tesisinin her binası için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 

Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının 

bilgisidir. 

 

BINA_ADI A() Sağlık tesisi binasının ad bilgisidir.  

BINA_ADRESI A() Sağlık tesisinin adres bilgisidir.  

SKRS_KURUM_KODU A() 

Sağlık Kodlama Referans Sunucusu 

(SKRS) kod sistemlerinde tanımlanan 

Kurum Kodu bilgisini ifade eder. Örneğin 

biyokimya servisi laboratuvarı, Sinop 

Gerze sağlık merkezi, Van sağlık meslek 

lisesi vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “KURUMLAR” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir.  

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 

Bina bilgisinin ilk kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KODU A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıt edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıtlı bilgilere ilişkin güncelleme 

işleminin yapıldığı zaman bilgisidir. 
 

GUNCELLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıtlı bilgilere ilişkin güncelleme 

işlemini gerçekleştiren kullanıcı için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_BIRIM 

Oluşturma Tarihi : 08.07.2015 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü sağlık tesisinde bulunan birimlerin bilgisini kapsar. 

Hash Bilgisi : 790BC1765A69AED3F4C5F3168A84AE74 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

BIRIM_KODU A() 

Sağlık tesisinde bulunan bölümler için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

KLINIK_KODU A() 

Sağlık tesisinde bulunan kliniklerin Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

gruplandırılması için tanımlanmış kod 

bilgisini ifade eder. 

Branş kodu, Referans kodlar 

tablosunda kod türü olarak 

“KLİNİKLER” alanına karşılık gelen 

değer bilgisidir. Örneğin tıbbı 

mikoloji, hematoloji yoğun bakım, 

çocuk cerrahisi vb. 

BIRIM_TURU A() 

Sağlık tesisinde bulunan bölümlerin Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından yapılan 

gruplandırma bilgisidir. Örneğin poliklinik, 

servis, laboratuvar, vezne, radyoloji vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “BIRIM_TURU” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. Örneğin 

poliklinik, servis, laboratuvar, vezne, 

radyoloji vb. 

BINA_KODU A() 

Sağlık tesisinin her binası için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_BINA görüntüsündeki 

BINA_KODU bilgisidir. 

BIRIM_ADI A() 

Sağlık tesisinde bulunan bölümlerin isim 

bilgisidir. Örneğin poliklinik1, poliklinik 2 

vb. 

 

YATAK_SAYISI A() 
Sağlık tesisinde veya sağlık tesisindeki 

birimlerde bulunan yatak sayısı bilgisidir. 
 

MHRS_KODU A() 

Sağlık tesisinde tanımlanmış muayene eden 

birimler için MHRS tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

 

MHRS_ADI A() 

Sağlık tesisinde tanımlı olan poliklinik 

biriminin MHRS sistemine tanımlanmış ad 

bilgisidir. 

 

MKYS_KODU A() 

Malzeme Kaynak Yönetim Sistemi (MKYS) 

tarafından depo ve birimler için üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

 

MEDULA_BRANS_KODU A() 

Sağlık tesisinde bulunan klinik ve hekimler 

için MEDULA tarafından tanımlanmış branş 

kodu bilgisidir. 

 

AKTIFLIK_BILGISI 
Tam 

Sayı 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi veri tabanında 

bulunan bir kayıtın aktif olup olmadığına 

ilişkin bilgiyi ifade eder. 

Aktifse “1”, aktif değilse “0” 

yazılmalıdır. 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Birim bilgisinin ilk kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi ekleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin 

yapıldığı zaman bilgisidir. 
 

GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_CIHAZ 

Oluşturma Tarihi : 08.07.2015 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü cihaz bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : 0C221A036B9455374701F070377E134B 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

CIHAZ_KODU A() 

Sağlık tesisinde bulunan cihaz için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

CIHAZ_ADI A() Sağlık tesisinde bulunan cihaz adı bilgisidir.  

CIHAZ_GRUBU A() 

Sağlık tesisinde bulunan cihazları 

gruplandırmak için Sağlık Bilgi Yönetim 

Sistemi tarafından üretilen kod bilgisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “CIHAZ_GRUBU” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. Örneğin 

yataklar, ventilatörler, demirbaşlar, tıbbi 

cihazlar vb. 

BIRIM_KODU A() 

Sağlık tesisinde bulunan bölümler için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

Cihazın bulunduğu odanın VEM_BIRIM 

görüntüsündeki BIRIM_KODU bilgisidir. 

 

CIHAZ_MODELI 
A() 

Sağlık tesisinde kullanılan cihazın model 

bilgisidir. 
 

 

CIHAZ_MARKASI 
A() 

Sağlık tesisinde kullanılan cihazın marka 

bilgisidir. 
 

SERI_NUMARASI A() 
Sağlık tesisinde bulunan tıbbi cihazların seri 

numarası bilgisini ifade eder. 
 

MKYS_KUNYE_NUMARASI A() 

Malzeme Kaynak Yönetim Sistemi (MKYS) 

tarafından üretilen cihaz künye numarası 

bilgisidir. 

 

AKTIFLIK_BILGISI 
Tam 

Sayı 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi veri tabanında 

bulunan bir kayıtın aktif olup olmadığına 

ilişkin bilgiyi ifade eder. 

Aktifse “1”, aktif değilse “0” 

yazılmalıdır. 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Cihaz bilgisinin ilk kayıt edildiği zaman 

bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin 

yapıldığı zaman bilgisidir. 
 

GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_COCUK_DIYABET 

Oluşturma Tarihi : 08.07.2015 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü çocuk diyabet bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : 39B98D6C728825FF42190F0CD647D765 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

COCUK_DIYABET_KODU A() 

Sağlık tesisinde bulunan cihaz için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

HASTA_BASVURU_KODU A() 

Sağlık tesisine başvuran hastalar için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA_BASVURU 

görüntüsündeki 

HASTA_BASVURU_KODU bilgisidir. 

ILK_TANI_TARIHI Tarih 

Hastaya izlem ve tedavi uygulanacak olan 

hastalık (diyabet, kanser, HIV ve diğer cinsel 

yolla bulasan hastalıklar vb.) için tanının ilk 

defa konulduğu tarihi ifade eder. 

 

AGIRLIK A() Kişinin (gram cinsinden) ağırlığı bilgisidir.  

BOY A() Kişinin santimetre cinsinden boy bilgisidir.  

DIYABET_TIPI A() Kişinin diyabet tipi bilgisidir. 

Referans Kodlar Tablosunda kod türü 

olarak “DIYABET_TIPI” alanına karşılık 

gelen değer bilgisidir (Örneğin Tip-1, 

Tip-2 vb.) 

KIZ_COCUKLARDA_MENA

RS_YASI 
A() Kız çocuğuna ait menarş yaşı bilgisidir.  

BEYIN_ODEMI_DURUMU 

Tams

ayı 

 

Kişide beyin ödemi olup olmadığına ilişkin 

bilgiyi ifade eder. 

Referans Kodlar Tablosunda kod türü 

olarak “BEYIN_ODEMI_DURUMU” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir 

(Çocukta beyin ödemi var ise “1”, yok ise 

“2” yazılmalıdır. 

KETOASIDOZ_DURUMU 

Tam 

Sayı 

 

Kişide son 3 ay içerisinde ketoasidoz gelişip 

gelişmediğine ait bilgidir. 

Referans Kodlar Tablosunda kod türü 

olarak “KETOASIDOZ_DURUMU” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir 

(Çocukta ketoasidoz son 3 ay var ise “1”, 

yok ise “2” yazılmalıdır. 

DIYABET_SIKAYET A() 
Çocuğun diyabet hastalığına ilişkin şikayet 

bilgilerini ifade eder. 

Referans Kodlar Tablosunda kod türü 

olarak “DIYABET_SIKAYET” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. Örneğin 

Poliüri, Polifaji vb. 

SIKAYETIN_SURESI A() 
Çocuğun diyabet şikayetlerine ilişkin süre 

bilgisidir. 
 

AKSILLER_KILLANMA_DU

RUMU 

Tam 

Sayı 

 

Çocuğun aksiller kıllanmasına ait durum 

bilgisidir. 

Referans Kodlar Tablosunda kod türü 

olarak 

“AKSILLER_KILLANMA_DURUMU” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin aksiller kıllanma var ise “1”, yok 

ise “2” yazılmalıdır. 

PUBIK_KILLANMA_DURUM

U 

Tam 

Sayı 

Çocuğun pubik kıllanmasına ait durum 

bilgisidir. 

Referans Kodlar Tablosunda kod türü 

olarak 
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 “PUBIK_KILLANMA_DURUMU” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin pubik kıllanma var ise “1”, yok 

ise “2” yazılmalıdır. 

MEME_EVRE A() 
Çocuğun meme gelişim evresine ait durum 

bilgisidir. 

Referans Kodlar Tablosunda kod türü 

olarak “MEME_EVRE” alanına karşılık 

gelen değer bilgisidir. Örneğin evre-1, 

evre-2 vb. 

TESTIS_VOLUM_SAG A() 
Sağ testisin ml cinsinden hacim bilgisini 

ifade eder.  
 

TESTIS_VOLUM_SOL A() 
Sol testisin ml cinsinden hacim bilgisini ifade 

eder. 
 

ESLIKEDEN_HASTALIK A() 
Çocuğun eşlik eden başka hastalık bilgisini 

ifade eder. 

Referans Kodlar Tablosunda kod türü 

olarak 

“DIYABET_ESLIK_EDEN_HASTALIK

” alanına karşılık gelen değer bilgisidir 

(Örneğin çölyak, haşhimato vb.). 

ESLIKEDEN_HASTALIK_TA

NI_TARIHI 
Tarih 

Çocuğun eşlik eden başka hastalık tanı tarihi 

bilgisini ifade eder. 
 

DIYABET_ILAC_TEDAVI_S

EKLI 
A() 

Çocuğa uygulanan ilaç tedavi şekline ait 

bilgiyi ifade eder. 

Referans Kodlar Tablosunda kod türü 

olarak 

“DIYABET_ILAC_TEDAVI_SEKLI” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir 

(Örneğin insülin, pompa vb.). 

DIYET_TIBBI_BESLENME_T

EDAVISI 
A() 

Çocuğun diyet tedavisi durum bilgisini ifade 

eder. 

Referans Kodlar Tablosunda kod türü 

olarak 

“DIYET_TEDAVISI_TIBBI_BESLENM

E_TEDAVISI” alanına karşılık gelen 

değer bilgisidir (Örneğin hasta diyetine 

uyuyor, hasta diyetine uymuyor vb.). 

DIYABETLI_HASTA_AILE_

OYKUSU 
A() 

Çocuğun diyabet hastası olan aile bireyi 

bilgisidir. 

Referans Kodlar Tablosunda kod türü 

olarak 

“DIYABETLI_HASTA_AILE_OYKUS

U” alanına karşılık gelen değer bilgisidir 

(Örneğin Baba, Kardeş, Yok vb.). 

DIYABET_EGITIMI_VERILM

E_DURUMU 

Tam 

Sayı 

Hastaya diyabet eğitim verilip verilmediği 

bilgisini ifade eder. 

Referans Kodlar Tablosunda kod türü 

olarak “DIYABET_EGITIMI” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. Çocuğa 

diyabet eğitimi verildi ise  “1”, kişiye 

diyabet eğitimi verilmedi ise “2” 

yazılmalıdır. 

TIROID_MUAYENESI A() 
Tiroid muayenesi sonucuna ilişkin ait bilgiyi 

ifade eder. 

Referans Kodlar Tablosunda kod türü 

olarak “TIROID MUAYENESI” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir (Örneğin 

tiroid diffüz ele geliyor, tiroid ele 

gelmiyor vb.). 

DIYABET_KOMPLIKASYON

LARI 
A() 

Diyabet hastalığının mikro ve makrovasküler 

komplikasyonlarını ifade eder. 

Referans Kodlar Tablosunda kod türü 

olarak 

“DIYABET_KOMPLIKASYONLARI” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir 

(Örneğin Katarakt, Glokom, Lipoatrofi 

vb.). 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt edildiği 

Çocuk diyabet bilgisinin ilk kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 
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zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin 

yapıldığı zaman bilgisidir. 
 

GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_DEPO 

Oluşturma Tarihi : 08.07.2015 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü sağlık tesisinde bulunan depoların bilgisini kapsar. 

Hash Bilgisi : FC2735DF360B4343070A433BB6160E04 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

DEPO_KODU A() 

Sağlık tesisinde bulunan stok depoları için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 

Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının 

bilgisidir. 

 

DEPO_ADI A() 
Sağlık tesisinde bulunan stok depolarının 

ad bilgisidir. 
 

DEPO_TURU A() 

Sağlık tesisinde bulunan stok depolarını 

sınıflandırmak için Sağlık Bilgi Yönetim 

Sistemi tarafından tanımlanmış tür 

bilgisidir. Örneğin ana depo, cep depo, 

ambar depo vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “DEPO_TURU” alanına karşılık 

gelen değer bilgisidir.  

BINA_KODU A() 

Sağlık tesisinin her binası için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

VEM_BINA görüntüsündeki 

BINA_KODU bilgisidir. 

MKYS_KODU A() 

Malzeme Kaynak Yönetim Sistemi 

(MKYS) tarafından depo ve birimler için 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

 

MKYS_KULLANICI_KODU A() 

Malzeme Kaynak Yönetim Sistemi 

(MKYS) tarafından sistemin kullanıcısı için 

üretilen kod bilgisidir. 

 

MKYS_KULLANICI_SIFRESI 

 
A() 

Malzeme Kaynak Yönetim Sistemi 

(MKYS) tarafından sistemin kullanıcısı için 

üretilen şifre bilgisidir. 

 

AKTIFLIK_BILGISI 
Tam 

Sayı 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi veri 

tabanında bulunan bir kayıtın aktif olup 

olmadığına ilişkin bilgiyi ifade eder. 

Aktifse “1”, aktif değilse “0” 

yazılmalıdır. 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 

Depo bilgisinin ilk kayıt edildiği zaman 

bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KOD

U 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıt edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

İşlemi ekleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıtlı bilgilere ilişkin güncelleme 

işleminin yapıldığı zaman bilgisidir. 
 

GUNCELLEYEN_KULLANICI_

KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıtlı bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

İşlemi güncelleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_DIS_TAAHHUT 

Oluşturma Tarihi : 08.07.2015 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü hastaların diş taahhüt bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : CDC4013CF6E6AAFA7937EEBF2379CB4C 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

DIS_TAAHHUT_KODU A() 

Diş tedavisi yapılan hastalar için MEDULA 

sisteminden alınan taahhüt bilgilerini kayıt 

etmek için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı SBYS 

veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

HASTA_BASVURU_KODU A() 

Sağlık tesisine başvuran hastalar için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

VEM_HASTA_BASVURU 

görüntüsündeki 

HASTA_BASVURU_KODU 

bilgisidir. 

HASTA_KODU A() 

Sağlık tesisinde hasta bilgileri için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_HASTA görüntüsündeki 

HASTA_KODU bilgisidir. 

HEKIM_KODU A() 

Sağlık tesisinde görevli hekim için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen kod 

bilgisidir. 

Taahhüt alan hekime ait 

VEM_PERSONEL görüntüsündeki 

PERSONEL_KODU bilgisidir. 

DIS_TAAHHUT_NUMARASI A() 

Sağlık tesisinde işlem yapılacak kişiye ait diş 

işlemleri için MEDULA sisteminden alınan 

numara bilgisidir. 

 

SGK_TAKIP_NUMARASI A() 

Sağlık tesisine gelen hasta için MEDULA 

sisteminden Sağlık Bilgi Yönetim Sistemine 

iletilen takip numarasını ifade eder. 

 

CADDE_SOKAK A() 
Kişinin adres bilgisinde bulunan cadde sokak 

bilgisidir. 
 

DIS_KAPI_NUMARASI A() Adresin dış kapı numarası bilgisidir.  

EPOSTA_ADRESI A() Kişinin elektronik posta adresidir.  

IC_KAPI_NUMARASI A() Adresin iç kapı numarası bilgisidir.  

IL_KODU A() İl kodu bilgisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “IL_KODU” alanına karşılık 

gelen değer bilgisidir. Örneğin Adana, 

Amasya, Bolu vb. 

TELEFON_NUMARASI A() Telefon numarası bilgisini ifade eder.  

ILCE_KODU A() İlçe kodu bilgisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “ILCE_KODU” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. Örneğin 

Aladağ, Seyhan, Çankaya vb. 

MEDULA_SONUC_KODU A() 
MEDULA sisteminden web servis aracılığı ile 

alınan cevapların kod numarası bilgisidir. 
 

MEDULA_SONUC_MESAJI A() 
MEDULA sisteminden web servis aracılığı ile 

alınan cevapların metin bilgisidir. 
 

IPTAL_DURUMU 
Tam 

Sayı 

Sağlık tesisinde yapılan bir işlemin iptal edilip 

edilmediği bilgisidir. 

İşlem iptalse “1” değilse “0” 

yazılmalıdır. 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Diş taahhüt bilgisinin ilk kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 
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EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin yapıldığı 

zaman bilgisidir. 
 

GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_DIS_TAAHHUT_DETAY 

Oluşturma Tarihi : 08.07.2015 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü hastaların diş taahhüt detay bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : 27D2BC8384F6A526BCAB7BF039C4D612 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

DIS_TAAHHUT_DETAY_KO

DU 
A() 

Diş tedavisi yapılan hastalar için MEDULA 

sisteminden alınan taahhüte ilişkin detaylı 

bilgileri kayıt etmek için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

DIS_TAAHHUT_KODU A() 

Diş tedavisi yapılan hastalar için MEDULA 

sisteminden alınan taahhüt bilgilerini kayıt 

etmek için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 

Hastanın aynı gelişine bağlı hareketlerin 

bulunduğu VEM_DIS_TAAHHUT 

görüntüsündeki DIS_TAAHHUT_KODU 

bilgisidir. 

DIS_KODU A() 

Ağızdaki dişler için Sağlık Bilgi Yönetim 

Sistemi tarafından verilmiş kod bilgisidir. 

Örneğin sol üst 63, sol alt 37 vb. 

MEDULA’da tanımlı olan diş kodu 

bilgisidir. Referans kodlar tablosunda kod 

türü olarak “DIS_KODU” alanına karşılık 

gelen değer bilgisidir. Örneğin sol üst 63, 

sol alt 37 vb. 

SUT_KODU A() 

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 

yayımlanan, hastaya uygulanan işlem veya 

hizmetler için Sağlık Uygulama Tebliği 

Listesindeki kod bilgisini ifade eder. 

 

CENE_KODU A() 

Kişinin diş tedavisi için işlem yapılan çene 

bölgesi için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilen kod bilgisidir. 

MEDULA taahhüt numarası bilgisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “CENE_KODU” alanına karşılık 

gelen değer bilgisidir. Örneğin çene 

bölgesi, alt çene, üst çene vb. 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Diş taahhüt detay bilgisinin ilk kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin 

yapıldığı zaman bilgisidir. 
 

GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_DISPROTEZ 

Oluşturma Tarihi : 01.08.2015 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü hastanın diş protez bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : 3F7744D29953A28F9696CB72CA81789C 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

DISPROTEZ_KODU A() 

Diş protez tedavisi yapılan hastalar için 

protez bilgilerini kayıt etmek için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 

Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının 

bilgisidir. 

 

HASTA_BASVURU_KODU A() 

Sağlık tesisine başvuran hastalar için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA_BASVURU 

görüntüsündeki 

HASTA_BASVURU_KODU bilgisidir. 

HASTA_KODU A() 

Sağlık tesisinde hasta bilgileri için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA görüntüsündeki 

HASTA_KODU bilgisidir. 

DISPROTEZ_BASLAMA_TARI

HI 
Tarih 

Sağlık tesisinde başvuran hastaya yapılan 

diş protezinin başlama tarihini ifade eder. 
 

TEKNISYEN_KODU A() 

Sağlık tesisinde görevli personel için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

kod bilgisidir. 

VEM_PERSONEL görüntüsündeki 

PERSONEL_KODU bilgisidir. 

HEKIM_KODU A() 

Sağlık tesisinde görevli hekim için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

kod bilgisidir. 

İşlemi başlatan hekim bilgisidir. 

VEM_PERSONEL görüntüsündeki 

PERSONEL_KODU bilgisidir. 

BIRIM_KODU A() 

Sağlık tesisinde bulunan bölümler için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

Diş protez laboratuvarına ait 

VEM_BIRIM görüntüsündeki 

BIRIM_KODU bilgisidir. 

DISPROTEZ_IS_TURU_KODU A() 

Sağlık tesisinde hastaya uygulanan diş 

protezinin türü için Sağlık Bilgi Yönetim 

Sistemi tarafından üretilen kod bilgisidir. 

Örneğin protez, kron, iskelet, tamir, 

ortodonti, gece plağı vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“DISPROTEZ_IS_TURU_KODU” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir.  

DISPROTEZ_IS_TURU_ALT_K

ODU 
A() 

Sağlık tesisinde hastaya uygulanan diş 

protezi tedavisinin türü ile ilgili Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilmiş kod 

bilgisidir. Örneğin üst çene total-alt çene 

parsiyel, üst çene parsiyel-alt çene total, üst 

çene parsiyel-alt çene parsiyel, üst çene 

total-alt çene total vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“DISPROTEZ_IS_TURU_ALT_KOD

U” alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir.  

PARCA_SAYISI 
Tam 

Sayı 

Diş protezi tedavisinde kullanılan parça 

sayısı bilgisidir. Örneğin hareketli protez 

için sadece altsa 1, alt üst çene ise 2 vb. 

 

DISPROTEZ_AYAK_SAYISI 
Tam 

Sayı 

Dişe takılan sabit protezlerdeki ayak sayısı 

bilgisidir. 
 

DISPROTEZ_GOVDE_SAYISI 
Tam 

Sayı 

Diş tedavisinde kullanılan sabit 

protezlerdeki gövde sayısı bilgisidir. 
 

ACIKLAMA A() 

Sağlık tesisinde verilen hizmete, yapılan 

işleme, kullanılan malzemelere vb. ilişkin 

açıklama bilgisidir. 

 

DISPROTEZ_BIRIM_KODU A() 

Diş protezi işleminin sağlık tesisinde 

yapıldığı birim için Sağlık Bilgi Yönetim 

Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşin hangi laboratuvarda yapıldığının 

bilgisidir, VEM_BIRIM görüntüsündeki 

BIRIM_KODU bilgisidir. 
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RPT_SEBEBI A() 

Gerçekleştirilen iş tekrarlayan bir işlem 

(RPT) ise tekrarlanma sebebini ifade eder. 

Örneğin kaybolan protez, hatalı protez, diş 

rengi uyumsuzluğu vb. 

Gerçekleştirilen iş tekrarlayan bir işlem 

(RPT) ise bu alana sebep girilecektir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “RPT_SEBEBI” alanına karşılık 

gelen değer bilgisidir.  

RPT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Tekrar edilen işin tekrar zamanını ifade 

eder. 
 

RPT_EDEN_PERSONEL_KOD

U 
A() 

RPT işlemini yapan personel için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

RPT işlemini yapan personel bilgisidir. 

VEM_PERSONEL görüntüsündeki 

PERSONEL_KODU bilgisidir. 

BARKOD_ZAMANI 
Tarih

Saat 
Barkodun basıldığı zaman bilgisidir.  

DISPROTEZ_KASIK_TURU A() 

Sağlık tesisinde diş tedavisi alan hasta için 

kalıbı çıkarılan tedavi bölgesini ifade eder. 

Örneğin alt kaşık, üst kaşık, alt üst kaşık vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “DISPROTEZ_KASIK_TURU” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir.  

DISPROTEZ_RENGI A() 

Diş protez tedavisinde kullanılan protez 

dişin vita skalasına göre değer bilgisidir. 

Örneğin A1, A2, A3 vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “DISPROTEZ_RENGI” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir.  

DIS_BOYUT_BILGISI A() 
Protezi yapılan dişin boyut bilgisidir. 

Örneğin küçük, normal, büyük vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “DIS_BOYUT_BILGISI” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin küçük, normal, büyük vb. 

DISPROTEZ_ACIKLAMA A() 

Sağlık tesisinin hizmet aldığı dış 

laboratuvarda yapılan diş protezi işlemi için 

girilen açıklama bilgisidir. 

 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 

Diş protez bilgisinin ilk kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KOD

U 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıt edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıtlı bilgilere ilişkin güncelleme 

işleminin yapıldığı zaman bilgisidir. 
 

GUNCELLEYEN_KULLANICI_

KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıtlı bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_DISPROTEZ_DETAY 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

DISPROTEZ_DETAY_KODU A() 

Diş protez tedavisi yapılan hastalar için protez 

aşamalarına ilişkin detaylı bilgileri kayıt etmek 

için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı SBYS 

veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

DISPROTEZ_KODU A() 

Diş protez tedavisi yapılan hastalar için protez 

bilgilerini kayıt etmek için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_DISPROTEZ görüntüsündeki 

DISPROTEZ_KODU bilgisidir. 

DISPROTEZ_PLANLAMA_Z

AMANI 

Tarih

Saat 

Diş protezi tedavisinin ne zaman 

uygulanacağına ilişkin planlanan zaman 

bilgisidir. 

 

DISPROTEZ_IS_TURU_ASA

MA_KODU 
A() 

Sağlık tesisinde hastaya uygulanan diş 

protezinin aşamalarını belirten Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilmiş aşama 

kod bilgisidir. Örneğin protez için ölçü, ikinci 

ölçü, kapanış, prova, teslim, aşındırma, kron 

için kesim ölçü, metal prova, dentin prova, 

teslim vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü olarak 

“DISPROTEZ_IS_TURU_ASAMA_KOD

U” alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin protez için ölçü, ikinci ölçü, 

kapanış, prova, teslim, aşındırma, kron için 

kesim ölçü, metal prova, dentin prova, 

teslim vb. 

DISPROTEZ_ASAMA_BITIS_

ZAMANI 

Tarih

Saat 

Hastaya uygulanan protez işleminin ilgili 

aşamasının tamamlanma zamanı bilgisidir. 
 

FIRMA_KODU A() 

Sağlık tesisinin mal veya hizmet alımı yaptığı 

firma için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 

Protez aşamasının yaptırıldığı firmanın, 

VEM_FIRMA görüntüsündeki 

FIRMA_KODU bilgisidir. 

FIRMA_DISPROTEZ_ALIM_

ZAMANI 

Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde hastaya uygulanan diş protez 

tedavisi sürecinde, sağlık tesisi dışında 

yapılması gereken protez aşamaları için 

firmanın aşamayı aldığı zaman bilgisidir. 

 

PLANLANAN_BITIS_TARIHI Tarih 

Hasta tedavi sürecinde yapılması planlanan 

tedavi uygulamasının bitirilmesi için planlanan 

tarih bilgisidir. 

 

FIRMA_TESLIM_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde hastaya uygulanan diş protez 

tedavisi sürecinde, sağlık tesisi dışında 

yapılması gereken protez aşamaları için 

firmanın aşamayı tamamlayarak sağlık tesisine 

teslim ettiği zaman bilgisidir. 

 

DISPROTEZ_ASAMA_ONAY

_ZAMANI 

Tarih

Saat 

Diş protezi aşamaları için sürecin 

tamamlandığına ilişkin verilen onay zamanı 

bilgisidir. 

 

RPT_ONAY_DURUMU 
Tam 

Sayı 

Rise Per Tooth (RPT); Teslim aşamasına gelmiş 

protezin kabul kriterlerine uymaması sonucu 

tekrar ölçü alınarak yeniden yapımına 

başlanması işlemine onay verilmesi durumuna 

ilişkin bilgidir. 

İlgili aşamanın RPT olup olmadığını 

gösterir. RPT onaylı ise “1” onaylı değilse 

“0” yazılmalıdır. 

RANDEVU_KODU A() 

Kişi için düzenlenen randevu bilgisi için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafında verilen tekil 

kod bilgisidir. 

İlgili aşama için verilen randevuyu gösterir, 

VEM_RANDEVU görüntüsündeki 

RANDEVU_KODU bilgisidir.  

ASAMA_RPT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Protez dişin herhangi bir aşamasında kabul 

kriterlerine uymaması sonucu, protez 
 

Oluşturma Tarihi : 01.08.2015 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü hastanın diş protez detay bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : 13CBB73905E4734F965D6CC9624D1F24 
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süreçlerinin baştan alınmasını sağlayan sürecin 

başlatıldığı zaman bilgisidir. 

ASAMA_RPT_SEBEBI A() 

Protez dişin herhangi bir aşamasında kabul 

kriterlerine uymaması bilgisidir. Örneğin 

kaybolan protez, hatalı protez, diş rengi 

uyumsuzluğu vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü olarak 

“ASAMA_RPT_SEBEBI” alanına karşılık 

gelen değer bilgisidir.  

ASAMA_RPT_KULLANICI_

KODU 
A() 

Protez dişin herhangi bir aşamasında kabul 

kriterlerine uymaması sonucu, protez 

süreçlerinin baştan alınmasını sağlayan 

kullanıcıya ait Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilmiş tekil kod bilgisidir. 

İşlemi reddeden kullanıcı kodu bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

OLCU_DOKUM_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Diş protezi tedavisinde hastadan ölçü alınma 

aşamasında, ölçü döküm zamanı bilgisidir. 
 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Diş protez detay bilgisinin ilk kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi ekleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin yapıldığı 

zaman bilgisidir. 
 

GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi güncelleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
T.C. Sağlık Bakanlığı   

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü 66 SBYS Veri Modeli 

VEM_DIYABET 

Oluşturma Tarihi : 08.07.2015 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü diyabet bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : 4FAE8EBC635D4D50255E8A61E2057712 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

DIYABET_KODU A() 

Sağlık tesisinde bulunan cihaz için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

HASTA_BASVURU_KODU A() 

Sağlık tesisine başvuran hastalar için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA_BASVURU 

görüntüsündeki 

HASTA_BASVURU_KODU bilgisidir. 

ILK_TANI_TARIHI Tarih 

Hastaya izlem ve tedavi uygulanacak olan 

hastalık (diyabetis mellitus, kanser, HIV ve 

diğer cinsel yolla bulasan hastalıklar vb.) için 

tanının ilk defa konulduğu tarihi ifade eder. 

 

AGIRLIK A() Kişinin (gram cinsinden) ağırlığı bilgisidir.  

BOY A() Kişinin santimetre cinsinden boy bilgisidir.  

DIYABET_EGITIMI 
Tam 

Sayı 

 Diabetes Mellitus (Şeker Hastalığı) tanısı 

alan hastanın ve /veya ailesinin hastalığa 

yönelik eğitim alma durumunu ifade eder. 

Referans Kodlar Tablosunda kod türü 

olarak “DIYABET_EGITIMI” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. Kişiye 

diyabet eğitimi verildi ise  “1”, kişiye 

diyabet eğitimi verilmedi ise “2” 

yazılmalıdır. 

DIYABET_KOMPLIKASYON

LARI 
Dizi[] 

Kişide gelişen diyabet komplikasyonları 

bilgisidir. 

Referans Kodlar Tablosunda kod türü 

olarak 

“DIYABET_KOMPLIKASYONLARI” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir 

(Örneğin Katarakt, Glokom, Lipoatrofi 

vb.). 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Diyabet bilgisinin ilk kayıt edildiği zaman 

bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin 

yapıldığı zaman bilgisidir. 
 

GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_DOGUM 

Oluşturma Tarihi : 08.07.2015 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü doğum bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : 3A2D889228E38170D964909A21A0F2AC 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

DOGUM_KODU A() 

Sağlık tesisinde doğum yapan hastaya ait 

bilgilerin kayıt edilmesi için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı SBYS 

veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

HASTA_KODU A() 

Sağlık tesisinde hasta bilgileri için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_HASTA görüntüsündeki 

HASTA_KODU bilgisidir. 

HASTA_BASVURU_KODU A() 

Sağlık tesisine başvuran hastalar için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

VEM_HASTA_BASVURU 

görüntüsündeki 

HASTA_BASVURU_KODU bilgisidir. 

HASTA_HIZMET_KODU A() 

Sağlık tesisinde hastaya uygulanacak hizmetler 

için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA_HIZMET görüntüsündeki 

HASTA_HIZMET_KODU bilgisidir. 

AMELIYAT_KODU A() 

Sağlık tesisinde yapılan ameliyatın bilgilerine 

erişim sağlamak için Sağlık Bilgi Yönetim 

Sistemi tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_AMELIYAT görüntüsündeki 

AMELIYAT_KODU bilgisidir. 

BABA_TC_KIMLIK_NUMAR

ASI 
A() 

Yeni doğan bebeğin baba T.C. Kimlik 

Numarası bilgisidir. 
 

KOMPLIKASYON_TANISI Dizi[] 

Herhangi bir müdahale (ameliyat, doğum vb.) 

sonrası oluşan karmaşık ve olumsuz klinik 

durumu ifade eden bilgidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü olarak 

“TANI_KODU” alanına karşılık gelen 

değer bilgisidir. (ICD10 kodları 

yazılmalıdır.) 

DOGUM_NOTU A() 

Sağlık tesisinde doğum yapan hasta için hekim 

tarafından yazılan, doğuma ilişkin süreçlerin 

açıklama bilgisidir. 

 

DOGUM_BASLAMA_ZAMA

NI 

Tarih

Saat 
Doğum başlama zamanı bilgisidir.  

DOGUM_BITIS_ZAMANI 
Tarih

Saat 
Doğum bitiş zamanı bilgisidir.  

HEKIM_KODU A() 

Sağlık tesisinde görevli hekim için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen kod 

bilgisidir. 

VEM_PERSONEL görüntüsündeki 

PERSONEL_KODU bilgisidir. 

EBE_KODU A() 

Sağlık tesisinde doğumu gerçekleştiren ebe için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_PERSONEL görüntüsündeki 

PERSONEL_KODU bilgisidir. 

BIRIM_KODU A() 

Sağlık tesisinde bulunan bölümler için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

Doğumun gerçekleştiği VEM_BIRIM 

görüntüsündeki BIRIM_KODU bilgisidir. 

DEFTER_NUMARASI A() 
Sağlık tesisindeki birimlerde hasta bilgilerinin 

olduğu defter numarası bilgisidir. 
 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Doğum bilgisinin ilk kayıt edildiği zaman 

bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi ekleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin yapıldığı 

zaman bilgisidir. 
 

GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi güncelleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_DOGUM_DETAY 

Oluşturma Tarihi : 08.07.2015 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü doğum detay bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : 50E3AC958AB89452668D730B9E7752E6 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

DOGUM_DETAY_KODU A() 

Sağlık tesisinde doğum yapan hastaya ait 

detay bilgilerinin kayıt edilmesi için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

HASTA_KODU A() 

Sağlık tesisinde hasta bilgileri için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA görüntüsündeki 

HASTA_KODU bilgisidir. 

HASTA_BASVURU_KODU A() 

Sağlık tesisine başvuran hastalar için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA_BASVURU 

görüntüsündeki 

HASTA_BASVURU_KODU bilgisidir. 

DOGUM_KODU A() 

Sağlık tesisinde doğum yapan hastaya ait 

bilgilerin kayıt edilmesi için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_DOGUM görüntüsündeki 

DOGUM_KODU bilgisidir. 

DOGUM_ZAMANI 
Tarih

Saat 
Yeni doğan bebeğin doğum zamanı bilgisidir.  

CINSIYET A() Kişinin cinsiyetini ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “CINSIYET” alanına karşılık 

gelen değer bilgisidir. Örneğin erkek, 

kadın vb. 

DOGUM_YONTEMI A() 

Gebeliğin 22. haftası ve sonrasında veya 500 

gram ve üzerinde olarak gerçekleşen 

doğumun hangi yöntemle gerçekleştiğini 

ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “DOGUM_YONTEMI” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. Örneğin 

normal doğum, sezaryen müdahaleli 

doğum vb. 

AGIRLIK 
Tam 

Sayı 
Kişinin (gram cinsinden) ağırlığıdır.  

BOY 
Tam 

Sayı 
Kişinin santimetre cinsinden boy bilgisidir.  

BAS_CEVRESI 
Tam 

Sayı 

Bebek veya çocuğun baş çevresinin 

(santimetre cinsinden) ölçüsüdür. 
 

APGAR_1 
Tam 

Sayı 

Doğumdan 1 dakika sonra bebeğin durumunu 

değerlendirmek için kullanılan Nümerik Skor 

bilgisidir. 

 

APGAR_5 
Tam 

Sayı 

Doğumdan 5 dakika sonra, bebeğin 

durumunu değerlendirmek için kullanılan 

nümerik skordur. 

 

APGAR_NOTU A() 
APGAR sonuçlarına ilişkin hekim tarafından 

yazılan değerlendirme bilgisidir. 
 

KOMPLIKASYON_TANISI Dizi[] 

Herhangi bir müdahale (ameliyat, doğum vb.) 

sonrası oluşan karmaşık ve olumsuz klinik 

durumu ifade eden bilgidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “TANI_KODU” alanına karşılık 

gelen değer bilgisidir. ICD10 kodları 

yazılmalıdır. 

DOGUM_SIRASI 
Tam 

Sayı 

Yeni doğan bebeğin aynı gün aynı anneden 

doğan kaçıncı bebek olduğu bilgisidir. 
 

GOGUS_CEVRESI 
Tam 

Sayı 

Bebek veya çocuğun santimetre cinsinden 

göğüs çevresi bilgisidir. 
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PROGNOZ_BILGISI A() 
Prognoz, tedavinin olası seyri ve sonuçlarına 

ilişkin hekim tarafından verilen bilgisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “PROGNOZ_BILGISI” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. 

SURMATURE_BILGISI A() 

Sağlık tesisinde doğum yapmış hastalar için 

gün cinsinden sürmaturasyon (Gün Aşımı) 

bilgisini ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “SURMATURE_BILGISI” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

K_VITAMINI_UYGULANMA

_DURUMU 
A() 

Sağlık tesisinde yenidoğan bebeğe doğduktan 

sonra K vitamini uygulanma durumu ile ilgili 

bilgiyi ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“K_VITAMINI_UYGULANMA_DURU

MU” alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. 

BEBEGIN_HEPATIT_ASI_DU

RUMU 

Tam 

Sayı 

Sağlık tesisinde yenidoğan bebeğe doğduktan 

sonra Hepatit B Aşısının yapılma durumu ile 

ilgili bilgiyi ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“BEBEGIN_HEPATIT_ASI_DURUMU” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Hepatit aşısı yapıldıysa “1” yapılmadıysa 

“0” yazılmalıdır. 

YENIDOGAN_ISITME_TARA

MA_DURUMU 
A() 

Sağlık tesisinde yenidoğan bebeğe doğduktan 

sonra işitme tarama yapılma durumu ile ilgili 

bilgiyi ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“YENIDOGAN_ISITME_TARAMA_D

URUMU” alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. 

ILK_BESLENME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Yenidoğan bebeğin ilk beslenme zamanı 

bilgisidir. 
 

TOPUK_KANI A() 

Doğumdan sonraki günlerde bebeğin 

topuğundan alınan kanın alınma durumunu 

ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “TOPUK_KANI” alanına karşılık 

gelen değer bilgisidir. 

TOPUK_KANI_ALINMA_ZA

MANI 

Tarih

Saat 

Yeni doğan bebeğin topuk kanının alındığı 

zaman bilgisidir. 
 

BEBEK_ADI A() Yenidoğan bebeğin adı bilgisidir.  

BEBEGIN_YASAM_DURUM

U 
A() 

Yeni doğan bebeğin yaşam durumuna ilişkin 

bilgiyi ifade eder. Örneğin canlı (sağlıklı), 

canlı (engelli), ana rahminde ölü, doğum 

sonrası ölü vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“BEBEGIN_YASAM_DURUMU” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

SEZARYEN_ENDIKASYONL

AR 
A() 

Hastaya sezaryen yapılma nedenini ifade 

eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“SEZARYEN_ENDIKASYONLAR” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

ROBSON_GRUBU A() 

Robson On Gruplu Sınıflandırma Sistemi, 

sezaryen endikasyonları bakımından objektif 

olarak farklı obstetrik özelliklere sahip 

kadınlar arasında sezaryen oranını belirlemek 

için kullanılan bir sınıflandırma sistemidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “ROBSON_GRUP” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Doğum detay bilgisinin ilk kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi ekleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin 

yapıldığı zaman bilgisidir. 
 

GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi güncelleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_DOKTOR_MESAJI 
 

 

 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

DOKTOR_MESAJI_KODU A() 

Sağlık tesisine başvuran hastalar için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 
 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

HASTA_BASVURU_KODU A() 

Sağlık tesisinde hasta bilgileri için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA_BASVURU 

görüntüsündeki 

HASTA_BASVURU_KODU 

bilgisidir. 

HASTA_MESAJLARI_TURU A() 
Hekim tarafından hastasına gönderilen 

mesajların içeriğine ilişkin bilgiyi ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“HASTA_MESAJLARI_TURU” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin randevu iptali, numune reddi 

vb. 

MESAJ_DETAYI A() 
Hekim tarafından hastasına gönderilen 

mesajın detay bilgisidir. 
 

MESAJ_TARIHI Tarih 
Hekim tarafından hastasına gönderilen 

mesajın tarih bilgisidir. 
 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Doktor mesajı bilgisinin ilk kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi ekleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin 

yapıldığı zaman bilgisidir. 
 

GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi güncelleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

 

 

 

 

 

  

Oluşturma Tarihi : 08.07.2015 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü hastanın doktor mesajı bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : 6D98DF2AE0451EB30ECDDDD229978829 
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VEM_EK_ODEME 

Oluşturma Tarihi : 08.07.2015 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü ek ödeme bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : EECD9E6EDF7354C5A7548CB7279972CB 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı Veri Tipi Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

EK_ODEME_KODU A() 
SBYS tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 
 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

veri tabanındaki tablo adı bilgisidir. 
 

EK_ODEME_DONEM_KODU A() 

Sağlık tesisinde görevli personele ödenecek 

ek ödeme için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_EK_ODEME_DONEM 

görüntüsündeki 

EK_ODEME_DONEM_KODU 

bilgisidir. 

PERSONEL_KODU A() 

Sağlık tesisindeki görevli personel için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_PERSONEL görüntüsündeki 

PERSONEL_KODU bilgisidir. 

HESAPLAMA_YONTEMI A() 

Sağlık tesisinde görevli personel için ilgili 

mevzuat kapsamında maaş hesaplama 

işleminde kullanılan yöntem bilgisidir. 

 

MAAS_DERECESI A() 
Sağlık tesisinde görevli personele ait maaş 

derece bilgisidir. 
 

MAAS_KADEMESI A() 
Sağlık tesisinde görevli personele ait maaş 

kademe bilgisidir. 
 

MAAS_GOSTERGESI A() 
Sağlık tesisinde görevli personele ait maaş 

gösterge bilgisidir. 
 

AYLIK_TUTARI 
GerçekSa

yı 

Sağlık tesisinde görevli personele yapılan 

aylık ödeme bilgisidir. 
 

OZEL_HIZMET_TUTARI 
GerçekSa

yı 

Sağlık tesisinde görevli personele ait özel 

hizmet tutarı bilgisidir. 
 

EK_GOSTERGE_TUTARI 
GerçekSa

yı 

Sağlık tesisinde görevli personelin ek 

gösterge tutarı bilgisidir. 
 

YAN_ODEME_TUTARI 
GerçekSa

yı 

Sağlık tesisinde görevli personele ait yan 

ödeme tutarı bilgisidir. 
 

DOGU_TAZMINATI_TUTAR

I 

GerçekSa

yı 

Sağlık tesisinde görevli personelin doğu 

tazminat tutarı bilgisidir. 
 

EK_ODEME_MATRAHI 

GerçekSa

yı 

Personelin bir ayda alacağı aylık (ek 

gösterge dâhil), yan ödeme ve her türlü 

tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı 

ile yabancı dil tazminatı hariç) toplamını 

ifade eder. 

 

BASKA_KURUMDAKI_EKO

DEME_TUTARI 

GerçekSa

yı 

Sağlık tesisinde geçici görevli personelin, 

kadrosunun olduğu kurumdan almış olduğu 

brüt ek ödeme tutarıdır. 

 

DSSO_TUTARI 
GerçekSa

yı 

Sağlık tesisinde görevli personel için Döner 

Sermaye Sabit Ödemesi (DSSÖ) için 

hesaplanan tutar bilgisidir. 

 

ENGELLILIK_INDIRIM_ORA

NI 
TamSayı 

Sağlık tesisinde görevli personel için 

yapılan ek ödeme hesaplanmasında 

kullanılan engellilik indirim oranı bilgisidir. 

 

KOMISYON_EK_PUANI_OR

ANI 
A() 

Sağlık tesisinde görevli personelin 

komisyon görevi için elde edilen ek puan 

oranıdır. 

 

EK_PUAN_ORANI A() 
Sağlık tesisinde görevli personelin asil 

görevi dışında başka bir görev yapması 
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durumunda aldığı ek puan oran bilgisidir. 

BIRIM_PERFORMANS_KAT

SAYISI 
A() 

Sağlık tesisinde görevli tüm uzman 

tabiplerin birim performans katsayılarının 

ortalaması esas alınarak belirlenen katsayı 

bilgisidir. 

 

KAYIT_ZAMANI 
TarihSa

at 

Ek ödeme bilgisinin ilk kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Ek ödeme detay bilgisinin ilk kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

İşlemi ekleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
TarihSa

at 

İşlemin güncellemesinin yapıldığı zaman 

bilgisidir. 
 

GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

İşlemi güncelleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_EK_ODEME_DETAY 

Oluşturma Tarihi : 08.07.2015 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü ek ödeme detay bilgilerini kapsar. Hesaplanan bordrodaki 

hesaplama bilgileri ve detay bilgileridir.  

Hash Bilgisi : 0445F91AF456FC99E2577EE13AB68CF1 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

EK_ODEME_DETAY_KODU A() SBYS tarafından üretilen tekil kod bilgisidir.  

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

EK_ODEME_KODU A() 

Sağlık tesisinde görevli personele ödenecek 

ek ödemeye ait kayıtlara ulaşılabilmesi için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_EK_ODEME görüntüsündeki 

EK_ODEME_KODU bilgisidir. 

GOREV_NUMARASI 
Tam 

Sayı 

Sağlık tesisinde görevli personelin aynı ay 

içinde birden fazla kadroda görev yapması 

durumunda her görevi için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından verilen numara 

bilgisidir. Örneğin ilk kadro görevi için 1, 

ikinci görevi için 2, diğer görevi varsa 3 vb. 

İlgili dönemde kadrosuna ait ilk 

görevi için 1 değerini, kurumun 

özellikli birimlerinde çalışması gibi 

durumlarda ise artan diğer görev 

değerlerini belirtmektedir. Örneğin ilk 

kadro görevi için 

GOREV_NUMARASI=1, özellikli 

birimdeki görevi için 

GOREV_NUMARASI=2, diğer 

görevi varsa GOREV_NUMARASI=3 

vb. 

KADRO_KODU A() 
Sağlık tesisinde görevli personelin kadrosuna 

ilişkin kod bilgisidir. 
 

KADRO_KATSAYISI A() 

Sağlık tesisinde görevli personel için maaş 

hesaplamasında kullanılacak kadrosuna ait 

katsayı bilgisidir. 

 

GIRISIMSEL_ISLEM_PUANI 
Gerçek 

Sayı 

Sağlık tesisinde görevli hekimler tarafından, 

hastaya uygulanan tıbbi işlem için, T.C 

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 

Girişimsel İşlemler Listesinde işlemin 

karşılığı olan puan bilgisidir. 

 

OZELLIKLI_ISLEM_PUANI A() 

Sağlık tesisinde görevli personelin uyguladığı 

tıbbi işlemler için aldığı özellikli işlem puanı 

bilgisidir. 

 

TAVAN_KATSAYISI 
Gerçek 

Sayı 

Sağlık tesisinde görevli personelin kadrosu 

için tavan katsayısı bilgisidir. 
 

CALISILAN_GUN_TOPLAMI 
Gerçek 

Sayı 

Sağlık tesisinde görevli personelin ilgili 

kadroda çalışmış olduğu toplam gün sayısı 

bilgisidir. 

 

CALISILAN_SAAT_TOPLAM

I 

Gerçek 

Sayı 

Sağlık tesisinde görevli personelin ilgili 

kadroda çalışmış olduğu toplam saat 

bilgisidir. 

 

AKTIF_CALISILAN_GUN_K

ATSAYISI 

Gerçek 

Sayı 

Belirli bir dönem içindeki toplam gün 

sayısından çalışılmayan günlerin çıkarılması 

sonucu bulunan çalışılan gün sayısının, o 

dönem içindeki toplam gün sayısına 

bölünmesi sonucu bulunan katsayı bilgisidir. 

 

HASTANE_PUAN_ORTALA

MASI 

Gerçek 

Sayı 

Sağlık tesisinde görevli personele aylık 

ödenen ek ödeme için hesaplanan hastane 

puan ortalaması bilgisidir. 
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KLINIK_KODU A() 

Sağlık tesisinde bulunan kliniklerin Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

gruplandırılması için tanımlanmış kod 

bilgisini ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “KLİNİKLER” alanına karşılık 

gelen değer bilgisidir. 

KLINIK_PUAN_ORTALAMA

SI 

Gerçek 

Sayı 

İlgili klinik için ek ödeme hesaplamasında 

kullanılmış puan ortalaması bilgisidir. 
 

BRUT_PERFORMANS_PUAN

I 

Gerçek 

Sayı 

Sağlık tesisinde görevli personelin kadro 

unvan katsayısına göre hesaplanan puan 

bilgisidir. 

 

EK_PERFORMANS_PUANI 
Gerçek 

Sayı 

Sağlık tesisinde görevli personelin asil görevi 

dışında başka bir görev yapması durumunda 

aldığı ek puan bilgisidir. 

 

NET_PERFORMANS_PUANI 
Gerçek 

Sayı 

Sağlık tesisindeki personelin tüm ek 

performans puanların ve brüt performans 

puanının toplamdır. 

 

EGITICI_DESTEKLEME_PU

ANI 

Gerçek 

Sayı 

Üçüncü basamak sağlık tesislerinde, 

başhekimlik tarafından belirlenen usul 

çerçevesinde, o dönem içinde dâhili klinikler 

için en az 20 saat vizit ve 20 saat poliklinik, 

cerrahi klinikler için 10 saat vizit, 15 saat 

poliklinik ve 15 saat ameliyat, laboratuvar 

klinikleri için 40 saat pratik eğitim çalışması 

ve her bir klinik için 8 saat teorik asistan 

eğitim çalışması yapıldığının 

belgelendirilmesi halinde verilen ek puan 

bilgisidir. 

 

BILIMSEL_CALISMA_PUAN

I 

Gerçek 

Sayı 

Sağlık tesisinde görevli personelin bilimsel 

çalışma puan bilgisidir. 
 

SERBEST_MESLEK_KATSA

YISI 

Gerçek 

Sayı 

Sağlık tesisinde görevli personelin varsa 

serbest meslek katsayısı bilgisini ifade eder. 
 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Ek ödeme detay bilgisinin ilk kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin 

yapıldığı zaman bilgisidir. 
 

GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_EK_ODEME_DONEM 

Oluşturma Tarihi : 08.07.2015 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü ek ödeme dönem bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : 1CFBD89130B3C0E280D005645708B16B 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama 

İlişkisel Alan ve Ek Açıklama ve 

Detay Bilgi 

EK_ODEME_DONEM_KODU A() 

Sağlık tesisinde görevli personele ödenecek ek 

ödeme için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı SBYS 

veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

YIL A() Yıl bilgisini ifade eder. Ek ödeme döneminin yıl bilgisidir.  

AY A() Yılın on iki bölümünden her birini ifade eder. Ek ödeme döneminin ay bilgisidir.  

BORDRO_NUMARASI A() 

Sağlık tesisinde görev yapan personel için 

yapılan her türlü ödeme bilgisine ait verilmiş 

sıra numarası bilgisidir. Örneğin Maaş 

bordrosu için 1, ek ödeme bordrosu için 2, 

nöbet bordrosu için 3 vb. 

Ek ödeme dönemindeki hesaplama 

numarasıdır. “1” ilk bordroyu temsil 

ederken sıra gelen numaralar ise 

hesaplanan fark bordrolarını temsil 

etmektedir. 

GIRISIMSEL_ISLEM_PUAN_

TOPLAMI 

Tam 

Sayı 

Sağlık tesisinde görevli hekimler tarafından, 

hastaya uygulanan tıbbi işlemler için, T.C 

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 

Girişimsel İşlemler Listesinde işlemin karşılığı 

olan puanların toplamı bilgisidir. 

 

OZELLIKLI_ISLEM_PUAN_T

OPLAMI 

Tam 

Sayı 

Sağlık tesisinde görevli personelin uyguladığı 

tıbbi işlemler için aldığı özellikli işlem puan 

toplamıdır. 

 

ACGK_TOPLAMI 
Tam 

Sayı 

Sağlık tesisinde görevli tüm personelin mevcut 

kadrosundaki aktif çalıştığı gün sayısı toplamı 

bilgisidir. 

 

DAGITILACAK_EKODEME_

TUTARI 

Gerçek 

Sayı 

Sağlık tesisinde görevli personel için ek ödeme 

dönemi için dağıtılması planlanan tutar 

bilgisidir. 

 

EK_ODEME_KATSAYISI 
Gerçek 

Sayı 

Sağlık tesisinde görevli personele ait bordro 

için hesaplanan ek ödeme katsayısı bilgisidir. 
 

HASTANE_PUAN_ORTALA

MASI 

Gerçek 

Sayı 

Sağlık tesisinde görevli personele aylık ödenen 

ek ödeme için hesaplanan hastane puan 

ortalaması bilgisidir. 

 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Ek ödeme dönem bilgisinin ilk kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi ekleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin yapıldığı 

zaman bilgisidir. 
 

GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi güncelleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_EVDE_SAGLIK_IZLEM 

 

Oluşturma Tarihi : 22.10.2018 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü evde sağlık hizmeti alan hastaların bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : 6182EFC091E14AEEC5074DB7A46E8599 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

EVDE_SAGLIK_IZLEM_KOD

U 
A() 

Evde sağlık hizmeti alan kişilerin izlem 

bilgileri için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 
 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı tablo 

adı bilgisidir. 
 

HASTA_KODU A() 

Sağlık tesisinde hasta bilgileri için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA görüntüsündeki 

HASTA_KODU bilgisidir. 

HASTA_BASVURU_KODU A() 

Sağlık tesisine başvuran hastalar için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA_BASVURU 

görüntüsündeki 

HASTA_BASVURU_KODU 

bilgisidir. 

AGRI A() Kişinin ağrı hissedip hissetmediğini gösterir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “AGRI” alanına karşılık gelen 

değer bilgisidir. Örneğin var, yok vb. 

AYDINLATMA A() 
Yaşanılan alanın aydınlanma durumunu 

tanımlar. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “AYDINLATMA” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. Örneğin 

yeterli, yeterli değil vb. 

BAKIM_VE_DESTEK_IHTIY

ACI 
Dizi[] 

Evde sağlık hizmeti almak için, kişinin tıbbi 

bakım, sosyal hizmet, destek ve yardım 

ihtiyacını belirtir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“BAKIM_VE_DESTEK_IHTIYACI” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin bakım ve destek ihtiyacı yok, 

tıbbi bakım ihtiyacı var, sosyal hizmet 

destek ve yardım ihtiyacı var vb. 

BASI_DEGERLENDIRMESI A() 
Braden skalasına göre hastada bası durumunu 

gösterir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“BASI_DEGERLENDIRMESI” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin var, yok vb. 

BASVURU_TURU A() 
Evde sağlık hizmetinden yararlanmak amacı 

ile başvurulan kurumu tanımlar. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “BASVURU_TURU” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. Örneğin 

aile hekimi, hastane çıkışı hekimi, 

mobil birim vb. 

BESLENME A() Kişinin beslenme durumunu tanımlar. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “BESLENME” alanına karşılık 

gelen değer bilgisidir. Örneğin yeterli, 

yetersiz vb. 

ESH_ESAS_HASTALIK_GRU

BU 

Dizi[] 

Evde Sağlık Hizmeti (ESH) verilen 

hastaların, hastalık gruplarını ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “TANI_KODU” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir (ICD10 

kodları yazılmalıdır). 

EV_HIJYENI 

A() 

Kişinin yaşadığı alanın hijyen şartlarını 

tanımlar. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “EV_HIJYENI” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. Örneğin 

yeterli, yetersiz vb. 
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GUVENLIK 

A() 
Evde sağlık hizmetini alan kişiler için alınan 

güvenlik önlemlerinin yeterli olup olmadığı 

bilgisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “GUVENLIK” alanına karşılık 

gelen değer bilgisidir. Örneğin yeterli, 

yetersiz vb. 

ISINMA 

A() 

Kişinin barındığı alandaki ısınma tipini ifade 

eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “ISINMA” alanına karşılık 

gelen değer bilgisidir. Örneğin 

elektrik, kalorifer, kömür vb. 

KISISEL_BAKIM 

A() 

Kişinin kendi ihtiyaçlarını karşılama 

durumunu tanımlar. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “KISISEL_BAKIM” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. Örneğin 

kendisi, ailesi, bakıcısı vb. 

KISISEL_HIJYEN 

A() 

Kişinin kendine bakım durumunu ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “KISISEL_HIJYEN” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. Örneğin 

yeterli, yetersiz vb. 

KONUT_TIPI 

A() 

Kişinin ikamet ettiği alanı tanımlar. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “KONUT_TIPI” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. Örneğin 

bakımevi, huzurevi, mesken vb. 

KULLANILAN_HELA_TIPI 

A() 

Meskenin hela tipini tanımlar. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“KULLANILAN_HELA_TIPI” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin çukursuz, foseptik, hela yok 

vb. 

YATAGA_BAGIMLILIK 

A() 

Hizmet alan kişinin yatağa bağımlılık 

durumunu tanımlar. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “YATAGA_BAGIMLILIK” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin bağımsız, tam bağımlı, yarı 

bağımlı vb. 

KULLANDIGI_YARDIMCI_A

RACLAR 

Dizi[] 

Kişinin hareketi için kullanılan yardımcı 

araçları ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“KULLANDIGI_YARDIMCI_ARAC

LAR” alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. Örneğin diş, koltuk 

değneği/baston, protez vb. 

PSIKOLOJIK_DURUM_DEGE

RLENDIRME 

Dizi[] 

Kişinin psikolojik durumu hakkında genel 

bilgi verir.  

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“PSIKOLOJIK_DURUM_DEGERLE

NDIRME” alanına karşılık gelen 

değer bilgisidir. Örneğin aşırı dalgın, 

huzursuz-gergin, kayıtsız, normal vb. 

ESH_SONLANDIRILMASI 

Dizi[] 

Evde Sağlık Hizmeti (ESH) verilen 

hastalarda, sağlık hizmetinin herhangi bir 

nedenle sonlandırılmasını ifade eder.  

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“EVDE_SAGLIK_HIZMETININ_SO

NLANDIRILMASI” alanına karşılık 

gelen değer bilgisidir. Örneğin hasta 

ve ailesinin tedaviye uyumsuzluğu, 

hasta ve ailesinin tedaviyi 

sonlandırma talebi, adres değişikliği 

vb. 

ESH_HASTA_NAKLI 

A() 

Evde Sağlık Hizmeti (ESH) verilen hastaların 

herhangi bir sağlık tesisine nakil edilip 

edilmediği bilgisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“EVDE_SAGLIK_HIZMETLERI_H

ASTA_NAKLI” alanına karşılık gelen 

değer bilgisidir. Örneğin var, yok vb. 

ESH_ALINACAK_IL 

A() 

Evde sağlık hizmetinin alındığı il bilgisidir. 

Evde sağlık hizmetinin alındığı il 

bilgisidir. Referans kodlar tablosunda 

kod türü olarak “IL_KODU” alanına 
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karşılık gelen değer bilgisidir. Örneğin 

Adana, Amasya, Bolu vb. 

BIR_SONRAKI_HIZMET_IHT

IYACI 

Dizi[] 

Kişiye verilmesi planlanan hizmet türü 

bilgisidir. Örneğin aile hekimi 

değerlendirilmesi, diyetisyen, fizyoterapist 

vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“BIR_SONRAKI_HIZMET_IHTIYA

CI” alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. Örneğin aile hekimi 

değerlendirilmesi, diyetisyen, 

fizyoterapist vb. 

VERILEN_EGITIMLER 

Dizi[] 

Sağlık tesisinde görevli personel tarafından 

verilen eğitimin bilgisidir. Örneğin aile evde 

bakım eğitimi, beslenme eğitimi, psikososyal 

eğitim vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “VERILEN_EGITIMLER” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin aile evde bakım eğitimi, 

beslenme eğitimi, psikososyal eğitim 

vb. 

ACIKLAMA A() 

Sağlık tesisinde verilen hizmete, yapılan 

işleme, kullanılan malzemelere vb. ilişkin 

açıklama bilgisidir. 
 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Evde sağlık izlem bilgisinin ilk kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi ekleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin 

yapıldığı zaman bilgisidir. 
 

GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi güncelleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_FATURA 

Oluşturma Tarihi : 08.07.2015 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü hastaya yapılan hizmetlerin fatura bilgisini kapsar. 

Hash Bilgisi : 6C754BDCFBDB35B7B4A177ECC7A8F78E 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

FATURA_KODU A() SBYS tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 

Sağlık tesisinde kesilen fatura 

kayıtlarına erişim için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı SBYS 

veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

HASTA_BASVURU_KODU A() 

Sağlık tesisine başvuran hastalar için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

VEM_HASTA_BASVURU 

görüntüsündeki 

HASTA_BASVURU_KODU 

bilgisidir. 

HASTA_KODU A() 

Sağlık tesisinde hasta bilgileri için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_HASTA görüntüsündeki 

HASTA_KODU bilgisidir. 

FATURA_DONEMI A() 
Sağlık tesisinde kesilen faturanın ait olduğu 

dönem bilgisidir. 
 

ICMAL_KODU A() 

Sağlık tesisinde kesilen faturaları 

gruplandırmak için tanımlanan icmal için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_ICMAL görüntüsündeki 

ICMAL_KODU bilgisidir.  

FATURA_TURU A() 

Sağlık tesisi tarafından kesilen fatura için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

tanımlanan tür bilgisidir. Örneğin kurum 

faturası, hasta faturası, makbuz faturası vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “FATURA_TURU” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir.  

FATURA_ADI A() Sağlık tesisinde kesilen fatura için ad bilgisidir.  

FATURA_ZAMANI 
Tarih 

Saat 

Sağlık tesisi tarafından kesilen faturanın zaman 

bilgisidir. 

Hastanın ilgili başvurusuna ait 

faturanın fatura zamanı bilgisidir. 

FATURA_TUTARI 
Gerçek 

Sayı 

Sağlık tesisi tarafından kesilen faturanın 

toplam tutar bilgisidir. 

Hastanın ilgili başvurusuna ait 

toplam fatura tutarı bilgisidir. 

Örneğin "45.00" vb. 

FATURA_NUMARASI A() 
Sağlık tesisi tarafından kesilen faturanın 

numara bilgisidir. 
 

MEDULA_TESLIM_NUMAR

ASI 
A() 

Sağlık tesisinden tedavi gören hasta için 

MEDULA sistemine gönderilen faturalar için 

MEDULA tarafından üretilen numara 

bilgisidir. 

 

FATURA_KESILEN_KURUM

_KODU 
A() 

Sağlık tesisi tarafından fatura kesilen kurum 

için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_KURUM görüntüsündeki 

KURUM_KODU bilgisidir. 

BUTCE_KODU A() 

Tek Düzen Muhasebe Sisteminde tanımlanan, 

yerine göre “Alıcılar Hesabı” veya "Giderler 

Hesabı" başlıkları altında bulunan bütçe kodu 

bilgisidir. 

 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Fatura bilgisinin ilk kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

İşlemi ekleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin yapıldığı 

zaman bilgisidir. 
 

GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi güncelleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_FIRMA 

Oluşturma Tarihi : 08.07.2015 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü firma bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : 72C523A2C89F66FACBA5D8C084B1F678 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

FIRMA_KODU A() 

Sağlık tesisinin mal veya hizmet alımı yaptığı 

firma için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı SBYS 

veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

FIRMA_ADI A() 
Sağlık tesisinin mal veya hizmet alımı yaptığı 

firma için ad bilgisidir. 
 

TELEFON_NUMARASI A() Telefon numarası bilgisini ifade eder.  

YETKILI_KISI A() 
Sağlık tesisine hizmet veren firma yetkilisinin 

ad ve soyadı bilgisidir. 
 

FIRMA_ADRESI A() 
Sağlık tesisinin mal veya hizmet alımı yaptığı 

firmanın adres bilgisidir. 
 

AKTIFLIK_BILGISI 
Tam 

Sayı 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi veri tabanında 

bulunan bir kayıtın aktif olup olmadığına 

ilişkin bilgiyi ifade eder. 

Aktifse “1”, aktif değilse “0” 

yazılmalıdır. 

VERGI_DAIRESI A() 
Sağlık tesisinin hizmet aldığı firmanın bağlı 

olduğu vergi dairesi bilgisidir. 
 

VERGI_NUMARASI A() 
Sağlık tesisinin hizmet aldığı firmaya ait vergi 

numarası bilgisidir. 
 

EPOSTA_ADRESI A() Firma e-posta adresi bilgisidir.  

IBAN_NUMARASI A() Firmaya ait IBAN numarası bilgisidir.  

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Firma bilgisinin ilk kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi ekleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin yapıldığı 

zaman bilgisidir. 
 

GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi güncelleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_GEBE_IZLEM 

 

Oluşturma Tarihi : 22.10.2018 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü gebeye ait izlem bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : 52856EF63FC6AD414A12702BB339D9A8 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

GEBE_IZLEM_KODU A() 

Sağlık tesisinde muayene olan kadın 

hastaların gebelik izlem bilgileri için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı tablo 

adı bilgisidir. 
 

HASTA_KODU A() 

Sağlık tesisinde hasta bilgileri için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA görüntüsündeki 

HASTA_KODU bilgisidir. 

HASTA_BASVURU_KODU A() 

Sağlık tesisine başvuran hastalar için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA_BASVURU 

görüntüsündeki 

HASTA_BASVURU_KODU 

bilgisidir. 

KACINCI_GEBE_IZLEM A() Gebede kaçıncı izlemin yapıldığını ifade eder 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “KACINCI_GEBE_IZLEM” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin 1. Dönem, 2. Dönem, 3. 

Dönem vb. 

SON_ADET_TARIHI Tarih 
Kadının gebe kalmadan önceki son âdet 

döneminin ilk günüdür. 
 

ONCEKI_DOGUM_DURUMU A() Kadının bir önceki doğum durumu bilgisidir.  

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“ONCEKI_DOGUM_DURUMU” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin daha önce doğum yapmış, 

daha önce doğum yapmamış vb. 

GEBE_IZLEM_ISLEM_TURU A() 
Gebe için kaydı tutulan izlemin sağlık 

tesisinde yapılma bilgisini ifade eder.  

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“GEBE_IZLEM_ISLEM_TURU” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin beyana dayalı, veriye dayalı 

vb. 

GESTASYONEL_DIYABET_

TARAMASI 
A() 

Gestasyonel Diyabet için; OGTT gebeliğin 2. 

trimestirinde 75 gram glukoz verilerek 

uygulanır. AKS>95mg/dl, 1.saatte 

>180mg/dl, 2.saatte >155 mg/dl üzerinde 

olması durumunda tanı konulur. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“GESTASYONEL_DIYABET_TAR

AMASI” alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. Örneğin AKS<95 mg/dl, 

AKS>95mg/dl vb. 

IDRARDA_PROTEIN A() 
Gebenin izlem esnasında idrarında kalitatif 

olarak protein varlığının değerlendirilmesidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “IDRARDA_PROTEIN” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin + pozitif, ++ pozitif, negatif 

HEMOGLOBIN_DEGERI 

Gerçe

k 

Sayı 

Kişinin hemoglobin değeri bilgisidir.  

DEMIR_LOJISTIGI_VE_DES

TEGI 

 

A() 

Gebelikte dışarıdan demir desteği; demirin 

uygulanmayacağı durumlar hariç, ayrım 

yapılmaksızın tüm gebelere 16. haftadan 

başlayarak 6 ay ve doğum sonu 3 ay olmak 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“DEMIR_LOJISTIGI_VE_DESTEGI

” alanına karşılık gelen değer 
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üzere toplam 9 ay süre ile günlük 40 - 60 mg 

elementer demir verilerek demir desteği 

yapılmaktadır. 

bilgisidir. Örneğin yeni başlandı, 

devam ediliyor, başlanmadı vb. 

DVITAMINI_LOJISTIGI_VE_

DESTEGI 
A() 

Gebeler için; gebeliğin 12. haftasından 

başlanarak doğumdan sonra 6. ayın sonuna 

kadar yapılan D Vitamini proflaksisidir. 

Bebekler için; ilk 1 yaşta verilen D vitamini 

proflaksisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“DVITAMINI_LOJISTIGI_VE_DES

TEGI” alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. Örneğin yeni başlandı, 

devam ediliyor, başlanmadı vb. 

KONJENITAL_ANOMALI_V

ARLIGI 
A() 

Kadının 22. gebelik haftası ve sonrasında 

veya 500 gram ve üzerinde konjenital 

anomalili (doğum öncesi dönemde ya da 

doğum sırasında ortaya çıkan nedenlere bağlı 

olan anatomik, biyokimyasal ve fonksiyonel 

bozukluğa sahip) bebek dünyaya getirip 

getirmediğini ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“KONJENITAL_ANOMALI_VARLI

GI” alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. Örneğin hiçbir gebeliğinde 

yok, önceki gebeliğinde ve mevcut 

gebeliğinde var vb. 

FETUS_KALP_SESI Dizi[] 
Gebe izlem muayenesinde tespit edilen fetusa 

ait kalp sesinin varlığı ve sayısını ifade eder. 
 

DIASTOLIK_KAN_BASINCI_

DEGERI 

Tam 

Sayı 

Kan basıncı ölçme protokolüne uygun olarak 

"mm Hg" birimi ile ölçülen diastolik kan 

basıncı değeridir. 
 

SISTOLIK_KAN_BASINCI_D

EGERI 

Tam 

Sayı 

Sistolik kan basıncı (büyük tansiyon) 

bilgisini ifade eder. 
 

GEBELIKTE_RISK_FAKTOR

LERI 
Dizi[] 

Gebenin önceki ve mevcut gebelikleri ile 

genel tıbbi durumu değerlendirilerek 

belirlenmiş; gebenin gebelik döneminde 

karşılaşabileceği riskleri ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“GEBELIKTE_RISK_FAKTORLERI

” alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. Örneğin varis, sigara alkol 

kullanımı, şiddetli enfeksiyon vb. 

BC_BEYIN_GELISIM_RISKL

ERI 
Dizi[] 

0-6 yaş döneminde, bebeğin/çocuğun beyin 

gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecek 

risk faktörlerini ifade eder. Örneğin aile içi 

şiddet, ailede down sendromu, babanın 

depresyon şüphesi vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“BEBEGIN_COCUGUN_BEYIN_G

ELISIMINI_ETKILEYEBILECEK_R

ISKLER” alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. Örneğin aile içi şiddet, alkol 

kullanımı, istenmeyen gebelik vb. 

PSIKOLOJIK_GELISIM_RISK

_EGITIM 
A() 

Anne karnındaki dönem dahil olmak üzere, 

çocuğun 0-6 yaş döneminde beyin gelişimini 

olumsuz yönde etkileyebilecek risk 

faktörlerinin tespit edildiği durumlarda, risk 

faktörü ile ilgili aileye verilen eğitimleri ifade 

eder. Örneğin aile planlaması eğitimi, eğitim 

verilmedi, anne baba çocuk iletişimi vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“BEBEGIN_COCUGUN_PSIKOLOJ

IK_GELISIMINDEKI_RISKLERE_

YONELIK_EGITIMLER” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. Örneğin 

eğitim verildi, verilmedi vb. 

RISK_FAKTORLERINE_MU

DAHALE 
Dizi[] 

0-6 yaş döneminde, Bebeğin/Çocuğun beyin 

gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecek 

faktörlere yapılan müdahaleleri belirler. 

Örneğin sık izleme alındı, müdahaleye gerek 

görülmedi, risk faktörü bulunmadı vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“BEBEGIN_COCUGUN_RISK_FAK

TORLERINE_YAPILAN_MUDAHA

LE” alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. Örneğin üst basamak sağlık 

kuruluna yönlendirildi, izleme alındı 

vb. 

RISK_ALTINDAKI_OLGU_T

AKIBI 
A() 

Çocuğun psikolojik gelişiminin risk altında 

olduğu durumda, sık izleme alınan olguya 

yapılan işlemleri ifade eder. Örneğin annenin 

muayenesi yapıldı, babanın muayenesi 

yapıldı, gerekli danışmanlıklar verildi vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“BEBEK_COCUKTA_SIK_IZLEME

_ALINAN_RISK_ALTINDAKI_OL

GUNUN_TAKIBI” alanına karşılık 

gelen değer bilgisidir. Örneğin 

annenin muayenesi yapıldı, gerekli 

danışmanlıklar verildi, diğer vb. 
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ACIKLAMA A() 

Sağlık tesisinde verilen hizmete, yapılan 

işleme, kullanılan malzemelere vb. ilişkin 

açıklama bilgisidir. 
 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Gebe izlem bilgisinin ilk kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi ekleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin 

yapıldığı zaman bilgisidir. 
 

GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi güncelleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_GETAT 

 

Oluşturma Tarihi : 22.10.2018 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : 8F24D2705332E74CBA63C8572EF6FAF3 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

GETAT_KODU A() 

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Tedavisi 

(GETAT) kayıtları için Sağlık Bilgi Yönetim 

Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı tablo 

adı bilgisidir. 
 

HASTA_KODU A() 

Sağlık tesisinde hasta bilgileri için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA görüntüsündeki 

HASTA_KODU bilgisidir. 

HASTA_BASVURU_KODU A() 

Sağlık tesisine başvuran hastalar için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA_BASVURU 

görüntüsündeki 

HASTA_BASVURU_KODU 

bilgisidir. 

GETAT_UYGULAMA_BIRIM

I 
A() 

Sağlık tesisinde Geleneksel ve Tamamlayıcı 

Tıp Uygulamaları (GETAT) uygulamasının 

yapıldığı birime ilişkin bilgidir. Örneğin 

ünite, merkez vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“GETAT_UYGULAMA_BIRIMI” 

alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. Örneğin ünite, merkez vb. 

KOMPLIKASYON_TANISI Dizi[] 
Geleneksel ve tamamlayıcı tıp tedavisinde 

oluşan komplikasyon tanı bilgisini ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “TANI_KODU” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir 

(ICD10 kodları yazılmalıdır). 

GETAT_TEDAVI_SONUCU A() 

Sağlık tesisinde Geleneksel ve Tamamlayıcı 

Tıp Uygulamaları (GETAT) uygulamasının 

sonucuna ilişkin bilgidir. Örneğin ünite, 

merkez vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“GETAT_TEDAVI_SONUCU” 

alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. Örneğin kısmi iyileşme, 

tam iyileşme, stabil vb. 

GETAT_UYGULAMA_TURU Dizi[] 

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp 

Uygulamaları (GETAT) işleminin tür 

bilgisidir. Örneğin akapunktur, fitoterapi, 

hipnoz uygulamaları vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“GETAT_UYGULAMA_TURU” 

alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. Örneğin akapunktur, 

fitoterapi, hipnoz uygulamaları vb.  

GETAT_UYGULANDIGI_DU

RUMLAR 
Dizi[] 

Sağlık tesisinde Geleneksel ve Tamamlayıcı 

Tıp Uygulamaları (GETAT) uygulamasının 

yapıldığı durumlara ilişkin bilgi verir. 

Örneğin siyatalji, topuk dikeni, uyku 

bozukluğu vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“GETAT_UYGULANDIGI_DURU

MLAR” alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. Örneğin siyatalji, topuk 

dikeni, uyku bozukluğu vb. 

GETAT_UYGULAMA_BOLG

ESI 
Dizi[] 

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp 

Uygulamaları (GETAT) işleminin sağlık 

hizmetini alan kişinin hangi vücut bölgesine 

uygulandığına ilişkin bilgidir. Örneğin baş, 

boyun, diş vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“GETAT_UYGULAMA_BOLGESI

” alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. Örneğin baş, boyun, diş 

vb. 
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ACIKLAMA A() 

Sağlık tesisinde verilen hizmete, yapılan 

işleme, kullanılan malzemelere vb. ilişkin 

açıklama bilgisidir. 
 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp 

Tedavisi (GETAT) bilgisinin ilk 

kayıt edildiği zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi ekleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin 

yapıldığı zaman bilgisidir. 
 

GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi güncelleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_GRUP_UYELIK 

Oluşturma Tarihi : 08.07.2015 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü sağlık tesisinde SBYS sistemini kullanan kullanıcı 

gruplarının üyelik bilgisini kapsar. 

Hash Bilgisi : 6EFD3146072B64CDFD8A42FCA2BAF5C8 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

GRUP_UYELIK_KODU A() 

Sağlık tesisinde görevli personel arasından 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemini kullanan 

kullanıcı gruplarında bulunan personelin üyelik 

bilgileri için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı SBYS 

veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

KULLANICI_GRUP_KODU A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi kullanıcıları için 

tanımlanmış Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_KULLANICI_GRUP 

görüntüsündeki 

KULLANICI_GRUP_KODU 

bilgisidir.  

KULLANICI_KODU A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemini kullanan 

personel için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_KULLANICI 

görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Grup üyelik bilgisinin ilk kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi ekleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI 

görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin yapıldığı 

zaman bilgisidir. 
 

GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi güncelleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI 

görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_HASTA 
 

Oluşturma Tarihi : 08.07.2015 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü sağlık tesisine başvuran (giriş yapan) hasta bilgilerini 

kapsar. 

Hash Bilgisi : DA42528DB7B4A0C020F67E463C1FEBDF 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

HASTA_KODU A() 

Sağlık tesisinde hasta bilgileri için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA görüntüsündeki 

HASTA_KODU bilgisidir. 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

TC_KIMLIK_NUMARASI A() Hastanın T.C. Kimlik Numarası bilgisidir.  

KIMLIKSIZ_HASTA_BILGISI A() 

Herhangi bir tanımlayıcı bilgisi bulunmayan, 

yabancı hasta kimlik numarası veya pasaport 

numarası olmayan yabancı uyruklu hastalar 

için, bu alana Kurum SKRS Kodu, "_" 

simgesi ve Kurum Hasta Kodu bir araya 

getirilerek Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilen tekil numara bilgisidir. 

Örneğin 3324_123456 vb. 

UYRUK A() 

Sağlık hizmetini almak için sağlık tesisine 

başvuran kişinin uyruk bilgisidir. Örneğin 

Kongo, Andorra, Rusya vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “ULKE_KODU” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir.  

HASTA_TIPI A() 

Sağlık tesisine gelen kişinin vatandaşlık 

durumunu ifade eder. Örneğin vatandaş kayıt, 

yabancı kayıt vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “HASTA_TIPI” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. Örneğin 

vatandaş kayıt, yabancı kayıt vb. 

AD A() Kişinin adı bilgisidir.  

SOYADI A() Kişinin soyadı bilgisidir.  

DOGUM_TARIHI Tarih Hastanın doğum tarihi bilgisidir.  

BEYAN_DOGUM_TARIHI Tarih Kişinin beyan doğum tarihini ifade eder.  

DOGUM_YERI A() Kişinin doğum yeri bilgisidir.  

CINSIYET A() Kişinin cinsiyetini ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “CINSIYET” alanına karşılık 

gelen değer bilgisidir. Örneğin erkek, 

kadın vb. 

ANNE_TC_KIMLIK_NUMAR

ASI 
A() 

Yeni doğanlar için anne T.C. Kimlik 

Numarası bilgisidir. 
 

BABA_TC_KIMLIK_NUMAR

ASI 
A() 

Yeni doğanlar için baba T.C. Kimlik 

Numarası bilgisidir. 
 

ANNE_HASTA_KODU A() 

Kişinin annesinin daha önceden sağlık tesisine 

başvurduğunu gösterir Sağlık Bilgi Yönetim 

Sistemi tarafından üretilmiş tekil kod 

bilgisidir. 

Hastanın anne bilgilerinin 

VEM_HASTA görüntüsündeki 

HASTA_KODU’ na karşılık gelen 

bilgisidir. 

BABA_HASTA_KODU A() 

Kişinin babasının daha önceden sağlık tesisine 

başvurduğunu gösterir Sağlık Bilgi Yönetim 

Sistemi tarafından üretilmiş tekil kod 

bilgisidir. 

Hastanın baba bilgilerinin 

VEM_HASTA görüntüsündeki 

HASTA_KODU’ na karşılık gelen 

bilgisidir 

DOGUM_SIRASI 
Tam 

Sayı 

Yeni doğan bebeğin aynı gün aynı anneden 

doğan kaçıncı bebek olduğu bilgisidir. 
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ANNE_ADI A() Kişinin anne adı bilgisidir.  

BABA_ADI A() Kişinin baba adı bilgisidir.  

MEDENI_HALI A() Kişinin medeni hâlini ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “MEDENI_HALI” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. Örneğin 

bekar, boşanmış, dul, ayrı yaşıyor, 

evli, belirtilmedi vb. 

MESLEK A() 
Kişinin meşgul olduğu işi veya görevi ifade 

eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “MESLEK” alanına karşılık 

gelen değer bilgisidir. Örneğin dekan, 

kimyager, inşaat mühendisi vb. 

OGRENIM_DURUMU A() 

Kişinin en son bitirdiği okul seviyesini veya 

okuryazarlık durumunu ifade eder. Örneğin 

okuryazar, ilkokul, ortaokul vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “OGRENIM_DURUMU” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir.  

KAN_GRUBU A() Kişinin kan grubunu ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “KAN_GRUBU” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. Örneğin 

A Rh(+), B Rh(-) vb. 

MUAYENE_ONCELIK_SIRA

SI 
A() 

Sağlık tesisine muayene olmak için gelen 

kişinin, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen 

öncelik durumları kapsamında bulunan 

öncelik sırası bilgisidir. Örneğin 65 yaş üstü, 

gazi, şehit yakını, vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“MUAYENE_ONCELIK_SIRASI” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir.  

ENGELLILIK_DURUMU Dizi[] 

Sağlık tesisine başvuran kişinin engellilik 

durumunu ifade eder. Örneğin bedensel 

engelli, görme engelli, işitme engelli vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “ENGELLILIK_DURUMU” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir.  

OLUM_TARIHI Tarih Kişinin ölüm tarihi bilgisidir.  

OLUM_YERI A() 

Ölümün gerçekleştiği yeri ifade eder. Örneğin 

ev, iş, birinci basamak sağlık kurum/kuruluşu 

vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “OLUM_YERI” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir.  

PASAPORT_NUMARASI A() Pasaport numarası bilgisidir.  

YUPASS_NUMARASI A() 
Kişinin Yurtdışı Provizyon Aktivasyon ve 

Sağlık Sistemi (YUPASS) numarası bilgisidir. 
 

SON_KURUM_KODU A() 

Hastanın son başvurduğu kurumu ifade eden 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil Kurum Kodu bilgisidir. 

Hastanın son başvurduğu kurum 

bilgisidir. VEM_KURUM 

görüntüsündeki KURUM_KODU 

bilgisidir. 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Hasta bilgisinin ilk kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi ekleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin 

yapıldığı zaman bilgisidir. 
 

GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi güncelleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_HASTA_ADLI_RAPOR 

Oluşturma Tarihi : 22.10.2018 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü hastaya ait adli rapor bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : 3ADA1B9D1332E228EDCAEEC99F5792E2 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

HASTA_ADLI_RAPOR_KOD

U A() 

Adli rapor düzenlenen hasta bilgileri için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

HASTA_BASVURU_KODU A() 

Sağlık tesisine başvuran hastalar için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA_BASVURU 

görüntüsündeki 

HASTA_BASVURU_KODU bilgisidir. 

HASTA_KODU A() 

Sağlık tesisinde hasta bilgileri için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA görüntüsündeki 

HASTA_KODU bilgisidir. 

ADLI_RAPOR_TURU A() 

Kişiye verilen adli raporun tür bilgisidir. 

Örneğin giriş raporu, çıkış raporu, günlük 

rapor vb. 

Kişiye verilen adli raporun tür bilgisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “ADLI_RAPOR_TURU” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir.  

RAPOR_ZAMANI Tarih

Saat 
Rapor zamanı bilgisidir.  

ADLI_MUAYENEYE_GOND

EREN_KURUM 
A() 

Kişiyi adli muayene için sağlık tesisine 

gönderen kurum bilgisidir. 
 

RESMI_YAZI_NUMARASI A() 

Adli merciler tarafından, sağlık tesisine 

gönderilen kişinin muayeneye 

gönderilmesine ilişkin yazılan resmi yazının 

numara bilgisidir. 

 

RESMI_YAZI_TARIHI Tarih 

Adli merciler tarafından, sağlık tesisine 

gönderilen kişinin muayeneye 

gönderilmesine ilişkin yazılan resmi yazının 

tarih bilgisidir. 

 

ADLI_MUAYENE_EDILME_

NEDENI 
A() 

Adli raporu isteyen kurumun hastayı 

muayeneye gönderme nedeni bilgisidir. 
 

GUVENLIK_SICIL_NUMAR

ASI A() Kolluk kuvvetinin sicil numarası bilgisidir.  

GUVENLIK_ADI_SOYADI A() Kolluk kuvvetinin ad soyadı bilgisidir.  

OLAY_ZAMANI Tarih

Saat 
Olayın gerçekleştiği zaman bilgisidir.  

ADLI_OLAY_OYKUSU A() 
Adli vakalarda meydana gelen olayın öyküsü 

bilgisidir. 
 

SIKAYET A() 
Hastanın sağlık tesisine başvurmasına neden 

olan şikayet bilgisini ifade eder. 
 

OZGECMISI A() Kişinin özgeçmiş bilgisidir.  

SOYGECMISI A() 
Sağlık hizmeti alan kişinin soy geçmiş 

bilgisidir. 
 

MUAYENE_ZAMANI Tarih

Saat 

Sağlık tesisine başvuran kişinin hekim 

tarafından ilk muayene edildiği zaman 

bilgisidir. 

 

HEKIM_KODU A() 

Sağlık tesisinde görevli hekim için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen kod 

bilgisidir. 

VEM_PERSONEL görüntüsündeki 

PERSONEL_KODU bilgisidir. 
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TIBBI_MUDAHALE A() 
Sağlık tesisinde sağlık hizmetini alan kişi için 

uygulanan tıbbi müdahale bilgisidir. 
 

UYGUN_SART_SAGLANMA

_DURUMU 
Tam 

Sayı 

Sağlık hizmetini almak isteyen kişiyi 

muayene etmek için uygun şartların 

sağlanması durumu bilgisidir. 

Hastayı muayene etmek için uygun şart 

sağlandı ise “1” sağlanmadı ise “0” 

yazılmalıdır. 

UYGUN_SART_ACIKLAMA A() 

Sağlık hizmetini almak isteyen kişiyi 

muayene etmek için uygun şartların 

sağlanmaması durumunda yapılması gereken 

açıklama bilgisidir. 

 

ELBISE_DURUMU A() 

Sağlık tesisine adli muayene için getirilmiş 

kişinin üzerinde bulunan kıyafetlerin 

muayene esnasında çıkarılıp çıkarılmadığı ile 

ilgili bilgiyi ifade eder. Örneğin tamamen 

çıkartıldı, kısmen çıkartıldı, çıkartılmadı vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “ELBISE_DURUMU” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. Örneğin 

tamamen çıkartıldı, kısmen çıkartıldı, 

çıkartılmadı vb. 

KONSULTASYON_BILGISI A() 
Sağlık tesisinde hekim tarafından yapılan 

konsültasyon bilgisidir. 
 

LEZYON_BULGULARI A() 
Kişinin vücudunda tespit edilen lezyonlara 

ilişkin bilgidir. 
 

SISTEM_BULGULARI A() Sistem bulguları bilgisidir.  

BILINC_DURUMU A() Kişinin bilinç durumu bilgisidir.  

PUPILLA_DEGERLENDIRM

ESI A() 

Sağlık tesisinde muayene olan kişinin pupilla 

(gözbebeği) refleksi değerlendirme bilgisidir. 

Örneğin izokorik, anizokorik vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“PUPILLA_DEGERLENDIRMESI” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir.  

ISIK_REFLEKSI A() 

Sağlık tesisine adli muayene için gelen 

hastanın göz muayenesinde bakılan ışık 

refleksi bilgisidir. Örneğin +/+, +/-, -/- vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “ISIK_REFLEKSI” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. Örneğin 

+/+, +/-, -/- vb.  

NABIZ A() 
Hastanın 1 dakikadaki atım sayısı cinsinden 

nabız bilgisidir. 
 

TENDON_REFLEKSI A() 

Hastanın refleks ölçümünde elde edilen 

sonuç bilgisidir. Örneğin normoaktif, 

hiperaktif, hipoaktif vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “TENDON_REFLEKSI” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir.  

PSIKIYATRIK_MUAYENE A() 
Sağlık tesisine adli muayene için getirilmiş 

kişinin psikiyatrik muayene bilgisidir. 
 

PSIKIYATRIK_SONUC A() 
Sağlık tesisine adli muayene için getirilmiş 

kişinin psikiyatrik muayene sonuç bilgisidir. 
 

HIZMET_ACIKLAMA A() 
Sağlık tesisinde hastaya uygulanan işlemler 

için yapılan açıklama bilgisidir. 
 

SEVK_DURUMU Tam 

Sayı 

Sağlık tesisindeki hastanın sevk edilip 

edilmediğine ilişkin bilgiyi ifade eder. 

Hasta sevk edildi ise “1”, sevk edilmedi 

ise “0” yazılmalıdır. 

SEVK_ACIKLAMA A() 
Sağlık tesisinde sevk edilen hasta için yapılan 

açıklama bilgisini ifade eder. 
 

TESLIM_ALAN_ADI_SOYA

DI A() 

Kan ürünü, numune, adli rapor, nüfus 

cüzdanı, malzeme vb. teslim alan kişinin adı 

ve soyadı bilgisidir. 

 

TESLIM_ALAN_TC_KIMLIK

_NUMARASI A() 

Kan ürünü, numune, adli rapor, nüfus 

cüzdanı, malzeme vb. teslim alan kişinin TC 

Kimlik Numarası bilgisidir. 

 

VUCUT_DIYAGRAMI A() 

Muayene edilen kişinin vücudunda tespit 

edilen tıbbi bulguların vücut diyagramında 

ilgili yerler işaretlenerek gösterilmesidir. 

 

ACIKLAMA A() 

Sağlık tesisinde verilen hizmete, yapılan 

işleme, kullanılan malzemelere vb. ilişkin 

açıklama bilgisidir. 

 

ADLI_MUAYENE_RIZA_DU

RUMU A() 

Sağlık tesisine adli muayene için getirilmiş 

kişinin yapılacak olan muayene için rızasının 

olup olmadığı bilgisidir. Örneğin kendi rızası 

var, kendi rızası yok, ebeveynin rızası var vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“ADLI_MUAYENE_RIZA_DURUMU

” alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 
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Örneğin kendi rızası var, kendi rızası 

yok, ebeveynin rızası var vb. 

RIZA_VEREN_KISI A() 
Adli muayeneye rıza veren kişinin adı ve 

soyadı bilgisini ifade eder. 
 

RIZA_VERENIN_YAKINLIK

_DERECESI A() 

Adli muayeneye rıza veren kişinin muayene 

olan kişiye yakınlık durumunu ifade eder. 

Örneğin kendisi, eşi, annesi, babası vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“RIZA_VERENIN_YAKINLIK_DERE

CESI” alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. Örneğin kendisi, eşi, annesi, 

babası vb. 

SON_CINSEL_ILISKI_TARIH

I Tarih 
Muayene edilen kişinin son cinsel ilişki 

tarihidir. 
 

HAMILELIK_DURUMU Tam 

Sayı 
Kadının hamile olup olmadığını ifade eder. 

Hasta hamile ise “1”, hamile değil ise 

“0” yazılmalıdır. 

HAMILELIK_OYKUSU_ACI

KLAMA A() Kadının hamilelik öyküsü açıklama bilgisidir.  

VENERYAL_HASTALIK_OY

KUSU A() 

Sağlık hizmeti almak isteyen kişinin veneryal 

hastalık (cinsel yolla bulaşan hastalık) 

öyküsü bilgisidir. 

 

EMOSYONEL_HASTALIK_O

YKUSU A() 

Sağlık tesisine adli muayene için getirilmiş 

kişinin emosyonel (duygu durumu) 

durumunu belirten öyküsüdür. 

 

SOLUNUM A() Hastanın solunum bilgisidir. 
Hastanın solunumu var ise “1”, yok ise 

“0” yazılmalıdır. 

ADLI_MUAYENE_NOTU A() 

Sağlık tesisine adli muayene için getirilmiş 

kişiye hekim tarafından yazılan muayene 

notu bilgisidir. 

 

ALINAN_MATERYAL A() Hastadan alınan materyal bilgisidir.  

MUAYENEDEKI_KISI_BILGI

SI A() 
Muayene sırasında muayene odasında 

bulunan hekim dışındaki kişi bilgisidir. 
 

MUAYENEDEKI_KISI_ACIK

LAMA A() 

Muayene sırasında muayene odasında 

bulunan hekim dışındaki kişiler ile ilgili 

açıklama bilgisidir. 

 

ALKOL_KULLANIMI A() Kişinin alkol kullanma durumunu ifade eder.  

SIDDET_TEHDIT_BILGISI A() 

Hastanın şiddet veya tehdide maruz kalıp 

kalmadığına ilişkin sağlık tesisinde verilen 

bilgiyi ifade eder. 

 

SILAH_ALET_BILGISI A() 
Hastanın silah, alet vb. maruz kalma bilgisini 

ifade eder. 
 

HAYATI_TEHLIKE_DURUM

U 
Tam 

Sayı 

Hastanın hayati tehlikesinin olup olmadığına 

ilişkin bilgiyi ifade eder. 

Hastanın hayati tehlikesi varsa “1”, 

hayati tehlikesi yoksa “0” yazılmalıdır. 

SISTOLIK_KAN_BASINCI_D

EGERI A() 
Sistolik kan basıncı (büyük tansiyon) 

bilgisini ifade eder. 
 

DIASTOLIK_KAN_BASINCI_

DEGERI A() 
Diastolik kan basıncı (küçük tansiyon) 

bilgisini ifade eder. 
 

IPTAL_ZAMANI Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin iptal edildiği 

zaman bilgisidir. 
 

IPTAL_EDEN_KULLANICI_

KODU A() 

Sağlık tesisinde yapılan bir işlemi iptal eden 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi kullanıcısı için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

İptali gerçekleştiren, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

ADLI_RAPOR_IPTAL_GERE

KCESI 
A() 

Sağlık tesisinde düzenlenen adli raporun iptal 

edilmesi durumunda, belirtilen iptal gerekçesi 

bilgisidir. 
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ONAYLAYAN_KULLANICI_

KODU 
A() 

Sağlık tesisinde işlemi gerçekleştiren veya 

işlemin sonucunu onaylayan kullanıcı için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilmiş tekil kod bilgisidir. 

Raporu onaylayan, VEM_KULLANICI 

görüntüsündeki KULLANICI_KODU 

bilgisidir. 

ADLI_RAPOR_ONAYLANM

A_ZAMANI 

Tarih

Saat 
Adli raporun onaylandığı zaman bilgisidir.  

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Hasta adli rapor bilgisinin ilk kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi ekleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin 

yapıldığı zaman bilgisidir. 
 

GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi güncelleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_HASTA_ARSIV 
 

 

 

Veri Elemanları 

 

  

Oluşturma Tarihi : 08.07.2015 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü hasta arşiv bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : B8B9E9385A14D7975E57DAE35EE4B062 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

HASTA_ARSIV_KODU A() 

Arşivde bulunan hasta dosyası bilgileri için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı SBYS 

veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

HASTA_KODU A() 

Sağlık tesisinde hasta bilgileri için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_HASTA görüntüsündeki 

HASTA_KODU bilgisidir. 

ARSIV_NUMARASI A() Hasta dosyasının arşiv numarası bilgisidir.  

ESKI_ARSIV_NUMARASI A() 

Hastanın herhangi bir sağlık tesisinde bulunan 

sağlık bilgilerinin yer aldığı dosyasının eski 

arşiv numarası bilgisidir. 

 

ARSIV_DEFTER_TURU A() 

Sağlık tesisindeki birimlerde oluşturulan, hasta 

bilgilerinin olduğu dosyaların sağlık tesisi 

arşivine kayıtlarının yapıldığı defter için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından tanımlanan 

bilgidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “DEFTER_TURU” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. Örneğin 

adli defter, normal defter vb 

ARSIV_YERI A() 
Hasta dosyanın arşivdeki fiziksel yerinin 

bilgisidir. Örneğin bina/oda/raf bloğu/raf vb. 
 

ACIKLAMA A() 

Sağlık tesisinde verilen hizmete, yapılan 

işleme, kullanılan malzemelere vb. ilişkin 

açıklama bilgisidir. 

 

ARSIV_ILK_GIRIS_TARIHI Tarih 
Hasta dosyasının sağlık tesisi arşivine ilk kayıt 

edilen tarih bilgisidir. 
 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Hasta arşiv bilgisinin ilk kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi ekleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin yapıldığı 

zaman bilgisidir. 
 

GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi güncelleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_HASTA_ARSIV_DETAY 
 

Oluşturma Tarihi : 08.07.2015 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü hasta arşivine ait detay bilgileri kapsar. 

Hash Bilgisi : 5F760F50EAA2B65CC6D307EC9BDE54BB 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

HASTA_ARSIV_DETAY_KO

DU 
A() 

Arşivde bulunan hasta dosyası detay bilgileri 

için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

HASTA_KODU A() 

Sağlık tesisinde hasta bilgileri için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA görüntüsündeki 

HASTA_KODU bilgisidir. 

HASTA_BASVURU_KODU A() 

Sağlık tesisine başvuran hastalar için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA_BASVURU 

görüntüsündeki 

HASTA_BASVURU_KODU 

bilgisidir. 

HASTA_ARSIV_KODU A() 

Arşivde bulunan hasta dosyası bilgileri için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA_ARSIV 

görüntüsündeki 

HASTA_ARSIV_KODU bilgisidir. 

DOSYA_ALAN_BIRIM_KOD

U 
A() 

Sağlık tesisindeki hasta dosyasını teslim alan 

birim için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 

Sağlık tesisindeki hasta dosyasını 

teslim alan birim için SBYS 

tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_BIRIM görüntüsündeki 

BIRIM_KODU bilgisidir. 

DOSYANIN_ALINDIGI_ZAM

AN 

Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde bulunan hasta dosyasının 

arşivden alındığı zaman bilgisidir. 
 

DOSYA_ALAN_PERSONEL_

KODU 
A() 

Sağlık tesisindeki hasta dosyasını teslim alan 

personel için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_PERSONEL görüntüsündeki 

PERSONEL_KODU bilgisidir. 

DOSYA_VEREN_BIRIM_KO

DU 
A() 

Sağlık tesisindeki hasta dosyasını arşive 

veren birimler için Sağlık Bilgi Yönetim 

Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_BIRIM görüntüsündeki 

BIRIM_KODU bilgisidir. 

DOSYANIN_VERILDIGI_ZA

MAN 

Tarih

Saat 
Dosyanın verildiği zaman bilgisidir.  

DOSYA_VEREN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık tesisinde hasta dosyasını arşive veren 

kullanıcı için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilmiş tekil kod bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

ACIKLAMA A() 

Sağlık tesisinde verilen hizmete, yapılan 

işleme, kullanılan malzemelere vb. ilişkin 

açıklama bilgisidir. 

 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Hasta arşiv detay bilgisinin ilk kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi ekleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin 

yapıldığı zaman bilgisidir. 
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GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi güncelleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_HASTA_BASVURU 
 

 

 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

HASTA_BASVURU_KODU A() 

Sağlık tesisine başvuran hastalar için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 
 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

HASTA_KODU A() 

Sağlık tesisinde hasta bilgileri için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA görüntüsündeki 

HASTA_KODU bilgisidir. 

BAGLI_OLDUGU_BASVURU

_KODU 
A() 

Kişinin sağlık tesisine ilk başvurusuna bağlı 

olan tedavi süreçlerinin takip edilebilmesi 

için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

Hastanın aynı gelişine bağlı 

hareketlerin bulunduğu 

VEM_HASTA_BASVURU 

görüntüsündeki 

HASTA_BASVURU_KODU 

bilgisidir. 

DEFTER_NUMARASI A() 
Sağlık tesisindeki birimlerde hasta 

bilgilerinin olduğu defter numarası bilgisidir. 
 

GUNLUK_SIRA_NUMARASI 
Tam 

Sayı 

Sağlık tesisine muayene olmak için gelen 

kişilere Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından verilen günlük sıra numarası 

bilgisidir. 

 

MUAYENE_ONCELIK_SIRA

SI 
A() 

Sağlık tesisine muayene olmak için gelen 

kişinin, Sağlık Bakanlığı tarafından 

belirlenen öncelik durumları kapsamında 

bulunan öncelik sırası bilgisidir. Örneğin 65 

yaş üstü, gazi, şehit yakını, vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“MUAYENE_ONCELIK_SIRASI” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir.  

HIZMET_SUNUCU A() 

Hastaya uygulanacak tedavi kapsamında 

sağlık tesisi dışından hizmet alınan kurum 

kodu bilgisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “KURUMLAR” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. Örneğin 

biyokimya servisi laboratuvarı, Sinop 

Gerze sağlık merkezi, Van sağlık 

meslek lisesi vb. 

KAYIT_YERI A() 

Sağlık tesisine tedavi için başvuruda bulunan 

hastanın ilk başvurusunu gerçekleştirdiği 

kurum kodu bilgisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “KURUMLAR” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. Örneğin 

kayıt bir semt polikliniğinde 

yapılmışsa semt polikliniği bilgileri 

yazılmalıdır. 

KURUM_KODU A() 

Kişinin yararlandığı sağlık güvencesinin 

kurumuna ait bilgiler için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KURUM görüntüsündeki 

KURUM_KODU bilgisidir. 

TAMAMLAYICI_KURUM_K

ODU 
A() 

Sağlık tesisine başvuran kişinin tedavi 

tutarının hastadan alınacak kısmı için hasta 

adına ödemeyi yapacak kuruma Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen kod 

bilgisidir. 

VEM_KURUM görüntüsündeki 

KURUM_KODU bilgisidir. Ödeme 

tamamlayıcı kurum bilgisidir. 

ONLINE_PROTOKOL_NUM

ARASI 
A() 

Sağlık tesisine başvuran kişi için, Sağlık 

Bakanlığı tarafından geliştirilen online 

protokol sistemi üzerinden alınmış protokol 

 

Oluşturma Tarihi : 08.07.2015 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü sağlık tesisine başvuran hastanın başvuru bilgilerini 

kapsar. 

Hash Bilgisi : F21F994C3634C9B556696065FE5BB38C 
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numarası bilgisidir. 

BASVURU_PROTOKOL_NU

MARASI 
A() 

Sağlık tesisine başvuran hastanın başvurusu 

için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen protokol numarası bilgisidir. 

 

GEBLIZ_BILDIRIM_NUMAR

ASI 
A() 

Gebeler için, Gebe, Bebek, Lohusa İzleme 

Sistemi (GEBLİZ) sistemine iletilen bildirim 

numarası bilgisidir. 

 

OLAY_AFET_KODU A() 

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

tarafından takip edilen acil kapsamına alınan 

olaylarda, Acil Sağlık Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü tarafından olay veya afet için 

üretilen ve Sağlık Bilgi Yönetim Sistemine 

iletilen kod bilgisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “OLAY_AFET_KODU” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

HAYATI_TEHLIKE_DURUM

U 
A() 

Hastanın hayati tehlikesinin olup olmadığına 

ilişkin bilgiyi ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“HAYATI_TEHLIKE_DURUMU” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin var, yok, ex duhul vb. 

HASTA_KABUL_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Tüm sağlık kurum ve kuruluşları ve aile 

hekimliği tarafından hastaya hizmet vermeye 

başlamak için ilk kabulünün yapıldığı 

zamandır. 

 

KABUL_SEKLI A() 
Kişinin sağlık kurumuna geliş şeklini ifade 

eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “KABUL_SEKLI” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. Örneğin 

kurum içinden, kurum dışından vb. 

SOSYAL_GUVENCE_DURU

MU 
A() 

Bir kişinin Sosyal Güvence Durumu, kişinin 

sağlık hizmetlerinin karşılanması amacıyla 

kayıtlı olduğu kurumu ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“SOSYAL_GUVENCE_DURUMU” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin GSS, BAĞ-KUR, SSK vb. 

HEKIM_KODU A() 

Sağlık tesisinde görevli hekim için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen kod 

bilgisidir. 

Hastayı muayene eden, yatışını veren 

hekimin VEM_PERSONEL 

görüntüsündeki PERSONEL_KODU 

bilgisidir. 

ASISTAN_HEKIM_KODU A() 

Sağlık tesisinde sağlık hizmetini alan kişiyi 

muayene eden asistan hekimin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilmiş tekil 

kod bilgisidir. 

Asistan hekimin muayene etmesi 

durumunda VEM_PERSONEL 

görüntüsündeki PERSONEL_KODU 

bilgisidir. 

HEKIM_BASVURU_NOTU A() 
Sağlık tesisine başvuran hasta için hekimin 

girdiği açıklama bilgisidir. 
 

VAKA_TURU A() 

Sağlık hizmeti almak üzere sağlık tesisine 

başvuruda bulunan kişinin, hangi nedenle (iş 

kazası vb.) veya hangi durumda (normal, acil 

vb.) müracaat ettiğini ifade eder. Örneğin 

normal, iş kazası, acil vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “VAKA_TURU” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. Örneğin 

normal, iş kazası, acil vb. 

SEVK_TANISI Dizi[] 
Hastanın sevk gerekçesi olan hastalık tanı 

(ları) dır. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “TANI_KODU” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. ICD10 

kodları yazılmalıdır. 

SEVK_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Hastanın ilk başvurduğu sağlık tesisinin 

(sevk edildiği sağlık tesisi) hastayı sevk ettiği 

zaman bilgisidir. 

 

ADLI_VAKA_GELIS_SEKLI A() 

Adli vakanın sağlık kurumuna gelişi ile ilgili 

bilgiyi ifade eder. Örneğin savcılık talebi, 

kolluk kuvvetlerinin doğrudan talebi (savcı 

talebi olmadan), kendi talebi vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“ADLI_VAKA_GELIS_SEKLI” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin kolluk kuvvetlerinin talebi, 

kendi talebi, savcılık talebi vb. 
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ARAC_TURU A() 
Hastanın hastaneye getirildiği araç türünün 

bilgisidir.  

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “ARAC_TURU” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. Örneğin 

kara ambulansları, hava ambulansları, 

deniz ambulansları vb. 

AMBULANS_TAKIP_NUMA

RASI 
A() 

Hastanın sağlık tesisine ambulans ile gelmesi 

durumunda ambulansta sağlık ekibi 

tarafından oluşturulmuş formun numara 

bilgisidir. 

 

AMBULANS_PLAKA_NUMA

RASI 
A() 

Hastanın ambulans ile gelmesi durumunda 

ambulansın plaka numarasıdır. 
 

TRIAJ_KODU A() 

Sağlık tesisinin acile servisine başvuran 

hastalar için hastalık durumuna göre yeşil 

alan, sarı alan, kırmızı alan, belirtilmemiş vb. 

Belirlenen Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilen triaj kod bilgisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “TRIAJ_KODU” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. Örneğin 

yeşil alan, sarı alan, kırmızı alan, 

belirtilmemiş vb. 

SYS_TAKIP_NUMARASI A() 

Sağlık tesisine başvuran kişinin başvurusuna 

ait Merkezi Veri Sistemi tarafından verilmiş 

tekil kod bilgisini ifade eder. 

 

SYS_REFERANS_NUMARAS

I 
A() 

Sağlık Yönetim Sistemi (SYS) Referans 

Numarası, sağlık tesisine başvuran hastalar 

için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen ve merkezi veri sistemine veri 

gönderilirken kullanılan tekil kod bilgisini 

ifade eder. 

 

YATIS_BILGISI A() 
Sağlık tesisinde tedavi gören hastanın yatışı 

ile ilgili bilgiyi ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “YATIS_BILGISI” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir.  

YATIS_PROTOKOL_NUMAR

ASI 
A() 

Hasta yatış işlemi yapılırken Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından online protokol 

sistemi üzerinden alınmış veya offline 

protokol algoritması ile üretilmiş protokol 

numarası bilgisidir. 

 

BASVURU_DURUMU A() 

Sağlık tesisine başvuran kişi için anlık durum 

bilgisidir. Örneğin, muayene oldu, bekliyor, 

muayene iptal oldu vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “BASVURU_DURUMU” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir.  

BIRIM_KODU A() 

Sağlık tesisinde bulunan bölümler için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_BIRIM görüntüsündeki 

BIRIM_KODU bilgisidir.  

MUAYENE_BASLAMA_ZA

MANI 

Tarih

Saat 
Hastanın muayene başlama zamanı bilgisidir.  

MUAYENE_BITIS_ZAMANI 
Tarih

Saat 
Hastanın muayene bitiş zamanı bilgisidir.  

MUAYENE_TURU A() 

Sağlık tesisine muayene olmak için gelen 

kişiye Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından tanımlanmış muayene türü 

bilgisidir. Örneğin normal, kontrol, acil vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “MUAYENE_TURU” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir.  

TEDAVI_TURU A() 

Hastaya uygulanan tedavinin ayaktan, 

günübirlik, yatan vb. olduğunu belirten 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tedavi türü bilgisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “TEDAVI_TURU” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin, ayaktan, günübirlik, yatan 

vb. 

CIKIS_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisi tarafından kişiye verilen sağlık 

hizmetinin sonlanma zamanıdır. Çıkış 

zamanı, vakanın sonuçlandığı zamanı değil, 

vakaya verilen bir hizmetin (muayene vb.) 

nihayete erdiği zamanı ifade eder. 

Ayaktan ve yatan hastalar için 

hastanın sağlık tesisinden çıkış zamanı 

bilgisidir. 

CIKIS_SEKLI A() 
Kişinin sağlık kurumundan çıkış şeklini ifade 

eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “CIKIS_SEKLI” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. Örneğin 
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iyileşerek çıkış/taburcu, haliyle 

çıkış/taburcu, kurum dışına sevk vb. 

CIKIS_VEREN_HEKIM_KOD

U 
A() 

Kişinin sağlık kurumundan çıkış kararını 

veren hekim için Sağlık Bilgi Yönetim 

Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

Hastanın çıkış kararını veren hekimin 

VEM_PERSONEL görüntüsündeki 

PERSONEL_KODU bilgisidir. 

SAGLIK_TURIZMI_ULKE_K

ODU 
A() 

Sağlık turizmi amacı ile ülkemize gelen 

yabancı hastaların vatandaşı olduğu ülke 

bilgisini ifade eder. Örneğin Kongo, Andorra, 

Rusya vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “ULKE_KODU” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir.  

GELDIGI_ULKE_KODU A() Kişinin geldiği ülkenin ülke kodu bilgisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “ULKE_KODU” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. Örneğin 

Kongo, Andorra, Rusya vb. 

YABANCI_HASTA_TURU A() 

Sağlık hizmetini alan kişinin hangi amaç ile 

ülkemizde bulunduğunu açıklayan bilgidir. 

Örneğin sağlık turizmi, eğitim vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “YABANCI_HASTA_TURU” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin sağlık turizmi, eğitim vb. 

GENCLIK_SAGLIGI_ISLEML

ERI 
Dizi[] 

10-24 yaş grubundaki adolesanların 

gelişimsel izlemlerinin yapılmasını tanımlar. 

 Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“GENCLIK_SAGLIGI_ISLEMLERI” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin aşılama, beslenme, evlilik 

öncesi danışmanlık vb. 

DIYABET_EGITIMI 

Tam 

Sayı 
Diabetes Mellitus (Şeker Hastalığı) tanısı 

alan hastanın ve /veya ailesinin hastalığa 

yönelik eğitim alma durumunu ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “DIYABET_EGITIMI” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. Kişiye 

diyabet eğitimi verildi ise “1”, kişiye 

diyabet eğitimi verilmedi ise “2” 

yazılmalıdır. 

DIYABET_KOMPLIKASYON

LARI 

Dizi[] 

Diabetes Mellitus hastalığının mikro ve 

makrovasküler komplikasyonlarını ifade 

eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“DIYABET_KOMPLIKASYONLAR

I” alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. Örneğin acanthosis 

nigricans, diyabetik ayak 

(amputasyon), diyabetik ayak 

(kangren) vb. 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Hasta başvuru bilgisinin ilk kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi ekleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin 

yapıldığı zaman bilgisidir. 
 

GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi güncelleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

VEM_HASTA_BORC 
 

Oluşturma Tarihi : 08.07.2015 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü hastanın son borç bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : 9A3C14C330FAEBFDA8B14EA22CE6BAD1 
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Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan 

Adı 

Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

HASTA_BORC_KODU A() 

Hastaların borç bilgileri için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı SBYS 

veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

HASTA_KODU A() 

Sağlık tesisinde hasta bilgileri için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_HASTA görüntüsündeki 

HASTA_KODU bilgisidir. 

HASTA_BASVURU_KODU A() 

Sağlık tesisine başvuran hastalar için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

VEM_HASTA_BASVURU 

görüntüsündeki 

HASTA_BASVURU_KODU 

bilgisidir. 

ODENEN_BORC 
Gerçek 

Sayı 
Hastanın ödemiş olduğu borç bilgisidir.  

TOPLAM_BORC 
Gerçek 

Sayı 

Sağlık tesisinde sağlık hizmetini alan kişinin 

kendisine uygulanan tanı ve tedavi işlemleri 

için sağlık tesisine olan toplam borç bilgisidir. 

 

KALAN_BORC 
Gerçek 

Sayı 

Sağlık tesisinde tedavisi yapılan hastanın kalan 

borç bilgisidir. 
 

*KONTROL 
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VEM_HASTA_DIS 

Oluşturma Tarihi : 08.07.2015 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü hastaların diş bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : C43DBB204875A16BAD415721CF805420 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

HASTA_DIS_KODU A() 

Hastaya uygulanan diş tedavi bilgileri için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı SBYS 

veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

HASTA_KODU A() 

Sağlık tesisinde hasta bilgileri için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_HASTA görüntüsündeki 

HASTA_KODU bilgisidir. 

HASTA_BASVURU_KODU A() 

Sağlık tesisine başvuran hastalar için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

VEM_HASTA_BASVURU 

görüntüsündeki 

HASTA_BASVURU_KODU 

bilgisidir. 

DIS_ISLEM_TURU A() 
Dişe uygulanan işlem türüdür. Örneğin 

diagnoz, tedavi, planlama vb. 

Dişe uygulanan işlem türüdür. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “DIS_ISLEM_TURU” 

alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir.  

HASTA_HIZMET_KODU A() 

Sağlık tesisinde hastaya uygulanacak hizmetler 

için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA_HIZMET 

görüntüsündeki 

HASTA_HIZMET_KODU 

bilgisidir. 

DIS_TAAHHUT_KODU A() 

Diş tedavisi yapılan hastalar için MEDULA 

sisteminden alınan taahhüt bilgilerini kayıt 

etmek için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_DIS_TAAHHUT 

görüntüsündeki 

DIS_TAAHHUT_KODU bilgisidir.  

MEVCUT_DIS_DURUMU A() Hastanın mevcut diş durumunu ifade eder. 

Tedavi dışındaki diş işlemleri için 

tanımlanacaktır. Referans kodlar 

tablosunda kod türü olarak 

“MEVCUT_DIS_DURUMU” 

alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. Örneğin kırık, diş kaybı, 

çürük, implant vb.  

DIS_KODU A() 

Ağızdaki dişler için Sağlık Bilgi Yönetim 

Sistemi tarafından verilmiş kod bilgisidir. 

Örneğin sol üst 63, sol alt 37 vb. 

MEDULA’da tanımlı olan diş kodu 

bilgisidir. Referans kodlar 

tablosunda kod türü olarak 

“DIS_KODU” alanına karşılık gelen 

değer bilgisidir. Örneğin sol üst 63, 

sol alt 37 vb. 

CENE_BOLGESI A() 

Kişinin diş tedavisi için işlem yapılan bölge 

bilgisidir. Örneğin tüm çene bölgesi, alt çene, 

üst çene vb. 

 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “CENE_BOLGESI” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin tüm çene bölgesi, alt çene, 

üst çene vb. 

CENE_BOLGESI_DISLERI A() 
Kişinin diş tedavisi için işlem yapılan çene 

bölgesinde bulunan diş bilgisidir. 

Çene bölgesi dolu ise MEDULA’ya 

gönderildiği şekli ile gelen bilgidir. 

Örneğin __E___EE (13, 17, 18 

numaralı dişlere uygulanmış) vb. 

şeklinde olmalıdır. 
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DISPROTEZ_KODU A() 

Diş protez tedavisi yapılan hastalar için protez 

bilgilerini kayıt etmek için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

Diş protez laboratuvarlarında 

yapılan işlerin bilgisidir. 

VEM_DISPROTEZ görüntüsündeki 

DISPROTEZ_KODU bilgisidir. 

SONUC_KODU A() 

Sağlık tesisinde hasta için yapılan tüm işlemler 

için MEDULA'dan Sağlık Bilgi Yönetim 

Sistemine iletilen sonuç kodu bilgisidir. 

 

SONUC_MESAJI A() 

Sağlık tesisinde hasta için yapılan tüm işlemler 

için MEDULA'dan Sağlık Bilgi Yönetim 

Sistemine iletilen sonuç mesajı bilgisidir. 

 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Hasta diş bilgisinin ilk kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_K

ODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi ekleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin yapıldığı 

zaman bilgisidir. 
 

GUNCELLEYEN_KULLANI

CI_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi güncelleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_HASTA_EPIKRIZ 
 

Oluşturma Tarihi : 08.07.2015  

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü hastanın hikayesini ve hekimin açıklamalarını kapsar.  

Hash Bilgisi : E0367E974764A2C67CAEDE76AB0AFBF9  

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

HASTA_EPIKRIZ_KODU A() 

Hekimin muayene yaptıktan sonra hasta için 

yazdığı epikriz bilgileri için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı SBYS 

veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

HASTA_KODU A() 

Sağlık tesisinde hasta bilgileri için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_HASTA görüntüsündeki 

HASTA_KODU bilgisidir. 

HASTA_BASVURU_KODU A() 

Sağlık tesisine başvuran hastalar için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

VEM_HASTA_BASVURU 

görüntüsündeki 

HASTA_BASVURU_KODU 

bilgisidir. 

EPIKRIZ_ZAMANI 
Tarih 

Saat 
Epikrizin yazıldığı zaman bilgisidir.  

EPIKRIZ_BASLIK_BILGISI A() 
Sağlık tesisinde hastaya hekimi tarafından 

yazılan epikrizin başlık bilgisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“EPIKRIZ_BASLIK_BILGISI” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin hikayesi, şikayeti vb. 

EPIKRIZ_BILGISI_ACIKLAM

A 
A() 

Sağlık tesisine gelen, ayaktan ve yatan hastalar 

için hekimlerin yazdığı epikriz (hastalığın 

öyküsü, seyri, tedavisi ve yapılan tetkikler vb. 

ile ilgili bilgiler içeren, hastanın daha sonra 

aynı hekim veya başka hekim tarafından 

kontrolü sırasında kolaylık sağlayan kısa rapor) 

bilgisidir. 

 

HEKIM_KODU A() 

Sağlık tesisinde görevli hekim için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen kod 

bilgisidir. 

VEM_PERSONEL görüntüsündeki 

PERSONEL_KODU bilgisidir. 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih 

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Hasta epikriz bilgisinin ilk kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi ekleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin yapıldığı 

zaman bilgisidir. 
 

GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi güncelleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_HASTA_FOTOGRAF 
 

Oluşturma Tarihi : 22.10.2018 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü sağlık tesisine başvuran (giriş yapan) hastanın fotoğraf 

bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : 36C1DCCBCED64E5570C58248F8BA8C27 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

HASTA_FOTOGRAF_KODU A() 

Sağlık tesisinde hastanın tedavisine yardımcı 

olmak amacı ile kaydedilen fotoğraflar için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı SBYS 

veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

HASTA_KODU A() 

Sağlık tesisinde hasta bilgileri için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_HASTA görüntüsündeki 

HASTA_KODU bilgisidir. 

HASTA_BASVURU_KODU A() 

Sağlık tesisine başvuran hastalar için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

VEM_HASTA_BASVURU 

görüntüsündeki 

HASTA_BASVURU_KODU 

bilgisidir. 

FOTOGRAF_FORMATI A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemine kayıt edilmiş 

fotoğrafların format bilgisini ifade eder. 

Örneğin JPEG, PNG, BMP vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “FOTOGRAF_FORMATI” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir.  

FOTOGRAF_TURU A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemine kayıt edilmiş 

fotoğraflar için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından tanımlanmış tür bilgisidir. Örneğin 

yara fotoğrafı, protez fotoğrafı, kişi fotoğrafı vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “FOTOGRAF_TURU” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir.  

FOTOGRAF_BILGISI 
BLO

B 

Sağlık tesisinde görevli personelin dosyası için 

veya sağlık tesisine müracaat etmiş kişinin 

tedavisinde kullanılacak yara vb. fotoğraf 

bilgisini ifade eder. 

 

FOTOGRAF_DOSYA_YOLU A() 

Kişiye ait fotoğrafın Sağlık Bilgi Yönetim 

Sistemi’nde kayıt edildiği dosyanın adres 

bilgisidir. Örneğin 

C:DataFotografHasta_vyz.jpeg vb. 

 

ACIKLAMA A() 

Sağlık tesisinde verilen hizmete, yapılan işleme, 

kullanılan malzemelere vb. ilişkin açıklama 

bilgisidir. 

 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih 

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Hasta fotoğraf bilgisinin ilk kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi ekleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih 

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin yapıldığı 

zaman bilgisidir. 
 

GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi güncelleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_HASTA_GIZLILIK 

Oluşturma Tarihi : 22.10.2018 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü sağlık tesisine başvuran (giriş yapan) hasta bilgilerinin 

gizlilik detaylarını kapsar. 

Hash Bilgisi : 7DA8D6933D6378460DA688721167B331 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

HASTA_GIZLILIK_KODU A() 

Sağlık tesisinde gizlenen hasta bilgileri için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı SBYS 

veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

HASTA_KODU A() 

Sağlık tesisinde hasta bilgileri için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_HASTA görüntüsündeki 

HASTA_KODU bilgisidir. 

HASTA_BASVURU_KODU A() 

Sağlık tesisine başvuran hastalar için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

VEM_HASTA_BASVURU 

görüntüsündeki 

HASTA_BASVURU_KODU 

bilgisidir. 

GIZLILIK_NEDENI A() 

Kişinin, sağlık tesisindeki verilerinin gizli 

olması durumunda verilerin gizlenme nedenine 

ilişkin bilgiyi ifade eder. Örneğin hasta talebi, 

mahkeme kararı, idare talebi vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “GIZLILIK_NEDENI” 

alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir.  

GORUNECEK_HASTA_ADI A() 
Hastanın tıbbi işlemleri ile ilgili ekranlarda 

(arayüzlerde) kullanılacak ad bilgisidir. 
 

GORUNECEK_HASTA_SO

YADI 
A() 

Hastanın tıbbi işlemleri ile ilgili ekranlarda 

(arayüzlerde) kullanılacak soyadı bilgisidir. 
 

GIZLILIK_TURU A() 

Kişinin, sağlık tesisindeki hangi verilerinin 

gizlendiğini ifade eder. Örneğin hasta kimlik 

bilgisi, hasta iletişim bilgisi, hasta başvuru 

bilgisi, hasta istem sonuçları, hasta kurul 

raporları vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “GIZLILIK_TURU” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir.  

GIZLILIK_BASLAMA_ZAM

ANI 

Tarih

Saat 

Kişinin, sağlık tesisindeki verilerinin 

gizlenmesi talebine ilişkin olarak kişinin 

verilerinin Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi'de 

gizlenmeye başlandığı zaman bilgisidir. 

 

GIZLILIK_BITIS_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Kişinin, sağlık tesisindeki verilerinin gizlilik 

durumunun bittiği zaman bilgisidir. 
 

ACIKLAMA A() 

Sağlık tesisinde verilen hizmete, yapılan işleme, 

kullanılan malzemelere vb. ilişkin açıklama 

bilgisidir. 

 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Hasta gizlilik bilgisinin ilk kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_K

ODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi ekleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin yapıldığı 

zaman bilgisidir. 
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GUNCELLEYEN_KULLANI

CI_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi güncelleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_HASTA_HIZMET 

Oluşturma Tarihi : 08.07.2015 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü hastaya sağlık tesisinde yapılan hizmetlerin bilgisini kapsar. 

Hash Bilgisi : CE89B3105E67B8111C0CD25ED7CDC0CF 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama  

HASTA_HIZMET_KODU A() 

Sağlık tesisinde hastaya uygulanacak hizmetler 

için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı SBYS 

veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

HASTA_KODU A() 

Sağlık tesisinde hasta bilgileri için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_HASTA görüntüsündeki 

HASTA_KODU bilgisidir. 

HASTA_BASVURU_KODU A() 

Sağlık tesisine başvuran hastalar için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

VEM_HASTA_BASVURU 

görüntüsündeki 

HASTA_BASVURU_KODU 

bilgisidir. 

HIZMET_KODU A() 

Sağlık tesisinde hastaya uygulanan işlemler 

için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_HIZMET görüntüsündeki 

HIZMET_KODU bilgisidir. 

DOGUM_KODU A() 

Sağlık tesisinde doğum yapan hastaya ait 

bilgilerin kayıt edilmesi için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_DOGUM görüntüsündeki 

DOGUM_KODU bilgisidir.  

AMELIYAT_ISLEM_KODU A() 

Sağlık tesisinde yapılan ameliyatın işlem 

bilgilerine erişim sağlamak için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_AMELIYAT_ISLEM 

görüntüsündeki 

AMELIYAT_ISLEM_KODU 

bilgisidir.  

HASTA_HIZMET_DURUMU A() 

Sağlık tesisinde hastaya uygulanacak 

hizmetlerin anlık durum bilgisini ifade eder. 

Örneğin istek yapıldı, istek onaylandı, istek 

iptal edildi vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“HASTA_HIZMET_DURUMU” 

alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. İşlemin hangi aşamada 

olduğunu bildiren alandır. Örneğin 

istekli mi, onaylı mı vb. 

HIZMET_FATURA_DURUM

U 
A() 

Sağlık tesisinde hastaya uygulanan işlemler 

için fatura kesilip kesilmediğine ilişkin bilgiyi 

ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“HIZMET_FATURA_DURUMU” 

alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. 

TIBBI_ISLEM_PUAN_BILGIS

I 
A() 

Sağlık tesisinde sağlık hizmetini alan kişi için 

yapılan işlemlere ilişkin puan bilgisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“TIBBI_ISLEM_PUAN_BILGISI” 

alanına karşılık gelen değer (ilgili 

tıbbi işleme ait kod değeri) 

bilgisidir.  

TARAF_BILGISI A() 

Sağlık tesisinde hastaya uygulanan işlemin 

vücudun hangi tarafına yapıldığına ilişkin 

verilen bilgiyi ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “TARAF_BILGISI” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. Bu 

alana sağ, sol vb. bilgiler 

yazılacaktır. 

HIZMET_PUAN_BILGISI A() 

Sağlık tesisinde hastaya uygulanan işlemler 

için hasta dosyasına işlenen işlemin performans 

puanı bilgisidir. 
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ISLEM_GERCEKLESME_ZA

MANI 

Tarih

Saat 

Hastaya uygulanan işlemin gerçekleşme 

zamanı bilgisidir. 
 

PUAN_HAKEDIS_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde uygulanan tetkik ve tedaviye 

ilişkin puanların hekimin performans puanına 

yansıdığı zaman bilgisidir. 

 

ISLEM_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde yapılan işlemlerin, 

uygulanmaya başladığı zaman bilgisidir. 
 

RANDEVU_ZAMANI 
Tarih

Saat 
Kişinin randevu zamanı bilgisidir.  

CIHAZ_KUNYE_NUMARASI A() 

Sağlık tesisinde bulunan cihaza Malzeme 

Kaynak Yönetim Sisteminde tanımlanmış olan 

cihaz künye numarası bilgisidir. 

 

HIZMET_ADETI 
Gerçek 

Sayı 

Kişiye sağlık tesisinde uygulanan hizmetlerin 

sayı bilgisidir. 
 

FATURA_ADET 
Gerçek 

Sayı 

Sağlık tesisinde fatura edilen işlemler için adet 

bilgisidir. 
 

HASTA_TUTARI 
Gerçek 

Sayı 

Sağlık tesisinde hastaya uygulanan hizmetler 

için hasta dosyasına kayıt edilen hizmet hasta 

tarafından ödenmesi gereken tutar bilgisidir. 

 

KURUM_TUTARI 
Gerçek 

Sayı 

Hasta dosyasına işlenen işlemin hastanın sosyal 

güvencesinin bulunduğu kuruma yansıyan tutar 

bilgisidir. 

 

MEDULA_TUTARI 
Gerçek 

Sayı 

Sağlık tesisinde tedavi gören hastaya yapılan 

işlem için MEDULA sisteminin ödeme 

yapacağı tutar bilgisidir. 

 

MEDULA_ISLEM_SIRA_NU

MARASI 
A() 

Sağlık tesisinde tedavi gören hastaların 

işlemlerine ait MEDULA tarafından Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemine iletilen numara 

bilgisidir. 

 

MEDULA_HIZMET_REF_NU

MARASI 
A() 

Sağlık tesisinde tedavi gören hastaların 

işlemlerine ait Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından MEDULA 'ya iletilen tekil kod 

bilgisidir. 

 

SYS_REFERANS_NUMARASI A() 

Sağlık Yönetim Sistemi (SYS) Referans 

Numarası, sağlık tesisine başvuran hastalar için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen ve merkezi veri sistemine veri 

gönderilirken kullanılan tekil kod bilgisini 

ifade eder. 

 

MEDULA_TAKIP_KODU A() 

Sağlık tesisinde tedavi gören hasta için, çeşitli 

kriterlere göre MEDULA tarafından Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemine iletilmiş kod bilgisidir 

VEM_MEDULA_TAKIP 

görüntüsündeki 

MEDULA_TAKIP_KODU 

bilgisidir. 

MEDULA_OZEL_DURUM Dizi[] 

Sağlık tesisinde tedavi gören hastaların 

işlemlerine ait MEDULA tarafından 

tanımlanmış özel durum bilgisidir. 

 

ONAYLAYAN_HEKIM_KOD

U 
A() 

Sağlık tesisinde işlemi gerçekleştiren veya 

işlemin sonucunu onaylayan hekim için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilmiş 

tekil kod bilgisidir. 

İşlemin sonucunu onaylayan veya 

işlemi gerçekleştiren hekimin 

VEM_PERSONEL görüntüsündeki 

PERSONEL_KODU bilgisidir. 

ISTEYEN_HEKIM_KODU A() 

Sağlık tesisinde ilaç, malzeme, ürün vb. 

istemini yapan hekim için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_PERSONEL görüntüsündeki 

PERSONEL_KODU bilgisidir. 

FATURA_KODU A() 

Sağlık tesisinde kesilen fatura kayıtlarına 

erişim için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_FATURA görüntüsündeki 

FATURA_KODU bilgisidir. 

FATURA_TUTARI 
Gerçek 

Sayı 

Sağlık tesisi tarafından kesilen faturanın 

toplam tutar bilgisidir. 
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ISBT_UNITE_NUMARASI A() 

Sağlık tesisi tarafından hastaya takılan kan 

ürünleri için Kızılay tarafından üretilen ISBT 

(International Society of Blood Transfusion) 

ünite numarası bilgisidir. 

 

ISBT_BILESEN_NUMARASI A() 

Sağlık tesisi tarafından hastaya takılan kan 

ürünleri için Kızılay tarafından üretilen ISBT 

(International Society of Blood Transfusion) 

bileşen numarası bilgisidir. 

 

IPTAL_DURUMU 
Tam 

Sayı 

Sağlık tesisinde yapılan bir işlemin iptal edilip 

edilmediği bilgisidir. 

İptal edilmişse “1”, edilmemişse “0” 

yazılmalıdır. 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Hasta hizmet bilgisinin ilk kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi ekleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin yapıldığı 

zaman bilgisidir. 
 

GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi güncelleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_HASTA_ILETISIM 

Oluşturma Tarihi : 08.07.2015 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü hastalara ait SBYS veri tabanlarında tutulması gereken 

iletişim bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : 5E677CF8192DEC787504179C63A45BEC 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanları 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

HASTA_ILETISIM_KODU A() 

Sağlık tesisinde hastadan alınan iletişim 

bilgileri için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

HASTA_KODU A() 

Sağlık tesisinde hasta bilgileri için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA görüntüsündeki 

HASTA_KODU bilgisidir. 

HASTA_BASVURU_KODU A() 

Sağlık tesisine başvuran hastalar için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA_BASVURU 

görüntüsündeki 

HASTA_BASVURU_KODU bilgisidir. 

ADRES_TIPI A() 
Kişiye ait kayıt altına alınacak adresin tipini 

ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “ADRES_TIPI” alanına karşılık 

gelen değer bilgisidir. Örneğin sürekli 

ikamet adresi, geçici ikamet adresi vb. 

ADRES_KODU_SEVIYESI A() 
Adres kodunun hangi seviyeden seçildiğini 

ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “ADRES_KODU_SEVIYESI” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin dış kapı, köy, mahalle vb. 

BEYAN_ADRESI A() Kişinin beyan ettiği adres bilgisidir.  

NVI_ADRES A() 

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri (NVİ) Genel 

Müdürlüğü tarafından Sağlık Bilgi Yönetim 

Sistemine iletilen adres bilgisidir. 

 

ADRES_NUMARASI 
Tam 

Sayı 
Adres numarası bilgisidir.  

IL_KODU A() İl kodu bilgisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “IL_KODU” alanına karşılık 

gelen değer bilgisidir. Örneğin Adana, 

Amasya, Bolu vb. 

ILCE_KODU A() İlçe kodu bilgisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “ILCE_KODU” alanına karşılık 

gelen değer bilgisidir. Örneğin Aladağ, 

Seyhan, Çankaya vb. 

BUCAK_KODU A() 

Nüfus ve Vatandaşlık İşlerinden (NVİ) alınan 

Bucak kod bilgisidir. Örneğin Kemalpaşa, 

Çıraklı, vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “BUCAK_KODU” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. Örneğin 

Kemalpaşa, Çıraklı, vb. 

KOY_KODU A() 
Nüfus ve Vatandaşlık İşlerinden (NVİ) alınan 

Köy kodu bilgisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “KOY_KODU” alanına karşılık 

gelen değer bilgisidir. Örneğin Kapıköy, 

Yeşilköy, İymir, vb. 

MAHALLE_KODU A() 
Nüfus ve Vatandaşlık İşlerinden (NVİ) alınan 

Mahalle kodu bilgisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “MAHALLE_KODU” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. Örneğin 

Yeşilyurt, Cumhuriyet, Göksu, vb. 

CSBM_KODU A() 
MERNİS tarafından üretilen Cadde Sokak 

Bucak Mahalle (CSBM) kodu bilgisidir. 
 



 
T.C. Sağlık Bakanlığı   

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü 114 SBYS Veri Modeli 

DIS_KAPI_NUMARASI A() Adresin dış kapı numarası bilgisidir.  

IC_KAPI_NUMARASI A() Adresin iç kapı numarası bilgisidir.  

EV_TELEFONU A() Kişinin ev telefonu bilgisidir.  

CEP_TELEFONU A() Kişinin cep telefonu bilgisidir.  

IS_TELEFONU A() Kişinin iş telefonu bilgisidir.  

EPOSTA_ADRESI A() Kişinin elektronik posta adresidir.  

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Hasta iletişim bilgisinin ilk kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

İşlemi ekleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıtlı bilgilere ilişkin güncelleme işleminin 

yapıldığı zaman bilgisidir. 
 

GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıtlı bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

İşlemi güncelleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_HASTA_MALZEME 

Oluşturma Tarihi : 16.12.2015 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü sağlık tesisinde hasta için kullanılan ilaç/sarf malzeme bilgilerini 

kapsar. 

Hash Bilgisi : 37872D5AB13BB2405EECB7FAF7ABF8A0 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

HASTA_MALZEME_KODU A() 

Sağlık tesisinde hasta için kullanılan ilaç, 

malzeme, ürün vb. bilgiler için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

HASTA_KODU A() 

Sağlık tesisinde hasta bilgileri için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA görüntüsündeki 

HASTA_KODU bilgisidir. 

HASTA_BASVURU_KODU A() 

Sağlık tesisine başvuran hastalar için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA_BASVURU 

görüntüsündeki 

HASTA_BASVURU_KODU bilgisidir. 

STOK_KART_KODU A() 

Sağlık tesisinde bulunan ilaç, malzeme ve 

ürünlerin bilgilerine erişim sağlamak için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_STOK_KART görüntüsündeki 

STOK_KART_KODU bilgisidir. 

STOK_HAREKET_KODU A() 

Sağlık tesisinde kullanılan malzemelerin 

ayrıntılı hareket bilgilerini takip etmek için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_STOK_HAREKET görüntüsündeki 

STOK_HAREKET_KODU bilgisidir. 

MALZEME_FATURA_DURU

MU 
A() 

Sağlık tesisinde hastaya uygulanan 

malzemeler için fatura kesilip kesilmediğine 

ilişkin bilgiyi ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “HIZMET_FATURA_DURUMU” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir.  

ISLEM_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde yapılan işlemlerin, 

uygulanmaya başladığı zaman bilgisidir. 
 

ISLEM_GERCEKLESME_ZA

MANI 

Tarih

Saat 

Hastaya uygulanan işlemin gerçekleşme 

zamanı bilgisidir. 
 

ATS_SORGU_NUMARASI A() 

Sağlık tesisinde kişiye aşı uygulanmadan önce 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

aşının kullanılabilirlik durumu için Aşı Takip 

Sistemi (ATS) 'nden alınan numara bilgisidir. 

 

ALLOGREFT_DONOR_KOD

U 
A() 

Vericinin uygun bir biçimde tanımlanmış ve 

bağışlanan materyalin izlenebilirliğinin 

sağlanması için verici bilgileri ve bağışlanmış 

doku ve hücrelere ait benzeri olmayan Türkiye 

İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından verilen 

tanımlayıcı kod bilgisidir. 

 

MALZEME_ADETI 
Gerçek 

Sayı 

Kişiye sağlık tesisinde kullanılan ilaç/sarf 

malzeme miktar bilgisidir. 
 

FATURA_ADET 
Gerçek 

Sayı 

Sağlık tesisinde fatura edilen işlemler için adet 

bilgisidir. 
 

FATURA_KODU A() 

Sağlık tesisinde kesilen fatura kayıtlarına 

erişim için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_FATURA görüntüsündeki 

FATURA_KODU bilgisidir. 

FATURA_TUTARI 
Gerçek 

Sayı 

Sağlık tesisi tarafından kesilen faturanın 

toplam tutar bilgisidir. 
 

HASTA_TUTARI 
Gerçek 

Sayı 

Sağlık tesisinde hastaya uygulanan hizmetler 

için hasta dosyasına kayıt edilen hizmet hasta 

tarafından ödenmesi gereken tutar bilgisidir. 
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KURUM_TUTARI 
Gerçek 

Sayı 

Hasta dosyasına işlenen işlemin hastanın 

sosyal güvencesinin bulunduğu kuruma 

yansıyan tutar bilgisidir. 

 

MEDULA_TUTARI 
Gerçek 

Sayı 

Sağlık tesisinde tedavi gören hastaya yapılan 

işlem için MEDULA sisteminin ödeme 

yapacağı tutar bilgisidir. 

 

MEDULA_ISLEM_SIRA_NU

MARASI 
A() 

Sağlık tesisinde tedavi gören hastaların 

işlemlerine ait MEDULA tarafından Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemine iletilen numara 

bilgisidir. 

 

MEDULA_HIZMET_REF_NU

MARASI 
A() 

Sağlık tesisinde tedavi gören hastaların 

işlemlerine ait Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından MEDULA 'ya iletilen iletilen tekil 

kod bilgisidir. 

 

SYS_REFERANS_NUMARAS

I 
A() 

Sağlık Yönetim Sistemi (SYS) Referans 

Numarası, sağlık tesisine başvuran hastalar 

için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen ve merkezi veri sistemine veri 

gönderilirken kullanılan tekil kod bilgisini 

ifade eder. 

 

MEDULA_TAKIP_KODU A() 

Sağlık tesisinde tedavi gören hasta için, çeşitli 

kriterlere göre MEDULA tarafından Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemine iletilmiş kod 

bilgisidir. 

VEM_MEDULA_TAKIP görüntüsündeki 

MEDULA_TAKIP_KODU bilgisidir. 

MEDULA_OZEL_DURUM Dizi[] 

Sağlık tesisinde tedavi gören hastaların 

işlemlerine ait MEDULA tarafından 

tanımlanmış özel durum bilgisidir. 

MEDULA’ya gönderilen özel durum 

bilgisidir. 

AMELIYAT_KODU A() 

Sağlık tesisinde yapılan ameliyatın bilgilerine 

erişim sağlamak için Sağlık Bilgi Yönetim 

Sistemi tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_AMELIYAT görüntüsündeki 

AMELIYAT_KODU bilgisidir.  

ISTEYEN_HEKIM_KODU A() 

Sağlık tesisinde ilaç, malzeme, ürün vb. 

istemini yapan hekim için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_PERSONEL görüntüsündeki 

PERSONEL_KODU bilgisidir. 

DEPO_KODU A() 

Sağlık tesisinde bulunan stok depoları için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_DEPO görüntüsündeki 

DEPO_KODU bilgisidir. 

IPTAL_DURUMU 
Tam 

Sayı 

Sağlık tesisinde yapılan bir işlemin iptal edilip 

edilmediği bilgisidir. 

İptal edilmişse “1”, edilmemişse “0” 

yazılmalıdır. 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Hasta malzeme bilgisinin ilk kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi ekleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin 

yapıldığı zaman bilgisidir. 
 

GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi güncelleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_HASTA_NOTLARI 

 

Oluşturma Tarihi : 22.10.2018 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü SBYS kullanıcılarının hasta için SBYS’ye girdiği not 

bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : A0B5FD47077870B63764B7D99D368C95 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

HASTA_NOTLARI_KODU A() 

Hastaya özgü girilen not için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 
 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı SBYS 

veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

HASTA_KODU A() 

Sağlık tesisinde hasta bilgileri için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_HASTA görüntüsündeki 

HASTA_KODU bilgisidir. 

HASTA_BASVURU_KODU A() 

Sağlık tesisine başvuran hastalar için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

VEM_HASTA_BASVURU 

görüntüsündeki 

HASTA_BASVURU_KODU bilgisidir. 

HASTA_NOT_TURU A() 

Hastaya özgü girilen notun Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından belirlenmiş 

gruplandırma bilgisini ifade eder. Örneğin 

Hekim Notu, Hemşire Notu, Kan Alma Notu 

vb. 

 

PERSONEL_KODU A() 
Hastaya özgü girilen notu yazan personel için 

SBYS tarafından tanımlanmış kod bilgisidir. 
 

HASTA_NOT_ACIKLAMASI A() 
Hastaya özgü girilen not için yazılan açıklama 

bilgisini ifade eder. 
 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Hasta notları bilgisinin ilk kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi ekleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin yapıldığı 

zaman bilgisidir. 
 

GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi güncelleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_HASTA_OLUM 
 

Oluşturma Tarihi : 08.07.2015 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü hasta ölüm bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : 3D13CA727FD9502FFB8F2E192B38BB51 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan 

Adı 

Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

HASTA_OLUM_KODU A() 
Hasta ölüm bilgileri için Sağlık Bilgi Yönetim 

Sistemi tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 
 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı SBYS 

veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

HASTA_KODU A() 

Sağlık tesisinde hasta bilgileri için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_HASTA görüntüsündeki 

HASTA_KODU bilgisidir. 

HASTA_BASVURU_KODU A() 

Sağlık tesisine başvuran hastalar için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

VEM_HASTA_BASVURU 

görüntüsündeki 

HASTA_BASVURU_KODU 

bilgisidir. 

OLUM_ZAMANI 
Tarih

Saat 
Kişinin ölüm zamanı bilgisidir.  

OLUM_YERI A() 

Ölümün gerçekleştiği yeri ifade eder. Örneğin 

ev, iş, birinci basamak sağlık kurum/kuruluşu 

vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “OLUM_YERI” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. Örneğin 

ev, iş, birinci basamak sağlık 

kurum/kuruluşu vb. 

ANNE_OLUM_NEDENI A() 

Bir kadının, gebelik sırasında ya da gebeliğin 

sonlanmasından sonraki 42 gün içinde, 

gebeliğin süresine ve yerine bakılmaksızın, 

gebelik durumunun ya da gebelik süresinin 

şiddetlendirdiği tesadüfi olmayan nedenlerden 

kaynaklanan ölümüdür. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “ANNE_OLUM_NEDENI” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin doğrudan nedenlere bağlı 

emboli, dolaylı nedenlere bağlı 

neoplazmlar vb. 

ACIKLAMA A() 

Sağlık tesisinde verilen hizmete, yapılan 

işleme, kullanılan malzemelere vb. ilişkin 

açıklama bilgisidir. 

 

OTOPSI_DURUMU A() 

Ölümden sonra hastalıktan kaynaklanan bir 

değişimin özellikle boyutunu ya da ölüm 

nedenini belirlemek amacı ile cesedin açılarak 

incelenmesidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “OTOPSI_DURUMU” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. Örneğin 

ölüm, otopsi vb. 

OLUM_BELGESI_PERSON

EL_KODU 
A() 

Sağlık tesisinde ölüm belgesini düzenleyen 

personel için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilmiş tekil kod bilgisidir. 

VEM_PERSONEL görüntüsündeki 

PERSONEL_KODU bilgisidir. 

OLUM_NEDENI_TANI_KO

DU 
A() 

Ölüm nedeni, ölüme katkıda bulunmuş ya da 

ölümle sonuçlanmış tüm hastalıklar, morbid 

durumlar ya da yaralanmalar ve bu tür 

yaralanmaları meydana getiren kaza veya 

şiddet durumları olarak tanımlanır. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “TANI_KODU” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. (ICD10 

kodları yazılmalıdır.) 

OLUM_NEDENI_TURU A() 
Ölüm nedenlerinin sınıflandırılmasını ifade 

eder. Örneğin son neden, ara neden vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “OLUM_NEDENI_TURU” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin son neden, ara neden vb. 

OLUM_SEKLI A() 

Ölümün ne şekilde gerçekleştiğini ifade eder. 

Örneğin doğal ölüm, iş kazası, cinayet, trafik 

kazası vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “OLUM_SEKLI” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. Örneğin 

doğal ölüm, iş kazası, cinayet, trafik 

kazası vb. 
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EX_KARARINI_VEREN_H

EKIM_KODU 
A() 

Kişinin öldüğüne dair ölüm kararını veren 

hekim için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_PERSONEL görüntüsündeki 

PERSONEL_KODU bilgisidir. 

TUTANAK_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde ölüm gibi olaylar esnasında 

tutulan tutanağın zaman bilgisidir. 
 

TESLIM_ALAN_TC_KIMLI

K_NUMARASI 
A() 

Kan ürünü, numune, adli rapor, nüfus cüzdanı, 

malzeme vb. teslim alan kişinin T.C Kimlik 

Numarası bilgisidir. 

 

TESLIM_ALAN_ADI_SOY

ADI 
A() 

Kan ürünü, numune, adli rapor, nüfus cüzdanı, 

malzeme vb. teslim alan kişinin adı ve soyadı 

bilgisidir. 

 

TESLIM_ALAN_TELEFON_

BILGISI 
A() 

Kan ürünü, numune, adli rapor, nüfus cüzdanı, 

malzeme vb. teslim alan kişinin telefon 

numarası bilgisidir. 

 

TESLIM_ALAN_ADRESI A() 

Kan ürünü, numune, adli rapor, nüfus cüzdanı, 

malzeme vb. teslim alan kişinin adres 

bilgisidir. 

 

TESLIM_EDEN_PERSONEL

_KODU 
A() 

Kan ürünü, numune, adli rapor, nüfus cüzdanı, 

malzeme vb. ilgili kişiye teslim eden kişi sağlık 

tesisi personeli ise Sağlık Bilgi Yönetim 

Sistemi tarafından üretilen tekil personel kodu 

bilgisidir. 

VEM_PERSONEL görüntüsündeki 

PERSONEL_KODU bilgisidir. 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Hasta ölüm bilgisinin ilk kayıt edildiği 

zaman bilgisidir.  

EKLEYEN_KULLANICI_K

ODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi ekleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin yapıldığı 

zaman bilgisidir. 

 

GUNCELLEYEN_KULLANI

CI_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi güncelleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_HASTA_SEANS 

 

Oluşturma Tarihi : 22.10.2018 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü seans takibi yapılan işlemlere ait bilgileri kapsar. (FTR, 

DİYALİZ, ESWL, ESWT vb.)  

Hash Bilgisi : 1CBB4DABB6ED1B700AFAF3225CB95185 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

HASTA_SEANS_KODU A() 

Sağlık tesisinde tedavi kapsamında hastalara 

verilen seans bilgileri için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı SBYS 

veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

HASTA_KODU A() 

Sağlık tesisinde hasta bilgileri için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_HASTA görüntüsündeki 

HASTA_KODU bilgisidir. 

HASTA_BASVURU_KODU A() 

Sağlık tesisine başvuran hastalar için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

VEM_HASTA_BASVURU 

görüntüsündeki 

HASTA_BASVURU_KODU bilgisidir. 

SEANS_ISLEM_TURU A() 

Hastanın sağlık tesisinde tedavisinin gereği 

olarak aldığı seansın hangi tedavi kapsamında 

olduğunu ifade eder. Örneğin FTR, diyaliz, 

ESWL, ESWT vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “SEANS_ISLEM_TURU” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin FTR, diyaliz, ESWL, ESWT 

vb. 

CIHAZ_KODU A() 

Sağlık tesisinde bulunan cihaz için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

Hastada seans için kullanılan cihazın, 

VEM_CIHAZ görüntüsündeki 

CIHAZ_KODU bilgisidir. 

PLANLANAN_SEANS_TARI

HI 
Tarih 

Sağlık tesisinde hastaya uygulanan tedavi 

kapsamında yapılması planlanan seans tarihi 

bilgisidir. 

 

SEANS_BASLAMA_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Hastanın sağlık tesisinde tedavisinin gereği 

olarak aldığı seansa başladığı zaman bilgisini 

ifade eder. 

 

SEANS_BITIS_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Hastanın sağlık tesisinde tedavisinin gereği 

olarak aldığı seansın bittiği zaman bilgisini 

ifade eder. 

 

ANTIHIPERTANSIF_ILAC_D

URUMU 
A() 

Kişinin kullandığı antihipertansif ilaç kullanım 

durumunu ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“ANTIHIPERTANSIF_ILAC_DURU

MU” alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. Örneğin bir adet kullanıyor, 

iki adet kullanıyor, kullanmıyor vb. 

ONCEKI_RRT_YONTEMI A() 
Kişinin Önceki Renal Replasman yöntemi 

bilgisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “ONCEKI_RRT_YONTEMI” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin hemodiyaliz, periton diyalizi 

vb. 

HEMODIYALIZE_GECME_N

EDENLERI 
A() 

Kişinin hemodiyalize geçme nedenini ifade 

eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“HEMODIYALIZE_GECME_NEDEN

LERI” alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. Örneğin diyaliz yetersizliği, 

malnütrisyon vb. 

DAMAR_ERISIM_YOLU A() 
Hastanın tedavisi için ne tür damar erişim yolu 

kullanıldığını ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “DAMAR_ERISIM_YOLU” 
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alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin arteriyovenöz fistül, geçici 

tünelsiz kateter vb. 

DIYALIZE_GIRME_SIKLIGI A() 
Hastanın haftada kaç defa diyaliz tedavisi 

aldığını ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “DIYALIZE_GIRME_SIKLIGI” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin haftada bir, haftada iki vb. 

DIYALIZOR_ALANI A() 

Diyaliz hastasının beden kitle endeksine göre 

kullanılacak olan metrekare cinsinden diyalizör 

alanıdır. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “DIYALIZOR_ALANI” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. Örneğin 

Diyalizor alanı 1’den küçük, diyalizör 

alanı 1 ile 1.2 arasında vb. 

DIYALIZOR_TIPI A() 
Hastanın diyalizi için kullanılan diyalizör tipi 

bilgisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “DIYALIZOR_TIPI” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. Örneğin 

Sellülozik, Sentetik vb. 

KAN_AKIM_HIZI A() 
Hemodiyaliz tedavisi için kullanılan cihazda 

ayarlanan kan akım hızıdır. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “KAN_AKIM_HIZI” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. Örneğin 

200 ml/dk’ dan küçük, 200-300 ml/dk 

arasında vb. 

AGIRLIK_OLCUM_ZAMANI A() Kişinin ağırlığının ölçüm zamanı bilgisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“AGIRLIK_OLCUM_ZAMANI” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin seans öncesi veya seans sonrası  

KULLANILAN_DIYALIZ_TE

DAVISI 
A() 

Hastaya uygulanan tedavi yöntemini ifade 

eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“KULLANILAN_DIYALIZ_TEDAVI

SI” alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. Örneğin hemodiyaliz, sürekli-

ayaktan periton diyalizi, ev 

hemodiyalizi vb. 

PERITONEAL_GECIRGENLI

K_DURUMU 
A() 

Hastanın peritoneal geçirgenlik durumunu 

ifade eder. Örneğin düşük, orta, yüksek vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“PERITONEAL_GECIRGENLIK_DU

RUMU” alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. Örneğin düşük, orta, yüksek 

vb. 

PERITON_KACINCI_KATET

ER 
A() 

Periton diyalizi gören hastanın kaçıncı kateteri 

olduğunu ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“PERITON_KACINCI_KATETER” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin birinci, ikinci vb. 

PERITON_KATETER_TIPI A() 

Periton diyalizinde kullanılan kateter tipini 

ifade eder. Örneğin curlet tenckhoff, kuğu 

boynu vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “PERITON_KATETER_TIPI” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin curlet tenckhoff, kuğu boynu 

vb. 

PERITON_KATETER_YONT

EMI 
A() 

Periton diyalizi tedavisi gören hastaya 

uygulanan kateter yerleştirme yöntemini ifade 

eder. Örneğin laporoskopik, cerrahi, peruktan 

vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“PERITON_KATETER_YONTEMI” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin laporoskopik, cerrahi, peruktan 

vb. 

PERITON_TUNEL_YONU A() 

Periton diyalizi tedavisi uygulanan hastanın 

kateter için açılan tünel yönünü ifade eder. 

Örneğin aşağı, yukarı, yan vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “PERITON_TUNEL_YONU” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin aşağı, yukarı, yan vb. 
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SINEKALSET A() 

Hastanın sekonder hiperparatiroidizm 

tedavisine ihtiyacı olup olmadığını, ihtiyacı var 

ise sinakalset ile tedavi edildiğini ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “SINEKALSET” alanına karşılık 

gelen değer bilgisidir. Örneğin 

kullanılıyor, kullanılmıyor vb. 

TEDAVININ_SEYRI A() 

Sağlık tesisinde hastaya uygulanan tedavinin 

seyir bilgisidir. Örneğin diyaliz tedavisi devam 

ediyor, hemodiyalize geçti vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “TEDAVININ_SEYRI” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. Örneğin 

diyaliz tedavisi devam ediyor, 

hemodiyalize geçti vb. 

AKTIF_VITAMIN_D_KULLA

NIMI 
A() 

Hastanın aktif Vitamin D kullanım ihtiyacını 

ve uygulama yolunu ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“AKTIF_VITAMIN_D_KULLANIMI” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin ihtiyacı yok, intravenöz, oral 

vb. 

ANEMI_TEDAVISI_YONTE

MI 
A() 

Hastanın anemi tedavisine ihtiyacı olup 

olmadığını, ihtiyacı varsa hangi yöntemle 

tedavi edildiğini ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“ANEMI_TEDAVISI_YONTEMI” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin demir preparatı, eritropotein 

vb. 

FOSFOR_BAGLAYICI_AJAN A() 

Hastanın fosfor bağlayıcı ajan ile tedavi 

ihtiyacı olup olmadığını, ihtiyacı var ise hangi 

yöntemle tedavi edildiğini ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“FOSFOR_BAGLAYICI_AJAN” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin kalsiyum asetat, kalsiyum 

karbonat vb. 

PERITON_KOMPLIKASYON A() 

Periton diyalizi tedavisi verilen hastada görülen 

komplikasyonları ifade eder. Örneğin peritonit, 

tünel enfeksiyonu vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“PERITON_KOMPLIKASYON” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin peritonit, tünel enfeksiyonu vb. 

ACIKLAMA A() 

Sağlık tesisinde verilen hizmete, yapılan 

işleme, kullanılan malzemelere vb. ilişkin 

açıklama bilgisidir. 

 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Hasta seans bilgisinin ilk kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi ekleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin yapıldığı 

zaman bilgisidir. 

 

GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi güncelleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_HASTA_SEVK 

Oluşturma Tarihi : 08.07.2015 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü sevk edilen hastanın bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : 4E03B0A7CFD435857427B8DC44BCC6AB 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

HASTA_SEVK_KODU A() 

Sağlık tesisinden başka bir sağlık tesisine sevk 

edilen hastanın sevk bilgileri için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı SBYS 

veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

HASTA_KODU A() 
VEM_HASTA görüntüsündeki 

HASTA_KODU bilgisidir. 

VEM_HASTA görüntüsündeki 

HASTA_KODU bilgisidir. 

HASTA_BASVURU_KODU A() 

Sağlık tesisine başvuran hastalar için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

VEM_HASTA_BASVURU 

görüntüsündeki 

HASTA_BASVURU_KODU bilgisidir. 

SEVK_TAKIP_NUMARASI A() 

Sevk edilen hastanın MEDULA sisteminden 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemine iletilen sevk 

takip numara bilgisini ifade eder. 

 

SEVK_NEDENI A() 
Sağlık tesisine sevk edilerek gelen hastanın 

sevk nedeni bilgisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “SEVK_NEDENI” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. Örneğin 

klinik yatak doluluğu, servise sevk vb. 

SEVK_EDILEN_BRANS_KO

DU 
A() 

Sağlık tesisindeki hastanın sevk edildiği 

kliniğin MEDULA’daki branş kodu bilgisini 

ifade eder. 

 

SEVK_EDILEN_KURUM_KO

DU 
A() 

Sağlık tesisindeki hastanın sevk edildiği kurum 

bilgisini ifade eder.  

VEM_KURUM görüntüsündeki 

KURUM_KODU bilgisidir. 

SEVK_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Hastanın ilk başvurduğu sağlık tesisinin (sevk 

edildiği sağlık tesisi) hastayı başka bir sağlık 

tesisine sevk ettiği zamanı ifade eder. 

 

SEVK_TANISI Dizi[] 
Hastanın sevk gerekçesi olan hastalık tanı (ları) 

dır. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “TANI_KODU” alanına karşılık 

gelen değer bilgisidir (ICD10 kodları 

yazılmalıdır). 

SEVK_SEKLI A() 

Sevk edilen hastaya eşlik eden kişi bilgisini 

ifade eder. Örneğin refakatli, polis, sağlık 

personeli vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “SEVK_SEKLI” alanına karşılık 

gelen değer bilgisidir. Örneğin refakatli, 

polis, sağlık personeli vb. 

SEVK_VASITASI_KODU A() 

Hastanın sevk edildiği araç için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen kod 

bilgisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “SEVK_VASITASI_KODU” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

SEVK_TEDAVI_TIPI A() 

Sağlık tesisinden sevk edilen hastanın, sevk 

edildiği yerde uygulanacak tedavi bilgisini 

ifade eder. Örneğin kaplıca, acil, diyaliz, 

kemoterapi vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “SEVK_TEDAVI_TIPI” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. 

SEVK_ACIKLAMA A() 
Sağlık tesisinde sevk edilen hasta için yapılan 

açıklama bilgisini ifade eder. 
 

SEVK_EDEN_1_PERSONEL_

KODU 
A() 

Sağlık tesisindeki hastanın sevk kararını veren 

hekime ait Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilen tekil kod bilgisini ifade 

eder. 

VEM_PERSONEL görüntüsündeki 

PERSONEL_KODU bilgisidir.  

SEVK_EDEN_2_PERSONEL_

KODU 
A() 

Sağlık tesisindeki hastanın sevk kararını veren 

hekime ait Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

VEM_PERSONEL görüntüsündeki 

PERSONEL_KODU bilgisidir.  
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tarafından üretilen tekil kod bilgisini ifade 

eder. 

SEVK_EDEN_3_PERSONEL_

KODU 
A() 

Sağlık tesisindeki hastanın sevk kararını veren 

hekime ait Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilen tekil kod bilgisini ifade 

eder. 

VEM_PERSONEL görüntüsündeki 

PERSONEL_KODU bilgisidir.  

REFAKATCI_DURUMU 
TamS

ayı 

Sağlık tesisinde yatan hastanın refakatçisinin 

olup olmadığına ilişkin bilgiyi ifade eder. 

Refakatçi varsa “1”, yoksa “0” 

yazılmalıdır. 

MEDULA_E_SEVK_NUMAR

ASI 
A() 

Sağlık tesisinde tedavi gören hastanın başka bir 

sağlık tesisine sevk edilmesi durumunda 

MEDULA tarafından Sağlık Bilgi Yönetim 

Sistemi'ne iletilen numara bilgisidir. 

 

AMBULANS_PROTOKOL_N

UMARASI 
A() 

Ambulans ile sevk edilen hasta için 

oluşturulmuş protokol numarası bilgisidir. 
 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Hasta sevk bilgisinin ilk kayıt edildiği 

zaman bilgisidir.  

EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin yapıldığı 

zaman bilgisidir. 

 

GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_HASTA_TIBBI_BILGI 

Oluşturma Tarihi : 22.10.2018 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü hastaya ait tıbbi bilgileri (alerji bilgisi, protez bilgileri, 

geçmiş ameliyat bilgileri vb.) kapsar. 

Hash Bilgisi : 19652599A27F9116AA8A900E71A5E0F0 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

HASTA_TIBBI_BILGI_KODU A() 

Sağlık tesisinde tedavi olan hastaya ait tüm 

tıbbi bilgiler için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 
 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı SBYS 

veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

HASTA_KODU A() 

Sağlık tesisinde hasta bilgileri için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_HASTA görüntüsündeki 

HASTA_KODU bilgisidir. 

HASTA_BASVURU_KODU A() 

Sağlık tesisine başvuran hastalar için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

VEM_HASTA_BASVURU 

görüntüsündeki 

HASTA_BASVURU_KODU bilgisidir. 

TIBBI_BILGI_TURU A() 

Sağlık tesisinde sağlık hizmetini alan kişinin 

tıbbi bilgisinin tür bilgisidir. Örneğin alerji 

bilgisi, protez bilgisi, geçmiş ameliyat bilgisi, 

alışkanlıklar vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “TIBBI_BILGI_TURU” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. Örneğin 

alerji bilgisi, protez bilgisi, geçmiş 

ameliyat bilgisi, alışkanlıklar vb. 

TIBBI_BILGI_ALT_TURU A() 

Sağlık tesisinde sağlık hizmetini alan kişinin 

tıbbi bilgisinin alt tür bilgisidir. Örneğin 

mantar alerjisi, çilek alerjisi, sağ diz protezi, 

kalp pili var, apendektomi ameliyatı vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “TIBBI_BILGI_ALT_TURU” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin mantar alerjisi, çilek alerjisi, 

sağ diz protezi, kalp pili var, 

apendektomi ameliyatı vb. 

ACIKLAMA A() 

Sağlık tesisinde verilen hizmete, yapılan 

işleme, kullanılan malzemelere vb. ilişkin 

açıklama bilgisidir. 
 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Hastaya ait tıbbi veriler bilgisinin ilk 

kayıt edildiği zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin yapıldığı 

zaman bilgisidir. 
 

GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi güncelleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_HASTA_UYARI 

Oluşturma Tarihi : 22.10.2018 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü sağlık tesisine başvuran (giriş yapan) hasta için kullanıcıya 

yapılması gereken uyarı bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : 947E57004266D071D1C5CEF6C84FABE5 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan 

Adı 

Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

HASTA_UYARI_KODU A() 

Sağlık tesisine başvuran hasta için personele 

yapılması gereken uyarılar için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı SBYS 

veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

HASTA_KODU A() 

Sağlık tesisinde hasta bilgileri için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_HASTA görüntüsündeki 

HASTA_KODU bilgisidir. 

HASTA_BASVURU_KODU A() 

Sağlık tesisine başvuran hastalar için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_HASTA_BASVURU 

görüntüsündeki 

HASTA_BASVURU_KODU 

bilgisidir.  

UYARI_TURU A() 

Sağlık tesisinde yapılan bir işlem, kişiye 

uygulanan tedavi, verilen ilaç vb. durumlarda 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

kullanıcılara yapılan uyarıya ilişkin bilgidir. 

Örneğin hasta başvuru kaydı, laboratuvar kabul, 

görüntüleme kabul, yatış durumu vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “UYARI_TURU” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. Örneğin 

hasta başvuru kaydı, laboratuvar 

kabul, görüntüleme kabul, yatış 

durumu vb. 

ISLEME_IZIN_VERME_DU

RUMU 

Tam 

Sayı 

Sağlık tesisinde tedavi olan hastaya yapılacak her 

hangi bir işlemin yapılması ile ilgili izin verme 

durumu bilgisidir. 

UYARI_TURU’ ne göre işlem 

yapılmaya izin verilecekse “1” 

verilmeyecekse “0” yazılmalıdır. 

HASTA_UYARI_BASLAM

A_ZAMANI 

Tarih

Saat 

Sağlık tesisine başvuran kişi için yapılması 

planlanan uyarıların başlaması gereken zaman 

bilgisidir. 

 

HASTA_UYARI_BITIS_ZA

MANI 

Tarih

Saat 

Sağlık tesisine başvuran kişi için yapılması 

planlanan uyarıların bitmesi gereken zaman 

bilgisidir. 

 

ACIKLAMA A() 

Sağlık tesisinde verilen hizmete, yapılan işleme, 

kullanılan malzemelere vb. ilişkin açıklama 

bilgisidir. 

 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt edildiği zaman 

bilgisidir. 

Hasta uyarı bilgisinin ilk kayıt edildiği 

zaman bilgisidir.  

EKLEYEN_KULLANICI_K

ODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi Yönetim 

Sistemi tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 

İşlemi ekleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin yapıldığı 

zaman bilgisidir. 

 

GUNCELLEYEN_KULLANI

CI_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi Yönetim 

Sistemi tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 

İşlemi güncelleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_HASTA_VENTILATOR 

Oluşturma Tarihi : 22.10.2018 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü sağlık tesisindeki ventilatörlerin kullanım bilgilerini 

kapsar. 

Hash Bilgisi : 88CB86991EE40678F47F84C6492A6373 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

HASTA_VENTILATOR_KODU A() 

Sağlık tesisinde bulunan ventilatörlerin 

kullanım bilgisi için Sağlık Bilgi Yönetim 

Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 

Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının 

bilgisidir. 

 

HASTA_KODU A() 

Sağlık tesisinde hasta bilgileri için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA görüntüsündeki 

HASTA_KODU bilgisidir. 

HASTA_BASVURU_KODU A() 

Sağlık tesisine başvuran hastalar için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA_BASVURU 

görüntüsündeki 

HASTA_BASVURU_KODU 

bilgisidir. 

VENTILATOR_CIHAZ_KODU A() 

Sağlık tesisindeki tıbbi cihazlar için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_CIHAZ görüntüsündeki 

CIHAZ_KODU bilgisidir. 

YOGUN_BAKIM_SEVIYE_BILG

ISI 
A() 

Sağlık tesisinde bulunan yoğun bakım 

yatak seviyesi bilgisidir. Örneğin 1.seviye, 

2.seviye, 3.seviye vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“YOGUN_BAKIM_SEVIYE_BILGI

SI” alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir Örneğin 1. Basamak, 2. 

Basamak vb. 

VENTILATOR_BAGLAMA_ZA

MANI 

Tarih

Saat 

Hastanın ventilatöre ilk bağlandığı zaman 

bilgisidir. 
 

VENTILATOR_AYRILMA_ZAM

ANI 

Tarih

Saat 

Hastanın ventilatörden ayrıldığı zaman 

bilgisidir.  
 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 

Hasta ventilatör bilgisinin ilk kayıt 

edildiği zaman bilgisidir.  

EKLEYEN_KULLANICI_KODU A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıt edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

İşlemi ekleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıtlı bilgilere ilişkin güncelleme 

işleminin yapıldığı zaman bilgisidir. 

 

GUNCELLEYEN_KULLANICI_K

ODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıtlı bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

İşlemi güncelleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_HASTA_VITAL_FIZIKI_BULGU 

Oluşturma Tarihi : 22.10.2018 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü hastanın vital ve fiziki bulgularına ilişkin bilgileri kapsar. 

Hash Bilgisi : 6788D40D4796F5DC58D23D1EC75944CD 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

HASTA_VITAL_FIZIKI_BULGU_K

ODU 
A() 

Sağlık tesisinde tedavi olan hastanın 

vital bulguları için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 

Görüntünün tekil kod bilgisinin 

alındığı SBYS veri tabanındaki tablo 

adının bilgisidir. 

 

HASTA_KODU A() 

Sağlık tesisinde hasta bilgileri için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA görüntüsündeki 

HASTA_KODU bilgisidir. 

HASTA_BASVURU_KODU A() 

Sağlık tesisine başvuran hastalar için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA_BASVURU 

görüntüsündeki 

HASTA_BASVURU_KODU 

bilgisidir. 

ISLEM_ZAMANI 
TarihS

aat 

Sağlık tesisinde yapılan işlemlerin, 

uygulanmaya başladığı zaman 

bilgisidir. 

 

SISTOLIK_KAN_BASINCI_DEGERI A() 
Sistolik kan basıncı (büyük tansiyon) 

bilgisini ifade eder. 
 

DIASTOLIK_KAN_BASINCI_DEGE

RI 
A() 

Kan basıncı ölçme protokolüne uygun 

olarak "mm Hg" birimi ile ölçülen 

diastolik kan basıncı değeridir. 

 

NABIZ A() 
Hastanın 1 dakikadaki atım sayısı 

cinsinden nabız bilgisidir. 
 

SOLUNUM A() Hastanın solunum bilgisidir.  

ATES A() 
Kişinin santigrat cinsinden vücut ısısı 

bilgisidir. 
 

BAS_CEVRESI 
Tam 

Sayı 

Bebek veya çocuğun baş çevresinin 

(santimetre cinsinden) ölçüsüdür. 
 

BOY 
Tam 

Sayı 

Kişinin santimetre cinsinden boy 

bilgisidir. 
 

AGIRLIK 
Tam 

Sayı 
Kişinin (gram cinsinden) ağırlığıdır.  

SATURASYON 
Tam 

Sayı 

Kişinin yüzde cinsinden oksijen 

saturasyonu bilgisini ifade eder. 
 

BEL_CEVRESI 
Gerçek

Sayı 

Hastanın (santimetre cinsinden) bel 

çevresidir. 
 

KALCA_CEVRESI 
Gerçek

Sayı 

Hastanın (santimetre cinsinden) kalça 

çevresidir 
 

KOL_CEVRESI 
Gerçek

Sayı 

Hastanın santimetre cinsinden kol 

çevresi ölçüsü bilgisidir. 
 

KARIN_CEVRESI 
Gerçek

Sayı 

Hastanın santimetre cinsinden karın 

çevresi ölçüsü bilgisidir. 
 

HEMSIRE_KODU A() 

Sağlık tesisinde görevli hemşire için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_PERSONEL görüntüsündeki 

PERSONEL_KODU bilgisidir. 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih 

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi'ne ilk defa 

Hasta vital fiziki bulgu bilgisinin ilk 

kayıt edildiği zaman bilgisidir. 
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kayıt edildiği zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KODU A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıt edilen bilgilere ilişkin kayıt 

işlemini gerçekleştiren kullanıcı için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 

İşlemi ekleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih 

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıtlı bilgilere ilişkin güncelleme 

işleminin yapıldığı zaman bilgisidir. 

 

GUNCELLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıtlı bilgilere ilişkin güncelleme 

işlemini gerçekleştiren kullanıcı için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 

İşlemi güncelleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_HASTA_YATAK 
 

Oluşturma Tarihi : 08.07.2015 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü sağlık tesisindeki hasta yatağının kullanım bilgilerini 

kapsar. 

Hash Bilgisi : C9745D07B8C2019CC3E25FBE739880C7 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

HASTA_YATAK_KODU A() 

Sağlık tesisindeki hasta yataklarının kullanım 

bilgisi için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı SBYS 

veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

HASTA_KODU A() 

Sağlık tesisinde hasta bilgileri için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_HASTA görüntüsündeki 

HASTA_KODU bilgisidir. 

HASTA_BASVURU_KODU A() 

Sağlık tesisine başvuran hastalar için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

VEM_HASTA_BASVURU 

görüntüsündeki 

HASTA_BASVURU_KODU 

bilgisidir. 

YATAK_KODU A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından sağlık 

tesisindeki yataklar için üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_YATAK görüntüsündeki 

YATAK_KODU bilgisidir. 

YATIS_BASLAMA_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde yatışı verilen hastanın yatağa 

ilk yattığı zaman bilgisidir. 
 

YATIS_BITIS_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde yatışı verilen hastanın yataktan 

ayrıldığı zaman bilgisidir. 
 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Hasta yatak bilgisinin ilk kayıt 

edildiği zaman bilgisidir.  

EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi ekleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin yapıldığı 

zaman bilgisidir. 

 

GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi güncelleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_HEMOGLOBINOPATI 
 

 

 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

HEMOGLOBINOPATI_KODU A() 

Sağlık tesisine başvuran hastalar için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 
 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

HASTA_BASVURU_KODU A() 

Sağlık tesisinde hasta bilgileri için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA_BASVURU 

görüntüsündeki 

HASTA_BASVURU_KODU 

bilgisidir. 

HEMOGLOBINOPATI_TARA

MA_SONUCU 
A() 

Kişinin hemoglobinopati tarama sonucuna 

ilişkin bilgiyi ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“HEMOGLOBINOPATI_TARAMA_

SONUCU” alanına karşılık gelen 

değer bilgisidir. Örneğin ileri tetkik 

için sevk edildi, genetik danışmalık 

hizmeti verildi vb. 

ES_ADAYI_TC_KIMLIK_NU

MARASI 
A() 

Kişinin eş adayının Türkiye Cumhuriyeti 

Kimlik Numarası bilgisidir. 
 

ES_ADAYI_TELEFON_NUM

ARASI  
A() 

Kişinin eş adayının telefon numarası 

bilgisidir. 
 

HEMOGLOBINOPATI_TESTI

_SONUCU 
A() 

Kişinin hemoglobinopati tarama testinin 

sonuç bilgisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“HEMOGLOBINOPATI_TARAMA_

TESTI_SONUCU” alanına karşılık 

gelen değer bilgisidir. Örneğin taşıyıcı, 

hasta vb. 

HEMOGLOBINOPATI_ISLE

M_TIPI 
A() 

Kişiye yapılan hemoglobinopati tarama 

testinin yapılma amacına ilişkin işlem 

bilgisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“HEMOGLOBINOPATI_ISLEM_TI

PI” alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. Örneğin evlilik öncesi 

taraması (EÖT), EÖT dışı işlem vb. 

HEMOGLOBINOPATI_SONU

C_HASTALIK 
A() 

Kişinin hemoglobinopati test sonucu hastalık 

türü bilgisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“HEMOGLOBINOPATI_TEST 

SONUCU_HASTALIK_TURU” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin orak hücreli anemi, talasemi 

major vb. 

HEMOGLOBINOPATI_TASI

YICILIK 
A() 

Kişinin hemoglobinopati test sonucu 

taşıyıcılık türü bilgisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“HEMOGLOBINOPATI_TEST_SON

UCU_TASIYICILIK_TURU” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir Örneğin 

orak hücreli anemi taşıyıcısı, talasemi 

taşıyıcısı vb. 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Hemoglobinopati bilgisinin ilk kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 

Oluşturma Tarihi : 08.07.2015 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü sağlık tesisine başvuran hastanın hemoglobinopati 

bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : 40C3776012FF8F9D4CD271F2F99B2998 
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EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi ekleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin 

yapıldığı zaman bilgisidir. 
 

GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi güncelleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_HEMSIRE_BAKIM 

Oluşturma Tarihi : 22.10.2018 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü hemşirelik bakım bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : 214B0E6E9CC0AD1772CBD37BE0144E18 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

HEMSIRE_BAKIM_KODU A() 

Sağlık tesisinde tedavi olan hastaya hemşire 

tarafından uygulanan bakım bilgileri için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı SBYS 

veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

HASTA_KODU A() 

Sağlık tesisinde hasta bilgileri için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_HASTA görüntüsündeki 

HASTA_KODU bilgisidir. 

HASTA_BASVURU_KODU A() 

Sağlık tesisine başvuran hastalar için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

VEM_HASTA_BASVURU 

görüntüsündeki 

HASTA_BASVURU_KODU 

bilgisidir. 

HEMSIRE_DEGERLENDIRM

E_ZAMANI 

Tarih

Saat 

Hemşirenin hastayı değerlendirdiği zaman 

bilgisidir. 
 

HEMSIRELIK_TANI_KODU Dizi[] 

Hemşirelik bakım planı kapsamında hemşire 

tarafından hastaya konulan hemşirelik tanısı 

için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen kod bilgisidir. Hemşirelik tanı kodu 

için Sağlık Bilgi Yönetim Sisteminde 

uluslararası sınıflandırma sistemi de 

kullanılabilir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“HEMSIRELIK_TANI_KODU” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin sıvı volüm dengesizliği, 

düşme riski, öz bakım yetersizliği vb. 

BAKIM_NEDENI A() 

Sağlık tesisinde tedavi olan hastalara hemşire 

tarafından uygulanan bakıma ilişkin neden 

bilgisidir. Örneğin fazla sıvı alımı, bası yarası 

vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “BAKIM_NEDENI” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. Örneğin 

fazla sıvı alımı, bası yarası vb. 

HEMSIRE_BAKIM_HEDEF_S

ONUC 
A() 

Sağlık tesisinde tedavi olan hastaya hemşire 

tarafından uygulanan bakım tedavisinin hedefi 

ve sonucu için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından yapılan tanımlama bilgisidir. 

Örneğin sıvı volüm dengesizliğinin 

giderilmesi, bası yarasında iyileşme vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“HEMSIRE_BAKIM_HEDEF_SON

UC” alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. Örneğin sıvı volüm 

dengesizliğinin giderilmesi, bası 

yarasında iyileşme vb. 

HEMSIRELIK_GIRISIMI Dizi[] 

Sağlık tesisinde tedavi alan hasta için hemşire 

tarafından uygulanan girişim bilgisini ifade 

eder. Örneğin vital bulgular alınacak, kilo 

takibi yapılacak, ağız bakımı verilecek vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “HEMSIRELIK_GIRISIMI” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin vital bulgular alınacak, kilo 

takibi yapılacak, ağız bakımı verilecek 

vb. 

HEMSIRE_DEGERLENDIRM

E_DURUMU 
A() 

Sağlık tesisinde tedavi olan hastaya hemşire 

tarafından uygulanan bakım için hemşire 

tarafından yapılan değerlendirme bilgisidir. 

Örneğin hedefe ulaşıldı, hedefe ulaşılamadı, 

değerlendirilmedi vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“HEMSIRE_DEGERLENDIRME_D

URUMU” alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. Örneğin hedefe ulaşıldı, 

hedefe ulaşılamadı, değerlendirilmedi 

vb. 

HEMSIRE_DEGERLENDIRM

E_NOTU 
A() 

Sağlık tesisinde tedavi gören hastaya, hemşire 

tarafından uygulanan işlemlere ilişkin hemşire 

tarafından yazılan değerlendirme notu 

bilgisidir. 
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HEMSIRE_KODU A() 

Sağlık tesisinde görevli hemşire için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

Bakım planını uygulayan hemşirenin, 

VEM_PERSONEL görüntüsündeki 

PERSONEL_KODU bilgisidir. 

ACIKLAMA A() 

Sağlık tesisinde verilen hizmete, yapılan 

işleme, kullanılan malzemelere vb. ilişkin 

açıklama bilgisidir. 

 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Hemşire bakım planı bilgisinin ilk 

kayıt edildiği zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi ekleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin yapıldığı 

zaman bilgisidir. 

 

GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi güncelleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_HIZMET 

Oluşturma Tarihi : 08.07.2015 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü hastaya uygulanan hizmet bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : 030C93B25AA0ACCAB54CB9241A6816ED 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

HIZMET_KODU A() 

Sağlık tesisinde hastaya uygulanan işlemler 

için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

HIZMET_ISLEM_GRUBU A() 

Sağlık tesisinde kullanılan tetkik, tedavi vb. 

işlemlerinin gruplandırılması için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen kod 

bilgisidir. Örneğin Laboratuvar, Muayene vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “ISLEM_GRUBU” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. Örneğin 

MEDULA grup kodları vb. 

HIZMET_ISLEM_TURU A() 

Sağlık tesisinde kullanılan tetkik, tedavi vb. 

işlemleri için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından ifade edilen tür bilgisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “HIZMET_ISLEM_TURU” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin laboratuvar, radyoloji, kan 

bankası vb. 

SUT_KODU A() 

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 

yayımlanan, hastaya uygulanan işlem veya 

hizmetler için Sağlık Uygulama Tebliği 

Listesindeki kod bilgisini ifade eder. 

 

HIZMET_ADI A() 

Sağlık tesisinde hastaya uygulanan işlemler 

için Sağlık Bilgi Yönetim Sisteminde 

tanımlanmış hizmet adı bilgisidir. 

 

TIBBI_ISLEM_PUAN_BILGISI A() 
Sağlık tesisinde sağlık hizmetini alan kişi için 

yapılan işlemlere ilişkin puan bilgisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“TIBBI_ISLEM_PUAN_BILGISI” 

alanına karşılık gelen değer (ilgili 

tıbbi işleme ait kod değeri) bilgisidir.  

AKTIFLIK_BILGISI 
Tam 

Sayı 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi veri tabanında 

bulunan bir kayıtın aktif olup olmadığına 

ilişkin bilgiyi ifade eder. 

Aktifse “1”, aktif değilse “0” 

yazılmalıdır. 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemine ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir.  

Hasta hizmet bilgisinin ilk kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KOD

U 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi ekleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin 

yapıldığı zaman bilgisidir. 

 

GUNCELLEYEN_KULLANICI_

KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi güncelleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_ICMAL 

Oluşturma Tarihi : 08.07.2015 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü icmal bilgilerini kapsar. Faturaya ait grup bilgisidir. 

Örneğin ayaktan faturalar, YUPASS, trafik kazası, adli vb. 

Hash Bilgisi : 7F4880C8ACEF9FC853301CA117286F98 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

ICMAL_KODU A() 

Sağlık tesisinde kesilen faturaları 

gruplandırmak için tanımlanan icmal için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

ICMAL_DONEMI A() İcmalin ait olduğu dönem bilgisidir.  

ICMAL_NUMARASI A() 

Sağlık tesisinde kesilen faturaları 

gruplandırmak için tanımlanan icmal için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen icmal numarası bilgisidir. 

 

ICMAL_ADI A() 

Sağlık tesisinde kesilen faturaları 

gruplandırmak için tanımlanan icmal adı 

bilgisidir. 

 

KURUM_KODU A() 

Kişinin yararlandığı sağlık güvencesinin 

kurumuna ait bilgiler için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KURUM görüntüsündeki 

KURUM_KODU bilgisidir.  

ICMAL_ZAMANI 
Tarih

Saat 

İcmalin kullanıcı tarafından oluşturulduğu 

zaman bilgisidir. 
 

ICMAL_TUTARI 
Gerçek 

Sayı 
İcmal tutarı bilgisidir.  

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemine ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

İcmal bilgisinin ilk kayıt edildiği zaman 

bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi ekleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin 

yapıldığı zaman bilgisidir. 

 

GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi güncelleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_ILAC_UYUM 

Oluşturma Tarihi : 22.10.2018 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü ilaçlar arasındaki etkileşim, geçimsizlik, alerji vb. bilgileri 

kapsar. 

Hash Bilgisi : 5F6FB101D3EC96096947F79230DFBC2B 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

ILAC_UYUM_KODU A() 

Hastaya verilen ilaçlar arasında uyum bilgisi 

için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı SBYS 

veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

ILAC_UYUMSUZLUK_TURU A() 

Hastaya verilen ilaçlar arasında tespit edilen 

uyumsuzluk için yapılan sınıflandırma 

bilgisidir. Örneğin ilaç ilaç uyumsuzluğu, ilaç 

besin uyumsuzluğu, ilaç etken uyumsuzluğu 

vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“ILAC_UYUMSUZLUK_TURU” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin ilaç ilaç uyumsuzluğu, ilaç 

besin uyumsuzluğu, ilaç etken 

uyumsuzluğu vb. 

BIRINCI_ILAC_BARKODU A() 

Sağlık tesisinde birlikte kullanılan ilaçlar 

arasında etkileşim durumu sorgulamasında 

kullanılan barkod bilgisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“BIRINCI_ILAC_BARKODU” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

BIRINCI_ETKEN_MADDE_K

ODU 
A() 

İlacın içeriğinde bulunan etken maddeler için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

belirlenmiş kod bilgisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“BIRINCI_ETKEN_MADDE_KODU

” alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. 

IKINCI_ILAC_BARKODU A() 

Sağlık tesisinde birlikte kullanılan ilaçlar 

arasında etkileşim durumu sorgulamasında 

kullanılan barkod bilgisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “IKINCI_ILAC_BARKODU” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

IKINCI_ETKEN_MADDE_KO

DU 
A() 

İlacın içeriğinde bulunan etken maddeler için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

belirlenmiş kod bilgisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“IKINCI_ETKEN_MADDE_KODU” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

BESIN_KODU A() 

İlaçlarla, besinlerle etkileşebilecek veya alerji 

yapabilecek besin tanımları için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “BESIN_KODU” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. 

YAS_BASLANGIC 
Tam 

Sayı 

Yaş başlangıcının gün cinsinden değer 

bilgisidir. 
 

YAS_BITIS 
Tam 

Sayı 
Yaş bitişinin gün cinsinden değer bilgisidir  

CINSIYET A() Kişinin cinsiyetini ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “CINSIYET” alanına karşılık 

gelen değer bilgisidir. Örneğin erkek, 

kadın vb. 

RENK_SEVIYE_KODU A() 

İlaç ile ilgili uyarıları verebilmek için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından tanımlanan 

uyarıcı bilgileri içeren renk ve bu renge karşılık 

gelen seviye bilgisidir. Örneğin kırmızı=1, 

beyaz=2, yeşil=3 vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “RENK_SEVIYE_KODU” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin kırmızı, beyaz, yeşil vb. 

ACIKLAMA A() 

Sağlık tesisinde verilen hizmete, yapılan 

işleme, kullanılan malzemelere vb. ilişkin 

açıklama bilgisidir. 
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KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

İlaç uyum bilgisinin ilk kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi ekleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin yapıldığı 

zaman bilgisidir. 

 

GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi güncelleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_INTIHAR_IZLEM 

Oluşturma Tarihi : 22.10.2018 

Kapsamı : Bu veri modeli intihar veya kriz vakalarının izlemine ait bilgileri kapsar. 

Hash Bilgisi : 1B6B37C6B37AA9D818B9118299621E9A 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

INTIHAR_IZLEM_KODU A() 

Sağlık tesisinde tedavi olan hastaların 

intihar/kriz izlem bilgileri için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

HASTA_KODU A() 

Sağlık tesisinde hasta bilgileri için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA görüntüsündeki 

HASTA_KODU bilgisidir. 

HASTA_BASVURU_KODU A() 

Sağlık tesisine başvuran hastalar için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA_BASVURU 

görüntüsündeki 

HASTA_BASVURU_KODU bilgisidir. 

INTIHAR_KRIZ_VAKA_TUR

U 
A() 

Vakanın intihar vakası ya da kriz vakası olma 

durumunu ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“INTIHAR_KRIZ_VAKA_TURU” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin intihar girişimi, kriz vb. 

INTIHAR_GIRISIM_KRIZ_N

EDENLERI 
Dizi[] 

Kişinin intihar girişimi ya da kriz nedenlerini 

ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“INTIHAR_GIRISIMI_YADA_KRIZ_

NEDENLERI” alanına karşılık gelen 

değer bilgisidir. Örneğin aile, hastalık, 

okul, ruhsal bunalım vb. 

INTIHAR_GIRISIMI_YONTE

MI 
Dizi[] 

Kişinin intihar girişimini gerçekleştirirken 

kullandığı yöntem/yöntemleri ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “TANI_KODU” alanına karşılık 

gelen değer bilgisidir (ICD10 kodları 

yazılmalıdır). 

INTIHAR_KRIZ_VAKA_SON

UCU 
Dizi[] 

İntihar girişiminde bulunan ya da kriz geçiren 

kişiye yapılan müdahalenin nasıl 

sonuçlandığını ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“INTIHAR_KRIZ_VAKA_SONUCU” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin tek görüşme yapıldı, ilaç 

yazıldı, görüşmeyi terk etti vb. 

ACIKLAMA A() 

Sağlık tesisinde verilen hizmete, yapılan 

işleme, kullanılan malzemelere vb. ilişkin 

açıklama bilgisidir. 
 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

İntihar izlem bilgisinin ilk kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi ekleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

İşlemin güncellemesinin yapıldığı tarih 

bilgisidir.  
 

GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

İşlemi güncelleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 
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VEM_KADIN_IZLEM 

 

Oluşturma Tarihi : 22.10.2018 

Kapsamı : Bu veri modeli 15-49 yaş arası kadın izlem bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : 05E0087DCAEC999AC2B07AA8A6BBF35F 

   

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

KADIN_IZLEM_KODU A() 

Sağlık tesisinde muayene olan kadın hastaların 

15-49 yaş arası izlem bilgileri için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı tablo adı 

bilgisidir. 
 

HASTA_KODU A() 

Sağlık tesisinde hasta bilgileri için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_HASTA görüntüsündeki 

HASTA_KODU bilgisidir. 

HASTA_BASVURU_KODU A() 

Sağlık tesisine başvuran hastalar için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

VEM_HASTA_BASVURU 

görüntüsündeki 

HASTA_BASVURU_KODU 

bilgisidir. 

KONJENITAL_ANOMALI_VAR

LIGI 
A() 

Kadının 22. gebelik haftası ve sonrasında veya 

500 gram ve üzerinde konjenital anomalili 

(doğum öncesi dönemde ya da doğum sırasında 

ortaya çıkan nedenlere bağlı olan anatomik, 

biyokimyasal ve fonksiyonel bozukluğa sahip) 

bebek dünyaya getirip getirmediğini ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod 

türü olarak 

“KONJENITAL_ANOMALI_V

ARLIGI” alanına karşılık gelen 

değer bilgisidir. Örneğin önceki 

gebeliklerden herhangi birinde 

yok, mevcut gebelikte var, 

önceki gebeliklerden herhangi 

birinde var, mevcut gebelikte 

yok, önceki gebeliklerde ve 

mevcut gebelikte var vb. 

CANLI_DOGAN_BEBEK_SAYIS

I 

Tam 

Sayı 

Gebeliğin 22. haftası ve sonrasında veya 500 

gram ve üzerinde doğmuş, doğduğunda yaşam 

belirtilerinden (nefes alıp verme, ağlama, kol ve 

bacaklarda hareket, göbek kordonunda 

pulsasyon, cilt renginin pembe olması, kol ve 

bacakların fleksiyonda olması vb.) en az birini 

gösteren bebek sayısını ifade eder. 

 

OLU_DOGAN_BEBEK_SAYISI 
Tam 

Sayı 

Gebeliğin 22. haftası ve sonrasında veya 500 

gram ve üzerinde dünyaya gelmiş, hiçbir yaşam 

belirtisi göstermemiş bebek sayısını ifade eder. 

 

HEMOGLOBIN_DEGERI A() Kişinin hemoglobin değeri bilgisidir.  

ONCEKI_DOGUM_DURUMU A() 

Doğum yapan kadının bir önceki doğumuna 

ilişkin doğum durumu bilgisidir. Örneğin daha 

önce doğum yapmış, daha önce doğum 

yapmamış vb. 

Referans kodlar tablosunda kod 

türü olarak 

“ONCEKI_DOGUM_DURUM

U” alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. Örneğin daha önce 

doğum yapmış, daha önce 

doğum yapmamış vb. 

IZLEMIN_YAPILDIGI_YER A() İzlemin yapıldığı kurum bilgisidir.  

KULLANILAN_AP_YONTEMI A() 
Kadının gebeliği önlemek için kullandığı 

yöntemi ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod 

türü olarak 

“KULLANILAN_AILE_PLAN
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LAMASI_YONTEMI” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin deri altı implant, RİA, 

kondom vb.  

BIR_ONCE_KULLANILAN_AP_

YONTEMI 
A() 

Bir önceki kullanılan Aile Planlaması (AP) 

yöntemlerini tanımlamaktadır. 

Referans kodlar tablosunda kod 

türü olarak 

“BIR_ONCEKI_KULLANILAN

_AILE_PLANLAMASI_YONT

EMI” alanına karşılık gelen 

değer bilgisidir. Örneğin deri altı 

implant, RİA, kondom vb. 

AP_YONTEMI_LOJISTIGI A() 

Hekim tarafından verilen Aile Planlaması (AP) 

Yönteminin verilme durumuna ilişkin bilgiyi 

ifade eder. Örneğin reçete ile verilen, ücretsiz 

verilen, kişi tarafından temin edilen vb. 

Referans kodlar tablosunda kod 

türü olarak 

“AILE_PLANLAMASI_YONT

EMI_LOJISTIGI” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin reçete ile verilen, 

ücretsiz verilen, kişi tarafından 

temin edilen vb. 

KADIN_SAGLIGI_ISLEMLERI Dizi[] 

Gebelik öncesi, gebelik süresi ve gebelik sonrası 

dönemlerde kadın sağlığı açısından verilen 

hizmetleri ve yapılan işlemleri ifade eder. Bu 

hizmet ve işlemler danışmanlık, eğitim 

hizmetleri olabileceği gibi, tarama işlemleri de 

olabilir. 

Referans kodlar tablosunda kod 

türü olarak 

“KADIN_SAGLIGI_ISLEMLE

RI” alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. Örneğin demir desteği, 

servikal smear, klinik meme 

muayenesi vb. 

AP_YONTEMI_KULLANMAMA

_NEDENI 
A() 

Kadının, Aile Planlaması (AP) Yöntemi 

kullanmama gerekçesini ifade eder.  

Referans kodlar tablosunda kod 

türü olarak 

“AILE_PLANLAMASI_YONT

EMI_KULLANMAMA_NEDE

NI” alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. Örneğin bekar, 

emziriyor, gebe kalmak istiyor 

vb. 

ACIKLAMA A() 

Sağlık tesisinde verilen hizmete, yapılan işleme, 

kullanılan malzemelere vb. ilişkin açıklama 

bilgisidir. 

 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt edildiği zaman 

bilgisidir. 

15-49 yaş arası kadın izlem 
bilgisinin ilk kayıt edildiği zaman 

bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KODU A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI 

görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin yapıldığı 

zaman bilgisidir. 
 

GUNCELLEYEN_KULLANICI_K

ODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI 

görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_KAN_BAGISCI 

Oluşturma Tarihi : 08.07.2015 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü kan bağışında bulunan kişi bilgisini kapsar. 

Hash Bilgisi : A69BDA74B3B08B1269BC7E5DCF788BFD 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

KAN_BAGISCI_KODU A() 

Kan bağışında bulunan kişi için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı SBYS 

veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

BAGISCI_HASTA_BASVUR

U_KODU 
A() 

Kanı bağışlayan kişinin sağlık tesisine 

başvurusu için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 

Kanı bağışlayan kişinin 

VEM_HASTA_BASVURU 

görüntüsündeki 

HASTA_BASVURU_KODU bilgisidir. 

BAGISCI_HASTA_KODU A() 
Kanı bağışlayan kişi için Sağlık Bilgi Yönetim 

Sistemi tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 

Kanı bağışlayan kişinin VEM_HASTA 

görüntüsündeki HASTA_KODU 

bilgisidir. 

KAN_BAGIS_ZAMANI 
Tarih

Saat 
Kan bağışı işleminin yapıldığı zaman bilgisidir.   

KAN_GRUBU A() Kişinin kan grubunu ifade eder 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “KAN_GRUBU” alanına karşılık 

gelen değer bilgisidir. Örneğin ARh+, 

BRh- vb. 

ACIKLAMA A() 

Sağlık tesisinde verilen hizmete, yapılan 

işleme, kullanılan malzemelere vb. ilişkin 

açıklama bilgisidir. 

 

REZERV_HASTA_KODU A() 

Sağlık tesisinde bağışı yapılan kan ürününün 

hangi hasta için rezerve edildiği bilgisi için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA görüntüsündeki 

HASTA_KODU bilgisidir. 

BAGISLANAN_KAN_TURU A() 
Bağışlanan kan türünü ifade eder. Örneğin tam 

kan, aferez trombosit, aferez granülosit vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “BAGISLANAN_KAN_TURU” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin tam kan, aferez trombosit, 

aferez granülosit vb. 

REAKSIYON_DURUMU 
Tam 

Sayı 

Sağlık tesisinde hastaya uygulanan tıbbi işlem 

sonucunda hastada reaksiyon oluşma 

durumuna ilişkin bilgidir. 

Reaksiyon varsa “1”, yoksa “0” 

yazılmalıdır. 

REAKSIYON_TURU A() 

Sağlık tesisinde hastaya uygulanan tıbbi işlem 

sonucunda hastada gelişen reaksiyonun tür 

bilgisidir. Örneğin ölümcül, hafif, orta, şiddetli 

vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “REAKSIYON_TURU” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. Örneğin 

ölümcül, hafif, orta, şiddetli vb. 

REAKSIYON_ACIKLAMA A() 

Sağlık tesisinde hastaya uygulanan tıbbi işlem 

sonucunda hastada oluşan reaksiyona ilişkin 

açıklama bilgisidir. 

 

KIZILAY_IZIN_NUMARASI A() 
Sağlık tesisinde kan bağışı yapılan hasta için 

Kızılay’dan alınan izin numarası bilgisidir. 
 

SISTOLIK_KAN_BASINCI_D

EGERI 
A() 

Sistolik kan basıncı (büyük tansiyon) bilgisini 

ifade eder. 
 

DIASTOLIK_KAN_BASINCI_

DEGERI 
A() 

Kan basıncı ölçme protokolüne uygun olarak 

"mm Hg" birimi ile ölçülen diastolik kan 

basıncı değeridir. 

 

ATES A() 
Kişinin santigrat cinsinden vücut ısısı 

bilgisidir. 
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BOY 
Tam 

Sayı 
Kişinin santimetre cinsinden boy bilgisidir.  

AGIRLIK 
Tam 

Sayı 
Kişinin (gram cinsinden) ağırlığıdır.  

UZMAN_DEGERLENDIRME A() 
Kan bağışında bulunan kişinin muayenesi için 

uzman düşüncelerini ifade eder. 
 

LOT_NUMARASI A() 

Sağlık tesisi depolarında hareket gören 

malzemelerin üretimi ile bilgileri içeren LOT 

numara bilgisidir 

 

KAN_HACIM A() 

 

Kan ürününün mililitre cinsinden hacim 

bilgisidir. 

 

 

SEGMENT_NUMARASI A() 
Kan ürünü torbası üzerine Kızılay tarafından 

yazılan numara bilgisidir. 
 

BAGISCI_TURU A() 

 

Kan bağışında bulunan kişinin kan bağışında 

bulunma nedenine ilişkin bilgiyi ifade eder. 

Örneğin gönüllü, hasta için, kendi için (otolog) 

vb. 

 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “BAGISCI_TURU” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. Örneğin 

gönüllü, hasta için, kendi için (otolog) 

vb. 

KAN_BAGIS_DEGERLENDIR

ME_SONUCU 
A() 

Bağış yapılan kan ürününün değerlendirme 

sonuç bilgisidir. Örneğin onaylı, geçici ret, 

kalıcı ret, koşullu ret vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“KAN_BAGIS_DEGERLENDIRME_S

ONUCU” alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. Örneğin onaylı, geçici ret, 

kalıcı ret, koşullu ret vb. 

DEGERLENDIREN_PERSON

EL_KODU 
A() 

Sağlık tesisinde kan ürününü değerlendiren 

personel için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_PERSONEL görüntüsündeki 

PERSONEL_KODU bilgisidir. 

KAN_BAGIS_DEGERLENDI

RME_ZAMANI 

Tarih

Saat 

Sağlık tesisine yapılan kan bağışı sonucunun 

değerlendirildiği zaman bilgisidir. 
 

KAN_BAGISCISI_RET_NEDE

NLERI 
A() Kan bağışçısı ret nedenlerini ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“KAN_BAGISCISI_RET_NEDENLER

I” alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin HGB düşüklüğü, yaş 

uygunsuzluğu vb. 

RET_SURESI A() 

 

Ret süresinin gün cinsinden bilgisidir. 

 

 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

 

Kan bağışçı bilgisinin ilk kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi ekleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin yapıldığı 

zaman bilgisidir. 
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GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi güncelleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

 

  



 
T.C. Sağlık Bakanlığı   

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü 146 SBYS Veri Modeli 

VEM_KAN_CIKIS 

Oluşturma Tarihi : 08.07.2015 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü kan çıkış bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : 92334C1E47DA142DF5E4B9E5B51664DA 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

KAN_CIKIS_KODU A() 

Kan ürününün sağlık tesisi deposundan çıkış 

işlemi için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilmiş tekil kod bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı SBYS 

veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

KAN_TALEP_DETAY_KODU A() 

Talep edilen kan ürünü detay bilgileri için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_KAN_TALEP_DETAY 

görüntüsündeki 

KAN_TALEP_DETAY_KODU 

bilgisidir. 

HASTA_KODU A() 

Sağlık tesisinde hasta bilgileri için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_HASTA görüntüsündeki 

HASTA_KODU bilgisidir. 

HASTA_BASVURU_KODU A() 

Sağlık tesisine başvuran hastalar için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

Ürünün çıkıldığı başvurunun 

VEM_HASTA_BASVURU 

görüntüsündeki 

HASTA_BASVURU_KODU bilgisidir. 

KAN_STOK_KODU A() 

Sağlık tesisindeki depolarda bulunan kan ürünü 

için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_KAN_STOK görüntüsündeki 

KAN_STOK_KODU bilgisidir. 

KANI_TESLIM_ALAN_KISI A() 
Sağlık tesisinde kan ürününü teslim alan kişi 

bilgisidir. 
 

KAN_CIKIS_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Kan ürününün bulunduğu birimden çıkış 

zamanı bilgisidir. 
 

KURUM_KODU A() 

Kişinin yararlandığı sağlık güvencesinin 

kurumuna ait bilgiler için Sağlık Bilgi Yönetim 

Sistemi tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 

Ürünün başka kuruma çıkılması 

durumunda VEM_KURUM 

görüntüsündeki KURUM_KODU 

bilgisidir. 

KAN_CIKIS_PERSONEL_KO

DU 
A() 

Sağlık tesisinde kan ürününün diğer birimlere 

gönderilmesini onaylayan personel için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

VEM_PERSONEL görüntüsündeki 

PERSONEL_KODU bilgisidir. 

REZERVE_ZAMANI 
Tarih

Saat 

 

Kan ürünün rezerve edildiği zaman bilgisidir. 

 

 

REZERVE_EDEN_KULLANI

CI_KODU 
A() 

Sağlık tesisinde bağışı yapılan kan ürününü 

rezerve eden kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

CROSS_MATCH_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Kan ürünü için yapılan cross-match işlem 

sonucunu Sağlık Bilgi Yönetim Sistemine kayıt 

eden kullanıcı için Sağlık Bilgi Yönetim 

Sistemi tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 

Cross yapan kullanıcı bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

CROSS_MATCH_CALISMA_

ZAMANI 

Tarih

Saat 

 

Kan ürünü için yapılan cross-match işleminin 

uygulanma zamanı bilgisidir. 
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CROSS_MATCH_CALISMA_Y

ONTEMI 
A() 

Kan ürünü için yapılan cross-match işlemi için 

çalışma yöntemini ifade eder. Örneğin slide, jel 

santrifügürasyon, tüp yöntemi vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“CROSS_MATCH_CALISMA_YONT

EMI” alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. Örneğin slide, jel 

santrifügürasyon, tüp yöntemi vb. 

CROSS_MATCH_SONUCU A() 
Kan ürünü için yapılan cross-match işleminin 

sonuç bilgisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “CROSS_MATCH_SONUCU” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin çalışılmadı, uygun, uygun 

değil, uygun değil, en uygunu vb. 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Kan çıkış bilgisinin ilk kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A()  

İşlemi ekleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 

 

Tarih

Saat 

İşlemin güncellemesinin yapıldığı tarih 

bilgisidir.  
 

GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi güncelleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_KAN_STOK 

Oluşturma Tarihi : 08.07.2015 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü kan stok bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : 643A2F269F10217A776FA49D53C9C74B 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

KAN_STOK_KODU A() 

Sağlık tesisindeki depolarda bulunan kan ürünü 

için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı SBYS 

veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

KAN_STOK_DURUMU A() 

Sağlık tesisisin kan bankasında işlem gören 

kan ürününün, son durum bilgisini ifade eder. 

Örneğin karantina, stok, imha, rezerv, çıkış, 

transfüzyon, ayrılmış, bölünmüş, dış kuruma 

transfer vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “KAN_STOK_DURUMU” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir.  

KAN_STOK_GIRIS_TARIHI Tarih 

 

Kan ürününün sağlık tesisinin deposuna giriş 

tarihi bilgisidir. 

 

 

DEFTER_NUMARASI A() 
Sağlık tesisindeki birimlerde hasta bilgilerinin 

olduğu defter numarası bilgisidir. 
 

KAN_GRUBU A() Kişinin kan grubunu ifade eder 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “KAN_GRUBU” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. Örneğin 

ARh+, BRh- vb. 

 

KAN_URUN_KODU 
A() 

Kan ürünü için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_KAN_URUN görüntüsündeki 

KAN_URUN_KODU bilgisidir. 

 

KAN_BAGISCI_KODU 
A() 

Kan bağışında bulunan kişi için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

Ürün dışarıdan temin edilmişse boş 

bırakılacaktır. VEM_KAN_BAGISCI 

görüntüsündeki 

KAN_BAGISCI_KODU bilgisidir. 

KURUM_KODU A() 

Kişinin yararlandığı sağlık güvencesinin 

kurumuna ait bilgiler için Sağlık Bilgi Yönetim 

Sistemi tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 

Ürünün başka kurumdan alınması 

durumunda VEM_KURUM 

görüntüsündeki KURUM_KODU 

bilgisidir. 

BIRIM_KODU A() 

Sağlık tesisinde bulunan bölümler için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

Kan merkezi birimlerinin 

VEM_BIRIM görüntüsündeki 

BIRIM_KODU bilgisidir.  

 

BAGLI_KAN_STOK_KODU 
A() 

Sağlık tesisinde stokta kaydı bulunan kan 

ürününe uygulanan işlemler sonucunda elde 

edilen yeni kan ürünlerinin, üretildiği ürünü 

belirtmek için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_KAN_STOK görüntüsündeki 

KAN_STOK_KODU bilgisidir. 

ISBT_UNITE_NUMARASI A() 

Sağlık tesisi tarafından hastaya takılan kan 

ürünleri için Kızılay tarafından üretilen ISBT 

(International Society of Blood Transfusion) 

ünite numarası bilgisidir. 

 

ISBT_BILESEN_NUMARASI A() 

Sağlık tesisi tarafından hastaya takılan kan 

ürünleri için Kızılay tarafından üretilen ISBT 

(International Society of Blood Transfusion) 

bileşen numarası bilgisidir. 

 

KAN_HACIM 
Tam 

Sayı 

Kan ürününün mililitre cinsinden hacim 

bilgisidir. 
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KAN_BAGIS_ZAMANI 
Tarih

Saat 
Kan bağışı işleminin yapıldığı zaman bilgisidir.  

KAN_FILTRELEME_ZAMAN

I 

Tarih

Saat 

Kan ürününe filtreleme işleminin yapıldığı 

zaman bilgisidir. 
 

KAN_ISINLAMA_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Kan ürününün ışınlanma işleminin uygulandığı 

zaman bilgisidir. 
 

KAN_YIKAMA_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Kan ürününe yıkama işleminin uygulandığı 

zaman bilgisidir. 
 

KAN_AYIRMA_ZAMANI 
Tarih

Saat 

 

Kan ürününe ayırma işleminin uygulandığı 

zaman bilgisidir. 

 

 

KAN_BOLME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Kan ürününe bölme işleminin uygulandığı 

zaman bilgisidir. 
 

BUFFYCOAT_UZAKLASTIR

MA_ZAMANI 

Tarih

Saat 

Kan ürününe Buffy Coat uzaklaştırma işlemi 

uygulandığı zaman bilgisidir. 
 

KAN_HAVUZLAMA_ZAMA

NI 

Tarih

Saat 

 

Kan ürününe havuzlama işleminin uygulandığı 

zaman bilgisidir. 

 

 

SON_KULLANMA_TARIHI Tarih 
Sağlık tesisinde kullanılan ilaç, aşı, tıbbi alet 

vb. son kullanma tarihi bilgisidir. 
 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Kan stok bilgisinin ilk kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi ekleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin yapıldığı 

zaman bilgisidir. 

 

GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi güncelleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_KAN_TALEP 

Oluşturma Tarihi : 08.07.2015 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü sağlık tesisinde bulunan kan ürününün talep bilgisini 

kapsar. 

Hash Bilgisi : 77DEEB556C16842BC100B000015B3C35 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

KAN_TALEP_KODU A() 

Talep edilen kan ürünü bilgileri için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı SBYS 

veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

HASTA_KODU A() 

Sağlık tesisinde hasta bilgileri için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_HASTA görüntüsündeki 

HASTA_KODU bilgisidir. 

HASTA_BASVURU_KODU A() 

Sağlık tesisine başvuran hastalar için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

VEM_HASTA_BASVURU 

görüntüsündeki 

HASTA_BASVURU_KODU 

bilgisidir. 

KAN_TALEP_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde kan ürününün talep edildiği 

zaman bilgisidir. 
 

KAN_TALEP_ACIKLAMA A() 
Sağlık tesisinde kan talep edilen kişi için 

yapılan açıklama bilgisidir. 
 

KAN_TALEP_NEDENI Dizi[] 

Talep edilen kan ürünü için belirtilen talep 

nedeni bilgisidir. Örneğin ameliyat, HGB 

yükseltme vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “KAN_TALEP_NEDENI” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin ameliyat, HGB yükseltme vb. 

KAN_ISTEYEN_BIRIM_KOD

U 
A() 

Sağlık tesisinde kan ürününü talep eden birim 

için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_BIRIM görüntüsündeki 

BIRIM_KODU bilgisidir.  

ISTEYEN_HEKIM_KODU A() 

Sağlık tesisinde ilaç, malzeme, ürün vb. 

istemini yapan hekim için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_PERSONEL görüntüsündeki 

PERSONEL_KODU bilgisidir. 

ISTENEN_KAN_GRUBU A() 

Sağlık tesisinde tedavi olan hasta için istenen 

kan grubuna bilgisine ait Sağlık Bilgi Yönetim 

Sistemi tarafından üretilen kod bilgisidir. 

Örneğin ARh+, BRh- vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “KAN_GRUBU” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. Örneğin 

ARh+, BRh- vb. 

PLANLANAN_TRANSFUZY

ON_ZAMANI 

Tarih

Saat 

Kan ürünü için planlanan transfüzyon zamanı 

bilgisidir. 
 

PLANLANAN_TRANSFUZY

ON_SURESI 

Tam 

Sayı 

Planlanan kan ürünü transfüzyon süresinin 

dakika cinsinden bilgisidir. 
 

KAN_TALEP_ACILIYET_SE

VIYESI 
A() 

Sağlık tesisinde talep edilen kan ürününün 

aciliyetinin seviyesine ilişkin bilgiyi ifade eder. 

Örneğin normal, acil, çok acil vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“KAN_TALEP_ACILIYET_SEVIYE

SI” alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. Örneğin normal, acil, çok 

acil vb. Ulusal kan transfüzyon 

rehberindeki bilgilere göre 

doldurulacaktır. 

CROSS_MATCH_YAPILMA_D

URUMU 

Tam 

Sayı 

Kan ürününe cross-match işleminin uygulanıp 

uygulanmayacağına ilişkin bilgiyi ifade eder. 

Talep edilen kan ürünü kan 

bankasından cross-match işlemi 

uygulanacak ise “1” cross-match 

işlemi uygulanmayacak ise “0” 

yazılmalıdır. 
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KAN_ACIL_ACIKLAMA A() 
Kan ürününün acil olarak istenmesine ilişkin 

aciliyet sebebi bilgisidir. 
 

KAN_ANTIKOR_DURUMU 
Tam 

Sayı 

Kişinin kanında herhangi bir kan gurubuna 

karşı antikor varlığına ilişkin bilgiyi ifade eder. 

Hasta öyküsünde antikor varsa “1” 

yoksa “0” yazılmalıdır. 

TRANSPLANTASYON_GECI

RME_DURUMU 

Tam 

Sayı 

Sağlık hizmetini almak için sağlık tesisine 

başvuran kişinin tıbbi öyküsünde 

transplantasyon geçirme durumuna ilişkin 

bilgiyi ifade eder. 

Hasta öyküsünde transplantasyon 

geçirmiş ise “1” geçirmemiş ise “0” 

yazılmalıdır. 

TRANSFUZYON_GECIRME_

DURUMU 

Tam 

Sayı 

Sağlık hizmetini almak için sağlık tesisine 

başvuran kişinin tıbbi öyküsünde transfüzyon 

geçirme durumuna ilişkin bilgiyi ifade eder. 

Hasta öyküsünde transfüzyon geçirmiş 

ise “1” geçirmemiş ise “0” 

yazılmalıdır. 

TRANSFUZYON_REAKSIYO

N_DURUMU 

Tam 

Sayı 

Sağlık hizmetini almak için sağlık tesisine 

başvuran kişinin tıbbi öyküsünde transfüzyon 

sonrası reaksiyon durumuna ilişkin bilgiyi 

ifade eder. 

Hasta öyküsünde transfüzyon sonrası 

reaksiyon oluşmuş ise “1” oluşmamış 

ise “0” yazılmalıdır. 

GEBELIK_GECIRME_DURU

MU 

Tam 

Sayı 

Hasta öyküsünde gebelik olup olmadığına 

ilişkin bilgiyi ifade eder. 

Hasta öyküsünde gebelik geçirmiş ise 

“1” geçirmemiş ise “0” yazılmalıdır. 

FETOMATERNAL_UYUSMA

ZLIK_DURUMU 

Tam 

Sayı 

Fetusun (anne karnındaki doğmamış bebek) 

anne ile olan kan uyuşmazlığı olup olmadığını 

ifade eden durum bilgisidir. 

Hasta öyküsünde fetomaternal 

uyuşmazlık varsa “1” yoksa ise “0” 

yazılmalıdır. 

KAN_TALEP_OZEL_DURUM A() 
Sağlık tesisinde kan talep edilen hasta için özel 

durum bilgisidir. 
 

HEMATOKRIT_ORANI A() 
Hematokrit (HCT) / Hemoglobin (HGB) oranı 

bilgisidir. 
 

TROMBOSIT_SAYISI A() 
Kişiden alınan kan örneğinde sayımı yapılan 

trombosit sayısı bilgisidir. 
 

KAN_ENDIKASYON_TURU A() 

Kişiye kan transfüzyonu yapılacağı zaman 

kanın hangi amaçla kişiye verileceğini ifade 

eder. Örneğin kanamaya bağlı kan takviyesi, 

bağışıklık sistemi güçlendirme, dolaşım 

sisteminde oksijen miktarını artırma vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“KAN_ENDIKASYON_TURU” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin kanama, bağışıklık sistemi 

güçlendirme, oksijen artırma vb. 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Kan talep bilgisinin ilk kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi ekleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin yapıldığı 

zaman bilgisidir. 

 

 

GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi güncelleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_KAN_TALEP_DETAY  

Oluşturma Tarihi : 08.07.2015 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü kan ürünü talep detay bilgisini kapsar. 

Hash Bilgisi : 541D26864489E7B1EFA3089DA77F945A 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

KAN_TALEP_DETAY_KODU A() 

Talep edilen kan ürünü detay bilgileri için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı SBYS 

veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

KAN_TALEP_KODU A() 

Talep edilen kan ürünü bilgileri için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

VEM_KAN_TALEP görüntüsündeki 

KAN_TALEP_KODU bilgisidir. 

KAN_URUN_KODU A() 
Kan ürünü için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_KAN_URUN görüntüsündeki 

KAN_URUN_KODU bilgisidir. 

ISTENEN_KAN_GRUBU A() 

Sağlık tesisinde tedavi olan hasta için istenen 

kan grubuna bilgisine ait Sağlık Bilgi Yönetim 

Sistemi tarafından üretilen kod bilgisidir. 

Örneğin ARh+, BRh- vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “KAN_GRUBU” alanına karşılık 

gelen değer bilgisidir. Örneğin ARh+, 

BRh- vb. 

RET_TARIHI Tarih Talebin reddedildiği tarih bilgisidir.  

RET_EDEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Ret işlemini gerçekleştiren Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi kullanıcısı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

Talebi reddeden kullanıcı bilgisidir. 

VEM_KULLANICI tablosu 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

KAN_TALEP_RET_NEDENI A() 

Talep edilen kan ürününün reddedilmesi 

durumunda belirtilen ret bilgisidir. Örneğin 

ameliyat iptal, hasta taburcu vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “KAN_TALEP_RET_NEDENI” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin ameliyat iptal, hasta taburcu 

vb. 

KAN_TALEP_MIKTARI 
Tam 

Sayı 

Talep edilen kan ürünü için miktar (torba 

adedi) bilgisidir. 
 

KAN_HACIM 
Tam 

Sayı 

Kan ürününün mililitre cinsinden hacim 

bilgisidir. 
 

ACIKLAMA A() 

Sağlık tesisinde verilen hizmete, yapılan 

işleme, kullanılan malzemelere vb. ilişkin 

açıklama bilgisidir. 

 

BUFFYCOAT_UZAKLASTIR

MA_DURUMU 

Tam 

Sayı 

Kan ürününe Buffy Coat uzaklaştırma işlemi 

uygulanma durumunu ifade eder. 

BUFFYCOAT uzaklaştırma varsa “1” 

yoksa “0” yazılmalıdır. 

KAN_FILTRELEME_DURUM

U 

Tam 

Sayı 

Kan ürününe filtreleme işlemi uygulanıp 

uygulanmadığını ifade eden durum bilgisidir. 

Ürüne filtreleme uygulanmış ise “1” 

uygulanmamış ise “0” yazılmalıdır. 

KAN_ISINLAMA_DURUMU 
Tam 

Sayı 

Kan ürününün ışınlanma işleminin durumuna 

ilişkin bilgiyi ifade eder. 

Ürüne ışınlama uygulanmış ise “1” 

uygulanmamış ise “0” yazılmalıdır. 

KAN_YIKAMA_DURUMU 
Tam 

Sayı 

Sağlık tesisinde kullanılacak ürüne yıkama 

işleminin uygulanmasına ilişkin bilgidir. 

Ürüne yıkama uygulanmış ise “1” 

uygulanmamış ise “0” yazılmalıdır. 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Kan talep detay bilgisinin ilk kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 
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EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi ekleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

İşlemin güncellemesinin yapıldığı tarih 

bilgisidir.  
 

GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi güncelleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_KAN_URUN 

Oluşturma Tarihi : 08.07.2015 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü sağlık tesisinde bulunan kan ürün tanım bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : D5A537DB4669EE0E142B7CA7437434C1 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

KAN_URUN_KODU A() 
Kan ürünü için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 
 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı SBYS 

veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

KAN_URUN_ADI A() Kan ürünün adı bilgisidir.   

HIZMET_KODU A() 

Sağlık tesisinde hastaya uygulanan işlemler 

için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_HIZMET tablosundan alınan 

HIZMET_KODU bilgisidir. 

KAN_MIAT_SURESI A() 
Kan ürününün gün cinsinden miat süresi 

bilgisidir. 
 

KAN_MIAT_PERIYODU A() 
Kan ürününün gün, yıl, saat cinsinden miat 

periyot bilgisidir. 
 

KIZILAY_BILESEN_TURU A() 

Kan ürünü için Kızılay entegrasyonu için 

Kızılay bileşen türü eşleştirmesinde kullanılan 

bilgidir. 
 

KAN_FILTRELEME_UYGUN

LUK 

Tam 

Sayı 

Kan ürününün filtreleme işlemi için uygun 

olup olmadığını ifade eden bilgidir. 

Ürün filtreleme işlemi için uygunsa “1”, 

değilse “0” yazılmalıdır. 

KAN_YIKAMA_UYGUNLUK

_DURUMU 

Tam 

Sayı 

Sağlık tesisinde kullanılacak ürünün yıkama 

işlemi için uygun olma durumuna ilişkin bilgi 

verir. 

Ürün yıkama işlemi için uygunsa “1”, 

değilse “0” yazılmalıdır. 

KAN_ISINLAMA_UYGUNLU

K_DURUMU 

Tam 

Sayı 

Kan ürününün ışınlanma işlemine uygunluk 

durumuna ilişkin bilgiyi ifade eder. 

Ürün ışınlama işlemi için uygunsa “1”, 

değilse “0” yazılmalıdır. 
KAN_HAVUZLAMA_UYGU

NLUK 

Tam 

Sayı 

Kan ürününün havuzlama işlemi için uygunluk 

durumuna ilişkin bilgiyi ifade eder. 

Ürün havuzlama işlemi için uygunsa 

“1”, değilse “0” yazılmalıdır. 

KAN_AYIRMA_UYGUNLUK 
Tam 

Sayı 

Kan ürününün ayırma işlemine uygunluk 

durumunu ifade eder. 

Ürün ayırma işlemi için uygunsa “1”, 

değilse “0” yazılmalıdır. 

KAN_BOLME_UYGUNLUK 
Tam 

Sayı 

Kan ürününün bölme işlemi için uygunluk 

durumuna ilişkin bilgiyi ifade eder.  

Ürün bölme işlemi için uygunsa “1”, 

değilse “0” yazılmalıdır. 

BUFFYCOAT_UZAKLASTIR

MAYA_UYGUN 

Tam 

Sayı 

Kan ürününün Buffy Coat uzaklaştırma işlemi 

için uygunluk durumunu ifade eder. 

Ürün BUFFYCOAT uzaklaştırma 

işlemi için uygunsa “1”, değilse “0” 

yazılmalıdır. 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Kan ürün bilgisinin ilk kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi ekleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

İşlemin güncellemesinin yapıldığı tarih 

bilgisidir.  
 

GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi güncelleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_KAN_URUN_IMHA 

Oluşturma Tarihi : 08.07.2015 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü kan ürünü imha bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : CB3C6981CA9BE8147370C5D7D767455B 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama 

İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

KAN_URUN_IMHA_KODU 

A() 

İmha edilen kan ürünü için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir.  
REFERANS_TABLO_ADI 

A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı SBYS 

veri tabanındaki tablo adının bilgisidir.  
KAN_STOK_KODU 

A() 

Sağlık tesisindeki depolarda bulunan kan ürünü 

için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir.  

VEM_KAN_STOK görüntüsündeki 

KAN_STOK_KODU bilgisidir. 

 

 

 

 

KAN_IMHA_NEDENI A() 

Kan ürününün imha edilmesi durumunda 

belirtilen neden bilgisidir. Örneğin son 

kullanma tarihi geçmesi, torba patlaması vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “KAN_IMHA_NEDENI” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin son kullanma tarihi geçmesi, 

torba patlaması vb. 

KAN_IMHA_ZAMANI 
Tarih

Saat 
Kan ürününün imha edildiği zaman bilgisidir. 

 
KAN_IMHA_ONAYLAYAN_

HEKIM 
A() 

Sağlık tesisinde kan ürününün imha edilmesini 

onaylayan hekim bilgileri için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilmiş tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_PERSONEL görüntüsündeki 

PERSONEL_KODU bilgisidir.  
KAN_IMHA_ONAYLAYAN_

TEKNISYEN 
A() 

Sağlık tesisinde kan ürününün imha edilmesini 

onaylayan teknisyen bilgileri için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilmiş tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_PERSONEL görüntüsündeki 

PERSONEL_KODU bilgisidir. 
KAN_IMHA_EDEN_PERSON

EL_KODU 

A() Sağlık tesisinde kan ürününü imha eden 

personel bilgileri için Sağlık Bilgi Yönetim 

Sistemi tarafından üretilmiş tekil kod bilgisidir. 

VEM_PERSONEL görüntüsündeki 

PERSONEL_KODU bilgisidir.  

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Kan ürün imha bilgisinin ilk kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 
EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 

A() Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi ekleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI Tarih

Saat 

 Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıtlı bilgilere ilişkin güncelleme işleminin 

yapıldığı zaman bilgisidir.  
GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 

A() Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi güncelleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_KLINIK_SEYIR 
 

Oluşturma Tarihi : 22.10.2018 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü yatan hastanın günlük seyir bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : 11E7250A32D45473B6629181B0B93E27 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

KLINIK_SEYIR_KODU A() 

Sağlık tesisinde tedavi alan hastanın seyir 

bilgileri (günlük epikriz bilgileri) için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı SBYS 

veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

HASTA_KODU A() 

Sağlık tesisinde hasta bilgileri için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_HASTA görüntüsündeki 

HASTA_KODU bilgisidir. 

HASTA_BASVURU_KODU A() 

Sağlık tesisine başvuran hastalar için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

VEM_HASTA_BASVURU 

görüntüsündeki 

HASTA_BASVURU_KODU 

bilgisidir. 

SEYIR_TIPI A() 

Hastanın tedavisinin seyiri için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından yapılan 

tanımlamaların bilgisini ifade eder. Örneğin 

normal seyir, bebek seyri vb. 

Referans kodlar tablosunda kod 

türü olarak “SEYIR_TIPI” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin normal seyir, bebek seyri 

vb. 

SEYIR_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Hastanın tedavisinin seyir bilgisinin Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemine girildiği zamanı ifade 

eder. 

 

SEYIR_BILGISI A() 
Hastanın tedavisi için hekimlerin yazdığı 

günlük seyir bilgisini ifade eder. 
 

SEPTIK_SOK 
Tam 

Sayı 
Hastanın septik şok durumuna ilişkin bilgidir. 

Referans kodlar tablosunda kod 

türü olarak “DURUM” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin septik şok var ise “1” yok 

ise “2” yazılacaktır. 

SEPSIS_DURUMU 
Tam 

Sayı 
Hastanın sepsis durumuna ilişkin bilgidir. 

Referans kodlar tablosunda kod 

türü olarak “DURUM” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin sepsis durumu var ise “1” 

yok ise “2” yazılacaktır. 

HEKIM_KODU A() 

Sağlık tesisinde görevli hekim için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen kod 

bilgisidir. 

VEM_PERSONEL 

görüntüsündeki 

PERSONEL_KODU bilgisidir. 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Hasta klinik seyir bilgisinin ilk 

kayıt edildiği zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi ekleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI 

görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin yapıldığı 

zaman bilgisidir. 

 

GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

İşlemi güncelleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI 
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gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_KONSULTASYON 
 

Oluşturma Tarihi : 08.07.2015 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü konsültasyon bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : 4514D7C7DA2857301B5CDFE8C4B58723 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

KONSULTASYON_KODU A() 

Sağlık tesisinde tedavi alan hastanın 

konsültasyon bilgileri için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı SBYS 

veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

HASTA_KODU A() 

Sağlık tesisinde hasta bilgileri için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_HASTA 

görüntüsündeki HASTA_KODU 

bilgisidir.  

HASTA_BASVURU_KODU A() 

Sağlık tesisine başvuran hastalar için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

VEM_HASTA_BASVURU 

görüntüsündeki 

HASTA_BASVURU_KODU 

bilgisidir.  

HASTA_HIZMET_KODU A() 

Sağlık tesisinde hastaya uygulanacak hizmetler 

için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

Konsültasyon için girilen hizmet 

kodu bilgisidir, 

VEM_HASTA_HIZMET 

görüntüsündeki 

HASTA_HIZMET_KODU 

bilgisidir. 

KONSULTASYON_BASVUR

U_KODU 
A() 

Sağlık tesisinde konsültasyon yapılması 

amacıyla açılan yeni bir hasta başvuru kaydı 

için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA_BASVURU 

görüntüsündeki 

HASTA_BASVURU_KODU 

bilgisidir. Konsültasyonda yeni bir 

başvuru açıldıysa yazılacaktır. 

KONSULTASYON_ISTEK_N

OTU 
A() 

Konsültasyon isteğinde bulunan hekimin 

yazdığı istek notu bilgisidir. 
 

KONSULTASYON_CEVAP_

NOTU 
A() 

Sağlık tesisinde konsültasyon yapan hekimin 

yazdığı cevap notu bilgisidir. 
 

KONSULTASYONA_CAGRIL

MA_ZAMANI 

Tarih

Saat 

Hekimin konsültasyon için, diğer bir hekim 

tarafından Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

üzerinden çağırıldığı zaman bilgisidir. 

 

KONSULTASYONA_GELIS_

ZAMANI 

Tarih

Saat 

Hekimin konsültasyona geliş zamanı 

bilgisidir.  
 

KONSULTASYON_YERI A() 

Sağlık tesisinde tedavi olan hastaya 

konsültasyonun nerede yapıldığı bilgisidir. 

Örneğin hasta polikliniğe gitti, yatak başında, 

ameliyathanede, acilde vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “KONSULTASYON_YERI” 

alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. Örneğin hasta polikliniğe 

gitti, yatak başında, ameliyathanede, 

acilde vb. 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Hasta konsültasyon bilgisinin ilk 

kayıt edildiği zaman bilgisidir.  

EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

İşlemi ekleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI 
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gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

görüntüsündeki KULLANICI_KOD

U bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin yapıldığı 

zaman bilgisidir. 

 

GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi güncelleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_KUDUZ_IZLEM 

 

Oluşturma Tarihi : 22.10.2018 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü kuduz takibi yapılan hastaların izlem bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : 37BF8DCE61C25636CDFA71D5691EF734 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

KUDUZ_IZLEM_KODU 

 
A() 

Sağlık tesisinde tedavi olan hastaların kuduz 

izlem bilgileri için Sağlık Bilgi Yönetim 

Sistemi tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 
 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı SBYS 

veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

HASTA_KODU A() 

Sağlık tesisinde hasta bilgileri için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_HASTA görüntüsündeki 

HASTA_KODU bilgisidir. 

HASTA_BASVURU_KODU A() 

Sağlık tesisine başvuran hastalar için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

VEM_HASTA_BASVURU 

görüntüsündeki 

HASTA_BASVURU_KODU bilgisidir. 

PROFILAKSI_TAMAMLANM

A_DURUMU 
A() 

Kuduz şüpheli temaslılar ve risk grubunda yer 

alan ve temas öncesi profilaksi ihtiyacı olan 

kişilere uygulanan kuduz profilaksi 

programının tamamlanma durumunu ifade 

eder. Örneğin devam ediyor, tamamlandı, 

sonlandırıldı vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“PROFILAKSI_TAMAMLANMA_DU

RUMU” alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. Örneğin devam ediyor, 

tamamlandı, sonlandırıldı vb. 

UYGULANAN_KUDUZ_PRO

FILAKSISI 
Dizi[] 

Kuduz şüpheli temasa maruz kalan kişiye 

kuduz profilaksisi programı çerçevesinde 

yapılan uygulamaları ifade eder. Örneğin 

kuduz antiserumu yapıldı, tetenoz profilaksisi 

yapıldı, temas öncesi birinci doz yapıldı vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“UYGULANAN_KUDUZ_PROFILAK

SISI” alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. Örneğin kuduz antiserumu 

yapıldı, tetenoz profilaksisi yapıldı, 

temas öncesi birinci doz yapıldı vb. 

BEYAN_TSM_KURUM_KOD

U 
A() 

Kişinin kuduz aşısını yaptırdığı veya 

yaptıracağını beyan ettiği Toplum Sağlığı 

Merkezi (TSM) için Sağlık Bilgi Yönetim 

Sistemi tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 

Kuduz aşısını yaptıracağını beyan ettiği 

kurumun, VEM_KURUM 

görüntüsündeki KURUM_KODU 

bilgisidir. 
IMMUNGLOBULIN_MIKTA

RI 
A() 

Uygulanan immünglobilinin IU cinsinden 

miktar bilgisidir. 
 

ACIKLAMA A() 

Sağlık tesisinde verilen hizmete, yapılan 

işleme, kullanılan malzemelere vb. ilişkin 

açıklama bilgisidir. 
 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Kuduz izlem bilgisinin ilk kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi ekleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin yapıldığı 

zaman bilgisidir. 
 

GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi güncelleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_KULLANICI 

 

Oluşturma Tarihi : 08.07.2015 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü sağlık tesisinde Sağlık Bilgi Yönetim Sisteminin kullanıcısı 

olan personel bilgisini kapsar. 

Hash Bilgisi : 3AC1E830881EC31E4B7EDBC6C74F78A9 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

KULLANICI_KODU A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemini kullanan 

personel için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı SBYS 

veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

AD A() Kişinin adı bilgisidir.  

SOYADI A() 
Sağlık hizmeti alan kişinin kimlik belgesinde 

yer alan soyadıdır. 
 

KULLANICI_ADI A() 
Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi kullanıcıları için 

tanımlanmış kullanıcı adı bilgisidir. 
 

PERSONEL_KODU A() 

Sağlık tesisindeki görevli personel için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

VEM_PERSONEL görüntüsündeki 

PERSONEL_KODU bilgisidir. 

TC_KIMLIK_NUMARASI A() Kişiyi niteleyen eşsiz numaradır.  

AKTIFLIK_BILGISI 
Tam 

Sayı 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi veri tabanında 

bulunan bir kayıtın aktif olup olmadığına 

ilişkin bilgiyi ifade eder. 

Aktifse “1”, aktif değilse “0” 

yazılmalıdır. 

PAROLA A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi kullanıcısı için 

tanımlanan parolanın şifrelenme algoritmaları 

kullanılarak şifrelenmiş halinin bilgisidir. 

 

PAROLA_SIFRELEME_TURU A() 

  

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi kullanıcısı için 

tanımlanan parolanın şifrelenme algoritma 

bilgisidir. Örneğin MD5, SHA1, Base64 vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“PAROLA_SIFRELEME_TURU” 

alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. Örneğin MD5, SHA1, 

Base64 vb. 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Kullanıcı bilgisinin ilk kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi ekleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin yapıldığı 

zaman bilgisidir. 

 

GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi güncelleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_KULLANICI_GRUP 

 

Oluşturma Tarihi : 08.07.2015 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü sağlık tesisinde Sağlık Bilgi Yönetim Sisteminin 

kullanıcısı olan personel gruplarının bilgisini kapsar. 

Hash Bilgisi : 1D0B2358D2DECF3CB485DEC1F7EA3472 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

KULLANICI_GRUP_KODU A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi kullanıcıları için 

tanımlanmış Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 
 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı SBYS 

veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

KULLANICI_GRUP_ADI A() 
Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi kullanıcılarının 

bulunduğu grup adı bilgisidir. 
 

AKTIFLIK_BILGISI 
Tam 

Sayı 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi veri tabanında 

bulunan bir kayıtın aktif olup olmadığına 

ilişkin bilgiyi ifade eder. 

Aktifse “1”, aktif değilse “0” 

yazılmalıdır. 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Kullanıcı grup bilgisinin ilk kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi ekleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin yapıldığı 

zaman bilgisidir. 
 

GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi güncelleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_KURUL 
 

Oluşturma Tarihi : 08.07.2015 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü kurul bilgilerini kapsar.  

Hash Bilgisi : EB859F30FA585DA1DCC6F59C57CC9DFD 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

KURUL_KODU A() 

Sağlık tesisinde düzenlenen sağlık kurulu 

tarafından verilen raporların tanım bilgileri için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı SBYS 

veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

KURUL_ADI A() Kurul adı bilgisidir.  

RAPOR_TURU A() Hastaya verilen rapor türünü ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “RAPOR_TURU” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin doğum, doğum öncesi 

çalışabilir, hastalık, ilaç kullanım vb. 

MEDULA_RAPOR_TURU A() 

Sağlık tesisinde düzenlenen heyet veya tek 

hekim raporları için MEDULA tarafından 

tanımlanmış tür bilgisidir 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“MEDULA_RAPOR_TURU” 

alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. 

MEDULA_ALT_RAPOR_TUR

U 
A() 

Sağlık tesisinde tedavi olan hastalar için 

düzenlenmiş heyet veya tek hekim raporlarının 

türüne ait MEDULA tarafından tanımlanmış alt 

tür bilgisidir. Örneğin FTR raporu, Diyaliz 

raporu, ESWL raporu, ESWT raporu vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“MEDULA_ALT_RAPOR_TURU” 

alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. Örneğin FTR raporu, 

Diyaliz raporu, ESWL raporu, 

ESWT raporu vb. 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Kurul bilgisinin ilk kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi ekleyen kullanıcı kodu 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin yapıldığı 

zaman bilgisidir. 

 

GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi güncelleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_KURUL_ASKERI 
 

Oluşturma Tarihi : 08.07.2015 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü kurul askeri bilgilerini kapsar.  

Hash Bilgisi : C0CDB9AC6CCE02DA79B0739468A3D71C 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

KURUL_ASKERI_KODU A() 

Sağlık tesisinde düzenlenen sağlık kurulu 

tarafından verilen raporların tanım bilgileri için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı SBYS 

veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

KURUL_ADI A() Kurul adı bilgisidir.  

MEDULA_RAPOR_TURU A() 

Sağlık tesisinde düzenlenen heyet veya tek 

hekim raporları için MEDULA tarafından 

tanımlanmış tür bilgisidir 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“MEDULA_RAPOR_TURU” 

alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. 

MEDULA_ALT_RAPOR_TUR

U 
A() 

Sağlık tesisinde tedavi olan hastalar için 

düzenlenmiş heyet veya tek hekim raporlarının 

türüne ait MEDULA tarafından tanımlanmış alt 

tür bilgisidir. Örneğin FTR raporu, Diyaliz 

raporu, ESWL raporu, ESWT raporu vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“MEDULA_ALT_RAPOR_TURU” 

alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. Örneğin FTR raporu, 

Diyaliz raporu, ESWL raporu, 

ESWT raporu vb. 

ALKOL_MADDE_BAGIMLILI

GI 

Tam 

Sayı 

Kişinin alkol veya madde bağımlısı olup 

olmadığına ilişkin bilgiyi ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “DURUM” alanına karşılık 

gelen değer bilgisidir. Kişinin alkol 

veya madde bağımlılığı var ise "1", 

yok ise "2" yazılacaktır. 

BEDEN_RUH_ILERI_TETKIK

_BULGUSU 

Tam 

Sayı 

Kişinin bedensel veya ruhsal ileri tetkik 

bulgusuna ait bilgiyi ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “DURUM” alanına karşılık 

gelen değer bilgisidir. Kişinin alkol 

veya madde bağımlılığı var ise "1", 

yok ise "2" yazılacaktır. 

GECMIS_HASTALIGA_DAIR_

KAYIT 

Tam 

Sayı 

Kişinin geçmiş hastalığına dair kayıt bilgisini 

ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “DURUM” alanına karşılık 

gelen değer bilgisidir. Kişinin  

geçmiş hastalığa dair kaydı var ise 

"1", yok ise "2" yazılacaktır. 

GORME_ISITME_KAYBI 
Tam 

Sayı 

Kişinin görme veya işitme kaybı olup olmadığı 

bilgisini ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “DURUM” alanına karşılık 

gelen değer bilgisidir. Kişinin görme 

veya işitme kaybı var ise "1", yok 

ise "2" yazılacaktır. 

PSIKIYATRIK_RAHATSIZLIK 
Tam 

Sayı 

Kişinin psikiyatrik rahatsızlık durumuna ilişkin 

bilgiyi ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “DURUM” alanına karşılık 

gelen değer bilgisidir. Kişinin 

psikiyatrik rahatsızlığı var ise "1", 

yok ise "2" yazılacaktır. 
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UZUVKAYBI_ORTOPEDI_RA

HATSIZLIK 

Tam 

Sayı 

Kişinin uzuv kaybı veya ortopedik rahatsızlığı 

olup olmadığı bilgisini ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “DURUM” alanına karşılık 

gelen değer bilgisidir. Kişinin  uzuv 

kaybı veya ortopedik rahatsızlığı var 

ise "1", yok ise "2" yazılacaktır. 

ASAL_HASTALIK A() Kişinin asal hastalık bilgisini ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “ASAL_HASTALIK” 

alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. Örneğin;  

ASAL_HASTALIK_TIPI A() Kişinin asal hastalık tipi bilgisini ifade eder.  

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “ASAL_HASTALIK_TIPI” 

alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. Örneğin; İç hastalıkları, 

deri hastalıkları vb. 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Kurul askeri bilgisinin ilk kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi ekleyen kullanıcı kodu 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin yapıldığı 

zaman bilgisidir. 

 

GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi güncelleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_KURUL_ENGELLI 

 

Oluşturma Tarihi : 22.10.2018 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü sağlık kurulunda düzenlenen engelli raporlarına ait bilgileri 

kapsar. 

Hash Bilgisi : 783847E3E845FC45BF9FB33E9EC90524 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

KURUL_ENGELLI_KODU A() 

Sağlık kurulunda düzenlenen engelli 

raporlarına ait bilgiler için Sağlık Bilgi 

Yönetim sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

HASTA_KODU A() 

Sağlık tesisinde hasta bilgileri için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA görüntüsündeki 

HASTA_KODU bilgisidir. 

HASTA_BASVURU_KODU A() 

Sağlık tesisine başvuran hastalar için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA_BASVURU 

görüntüsündeki 

HASTA_BASVURU_KODU 

bilgisidir. 

KURUL_RAPOR_KODU A() 

Hastaya sağlık raporu veren kurul için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_KURUL_RAPOR 

görüntüsündeki 

KURUL_RAPOR_KODU bilgisidir. 

CALISTIRILAMAYACAK_ISNI

TELIGI 
A() 

Engelli raporu düzenlenen kişinin, 

çalıştırılamayacağı işlerin niteliğini ifade 

eden bilgidir. 

 

ENGELLI_SUREKLILIK_DUR

UMU 

Tam 

Sayı 

Engelli raporu düzenlenen kişiye ait raporun 

süreklilik durumunu ifade eder. 

Kişinin engellilik raporunda süre 

sınırı yok ise "1", süre sınırı var ise 

"0" yazılacaktır. 

AGIR_ENGELLI 
Tam 

Sayı 

Engel durumuna göre engellilik oranı %50 ve 

üzerinde olduğu tespit edilenlerden günlük 

yaşam aktivitelerini başkalarının yardımı 

olmaksızın yerine getiremeyeceğine engelli 

sağlık kurulu tarafından karar verilen kişileri 

ifade eder. 

Kişinin engelli raporunda ağır 

engelli olduğu bilgisi var ise "1", 

yok ise "0" yazılacaktır. 

ENGELLI_GRUBU Dizi[] 
Engelli raporu düzenlenen kişinin engellilik 

grubunu ifade eder.  
 

ENGELLI_RAPOR_KULLANI

M_AMACI 
Dizi[] 

Engelli raporu düzenlenen kişinin raporu 

kullanım amacını ifade eder.  
 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Kurul engelli bilgisinin ilk kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KOD

U 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi ekleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin 

yapıldığı zaman bilgisidir. 

 

GUNCELLEYEN_KULLANICI_

KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

İşlemi güncelleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 
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VEM_KURUL_ETKEN_MADDE 
 

Oluşturma Tarihi : 08.07.2015 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü kurul etken madde bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : 4441B4EC0E939B1633C997142832E2EA 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

KURUL_ETKEN_MADDE_KO

DU 
A() 

Hasta için verilen sağlık raporunda bulunan 

ilaçların etken madde bilgileri için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 

Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının 

bilgisidir. 

 

KURUL_RAPOR_KODU A() 

Hastaya sağlık raporu veren kurul için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_KURUL_RAPOR 

görüntüsündeki 

KURUL_RAPOR_KODU bilgisidir. 

ILAC_ETKEN_MADDE_KODU A() 

İlacın içeriğinde bulunan etken maddeler 

için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

belirlenmiş kod bilgisidir. 

 

DOZ_SAYISI A() 

İlacın günde kaç kez kullanılacağı bilgisidir. 

Örneğin 3 yazılmışsa periyot birimine göre 

3 defa kullanılması gereklidir. 

 

DOZ_MIKTARI A() 
Hastanın bir seferde kullanılacağı ilacın 

miktar bilgisidir. 
 

DOZ_BIRIM A() 
Bir ilacın, hastaya tek seferde verilebilecek 

miktarı için ölçü bilgisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “DOZ_BIRIM” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin gram, miligram, litre vb. 

ILAC_KULLANIM_PERIYODU A() İlacın kullanım periyodunu ifade eder.  

ILAC_PERIYOT_BIRIMI A() 
İlacın hangi periyot biriminde 

kullanılacağını ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “ILAC_PERIYOT_BIRIMI” 

alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Kurul etken madde bilgisinin ilk kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 

Kurul etken madde bilgisinin ilk 

kayıt edildiği zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KOD

U 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

İşlemi ekleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıtlı bilgilere ilişkin güncelleme işleminin 

yapıldığı zaman bilgisidir. 

 

GUNCELLEYEN_KULLANICI_

KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıtlı bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

İşlemi güncelleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_KURUL_HEKIM 
 

Oluşturma Tarihi : 08.07.2015 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü kurul hekimleri bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : DF2CA54005A0AC94F207E7B72FFC726D 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

KURUL_HEKIM_KODU A() 

Hastaya sağlık raporu veren kurulda bulunan 

hekim için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 

 

 

REFERANS_TABLO_ADI 
A() 

Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

HASTA_BASVURU_KODU A() 

Sağlık tesisine başvuran hastalar için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA_BASVURU 

görüntüsündeki 

HASTA_BASVURU_KODU 

bilgisidir. 

HASTA_KODU A() 

Sağlık tesisinde hasta bilgileri için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA görüntüsündeki 

HASTA_KODU bilgisidir. 

KURUL_RAPOR_KODU A() 

Hastaya sağlık raporu veren kurul için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_KURUL_RAPOR 

görüntüsündeki 

KURUL_RAPOR_KODU bilgisidir. 

HEKIM_KODU A() 

Sağlık tesisinde görevli hekim için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen kod 

bilgisidir. 

VEM_PERSONEL görüntüsündeki 

PERSONEL_KODU bilgisidir. 

MEDULA_BRANS_KODU A() 

Sağlık tesisinde bulunan klinik ve hekimler 

için MEDULA tarafından tanımlanmış branş 

kodu bilgisidir. 

 

SISTEM_KODU A() 

İnsan vücudunun sistemleri için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen kod 

bilgisidir. Örneğin endokrin sistemi, solunum 

sistemi vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “SISTEM_KODU” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. Örneğin 

endokrin sistemi, solunum sistemi vb. 

KURUL_SONUC A() Kurul hekiminin yazdığı sonuç bilgisidir.  

ENGELLILIK_ORANI 
Tam 

Sayı 

Sağlık tesisine başvuran kişi için belirlenen 

engellilik oranı bilgisidir. 
 

HEKIM_KURUL_GOREVI 
Tam 

Sayı 

Sağlık tesisinde, hekimin sağlık kurulundaki 

görev bilgisidir. Örneğin başkan, üye vb. 

Hekim kurul başkanı ise “1”, kurul 

başkanı değil ise “0” yazılmalıdır. 

HEKIM_SIRA_NUMARASI A() 
Sağlık kurulunda görevli hekimlerin sıra 

numarası bilgisidir. 
 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Kurul hekim bilgisinin ilk kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi ekleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin 

yapıldığı zaman bilgisidir. 
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GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi güncelleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_KURUL_RAPOR 
 

Oluşturma Tarihi : 08.07.2015 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü kurul raporları işlem bilgisini kapsar. 

Hash Bilgisi : F678B5C0AE3022F43DE117011D91FBE1 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

KURUL_RAPOR_KODU A() 

Hastaya sağlık raporu veren kurul için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 

Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının 

bilgisidir. 

 

KURUL_KODU A() 

Sağlık tesisinde düzenlenen sağlık 

kurulu tarafından verilen raporların 

tanım bilgileri için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_KURUL görüntüsündeki 

KURUL_KODU bilgisidir. 

HASTA_KODU A() 

Sağlık tesisinde hasta bilgileri için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA görüntüsündeki 

HASTA_KODU bilgisidir. 

HASTA_BASVURU_KODU A() 

Sağlık tesisine başvuran hastalar için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA_BASVURU 

görüntüsündeki 

HASTA_BASVURU_KODU 

bilgisidir. 

RAPOR_ADI A() 
Sağlık kurulu tarafından verilen raporlar 

için ad bilgisidir. 
 

RAPOR_ZAMANI 
Tarih

Saat 
Rapor zamanı bilgisidir.  

ACIKLAMA A() 

Sağlık tesisinde verilen hizmete, yapılan 

işleme, kullanılan malzemelere vb. 

ilişkin açıklama bilgisidir. 

 

RAPOR_KARAR_NUMARASI A() 
Sağlık kurulu tarafından verilen 

raporların karar numarası bilgisidir. 
 

RAPOR_SIRA_NUMARASI A() 

Sağlık tesisine başvuran hastaya verilen 

iş göremezlik raporu için MEDULA 

sistemi tarafından Sağlık Bilgi Yönetim 

Sistemine iletilen rapor sıra numarası 

bilgisidir. 

 

RAPOR_TAKIP_NUMARASI A() 

Sağlık tesisine başvuran hastaya verilen 

sağlık kurulu raporu için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından MEDULA 

sistemine iletilen rapor takip numarası 

bilgisidir. 

 

KURUL_RAPOR_NUMARASI A() 

Sağlık kurulu tarafından verilen raporlar 

için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından verilen rapor numarası 

bilgisidir. 

 

RAPOR_BASLAMA_TARIHI Tarih 
Sağlık tesisinde kişiye verilen raporun 

başlama tarihi bilgisidir. 
 

RAPOR_BITIS_TARIHI Tarih Raporun bitiş tarihi bilgisidir.  

LABORATUVAR_BULGU A() 

Sağlık tesisinde laboratuvarda yapılan 

tetkikler sonucunda elde edilen 

bulguların bilgisidir. 
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KURUL_RAPOR_MUAYENE_BUL

GUSU 
A() 

Sağlık tesisine kurul raporu almak için 

başvurmuş kişinin muayene bulguları 

bilgisidir. 

 

KURUL_TANI_BILGISI A() 

Sağlık tesisinde düzenlenen kurul 

raporlarında hasta için verilen tanı 

bilgisini ifade eder. 

 

KURUL_RAPOR_KARARI A() 

Sağlık tesisinde kişiye verilen kurul 

raporu için kurul tarafından verilen 

karar bilgisidir.  

 

KARAR_ICERIK_FORMATI A() 

Sağlık tesisinde kişiye verilen kurul 

raporunun içeriğinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi'ne kayıt edildiği dosya 

formatını ifade eder. Örneğin DOC, 

RTF, HTML vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“KARAR_ICERIK_FORMATI” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir 

Rapor içeriğinin hangi türde 

kaydedildiği bilgisidir. Örneğin DOC, 

RTF, HTML vb. 

MURACAAT_DURUMU 
Tam 

Sayı 

Sağlık tesisine rapor almak için gelen 

kişinin sağlık tesisine müracaatına 

ilişkin durum bilgisidir. 

Kişisel müracaat ise “0”, bir kurum 

yönlendirmesi ile müracaat edilmiş ise 

“1” yazılmalıdır. 

ENGELLILIK_ORANI 
Tam 

Sayı 

Sağlık tesisine başvuran kişi için 

belirlenen engellilik oranı bilgisidir. 
 

ILAC_RAPOR_DUZELTME_ACIKL

AMASI 
A() 

Sağlık tesisinde düzenlenen onaylanmış 

ilaç raporunda sonradan yapılan 

değişiklikler için yapılan açıklama 

bilgisidir. 

 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 

Kurul rapor bilgisinin ilk kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KODU A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıt edilen bilgilere ilişkin kayıt 

işlemini gerçekleştiren kullanıcı için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

İşlemi ekleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıtlı bilgilere ilişkin güncelleme 

işleminin yapıldığı zaman bilgisidir. 

 

GUNCELLEYEN_KULLANICI_KOD

U 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıtlı bilgilere ilişkin güncelleme 

işlemini gerçekleştiren kullanıcı için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

İşlemi güncelleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_KURUL_TESHIS 
 

Oluşturma Tarihi : 08.07.2015 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü kurul teşhis bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : 54BCA70F8E1B6A317E935D786C7619D2 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

KURUL_TESHIS_KODU A() 

Hasta için verilen sağlık raporunda kurul 

tarafından onaylanan teşhis bilgileri için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 

Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının 

bilgisidir. 

 

KURUL_RAPOR_KODU A() 

Hastaya sağlık raporu veren kurul için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_KURUL_RAPOR 

görüntüsündeki 

KURUL_RAPOR_KODU bilgisidir. 

ILAC_TESHIS_KODU A() 

Sağlık tesisinde tedavi alan hastaya 

düzenlenen rapordaki ilaçlar için MEDULA 

tarafından belirlenmiş ilaç teşhis kodu 

bilgisidir. 

 

TANI_KODU Dizi[] 

Sağlık tesisinde hastaya konulan tanı için 

ICD-10 kodlarından seçilen tanı kodu 

bilgisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “TANI_KODU” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir 

(ICD10 kodları yazılmalıdır). 

RAPOR_BASLAMA_TARIHI Tarih 
Sağlık tesisinde kişiye verilen raporun 

başlama tarihi bilgisidir. 
 

RAPOR_BITIS_TARIHI Tarih 

Sağlık tesisinde hekim tarafından kişiye 

konulan tanıya ait yazılan raporun bitiş tarihi 

bilgisidir.  

 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 

Kurul teşhis bilgisinin ilk kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KODU A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir 

İşlemi ekleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıtlı bilgilere ilişkin güncelleme işleminin 

yapıldığı zaman bilgisidir. 

 

GUNCELLEYEN_KULLANICI_K

ODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıtlı bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

İşlemi güncelleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_KURUM 
 

Oluşturma Tarihi : 08.07.2015 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü kurum bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : EC904E5A49750EC222BE2FC5EB20B0DD 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

KURUM_KODU A() 

Kişinin yararlandığı sağlık güvencesinin 

kurumuna ait bilgiler için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 

Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının 

bilgisidir. 

 

KURUM_ADI A() 
Kişinin yararlandığı sağlık güvencesinin 

kurumuna ait ad bilgisidir. 
 

HASTA_KURUM_TURU A() 

Hastanın sosyal güvencesinin bulunduğu 

kurumların gruplandırılma bilgisidir. 

Örneğin banka, fabrika, SGK vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “HASTA_KURUM_TURU” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin ÜYTE Merkezi, Dal Merkezi, 

Tıp Merkezi vb. 

DEVREDILEN_KURUM A() 

Sağlık tesisinde muayene olan kişi için 

MEDULA tarafından Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemine iletilen, kişinin sosyal 

güvencesine ait sosyal güvenlik kurum 

bilgisidir. 

 

SKRS_KURUM_KODU A() 

Sağlık Kodlama Referans Sunucusu 

(SKRS) kod sistemlerinde tanımlanan 

Kurum Kodu bilgisini ifade eder. Örneğin 

biyokimya servisi laboratuvarı, Sinop 

Gerze sağlık merkezi, Van sağlık meslek 

lisesi vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “KURUMLAR” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. Örneğin 

biyokimya servisi laboratuvarı, Sinop 

Gerze sağlık merkezi, Van sağlık 

meslek lisesi vb. 

KURUM_ADRESI A() 
Kişinin yararlandığı sağlık güvencesinin 

kurumuna ait adres bilgisidir. 
 

AYAKTAN_BUTCE_KODU A() 

Sağlık tesisine ayaktan tedavi için 

başvuran hastalara yapılan işlemlerin 

gelirini belirlemek için kullanılan Tek 

Düzen Muhasebe Sisteminde tanımlı kod 

bilgisidir. 

 

YATAN_BUTCE_KODU A() 

Sağlık tesisine yatarak tedavi için 

başvuran hastalara yapılan işlemlerin 

gelirini belirlemek için kullanılan tek 

düzen muhasebe sisteminde tanımlı kod 

bilgisidir. 

 

GUNUBIRLIK_BUTCE_KODU A() 

Sağlık tesisine günübirlik tedavi için 

başvuran hastalara yapılan işlemlerin 

gelirini belirlemek için kullanılan Tek 

Düzen Muhasebe Sisteminde tanımlı kod 

bilgisidir. 

 

AKTIFLIK_BILGISI 
Tam 

Sayı 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi veri 

tabanında bulunan bir kayıtın aktif olup 

olmadığına ilişkin bilgiyi ifade eder. 

Aktifse “1”, aktif değilse “0” 

yazılmalıdır. 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Kurum bilgisinin ilk kayıt edildiği zaman 

bilgisidir. 

Kurum bilgisinin ilk kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 
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EKLEYEN_KULLANICI_KODU A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıt edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

İşlemi ekleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıtlı bilgilere ilişkin güncelleme 

işleminin yapıldığı zaman bilgisidir. 

 

GUNCELLEYEN_KULLANICI_K

ODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıtlı bilgilere ilişkin güncelleme 

işlemini gerçekleştiren kullanıcı için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

İşlemi güncelleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_LOHUSA_IZLEM 

 

Oluşturma Tarihi : 22.10.2018 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü lohusaya ait izlem bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : 9B5C6892BA999095341A1F96A1FDFF41 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

LOHUSA_IZLEM_KODU A() 

Doğum yapmış kadınların izlem bilgileri 

için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 
 

REFERANS_TABLO_ADI A() 

Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının 

bilgisidir. 
 

HASTA_KODU A() 

Sağlık tesisinde hasta bilgileri için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA görüntüsündeki 

HASTA_KODU bilgisidir. 

HASTA_BASVURU_KODU A() 

Sağlık tesisine başvuran hastalar için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA_BASVURU 

görüntüsündeki 

HASTA_BASVURU_KODU 

bilgisidir. 

KACINCI_LOHUSA_IZLEM A() 
Lohusada kaçıncı izlemin yapıldığını 

ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“KACINCI_LOHUSA_IZLEM” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin 1. İzlem, 2. İzlem, 3. İzlem 

vb. 

IZLEMIN_YAPILDIGI_YER A() İzlemin yapıldığı kurum bilgisidir. 

Bebek veya çocuğun izleminin 

yapıldığı kurum bilgisidir. Referans 

kodlar tablosunda kod türü olarak 

“KURUMLAR” alanına karşılık gelen 

değer bilgisidir. Örneğin kayıt bir 

semt polikliniğinde yapılmışsa semt 

polikliniği bilgileri yazılmalıdır. 

DEMIR_LOJISTIGI_VE_DESTEG

I 
A() 

Gebelikte dışarıdan demir desteği; 

demirin uygulanmayacağı durumlar hariç, 

ayrım yapılmaksızın tüm gebelere 16. 

haftadan başlayarak 6 ay ve doğum sonu 

3 ay olmak üzere toplam 9 ay süre ile 

günlük 40 - 60 mg elementer demir 

verilerek demir desteği yapılmaktadır. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“DEMIR_LOJISTIGI_VE_DESTEGI

” alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. Örneğin yeni başlandı 

(reçete ile), yeni başlandı (ücretsiz 

verildi), devam ediliyor (elinde 

mevcut) vb. 

DVITAMINI_LOJISTIGI_VE_DE

STEGI  
A() 

Gebeler için; gebeliğin 12. haftasından 

başlanarak doğumdan sonra 6. ayın 

sonuna kadar yapılan D Vitamini 

proflaksisidir. Bebekler için; ilk 1 yaşta 

verilen D vitamini proflaksisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“DVITAMINI_LOJISTIGI_VE_DES

TEGI” alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. Örneğin yeni başlandı 

(reçete ile), yeni başlandı (ücretsiz 

verildi), devam ediliyor (elinde 

mevcut) vb. 

GEBELIK_SONLANMA_TARIHI Tarih 
Gebeliğin doğum veya başka sebepler ile 

sonlandığı tarih bilgisidir. 
 

POSTPARTUM_DEPRESYON A() 

EDINBURGH Postpartum Depresyon 

Ölçeği, doğum sonrası dönemdeki 

kadınlara uygulanır. Toplam 10 soru 

içermekte ve depresyonu ölçmektedir. 

Dörtlü Likert tipi ölçüm sağlamaktadır. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“POSTPARTUM_DEPRESYON” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 
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Örneğin 1-12 normal, 12 ve üstü bir 

üst basamağa sevk vb. 

UTERUS_INVOLUSYON A() 

Uterus involusyon takibinin yapılma 

durumuna ilişkin bilgidir. Örneğin uterus 

ınvolusyon takibi yapıldı ve uterus 

involusyon takibi yapılmadı vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “UTERUS_INVOLUSYON” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin uterus ınvolusyon takibi 

yapıldı ve uterus involusyon takibi 

yapılmadı vb. 
BILGI_ALINAN_KISI_AD_SOY

ADI 
A() 

Bilgi alınan kişinin ad ve soyadı 

bilgisidir. 
 

BILGI_ALINAN_KISI_TELEFON A() 
Bilgi alınan kişinin telefon numarası 

bilgisidir. 
 

KONJENITAL_ANOMALI_VAR

LIGI 
A() 

Kadının 22. gebelik haftası ve sonrasında 

veya 500 gram ve üzerinde konjenital 

anomalili (doğum öncesi dönemde ya da 

doğum sırasında ortaya çıkan nedenlere 

bağlı olan anatomik, biyokimyasal ve 

fonksiyonel bozukluğa sahip) bebek 

dünyaya getirip getirmediğini ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“KONJENITAL_ANOMALI_VARLI

GI” alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. Örneğin önceki 

gebeliklerden herhangi birinde yok, 

mevcut gebelikte var, önceki 

gebeliklerden herhangi birinde var, 

mevcut gebelikte yok vb. 

HEMOGLOBIN_DEGERI 
Gerçek

Sayı 
Kişinin hemoglobin değeri bilgisidir.  

KOMPLIKASYON_TANISI Dizi[] 

Herhangi bir müdahale (ameliyat, doğum 

vb.) sonrası oluşan karmaşık ve olumsuz 

klinik durumu ifade eden bilgidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “TANI_KODU” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir (ICD10 

kodları yazılmalıdır). 

SEYIR_TEHLIKE_ISARETI Dizi[] 

Gebelik/lohusalık seyrinde anne ve fetüs 

sağlığını olumsuz yönde etkileyen 

faktörlerin varlığını ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“SEYIR_TEHLIKE_ISARETI” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin ateş, şuur kaybı, diğer vb. 

KADIN_SAGLIGI_ISLEMLERI Dizi[] 

Gebelik öncesi, gebelik süresi ve gebelik 

sonrası dönemlerde kadın sağlığı 

açısından verilen hizmetleri ve yapılan 

işlemleri ifade eder. Bu hizmet ve 

işlemler danışmanlık, eğitim hizmetleri 

olabileceği gibi, tarama işlemleri de 

olabilir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“KADIN_SAGLIGI_ISLEMLERI” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin üreme sağlığı danışmanlığı, 

emzirme danışmanlığı, beslenme 

danışmanlığı vb. 

ACIKLAMA A() 

Sağlık tesisinde verilen hizmete, yapılan 

işleme, kullanılan malzemelere vb. ilişkin 

açıklama bilgisidir. 

Lohusa İzlem bilgileri için yapılan 

açıklama bilgisidir. 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih 

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 

Lohusa izlem bilgisinin ilk kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KODU A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıt edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

İşlemi ekleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih 

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıtlı bilgilere ilişkin güncelleme 

işleminin yapıldığı zaman bilgisidir. 
 

GUNCELLEYEN_KULLANICI_K 

ODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıtlı bilgilere ilişkin güncelleme 

işlemini gerçekleştiren kullanıcı için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

İşlemi güncelleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_MADDE_BAGIMLILIGI 
 

 

 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

MADDE_BAGIMLILIGI_KO

DU 
A() 

Sağlık tesisine başvuran hastalar için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 
 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı SBYS 

veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

HASTA_BASVURU_KODU A() 

Sağlık tesisinde hasta bilgileri için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_HASTA_BASVURU 

görüntüsündeki 

HASTA_BASVURU_KODU 

bilgisidir. 

BILGI_ALINAN_KAYNAK 
Tam 

Sayı 
Madde bağımlısı için bilgi alınan kişi bilgisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “BILGI_ALINAN_KAYNAK” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin hastanın kendisi ise “1”, 

hastanın yakını ise “2” yazılacaktır. 

DANISMA_TEDAVI_HIZME

T_DURUMU 

Tam 

Sayı 

Kişinin danışma/tedavi hizmet alma durumu 

bilgisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “DANISMA/TEDAVI 

HIZMET ALMA DURUMU” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. Örneğin 

önceden danışma/tedavi hizmeti almış 

ise “1”, önceden danışma/tedavi 

hizmeti almamış ise “2” yazılacaktır. 

DANISMA_TEDAVI_HIZME

T_ZAMANI 

Tarih

Saat 

Kişinin danışma/tedavi hizmet alma zaman 

bilgisidir. 
 

IKAME_TEDAVI_DURUMU 
Tam 

Sayı 

Kişinin ikame tedavisi görme durumu 

bilgisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“IKAME_TEDAVISI_GORME_DU

RUMU” alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. Örneğin Kişinin ikame 

tedavisi durumu var ise "1", yok ise "2" 

yazılacaktır. 

SON_IKAME_TEDAVI_ZAM

ANI 

Tarih

Saat 

Kişinin en son ikame tedavisi görme zaman 

bilgisidir. 
 

CEZAEVI_OYKUSU 
Tam 

Sayı 

Kişinin cezaevinde kalmış olma durumuna 

ilişkin bilgiyi ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “CEZAEVI_OYKUSU” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin Kişinin cezaevi öyküsü var ise 

"1", yok ise "2" yazılacaktır. 

SOSYAL_YARDIM_ALMA_

DURUMU 

Tam 

Sayı 
Kişinin sosyal yardım alma durumu bilgisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“SOSYAL_YARDIM_ALMA_DUR

UMU” alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. Örneğin Kişinin sosyal 

yardım alma durumu var ise "1", yok 

ise "2" yazılacaktır 

YASADIGI_BOLGE 
Tam 

Sayı 

Hastanın yaşam yerinin kırsal ve kentsel 

durumunu ifade eder. 

 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “YAŞADIGI_BOLGE” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. Örneğin 

kentsel ise "1", kırsal ise "2" 

yazılacaktır. 

Oluşturma Tarihi : 08.07.2015 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü sağlık tesisine başvuran hastanın madde bağımlılığı 

bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : DD1DF21854388493184B5F18A62BFBA0 
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YASAM_BICIMI A() 
Alkol veya madde kullanan hastanın nerede ve 

kimlerle birlikte yaşadığını ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “YAŞAM_BICIMI” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. Örneğin 

yalnız ve arkadaş ile birlikte vb. 

COCUKLARIYLA_YASAMA

_DURUMU 
A() Kişinin çocuklarıyla yaşama durumu bilgisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“COCUKLARIYLA_YASAM_DUR

UMU” alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. Örneğin çocuklarıyla birlikte 

yaşıyor,  çocuklarıyla birlikte 

yaşamıyor vb. 

ENJEKSIYON_ILE_MADDE_

KULLANIMI 
A() 

Kişinin enjeksiyon yolu ile madde kullanımına 

ilişkin bilgiyi ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“YASAMINDA_ENJEKSIYON_YO

LU_ILE_MADDE_KULLANIM_DU

RUMU” alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. Örneğin son 1 ayda 

enjeksiyon yolu ile madde kullanmış, 

yaşamında enjeksiyon yolu ile madde 

kullanımı olmuş vb. 

ENJEKSIYON_ILK_KULLAN

IM_YASI 
A() 

Madde bağımlısı olan kişinin enjeksiyon ile ilk 

defa madde kullandığı yaş bilgisidir. 
 

ENJEKTOR_PAYLASIM_DU

RUMU 
A() 

Enjeksiyon yolu ile madde kullanan hastanın 

enjektör paylaşımı durumunu ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“ENJEKTOR_PAYLASIM_DURUM

U” alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. Örneğin ömründe en az bir 

defa paylaşmış, son 1 ay içinde 

paylaşmış vb. 

ILK_ENJEKTOR_PAYLASIM

_YASI 
A() 

Madde bağımlısı olan kişinin ilk defa enjektör 

paylaştığı yaş bilgisidir 
 

HIV_TEST_YAPILMA_DURU

MU 
A() Kişinin HIV test yapılma durumu bilgisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“TEST_YAPILMA_DURUMU” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin ömründe en az bir defa test 

yapılmış, son 1 yıl hariç, son bir ay 

içinde en az bir defa test yapılmış vb. 

HCV_TEST_YAPILMA_DUR

UMU 
A() Kişinin HCV test yapılma durumu bilgisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“TEST_YAPILMA_DURUMU” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin ömründe en az bir defa test 

yapılmış, son 1 yıl hariç, son bir ay 

içinde en az bir defa test yapılmış vb. 

HBV_TEST_YAPILMA_DUR

UMU 
A() Kişinin HBV test yapılma durumu bilgisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“TEST_YAPILMA_DURUMU” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin ömründe en az bir defa test 

yapılmış, son 1 yıl hariç, son bir ay 

içinde en az bir defa test yapılmış vb. 

GORUSME_SONUCU A() 

Sağlık hizmeti alan kişiye tedavi/danışmanlık 

hizmetinin sonucunda hangi hizmetin verildiği 

bilgisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “TEDAVI_SONUCU” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. Örneğin 

haliyle, tedavi terk, ölüm vb. 

GONDEREN_BIRIM A() 
Hastanın tedavi merkezine kim tarafından 

gönderildiğini ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “GONDEREN_BIRIM” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. Örneğin 

ailesi/arkadaşı, sosyal servis vb. 
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YASAM_ORTAMI 
Tam 

Sayı 

Uyuşturucu madde kullanan kişinin ikametinin 

sabit olup olmadığı bilgisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “YASAM_ORTAMI” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. Örneğin 

sabit konaklama ise “1” sabit olmayan 

konaklama ise “2” yazılacaktır. 

BULASICI_HASTALIK_DUR

UMU 
A() 

Madde kullanan hastanın madde kullanımı ile 

birlikte sık görülen bulaşıcı hastalıkların (HIV, 

HCV, HBV, Tüberküloz vb.) durumunu ifade 

eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“BULASICI_HASTALIK_DURUMU

” alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin HBV negatif, HCV negatif vb. 

BASLANAN_TEDAVI_TIPI_

BILGISI 
A() 

Sağlık hizmeti alan kişiye ne tür tedavi 

başlandığı bilgisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“UYGULANAN_TEDAVI_TURU” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin ikame tedavisi, diğer medikal 

vb. 

BIRINCIL_KULLANILAN_ES

AS_MADDE 
A() 

Madde bağımlısı olan kişinin en çok kullandığı 

esas madde bilgisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “KULLANILAN MADDE” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin sigara, alkol, eroin vb. 

KULLANILAN_DIGER_MAD

DE 
Dizi[] 

Kişinin bağımlısı olduğu madde dışında 

kullandığı diğer madde bilgisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “KULLANILAN MADDE” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin sigara, alkol vb. 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Madde bağımlılığı bilgisinin ilk kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi ekleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin yapıldığı 

zaman bilgisidir. 
 

GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi güncelleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_MEDULA_TAKIP 
 

Oluşturma Tarihi : 08.07.2015 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü MEDULA sistemine gönderilen bilgileri kapsar. 

Hash Bilgisi : 9032B5D797377D617E5A55AD419495CC 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

MEDULA_TAKIP_KODU A() 

Sağlık tesisinde tedavi gören hasta için, 

çeşitli kriterlere göre MEDULA 

tarafından Sağlık Bilgi Yönetim 

Sistemine iletilmiş kod bilgisidir 

 

REFERANS_TABLO_ADI 

 
A() 

Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının 

bilgisidir. 

 

HASTA_BASVURU_KODU A() 

Sağlık tesisine başvuran hastalar için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA_BASVURU 

görüntüsündeki 

HASTA_BASVURU_KODU 

bilgisidir. 

HASTA_KODU A() 

Sağlık tesisinde hasta bilgileri için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA görüntüsündeki 

HASTA_KODU bilgisidir. 

SGK_TAKIP_NUMARASI A() 

Sağlık tesisine gelen hasta için MEDULA 

sisteminden Sağlık Bilgi Yönetim 

Sistemine iletilen takip numarasını ifade 

eder. 

 

SGK_ILKTAKIP_NUMARASI A() 

Sağlık tesisine gelen hasta için MEDULA 

sisteminden Sağlık Bilgi Yönetim 

Sistemine iletilen takip numarasını ifade 

eder. 

 

MEDULA_TESIS_KODU A() 

 

Sağlık tesisi için MEDULA tarafından 

tanımlanmış numara bilgisidir. 

 

 

MEDULA_BRANS_KODU A() 

Sağlık tesisinde bulunan klinik ve 

hekimler için MEDULA tarafından 

tanımlanmış branş kodu bilgisidir. 

 

PROVIZYON_TURU A() 

Sağlık tesisine başvuran hastanın 

başvurusu için MEDULA sistemine 

iletilen provizyon türü bilgisidir. Örneğin 

acil, adli vaka, iş kazası vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “PROVIZYON_TURU” 

alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. Örneğin acil, adli vaka, iş 

kazası vb. 

PROVIZYON_TARIHI Tarih 

Sağlık tesisine başvuran hastanın 

başvurusu için MEDULA sistemine 

iletilen provizyon tarihi bilgisidir. 

 

TC_KIMLIK_NUMARASI A() Kişiyi niteleyen eşsiz numaradır.  

CINSIYET A() 

 

Kişinin cinsiyetini ifade eder. 

 

 

MEDULA_TUTARI 
Gerçek 

Sayı 

 

Sağlık tesisinde tedavi gören hastaya 

yapılan işlem için MEDULA sisteminin 

ödeme yapacağı tutar bilgisidir. 
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FATURA_TESLIM_NUMARASI A() 

Sağlık tesisi tarafından hasta için kesilen 

faturanın MEDULA’ya gönderildikten 

sonra, MEDULA tarafından faturanın 

teslim alındığına ilişkin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi'ne iletilen numara 

bilgisidir. 

 

FATURA_TESLIM_TARIHI Tarih 

Sağlık tesisi tarafından hasta için kesilen 

faturanın web servis aracılığı ile 

MEDULA’ya iletildiği tarih bilgisidir. 

 

TEDAVI_TURU A() 

Hastaya uygulanan tedavinin ayaktan, 

günübirlik, yatan vb. olduğunu belirten 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tedavi türü bilgisidir. 

Referans kodlar tablosu 

“TEDAVI_TURU” alanına karşılık 

gelen değer bilgisidir. Örneğin, 

ayaktan, günübirlik, yatan vb. 

SIGORTALI_TURU A() 

Sağlık tesisine gelen hastanın emekli, 

çalışan vb. durumlarını belirten bilgiyi 

ifade eder. 

 

DEVREDILEN_KURUM A() 

Sağlık tesisinde muayene olan kişi için 

MEDULA tarafından Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemine iletilen, kişinin sosyal 

güvencesine ait sosyal güvenlik kurum 

bilgisidir. 

 

SONUC_KODU A() 

Sağlık tesisinde hasta için yapılan tüm 

işlemler için MEDULA'dan Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemine iletilen sonuç kodu 

bilgisidir. 

 

SONUC_MESAJI A() 

Sağlık tesisinde hasta için yapılan tüm 

işlemler için MEDULA'dan Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemine iletilen sonuç mesajı 

bilgisidir. 

 

TAKIP_TIPI A() 

Sağlık tesisinde tedavi gören hasta için 

normal, eşlik eden hastalık, uzayan yatış, 

yoğun bakım gibi işlemlerin 

faturalandırılması için kullanılan alan 

bilgisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “TAKIP_TIPI” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. 

BASVURU_NUMARASI A() 

Sağlık tesisine başvuran kişi için 

MEDULA sisteminden Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi'ne iletilen başvuru 

numarası bilgisidir. 

 

TEDAVI_TIPI A() 

 

Hastaya uygulanan tedavinin normal, diş 

tedavisi, analık hali vb. olduğunu belirten 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tedavi tipi bilgisidir. 

 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “TEDAVI_TIPI” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin normal, diş tedavisi, analık 

hali vb. 

TEDAVI_SEKLI A() 

Sağlık tesisindeki hastaya uygulanan 

tedaviye ilişkin bilgiyi ifade eder. 

Örneğin farmakoterapi, psiko-sosyal 

destek, yatarak vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “TEDAVI_SEKLI” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. 
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Örneğin farmakoterapi, psiko-sosyal 

destek, yatarak vb. 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 

Medula takip bilgisinin ilk kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KODU A() 

 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıt edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

 

İşlemi ekleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıtlı bilgilere ilişkin güncelleme 

işleminin yapıldığı zaman bilgisidir. 

 

GUNCELLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıtlı bilgilere ilişkin güncelleme 

işlemini gerçekleştiren kullanıcı için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

İşlemi güncelleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_NOBETCI_PERSONEL_BILGISI 

 

Oluşturma Tarihi : 22.10.2018 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü nöbetçi personel bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : CA1CF41A8999FAC0BA328B16A780B4A7 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

NOBETCI_PERSONEL_BILGISI_

KODU 

 

A() 

Sağlık tesisinde nöbetçi personelin bilgileri 

için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 
 

REFERANS_TABLO_ADI A() 

Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının 

bilgisidir. 
 

SKRS_KURUM_KODU A() 

Sağlık Kodlama Referans Sunucusu 

(SKRS) kod sistemlerinde tanımlanan 

Kurum Kodu bilgisini ifade eder. Örneğin 

biyokimya servisi laboratuvarı, Sinop 

Gerze sağlık merkezi, Van sağlık meslek 

lisesi vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “KURUMLAR” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir.  

PERSONEL_TC_KIMLIK_NUMA

RASI 
A() 

Personele ait Türkiye Cumhuriyeti Kimlik 

Numarası bilgisidir. 
 

KLINIK_KODU A() 

Sağlık tesisinde bulunan kliniklerin Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

gruplandırılması için tanımlanmış kod 

bilgisini ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “KLİNİKLER” alanına karşılık 

gelen değer bilgisidir. 

GOREV_TURU A() 

Sağlık tesisinde görevli personelin yaptığı 

görev için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından belirlenen kod bilgisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “GOREV_TURU” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin;  nöbet ve icap  

PERSONEL_GOREV_KODU  
Sağlık tesisinde görevli personel için 

görevini tanımlayan kod bilgisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“PERSONEL_GOREV_KODU” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin Başhekim, Başhekim 

Yardımcısı vb. 

NOBET_BASLANGIC_TARIHI  
Sağlık tesisinde görevli personelin nöbette 

başlama tarihi bilgisidir. 
 

NOBET_BITIS_TARIHI  
Sağlık tesisinde görevli personelin 

nöbetinin bitiş tarihi bilgisidir. 
 

TELEFON_NUMARASI A() Telefon numarası bilgisini ifade eder.  

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 

Nöbetçi personel bilgisinin ilk kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KODU A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıt edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

İşlemi ekleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıtlı bilgilere ilişkin güncelleme 

işleminin yapıldığı zaman bilgisidir. 
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GUNCELLEYEN_KULLANICI_K

ODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıtlı bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

İşlemi güncelleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_OBEZITE_IZLEM 

 

Oluşturma Tarihi : 22.10.2018 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü hastanın obezite takip bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : 89A3E0D867FDB114F8E24F792D14AC6F 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

OBEZITE_IZLEM_KODU 

 
A() 

Sağlık tesisinde muayene olan hastaların 

obezite izlem bilgileri için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 

Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının 

bilgisidir. 
 

HASTA_KODU A() 

Sağlık tesisinde hasta bilgileri için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA görüntüsündeki 

HASTA_KODU bilgisidir. 

HASTA_BASVURU_KODU A() 

Sağlık tesisine başvuran hastalar için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA_BASVURU 

görüntüsündeki 

HASTA_BASVURU_KODU 

bilgisidir. 

DIYET_TIBBI_BESLENME_TED

AVISI 
A() 

Hastalara diyetisyen tarafından verilen 

diyet programının varlığını ve hastanın 

uyum durumunu ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“DIYET_TIBBI_BESLENME_TEDA

VISI” alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. Örneğin hasta diyetine 

uyuyor, hasta diyetine uymuyor, 

karbonhidrat sayımı vb. 

ILK_TANI_TARIHI Tarih 

Hastaya izlem ve tedavi uygulanacak olan 

hastalık (diyabetis mellitus, kanser, HIV ve 

diğer cinsel yolla bulasan hastalıklar vb.) 

için tanının ilk defa konulduğu tarihi ifade 

eder. 

 

MORBIT_OBEZ_LENFATIK_OD

EM 
A() 

Morbid obez tanısı olan (BKI 40 kg/m2 ve 

üstü) hastalarda lenfatik ödem olup 

olmadığını ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“MORBIT_OBEZ_HASTA_LENFA

TIK_ODEM_VARLIGI” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. Örneğin 

var, yok vb. 

OBEZITE_ILAC_TEDAVISI A() 

 

Diyet (tıbbi beslenme) ve egzersizi içeren 

davranış tedavisine yanıt alınamayan 

hastalar için diyet (tıbbi beslenme) ve 

egzersiz tedavileri ile birlikte 

gerçekleştirilen bir tedavi şeklidir. 

 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“OBEZITE_ILAC_TEDAVISI” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin var, yok vb. 

PSIKOLOJIK_TEDAVI A() 

Obezite ve diyabet ile ilişkili tutum ve 

davranışlara yönelik farkındalığın bilişsel-

davranışçı müdahaleler aracılığıyla 

arttırılmasını ve değişim yönünde harekete 

geçirilmesini; tedaviye katılımı engelleyen 

duygusal güçlüklerle başa çıkma 

becerilerinin kazandırılmasını; obez ve 

diyabetli kişiler ve aileleri için yaşam 

güçlükleriyle baş etmeye yönelik etkileşim 

ve destek gruplarının oluşturulması ve 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “PSIKOLOJIK_TEDAVI” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin var, yok vb. 
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yönetilmesini; öfke kontrolü, stresle başa 

çıkma gibi bireysel ihtiyaçları karşılayacak 

bireysel ya da grup tedavi paketlerinin 

uygulanmasını içeren bir tedavi şeklidir. 

Örneğin var, yok vb. 

BIRLIKTE_GORULEN_EK_HAS

TALIK 
Dizi[] 

 

Hastaya konulan tanıya eşlik eden 

hastalıklardır. 

 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “TANI_KODU” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir (ICD10 

kodları yazılmalıdır). 

EGZERSIZ A() 

 

Hastanın günlük fiziksel aktivite düzeyini 

ifade eder. 

 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “EGZERSIZ” alanına karşılık 

gelen değer bilgisidir. Örneğin 

belirtilmedi, yetersiz, az egzersiz, çok 

egzersiz vb. 

ACIKLAMA A() 

 

Sağlık tesisinde verilen hizmete, yapılan 

işleme, kullanılan malzemelere vb. ilişkin 

açıklama bilgisidir. 

 

 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 

Obezite izlem bilgisinin ilk kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KODU A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıt edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

İşlemi ekleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıtlı bilgilere ilişkin güncelleme 

işleminin yapıldığı zaman bilgisidir. 

 

 

GUNCELLEYEN_KULLANICI_K

ODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıtlı bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

İşlemi güncelleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_ODA 

 

Oluşturma Tarihi : 08.07.2015 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü sağlık tesisinde bulunan oda bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : C5BB8A601C6D9AF178A8D96AB6AE6C50 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

ODA_KODU A() 

 

Sağlık tesisinde bulunan oda için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı SBYS 

veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

ODA_ADI A() 

 

Sağlık tesisinde bulunan oda adı bilgisidir. 

 

 

BIRIM_KODU A() 

Sağlık tesisinde bulunan bölümler için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

 

VEM_BIRIM görüntüsündeki 

BIRIM_KODU bilgisidir. 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Oda bilgisinin ilk kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

 

İşlemi ekleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI 

görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin yapıldığı 

zaman bilgisidir. 

 

 

GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi güncelleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI 

görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_OPTIK_RECETE 
 

Oluşturma Tarihi : 22.10.2018 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü optik reçete bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : C0FC0138B0E9C1B29CCCD55CE0926131 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

OPTIK_RECETE_KODU A() 

 

Optik reçete bilgisi için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 

Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının 

bilgisidir. 

 

HASTA_BASVURU_KODU A() 

Sağlık tesisine başvuran hastalar için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA_BASVURU 

görüntüsündeki 

HASTA_BASVURU_KODU 

bilgisidir. 

HASTA_KODU A() 

Sağlık tesisinde hasta bilgileri için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA görüntüsündeki 

HASTA_KODU bilgisidir. 

GOZLUK_RECETE_TIPI A() 
Reçete edilen gözlük için normal, 

teleskopik, lens vb. tip bilgisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “GOZLUK_RECETE_TIPI” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin normal, teleskopik, lens vb. 

HEKIM_KODU A() 

 

Sağlık tesisinde görevli hekim için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

kod bilgisidir. 

 

VEM_PERSONEL görüntüsündeki 

PERSONEL_KODU bilgisidir. 

RECETE_ZAMANI Tarih

Saat 
Reçetenin yazıldığı zaman bilgisidir.  

GOZLUK_TURU A() 

Kişinin kullandığı ya da kişiye reçete edilen 

gözlüğün türünü ifade eder. Örneğin yakın, 

uzak vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “GOZLUK_TURU” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. Örneğin 

yakın, uzak vb. 

SAG_CAM_TIPI A() 

 

Gözlüğün sağ camının hangi tipte olduğunu 

ifade eder. Örneğin düz, organik, bifocal 

vb. 

 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “SAG_CAM_TIPI” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. Örneğin 

düz, organik, bifocal vb. 

SAG_CAM_RENGI A() 
Gözlüğün sağ camının renk bilgisini ifade 

eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “SAG_CAM_RENGI” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. Örneğin 

colormatik, beyaz vb. 

SAG_CAM_SFERIK A() 
Gözlüğün sağ camının sferik değer bilgisini 

ifade eder. 
 

SAG_CAM_SILINDIRIK A() 
Gözlüğün sağ camının silindirik değer 

bilgisini ifade eder. 
 

SAG_CAM_AKS A() 

 

Gözlüğün sağ camındaki astigmat açısının 

(Aks) değer bilgisini ifade eder. 
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SOL_CAM_TIPI A() 

Gözlüğün sol camının hangi tipte olduğunu 

ifade eder. Örneğin düz, organik, bifocal 

vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “SOL_CAM_TIPI” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. Örneğin 

düz, organik, bifocal vb. 

SOL_CAM_RENGI A() 
Gözlüğün sol camının renk bilgisini ifade 

eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “SOL_CAM_RENGI” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. Örneğin 

colormatik, beyaz vb. 

SOL_CAM_SFERIK A() 
Gözlüğün sol camının sferik değer bilgisini 

ifade eder.  

SOL_CAM_SILINDIRIK A() 

 

Gözlüğün sol camının silindirik değer 

bilgisini ifade eder. 

 

 

SOL_CAM_AKS A() 
Gözlüğün sol camındaki astigmat açısının 

(Aks) değer bilgisini ifade eder.  

SAG_LENS_CAM_SFERIK A() 
Sağ lensin cam sferik değer bilgisini ifade 

eder.  

SAG_LENS_CAM_SILINDIRIK A() 
Sağ lensin cam silindirik değer bilgisini 

ifade eder.  

SAG_LENS_CAM_CAP A() 

 

Sağ lensin cam çap değer bilgisini ifade 

eder. 

 

 

SAG_LENS_CAM_EGIM A() 
Sağ lensin cam eğim değer bilgisini ifade 

eder.  

SAG_LENS_CAM_AKS A() 

 

Sağ lensin cam astigmat açısının (Aks) 

değer bilgisini ifade eder. 

 

 

SOL_LENS_CAM_SFERIK A() Sol lens cam sferik değer bilgisidir.  

SOL_LENS_CAM_SILINDIRIK A() 
Sol lensin cam silindirik değer bilgisini 

ifade eder. 
 

SOL_LENS_CAM_CAP A() 

 

Sol lensin cam çap değer bilgisini ifade 

eder. 

 

 

SOL_LENS_CAM_EGIM A() 
Sol lensin cam eğim değer bilgisini ifade 

eder. 
 

SOL_LENS_CAM_AKS A() 
Sol lensin cam astigmat açısının (Aks) 

değer bilgisini ifade eder. 
 

SAG_KERATAKONUS_CAM

_SFERIK A() 
Gözlüğün sağ camının keratakonus cam 

sferik bilgisini ifade eder. 
 

SAG_KERATAKONUS_CAM

_SILINDIR A() 
Gözlüğün sağ camının keratakonus cam 

silindirik bilgisini ifade eder. 
 

SAG_KERATAKONUS_CAM

_CAP A() 
Gözlüğün sağ camının keratakonus cam çap 

bilgisini ifade eder. 
 

SAG_KERATAKONUS_CAM

_EGIM A() 
Gözlüğün sağ camının keratakonus cam 

eğim bilgisini ifade eder. 
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SAG_KERATAKONUS_CAM

_AKS A() 

Gözlüğün sağ camının keratakonus 

astigmat açısının (Aks) değer bilgisini ifade 

eder. 

 

SOL_KERATAKONUS_CAM

_SFERIK A() 
Gözlüğün sol camının keratakonus cam 

sferik bilgisini ifade eder. 
 

SOL_KERATAKONUS_CAM

_SILINDIR A() 
Gözlüğün sol camının keratakonus cam 

silindirik bilgisini ifade eder. 
 

SOL_KERATAKONUS_CAM

_CAP A() 
Gözlüğün sol camının keratakonus cam çap 

bilgisini ifade eder. 

 

 

 

SOL_KERATAKONUS_CAM

_EGIM A() 
Gözlüğün sol camının keratakonus cam 

eğim bilgisini ifade eder. 
 

SOL_KERATAKONUS_CAM

_AKS A() 
Gözlüğün sol camının keratakonus astigmat 

açısının (Aks) değer bilgisini ifade eder. 
 

TELESKOPIK_GOZLUK_TIPI A() 
Teleskopik gözlük tipi değer bilgisidir. 

Örneğin tek, çift, tek karekod vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“TELESKOPIK_GOZLUK_TIPI” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin tek, çift, tek karekod vb. 

TELESKOPIK_GOZLUK_TU

RU A() 

 

Teleskopik gözlük türü değer bilgisidir. 

Örneğin uzak-daimi, yakın vb. 

 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“TELESKOPIK_GOZLUK_TURU” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin uzak-daimi, yakın vb. 

TELESKOPIK_SAG_CAM Tam 

Sayı 

Sağlık tesisinde düzenlenen gözlük 

reçetesinin sağ camında teleskobik 

özelliğine ait bilgiyi ifade eder. 

Teleskopik sağ cam bilgisidir. Gözlük 

reçetesinin sağ camında teleskopik 

özelliği varsa “1”, yoksa “0” 

yazılmalıdır. 

TELESKOPIK_SOL_CAM Tam 

Sayı 

Sağlık tesisinde düzenlenen gözlük 

reçetesinin sol camında teleskobik 

özelliğine ait bilgiyi ifade eder. 

Teleskopik sol cam bilgisidir. Gözlük 

reçetesinin sol camında teleskopik 

özelliği varsa “1”, yoksa “0” 

yazılmalıdır. 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 

 

Optik reçete bilgisinin ilk kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıt edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

İşlemi ekleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıtlı bilgilere ilişkin güncelleme 

işleminin yapıldığı zaman bilgisidir. 

 

GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıtlı bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

İşlemi güncelleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_ORTODONTI_ICON_SKOR 

 

Oluşturma Tarihi : 22.10.2018 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü ortodonti icon skoru formu bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : ED90123BE986278A7E31B464FD40AD7F 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

ORTODONTI_ICON_SKOR_

KODU 
A() 

Ortodonti Icon Skor bilgisi için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

HASTA_KODU A() 

Sağlık tesisinde hasta bilgileri için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA görüntüsündeki 

HASTA_KODU bilgisidir. 

HASTA_BASVURU_KODU A() 

Sağlık tesisine başvuran hastalar için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA_BASVURU 

görüntüsündeki 

HASTA_BASVURU_KODU 

bilgisidir. 

OIS_DEGERLENDIRME_ZA

MANI 

Tarih

Saat 

 

Diş tedavisi yapılan hastalar için Ortodonti 

Icon Skor (OIS) formunun değerlendirildiği 

zaman bilgisidir. 

 

 

OIS_ESTETIK_BOZUKLUK_

BILGISI 

Gerçek 

Sayı 

Hastanın dişlerindeki estetik bozukluğun 

Ortodonti Icon Skor (OIS) standartlarına göre 

belirlenmiş bozukluk derecesinin bilgisidir. 

 

OIS_ESTETIK_PUAN_KATS

AYISI 

Gerçek 

Sayı 

Ortodonti Icon Skor (OIS) standartlarına göre 

belirlenmiş estetik puanının hesaplanması 

için gerekli olan estetik katsayısı bilgisidir. 

 

OIS_ESTETIK_PUANI 
Gerçek 

Sayı 

Ortodonti Icon Skor (OIS) standartlarına göre 

belirlenmiş estetik bozukluk derecesinin 

estetik katsayısının çarpımıyla bulunan 

estetik puanını bilgisidir. 

 

UST_DIS_ARKA_CAPRASIK

LIK 

Gerçek 

Sayı 

 

Üst çene dişlerindeki çapraşıklığın 

derecesinin bilgisidir.  
 

UST_ARKA_CAPRASIKLIK_

KATSAYISI 

Gerçek 

Sayı 

 

Üst çene dişlerindeki çapraşıklık puanının 

hesaplanması için gerekli olan katsayı 

bilgisidir. 

 

 

UST_ARKA_CAPRASIKLIK_

PUANI 

Gerçek 

Sayı 

Üst çapraşıklık derecesi ile katsayısının 

çarpımı ile hesaplanan puan bilgisidir.  

UST_DIS_ARKA_BOSLUK 
Gerçek 

Sayı 

Üst çene dişlerindeki boşluk derecesinin 

bilgisidir. 
 

UST_ARKA_BOSLUK_KATS

AYISI 

Gerçek 

Sayı 

Üst çene dişlerindeki boşluk puanının 

hesaplanması için gerekli olan katsayı 

bilgisidir. 
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UST_ARKA_BOSLUK_PUAN

I 

Gerçek 

Sayı 

Üst çene dişlerindeki boşluk derecesi ve 

katsayısının çarpımı ile hesaplanan puan 

bilgisidir. 

 

DIS_CAPRAZLIK_DURUMU 
Tam 

Sayı 

 

Kişinin dişlerinde çaprazlık olup olmadığı 

bilgisidir. 

 

Dişlerde çaprazlık olup olmadığı 

bilgisidir. Çaprazlık varsa “1”, 

çaprazlık yoksa “0” yazılmalıdır. 

DIS_CAPRAZLIK_KATSAYI

SI 

Gerçek 

Sayı 

Ortodonti Icon Skorlamasında kullanılan 

çaprazlık puanının hesaplanması için gerekli 

katsayı bilgisidir. 

 

DIS_CAPRAZLIK_PUANI 
Gerçek 

Sayı 

Ortodonti Icon Skorlaması için dişlerde 

çaprazlık katsayısı kullanılarak hesaplanan 

puan bilgisidir. 

 

ON_ACIK_KAPANIS 
Gerçek 

Sayı 

Kişinin dişlerinde, ön açık kapanış bozukluğu 

için milimetre cinsinden derece bilgisidir. 
 

ON_ACIK_KAPANIS_KATSA

YISI 

Gerçek 

Sayı 

Kişinin dişlerinde, ön açık kapanış puanının 

hesaplanması için katsayı bilgisidir. 
 

ON_ACIK_KAPANIS_PUANI 
Gerçek 

Sayı 

Kişinin dişlerinde, ön açık kapanış katsayısı 

ve ön açık kapanış derecesinin çarpımıyla 

bulunan puan bilgisidir. 

 

ON_DERIN_KAPANIS 
Gerçek 

Sayı 

Kişinin dişlerinde, ön derin kapanış 

bozukluğu için milimetre cinsinden derece 

bilgisidir. 

 

ON_DERIN_KAPANIS_KATS

AYISI 

Gerçek 

Sayı 

Kişinin dişlerinde, ön derin kapanış puanının 

hesaplanması için katsayı bilgisidir. 
 

ON_DERIN_KAPANIS_PUAN

I 

Gerçek 

Sayı 

Kişinin dişlerinde, ön derin kapanış katsayısı 

ve ön derin kapanış derecesinin çarpımıyla 

bulunan puan bilgisidir. 

 

BUKKAL_BOLGE_SAG 
Gerçek 

Sayı 

Sağ bukkal (yanak) bölgesinde bulunan 

dişlerin ön-arka yön ilişki derecesi bilgisidir. 
 

BUKKAL_BOLGE_SAG_KAT

SAYISI 

Gerçek 

Sayı 

Sağ bukkal (yanak) bölge puanının 

hesaplanması için gerekli katsayı bilgisidir. 
 

BUKKAL_BOLGE_SAG_PUA

NI 

Gerçek 

Sayı 
Sağ bukkal (yanak) bölge puanı bilgisidir.   

BUKKAL_BOLGE_SOL 
Gerçek 

Sayı 

Sol bukkal (yanak) bölgesinde bulunan 

dişlerin ön-arka yön ilişki derecesi bilgisidir. 
 

BUKKAL_BOLGE_SOL_KAT

SAYISI 

Gerçek 

Sayı 

Sol bukkal (yanak) bölge puanının 

hesaplanması için gerekli katsayı bilgisidir. 
 

BUKKAL_BOLGE_SOL_PUA

NI 

Gerçek 

Sayı 
Sol bukkal (yanak) bölge puanı bilgisidir.  

BUKKAL_TOPLAM_PUANI 
Gerçek 

Sayı 

Bukkal (yanak) bölge sağ ve sol puanlarının 

toplanarak elde edildiği toplam bukkal puanı 

bilgisidir. 

 

TOPLAM_ICON_SKOR_PUA

NI 

Gerçek 

Sayı 

Ortodonti için tüm kriterlerin puanlarının 

toplandığı toplam puan bilgisidir. 
 

OIS_DEGERLENDIREN_1_H

EKIM_KODU 
A() 

Diş tedavisi yapılan hastalar için Ortodonti 

Icon Skoru (OIS) form bilgilerini 

değerlendiren hekim için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

Değerlendiren hekimin 

VEM_PERSONEL görüntüsündeki 

PERSONEL_KODU bilgisidir. 

OIS_DEGERLENDIREN_2_H

EKIM_KODU 
A() 

Diş tedavisi yapılan hastalar için Ortodonti 

Icon Skoru (OIS) form bilgilerini 

değerlendiren hekim için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

Değerlendiren hekimin 

VEM_PERSONEL görüntüsündeki 

PERSONEL_KODU bilgisidir. 

OIS_DEGERLENDIREN_3_H

EKIM_KODU 
A() 

Diş tedavisi yapılan hastalar için Ortodonti 

Icon Skoru (OIS) form bilgilerini 

değerlendiren hekim için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

Değerlendiren hekimin 

VEM_PERSONEL görüntüsündeki 

PERSONEL_KODU bilgisidir. 
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ACIKLAMA A() 

 

Sağlık tesisinde verilen hizmete, yapılan 

işleme, kullanılan malzemelere vb. ilişkin 

açıklama bilgisidir. 

 

 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

 Icon skoru bilgisinin ilk kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi ekleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin 

yapıldığı zaman bilgisidir. 

 

 

GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi güncelleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_PATOLOJI 
 

Oluşturma Tarihi : 08.07.2015 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü tüm tıbbi patoloji tetkik işlemlerine ait tetkik bilgilerini 

ve sonuç raporlarını kapsar. 

Hash Bilgisi : 22D00197FA0C985C9E35264D6224F4AC 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

PATOLOJI_KODU A() 

Patoloji tetkikleri için Sağlık Bilgi Yönetim 

Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

HASTA_KODU A() 

Sağlık tesisinde hasta bilgileri için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA görüntüsündeki 

HASTA_KODU bilgisidir. 

HASTA_BASVURU_KODU A() 

Sağlık tesisine başvuran hastalar için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA_BASVURU 

görüntüsündeki 

HASTA_BASVURU_KODU 

bilgisidir. 

PATOLOJI_RAPOR_TURU A() 

 

Patoloji biriminde hastaya yazılan rapor için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

tanımlanan tür bilgisidir. Örneğin histoloji, 

otopsi materyali, sitoloji vb. 

 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“PATOLOJI_RAPOR_TURU” 

alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. Örneğin histoloji, otopsi 

materyali, sitoloji vb. 

DOKUNUN_TEMEL_OZELLI

GI 
A() 

Patoloji için hastadan alınan numunenin 

alındığı dokunun temel özellik bilgisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“NUMUNENIN_ALINDIGI_DOK

UNUN_TEMEL_OZELLIGI” 

alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. Örneğin histoloji primer, 

otopsi materyali vb. 

NUMUNE_ALINMA_SEKLI A() 

Sağlık tesisinde kişiden alınan numunenin 

nasıl alındığına ilişkin bilgiyi ifade eder. 

Örneğin biyopsi, frozen, ince iğne biyopsisi 

vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“NUMUNE_ALINMA_SEKLI” 

alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. Örneğin biyopsi, frozen, 

ince iğne biyopsisi vb. 

PATOLOJI_PREPARATI_DU

RUMU 
A() 

Patoloji tetkiki için alınan preparatın durum 

bilgidir. Örneğin materyal yeterli, materyal 

yetersiz vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“PATOLOJI_PREPARATI_DURU

MU” alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. Örneğin materyal yeterli, 

materyal yetersiz vb. 

PATOLOJI_DEFTER_NUMA

RASI 
A() 

Sağlık tesisindeki patoloji biriminde hasta 

bilgilerinin olduğu defter numarası bilgisidir. 
 

TETKIK_NUMUNE_KODU A() 

Sağlık tesisinde yapılan tetkiklerde kullanılan 

numuneler için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_TETKIK_NUMUNE 

görüntüsündeki 

TETKIK_NUMUNE_KODU 

bilgisidir. 
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PATOLOJI_MATERYALI A() 

 

Sağlık tesisinde incelenmek için hastadan 

alınan numunenin materyal bilgisidir. 

 

 

ORGAN A() 
Parçanın alındığı organ bilgisidir.  

NUMUNE_ALINMA_YERI A() 

 

Sağlık tesisinde kişiden alınan numunenin 

nasıl alındığına ilişkin bilgiyi ifade eder. 

Örneğin biyopsi, frozen, ince iğne biyopsisi 

vb. 

 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“NUMUNE_ALINMA_YERI” 

alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. 

PATOLOJIK_BULGU A() 

 

Sağlık tesisine başvuran kişiden alınan 

materyalin patolojik incelemesi sonucu elde 

edilen bulgulara ilişkin bilgidir. 

 

 

PATOLOJIK_TANI_MORFOL

OJI_KODU 
A() ICD-O Morfoloji kodu bilgisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“PATOLOJIK_TANI_MORFOLOJI

_KODU” alanına karşılık gelen 

değer bilgisidir (ICD-O Morfoloji 

kodu yazılacaktır). 

PATOLOJIK_TANI_YERLESI

M_YERI 
A() 

Hastadan alınan patolojik dokunun vücutta 

bulunduğu yer için ICD-O yerleşim yeri kod 

bilgisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“PATOLOJIK_TANI_YERLESIM_

YERI” alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir (ICD-O Yerleşim Yeri 

kodu yazılacaktır). 

MAKROSKOPI_SONUCU 
Rapor 

Formatı 

 

Makroskopi sonuç bilgisidir. 

 

 

MIKROSKOPI_SONUCU 
Rapor 

Formatı 
Mikroskopi işlemi sonuç bilgisidir.  

SONUC_ICERIK_TURU A() 
Raporun içeriğinin türüne ilişkin DOC, RTF, 

HTML vb. bilgiyi ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “SONUC_ICERIK_TURU” 

alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir Raporun içeriğin hangi 

türde kaydedildiği bilgisidir. 

Örneğin DOC, RTF, HTML vb. 

RAPOR_YAZAN_PERSONEL

_KODU 
A() 

 

Raporu bilgisayar ortamına aktaran personel 

için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

 

Raporu bilgisayar ortamına aktaran 

personelin, VEM_PERSONEL 

görüntüsündeki 

PERSONEL_KODU bilgisidir. 

PARCA_KABUL_ZAMANI 
Tarih 

Saat 

Hastadan alınan numunenin tetkikinin 

yapılması için laboratuvara kabul edildiği 

zaman bilgisidir. 

 

RAPOR_ZAMANI 
Tarih 

Saat 

 

Rapor zamanı bilgisidir. 

 

 

PATOLOJI_ACIKLAMA A() 
Patoloji tetkiki için açıklama bilgisidir.  
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HISTOPATOLOJIK_TANI A() 

 

Patoloji uzmanı tarafından yazılan tanı 

bilgisidir. 

 

 

SITOPATOLOJIK_TANI A() 
Patoloji uzmanı tarafından yazılan tanı 

bilgisidir. 
 

HISTOKIMYASAL_BOYAM

A 
A() 

Patoloji numunesine uygulanan 

histokimyasal boyama yöntemi için uzman 

tarafından verilen bilgidir. 

 

IMMUNHISTOKIMYA_BOY

AMA 
A() 

Patoloji numunesinin immünhistokimya 

boyama işlemine göre elde edilen bilgidir. 
 

FROZEN_TANI A() 

Kişiden ameliyat sırasında alınan doku 

örneğine kısa süre içerisinde tanı koymak 

amacı ile yapılan frozen (dondurarak) 

inceleme sonucu patolog tarafından konulan 

frozen tanı bilgisini ifade eder. 

 

NUMUNE_BOYAMA_YONT

EMI 
A() 

Numunenin hangi yöntemle boyandığı 

bilgisidir. 
 

ONAYLAYAN_HEKIM_KOD

U 
A() 

Sağlık tesisinde işlemi gerçekleştiren veya 

işlemin sonucunu onaylayan hekim için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilmiş tekil kod bilgisidir. 

VEM_PERSONEL görüntüsündeki 

PERSONEL_KODU bilgisidir. 

ASISTAN_HEKIM_KODU A() 

Sağlık tesisinde sağlık hizmetini alan kişiyi 

muayene eden asistan hekimin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilmiş tekil 

kod bilgisidir. 

VEM_PERSONEL görüntüsündeki 

PERSONEL_KODU bilgisidir. 

PATOLOJI_DIGER_HEKIM_

KODU 
A() 

Patoloji tetkik sonucunu değerlendiren diğer 

hekim için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_PERSONEL görüntüsündeki 

PERSONEL_KODU bilgisidir. 

YORUM A() 

 

Sağlık tesisinde uzman hekimin yazdığı 

yorum bilgisidir. 

 

Patoloji uzmanının yazdığı yorum 

bilgisidir. 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih 

Saat 

 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

 

Patoloji bilgisinin ilk kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi ekleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih 

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin 

yapıldığı zaman bilgisidir. 

 

GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

 

İşlemi güncelleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_PERSONEL 

 

 

 

 

 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

PERSONEL_KODU A() 

 

Sağlık tesisindeki görevli personel için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 

Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının 

bilgisidir. 

 

AD A() 
Kişinin adı bilgisidir. 

Personel ad bilgisidir. 

SOYADI A() 
Sağlık hizmeti alan kişinin kimlik 

belgesinde yer alan soyadıdır. 
Personel soyadı bilgisidir. 

ONCEKI_SOYADI A() 
Sağlık tesisinde görevli personelin önceki 

soyadı bilgisidir. 
 

DOGUM_TARIHI Tarih Kişinin resmi doğum tarihini ifade eder.  

DOGUM_YERI A() 

 

Kişinin doğum yeri bilgisidir. 

 

 

CINSIYET A() Kişinin cinsiyetini ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “CINSIYET” alanına karşılık 

gelen değer bilgisidir. Örneğin 

erkek, kadın vb. 

ANNE_ADI A() 
 

Kişinin anne adı bilgisidir.  

BABA_ADI A() 

 

Kişinin baba adı bilgisidir. 

 

 

EV_TELEFONU A() Kişinin ev telefonu bilgisidir.  

CEP_TELEFONU A() Kişinin cep telefonu bilgisidir.  

EPOSTA_ADRESI A() 

 

Kişinin elektronik posta adresidir. 

 

 

OGRENIM_DURUMU A() 

Kişinin en son bitirdiği okul seviyesini 

veya okuryazarlık durumunu ifade eder. 

Örneğin okuryazar, ilkokul, ortaokul vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “OGRENIM_DURUMU” 

alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. Örneğin ilköğretim, lise 

vb. 

TC_KIMLIK_NUMARASI A() Kişiyi niteleyen eşsiz numaradır.  

Oluşturma Tarihi : 08.07.2015 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü sağlık tesisinde görev yapan personele ait olan ve Sağlık 

Bilgi Yönetim Sisteminde bulunması gereken bilgileri kapsar. 

Hash Bilgisi : 840C871B86432BF897C6A26BC8EEE1EE 
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KAN_GRUBU A() 

 

Kişinin kan grubunu ifade eder 

 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “KAN_GRUBU” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin ARh+, BRh- vb. 

ULKE_KODU A() 

Sağlık hizmetini almak için sağlık tesisine 

başvuran kişinin vatandaşı olduğu ülke 

için SKRS'de bulunan kod bilgisidir. 

Örneğin Kongo, Andorra, Rusya vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “ULKE_KODU” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin Kongo, Andorra, Rusya vb. 

ADRES_TIPI A() 
Kişiye ait kayıt altına alınacak adresin 

tipini ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “ADRES_TIPI” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin sürekli ikamet adresi, geçici 

ikamet adresi vb. 

ADRES_KODU_SEVIYESI A() 
Adres kodunun hangi seviyeden 

seçildiğini ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“ADRES_KODU_SEVIYESI” 

alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. Örneğin dış kapı, köy, 

mahalle vb. 

ACIK_ADRES A() Kişinin açık adresidir.  

IL_KODU A() 

 

İl kodu bilgisidir. 

 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “IL_KODU” alanına karşılık 

gelen değer bilgisidir. Örneğin 

Adana, Amasya, Bolu vb. 

ILCE_KODU A() 

 

İlçe kodu bilgisidir. 

 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “ILCE_KODU” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin Aladağ, Seyhan, Çankaya 

vb. 

PERSONEL_SICIL_NUMARAS

I 
A() 

Sağlık tesisinde görevli personelin sicil 

numarasını ifade eder. 
 

EMEKLI_SICIL_NUMARASI A() 

 

Sağlık tesisinde görevli personelin emekli 

sicil numarası bilgisidir. 

 

 

ASKERLIK_DURUMU A() 

Sağlık tesisinde görevli personelin 

askerlik durumuna ilişkin bilgiyi ifade 

eder. Örneğin yaptı, yapmadı, muaf vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “ASKERLIK_DURUMU” 

alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. Örneğin yaptı, yapmadı, 

muaf vb. 

KLINIK_KODU A() 

Sağlık tesisinde bulunan kliniklerin 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

gruplandırılması için tanımlanmış kod 

bilgisini ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “KLİNİKLER” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. 

TESCIL_NUMARASI A() 

 

Sağlık tesisinde görevli personelin tescil 

numarası bilgisidir. 

 

 

DIPLOMA_NUMARASI A() 

 

Sağlık tesisinde görevli personelin 

diploma numarası bilgisidir. 

 

 

MEDULA_BRANS_KODU A() 

 

Sağlık tesisinde bulunan klinik ve 

hekimler için MEDULA tarafından 

tanımlanmış branş kodu bilgisidir. 
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CALISMA_DURUMU A() 

Sağlık tesisinde görevli personelin anlık 

olarak çalışma durumunu ifade eder. 

Örneğin emekli, geçici görevli, tayin oldu 

vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “CALISMA_DURUMU” 

alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. Örneğin çalışıyor, tayin 

oldu, emekli vb. 

UNVAN_KODU A() 

Sağlık tesisinde görevli personelin 

biyolog, çevre sağlık teknisyeni, uzman 

hekim vb. unvan bilgisi için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından verilen kod 

bilgisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “UNVAN_KODU” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin biyolog, çevre sağlık 

teknisyeni, uzman hekim vb. 

PERSONEL_GOREV_KODU A() 
Sağlık tesisinde görevli personel için 

görevini tanımlayan kod bilgisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“PERSONEL_GOREV_KODU” 

alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. Örneğin hekim, başhekim, 

başhekim yardımcısı vb. 

IS_DURUMU A() 

 

Sağlık tesisinde görevli personelin sağlık 

tesisinde çalışma şeklini ifade eder. 

Örneğin tam zamanlı, yarı zamanlı vb. 

 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “IS_DURUMU” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin tam zamanlı, yarı zamanlı 

vb. 

MEMURIYET_TIPI A() 

Sağlık tesisinde görevli personelin kadro 

türünü belirleyen bilgiyi ifade eder. 

Örneğin 657’ye tabi, 4B sözleşmeli vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “MEMURIYET_TIPI” 

alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. Örneğin 657’ye tabi, 4B 

sözleşmeli vb. 

SAGLIK_TESISINE_BASLAM

A_TARIHI 
Tarih 

Personelin sağlık tesisinde işe başladığı 

tarih bilgisidir. 
 

ASALET_ALMA_TARIHI Tarih 

 

Sağlık tesisinde görev yapan personelin 

asaletini aldığı tarih bilgisidir. 

 

 

TERFI_TARIHI Tarih 

 

Sağlık tesisinde görevli personelin terfi 

aldığı tarih bilgisidir. 

 

 

EMEKLI_TERFI_TARIHI Tarih 
Sağlık tesisinde görevli personelin emekli 

terfi tarihi bilgisidir.  

ILK_ISE_BASLAMA_TARIHI Tarih 
Sağlık tesisinde görevli personelin ilk işe 

başlama tarihi bilgisidir. 
 

ISTEN_AYRILMA_TARIHI Tarih 
Sağlık tesisinde görevli personelin işten 

ayrılma açıklama bilgisidir. 
 

ISTEN_AYRILMA_NEDENI A() 

Sağlık tesisinde görevli personelin işten 

ayrılma nedenine ait Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen kod 

bilgisidir. Örneğin sağlık sorunu, istifa, 

başka bir işe başlama vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“ISTEN_AYRILMA_NEDENI” 

alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. Örneğin sağlık sorunu, 

istifa, başka bir işe başlama vb. 

ISTEN_AYRILMA_ACIKLAM

ASI 
A() 

Sağlık tesisinde görevli personelin işten 

ayrılma açıklama bilgisidir. 
 

MEMURIYETE_BASLAMA_T

ARIHI 
Tarih 

Sağlık tesisinde görevli personelin 

memuriyete başlama tarihi bilgisidir. 
 

KADRO_UNVAN_KODU A() 
Sağlık tesisinde görevli personelin kadro 

unvan bilgisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “KADRO_UNVAN_KODU” 

alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. Örneğin biyolog, çevre 

sağlığı teknisyeni vb. 
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IMZA_UNVAN_KODU A() 

 

Sağlık tesisinde görevli personelin 

imzasında bulunan unvanının Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi'de tanımlanmış kod 

bilgisidir. Örneğin diyetisyen, hemşire, 

biyolog vb. 

 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “IMZA_UNVAN_KODU” 

alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. Örneğin biyolog, çevre 

sağlı teknisyeni vb. 

AKADEMIK_UNVAN A() 

 

Sağlık tesisinde görevli personelin 

akademik unvanını belirten bilgidir. 

Örneğin profesör, doçent vb. 

 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “AKADEMIK_UNVAN” 

alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. Örneğin profesör, doçent 

vb. 

CALISTIGI_BIRIM_KODU A() 

Sağlık tesisinde görevli personelin görev 

yaptığı birimi ifade eden Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilmiş tekil 

kod bilgisidir. 

VEM_BIRIM görüntüsündeki 

BIRIM_KODU bilgisidir. 

KADROLU_GOREV_YERI A() 

 

Sağlık tesisinde görevli personelin 

kadrosunun bulunduğu kurum bilgisidir. 

 

Personelin Kadrosunun bulunduğu 

Kurum adı bilgisidir. Referans 

kodlar tablosunda kod türü olarak 

“KURUMLAR” alanına karşılık 

gelen değer bilgisidir. Örneğin 

biyokimya servisi laboratuvarı, 

Sinop Gerze sağlık merkezi, Van 

sağlık meslek lisesi vb. 

ENGELLILIK_DURUMU Dizi[] 

Sağlık tesisine başvuran kişinin engellilik 

durumunu ifade eder. Örneğin bedensel 

engelli, görme engelli, işitme engelli vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “ENGELLILIK_DURUMU” 

alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. Örneğin bedensel engelli, 

görme engelli, işitme engelli vb. 

DEVLET_HIZMET_YUKUMLU

LUK_KODU 
A() 

Sağlık tesisinde devlet hizmet yükümlüsü 

olarak çalışan personel için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen kod 

bilgisidir. 

 

AKTIFLIK_BILGISI 
Tam 

Sayı 

 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi veri 

tabanında bulunan bir kayıtın aktif olup 

olmadığına ilişkin bilgiyi ifade eder. 

 

Aktifse “1”, aktif değilse “0” 

yazılmalıdır. 

FOTOGRAF_BILGISI BLOB 

 

Sağlık tesisinde görevli personelin 

dosyası için veya sağlık tesisine müracat 

etmiş kişinin tedavisinde kullanılacak 

yara vb. fotoğraf bilgisini ifade eder. 

 

 

FOTOGRAF_DOSYA_YOLU A() 

Kişiye ait fotoğrafın Sağlık Bilgi Yönetim 

Sistemi'ne kayıt edildiği dosyanın adres 

bilgisidir. Örneğin 

C:DataFotografHasta_vyz.jpeg vb. 

 

HEKIM_MEDULA_SIFRESI A() 

 

Sağlık tesisinde görevli hekim için 

MEDULA sisteminde tanımlanmış 

kullanıcı şifresinin bilgisidir. 
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KAYIT_ZAMANI 
Tarih 

Saat 

 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 

 

Personel bilgisinin ilk kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KOD

U 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıt edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

İşlemi ekleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih 

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıtlı bilgilere ilişkin güncelleme 

işleminin yapıldığı zaman bilgisidir. 

 

GUNCELLEYEN_KULLANICI_

KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıtlı bilgilere ilişkin güncelleme 

işlemini gerçekleştiren kullanıcı için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

İşlemi güncelleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_PERSONEL_BAKMAKLA_YUKUMLU 

 

Oluşturma Tarihi : 22.10.2018 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü personelin bakmakla yükümlü olduğu kişi bilgilerini 

kapsar. 

Hash Bilgisi : 161696DA7888508A067A19462D73B96A 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

PERSONEL_BAKMAKLA_YUK

UMLU_KODU 
A() 

Sağlık tesisinde görevli personelin 

bakmakla yükümlü olduğu kişilerin bilgileri 

için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 

Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının 

bilgisidir. 

 

PERSONEL_KODU A() 

Sağlık tesisindeki görevli personel için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_PERSONEL görüntüsündeki 

PERSONEL_KODU bilgisidir. 

PERSONEL_YAKINLIK_DEREC

ESI 
A() 

Sağlık tesisinde görevli personelin 

bakmakla yükümlü olduğu kişinin 

personele yakınlık derecesini ifade eden 

bilgidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “YAKINLIK_DERECESI” 

alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. Örneğin kendisi, eşi, 

annesi, babası, çocuğu vb. 

TC_KIMLIK_NUMARASI A() Kişiyi niteleyen eşsiz numaradır. 

Personelin bakmakla yükümlü 

olduğu kişinin T.C. kimlik numarası 

bilgisidir. 

AD A() Kişinin adı bilgisidir. 
Personelin bakmakla yükümlü 

olduğu kişinin ad bilgisidir. 

SOYADI A() 

 

Sağlık hizmeti alan kişinin kimlik 

belgesinde yer alan soyadıdır. 

 

Personelin bakmakla yükümlü 

olduğu kişinin soyadı bilgisidir. 

DOGUM_TARIHI Tarih Kişinin resmi doğum tarihini ifade eder. 

Personelin bakmakla yükümlü 

olduğu kişinin doğum tarihi 

bilgisidir. 

OGRENIM_DURUMU A() 

 

Kişinin en son bitirdiği okul seviyesini 

veya okuryazarlık durumunu ifade eder. 

Örneğin okuryazar, ilkokul, ortaokul vb. 

 

Personelin bakmakla yükümlü 

olduğu kişinin, Referans kodlar 

tablosunda kod türü olarak 

“OGRENIM_DURUMU” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin ilkokul, ortaokul, lise, lisans 

vb. 

ENGELLILIK_DURUMU Dizi[] 

Sağlık tesisine başvuran kişinin engellilik 

durumunu ifade eder. Örneğin bedensel 

engelli, görme engelli, işitme engelli vb. 

Personelin bakmakla yükümlü 

olduğu kişinin, Referans kodlar 

tablosunda kod türü olarak 

“ENGELLILIK_DURUMU” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin bedensel engelli, görme 

engelli, işitme engelli vb. 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 

Personel bakmakla yükümlü olduğu 

bilgisinin ilk kayıt edildiği zaman 

bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KODU A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıt edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

İşlemi ekleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıtlı bilgilere ilişkin güncelleme 

işleminin yapıldığı zaman bilgisidir. 

 

GUNCELLEYEN_KULLANICI_

KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıtlı bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

İşlemi güncelleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_PERSONEL_BANKA 

 

Oluşturma Tarihi : 22.10.2018 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü personelin banka bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : A5A2894AE5950D6A71BDF01117CED225 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

PERSONEL_BANKA_KODU A() 

 

Sağlık tesisinde görevli personelin banka 

bilgileri için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 

 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı SBYS 

veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

PERSONEL_KODU A() 

 

Sağlık tesisindeki görevli personel için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

 

VEM_PERSONEL 

görüntüsündeki 

PERSONEL_KODU bilgisidir.  

BANKA A() 

 

Sağlık tesisinin hizmet aldığı banka isim 

bilgisidir. Örneğin T.C Ziraat Bankası, T.C İş 

Bankası vb. 

 

Referans kodlar tablosunda kod 

türü olarak “BANKA” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin Ziraat Bankası, İş Bankası 

vb. 

HESAP_NUMARASI A() 

 

Kişinin banka hesap numarası bilgisidir. 

 

 

SUBE_KODU A() 
Sağlık tesisinde görevli personelin hesap 

numarasının şube kodu bilgisidir. 
 

IBAN_NUMARASI A() Firmaya ait IBAN numarası bilgisidir.  

BORDRO_TURU Dizi[] 
Sağlık tesisinde görev yapan personel için 

hesaplanan ödemenin tür bilgisidir. 

Hesap bilgilerinin kullanılacağı 

bordronun, Referans kodlar 

tablosunda kod türü olarak 

“BORDRO_TURU” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin maaş, ek ödeme, nöbet 

vb. 

HESAP_AKTIFLIK_BILGISI 
Tam 

Sayı 

 

Sağlık tesisinde görevli personelin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi' de kayıtlı banka hesaplarının 

aktif olup olmadığına ilişkin bilgiyi ifade eder. 

 

Personelin kullandığı hesap bilgisi 

aktif ise “1”, aktif değil ise “0” 

yazılmalıdır. 

ACIKLAMA A() 

 

Sağlık tesisinde verilen hizmete, yapılan 

işleme, kullanılan malzemelere vb. ilişkin 

açıklama bilgisidir. 

 

 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Personel banka bilgisinin ilk kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

İşlemi ekleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI 
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Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin yapıldığı 

zaman bilgisidir. 

 

GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi güncelleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI 

görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_PERSONEL_BORDRO 

 

Oluşturma Tarihi : 08.07.2015 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü personel bordro bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : 6D0F9F65FC058893AECCE8887854CF76 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

PERSONEL_BORDRO_KODU A() 

Sağlık tesisinde görevli personelin bordro 

bilgileri için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

YIL A() 

 

Yıl bilgisini ifade eder. 

 

Ek ödeme dönemine ait yıl bilgisidir. 

AY A() 

 

Yılın on iki bölümünden her birini ifade eder. 

 

Ek ödeme dönemine ait ay bilgisidir. 

PERSONEL_KODU A() 

 

Sağlık tesisindeki görevli personel için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

 

VEM_PERSONEL görüntüsündeki 

PERSONEL_KODU bilgisidir. 

BORDRO_TURU A() 

 

Sağlık tesisinde görev yapan personel için 

hesaplanan ödemenin tür bilgisidir. 

 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “BORDRO_TURU” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. 

BORDRO_NUMARASI A() 

Sağlık tesisinde görev yapan personel için 

yapılan her türlü ödeme bilgisine ait verilmiş 

sıra numarası bilgisidir. Örneğin Maaş 

bordrosu için 1, ek ödeme bordrusu için 2, 

nöbet bordrosu için 3 vb. 

 

MAAS_DERECESI A() 
Sağlık tesisinde görevli personele ait maaş 

derece bilgisidir. 
 

MAAS_KADEMESI A() 

 

Sağlık tesisinde görevli personele ait maaş 

kademe bilgisidir. 

 

 

MAAS_GOSTERGESI A() 
Sağlık tesisinde görevli personele ait maaş 

gösterge bilgisidir.  

MAAS_EK_GOSTERGESI A() 
Sağlık tesisinde görevli Personele ait maaş ek 

gösterge bilgisidir.  

EMEKLI_DERECESI A() 
Sağlık tesisinde görevli personele ait emekli 

derecesi bilgisidir.  

EMEKLI_KADEMESI A() 
Sağlık tesisinde görevli personele ait emekli 

kademe bilgisidir.  

EMEKLI_GOSTERGESI A() 
Sağlık tesisinde görevli personelin ait emekli 

gösterge bilgisidir.  
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EMEKLI_EK_GOSTERGESI A() 

 

Sağlık tesisinde görevli personele ait emekli 

ek göstergesi bilgisidir. 

 

 

TABAN_AYLIK_TUTARI 
Gerçek

Sayı 

Sağlık tesisinde görevli personele ait taban 

aylık tutar bilgisidir.  

AYLIK_TUTARI 
Gerçek

Sayı 

Sağlık tesisinde görevli personele yapılan 

aylık ödeme bilgisidir. 
 

KIDEM_TUTARI 
Gerçek

Sayı 

Sağlık tesisinde görevli personele ait kıdem 

tutarı bilgisidir. 
 

EK_GOSTERGE_TUTARI 
Gerçek

Sayı 

Sağlık tesisinde görevli personelin ek 

gösterge tutarı bilgisidir. 
 

YAN_ODEME_TUTARI 
Gerçek

Sayı 

 

Sağlık tesisinde görevli personele ait yan 

ödeme tutarı bilgisidir. 

 

 

OZEL_HIZMET_TUTARI 
Gerçek

Sayı 

Sağlık tesisinde görevli personele ait özel 

hizmet tutarı bilgisidir. 
 

AILE_YARDIMI_TUTARI 
Gerçek

Sayı 

Sağlık tesisinde görevli personele yapılan aile 

yardımı tutarı bilgisidir. 
 

COCUK_YARDIMI_TUTARI 
Gerçek

Sayı 

 

Sağlık tesisindeki görevli personele yapılan 

çocuk yardımı tutarı bilgisidir. 

 

 

COCUK_SAYISI_6_YAS_ALTI 
Tam 

Sayı 

Sağlık tesisindeki görevli personelin 6 yaş 

altındaki (yaş < 6) çocuk sayısı bilgisidir. 
 

COCUK_SAYISI_6_YAS_USTU 
Tam 

Sayı 

 

Sağlık tesisindeki görevli personelin 6 yaş 

üstündeki (yaş > 6) çocuk sayısı bilgisidir. 

 

 

AGI_ESAS_COCUK_SAYISI 
Tam 

Sayı 

Sağlık tesisinde görevli personelin Asgari 

Geçim İndirimine (AGİ) esas çocuk sayısı 

bilgisidir. 

 

ES_CALISMA_DURUMU A() 

 

Sağlık tesisinde görevli personelin eşinin 

herhangi bir işte çalışma durumunu ifade 

eder. 

 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “ES_CALISMA_DURUMU” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin çalışıyor, çalışmıyor, ücretsiz 

izin vb. 

BES_FIRMA_KODU A() 

Bireysel Emeklilik Sigortası (BES) 

kesintisinin aktarıldığı sigorta firması için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

Bireysel Emeklilik Sigortası (BES) 

kesintisinin aktarıldığı sigorta 

firmasının VEM_FIRMA 

görüntüsündeki FIRMA_KODU 

bilgisidir. 

BES_ORANI 
Tam 

Sayı 

Sağlık tesisinde görevli personelin 

maaşından, Bireysel Emeklilik Sigortası 

(BES) kapsamında aylık olarak kesilen 

tutarın, personelin maaşına olan oranı 

bilgisidir. 

 

BES_KESINTI_TUTARI 
Gerçek

Sayı 

 

Sağlık tesisinde görevli personelin 

maaşından, Bireysel Emeklilik Sigortası 

(BES) kapsamında aylık olarak kesilen tutar 

bilgisidir. 
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YABANCI_DIL_TAZMINATI

_TUTARI 

Gerçek

Sayı 

Devlet tarafından sağlık tesisinde görevli 

personele ödenen yabancı dil tazminat tutarı 

bilgisidir. Birimi Türk Lirasıdır. 
 

YABANCI_DIL_BILGISI Dizi[] 

Sağlık tesisinde görevli personelin bildiği 

yabancı dillerin bilgisidir. Örneğin Almanca, 

İngilizce, Bulgarca vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “YABANCI_DIL_BILGISI” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin Almanca, İngilizce, Bulgarca 

vb. 

YABANCI_DIL_PUANI 
Tam 

Sayı 

 

Sağlık tesisinde görevli personelin bildiği 

yabancı dillerin derecesini gösteren puan 

bilgisidir. 

 

 

SENDIKA_ODENEGI_TUTA

RI 

Gerçek

Sayı 

Sağlık tesisinde görevli personelin 

bordrosunda bulunan sendika ödeneği tutarı 

bilgisini ifade eder. 

 

SENDIKA_BILGISI A() 

Sağlık tesisinde görevli personelin 

bordrosunda hangi sendika için kesinti 

yapıldığı bilgisini ifade eder. 

Bordroda hangi sendika için kesinti 

yapıldığı bilgisidir. Referans kodlar 

tablosunda kod türü olarak 

“SENDIKA_BILGISI” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. 

SENDIKA_SIRA_NUMARASI A() 

 

Sağlık tesisinde görevli personelin sendika 

listelerinde kişinin bilgilerinin bulunduğu sıra 

numarası bilgisini ifade eder. 

 

 

SENDIKA_KESINTI_ORANI 
Tam 

Sayı 

Sağlık tesisinde görevli personelin 

bordrosunda bulunan sendika kesinti oranı 

bilgisini ifade eder. 

 

SENDIKA_AIDATI_TUTARI 
Gerçek

Sayı 

 

Sağlık tesisinde görevli personelin sendika 

aidatı tutar bilgisini ifade eder. 

 

 

DEVLET_EMEKLI_KESENE

GI 

Gerçek

Sayı 

 

Sağlık tesisinde görevli personele ait devlete 

kesilen emekli keseneği bilgisidir. 

 

 

SAHIS_EMEKLI_KESENEGI 
Gerçek

Sayı 

Sağlık tesisinde görevli personele ait şahsa 

kesilen emekli keseneği bilgisidir.  

EMEKLI_KESENEGI_MATR

AHI_TUTARI 

Gerçek

Sayı 

Emekli keseneği primlerinin 

hesaplanmasında kullanılan tutar bilgisidir. 
 

OZEL_SIGORTA_TUTARI 
Gerçek

Sayı 

Sağlık tesisinde görevli personelin maaşına 

eklenen özel sağlık sigortası tutar bilgisidir. 
 

VERGI_INDIRIMI_TUTARI 
Gerçek

Sayı 

Sağlık tesisinde görevli personelin vergi 

indirimi tutarı bilgisidir. 
 

DAMGA_VERGISI_TUTARI 
Gerçek

Sayı 
Damga vergisi tutar bilgisidir.  

GELIR_VERGISI_TUTARI 
Gerçek

Sayı 

Sağlık tesisinde görevli personel için gelir 

vergisi tutar bilgisidir. 
 

GELIR_VERGISI_MATRAHI_

TUTARI 

Gerçek

Sayı 

 

Sağlık tesisinde görevli personel için gelir 

vergisi hesaplanmasında kullanılan tutar 

bilgisidir. 
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KUMULATIF_GELIR_VERGI

SI_TUTARI 

Gerçek

Sayı 
Kümülatif gelir vergisi tutar bilgisidir.  

ICRA_TUTARI 
Gerçek

Sayı 

 

Sağlık tesisinde görevli personelin maaşından 

kesilen icra tutarı bilgisidir. 

 

 

NAFAKA_TUTARI 
Gerçek

Sayı 

Sağlık tesisinde görevli personelin maaşından 

kesilen nafaka tutarı bilgisidir. 
 

YUZDE_YUZ_TUTARI 
Gerçek

Sayı 

Sağlık tesisinde görevli personelin terfisi 

nedeni ile maaşına eklenen tutar bilgisidir. 
 

DOGU_TAZMINATI_TUTAR

I 

Gerçek

Sayı 

 

Sağlık tesisinde görevli personelin doğu 

tazminat tutarı bilgisidir. 

 

 

SGK_SAHIS_TUTARI 
Gerçek

Sayı 

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) şahıs tutarı 

bilgisidir. 
 

SGK_ISVEREN_TUTARI 
Gerçek

Sayı 

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işveren 

tutarı bilgisidir. 
 

SGK_MATRAHI_TUTARI 
Gerçek

Sayı 

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) matrahı 

tutarı bilgisidir. 
 

KEFALET_TUTARI 
Gerçek

Sayı 

 

Sağlık tesisinde görevli personelin maaşından 

kesilen kefalet tutarı bilgisidir. 

 

 

SOZLESME_UCRETI_TUTA

RI 

Gerçek

Sayı 

Sağlık tesisinde sözleşmeli olarak görev 

yapan personelin sözleşme ücret tutarı 

bilgisidir. 

 

LOJMAN_KESINTISI_TUTA

RI 

Gerçek

Sayı 

Sağlık tesisinde görevli personelin lojmandan 

yararlanması durumunda maaşından yapılan 

lojman kesintisi tutarı bilgisidir. 

 

ASGARI_GECIM_INDIRIMI_

TUTARI 

Gerçek

Sayı 

 

Sağlık tesisinde görev yapan personelin 

asgari geçim indirimi (AGİ) tutarı bilgisidir. 

 

 

ISSIZLIK_SAHIS_TUTARI 
Gerçek

Sayı 

Sağlık tesisinde görevli personel için 

hesaplanan ay işsizlik şahıs tutarı bilgisidir. 
 

ISSIZLIK_ISVEREN_TUTARI 
Gerçek

Sayı 

Sağlık tesisinde görevli personel için 

hesaplanan işsizlik işveren tutarı bilgisidir. 
 

ISSIZLIK_PRIMI_MATRAHI_

TUTARI 

Gerçek

Sayı 

Sağlık tesisinde görevli personel için 

hesaplanan ay için toplam işsizlik primi 

matrah bilgisidir. 

 

MALULLUK_DEVLET_TUT

ARI 

Gerçek

Sayı 
Malullük devlet tutarı bilgisidir.  

MALULLUK_SAHIS_TUTAR

I 

Gerçek

Sayı 
Malullük şahıs tutarı bilgisidir.  

GIYECEK_YARDIMI_TUTA

RI 

Gerçek

Sayı 

Sağlık tesisinde görevli personele yapılan 

giyecek yardımı tutarı bilgisidir. 
 

FARK_TAZMINATI_TUTARI 
Gerçek

Sayı 

Sağlık tesisinde görevli personele ödenen 

fark tazminatı tutar bilgisidir. 
 

HIZMET_ZAMMI_TUTARI 
Gerçek

Sayı 

Sağlık tesisinde görevli personel için hizmet 

zammı tutar bilgisidir. 
 

VASITA_YARDIMI_TUTARI 
Gerçek

Sayı 

Sağlık tesisinde görevli personele yapılan 

vasıta yardımı tutar bilgisidir. 
 

KIRA_YARDIMI_TUTARI 
Gerçek

Sayı 

Sağlık tesisinde görevli personele yapılan 

kira yardımı tutarı bilgisidir. 
 

YEMEK_YARDIMI_TUTARI 
Gerçek

Sayı 

Sağlık tesisinde görevli personele yapılan 

yemek yardımı tutarı bilgisidir. 
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FAZLA_MESAI_TUTARI 
Gerçek

Sayı 

 

Sağlık tesisinde görevli personele ödenen 

fazla mesai tutarı bilgisidir. 

 

 

NOBET_BIRIM_UCRET_TUT

ARI 

Gerçek

Sayı 

Nöbet hesaplamasında kullanılan 1 saate 

karşılık gelen tutar bilgisidir.  

NOBET_BIRIM_UCRET_20_

TUTARI 

Gerçek

Sayı 

Nöbet hesaplamasında kullanılan 1 saate 

karşılık gelen tutarın %20 fazlasıdır. 
 

NOBET_BIRIM_UCRET_50_

TUTARI 

Gerçek

Sayı 

Nöbet hesaplamasında kullanılan 1 saate 

karşılık gelen tutarın %50 fazlasıdır. 
 

NOBET_SAATI 
Tam 

Sayı 

 

Sağlık tesisinde görevli personelin nöbet 

hesaplamasında kullanılan toplam nöbet saati 

bilgisidir. 

 

 

NOBET_20_SAATI 
Tam 

Sayı 

 

Sağlık tesisindeki personelin bir aylık süre 

içerisinde dini bayramlarda tuttuğu toplam 

nöbet saati bilgisidir. 

 

 

NOBET_50_SAATI 
Tam 

Sayı 

Sağlık tesisindeki personelin bir aylık süre 

içerisinde riskli birimlerde (yoğun bakım, 

ameliyathane vb.) tuttuğu toplam nöbet saati 

bilgisidir. 

 

YEVMIYE_TUTARI 
Gerçek

Sayı 

Sağlık tesisinde görevli personele ait 

yevmiye tutarı bilgisidir. 
 

CALISMA_SAATI 
Tam 

Sayı 

 

Sağlık tesisinde görevli personelin çalışmış 

olduğu saat bilgisidir. 

 

 

TAHAKKUK_TOPLAMI 
Gerçek

Sayı 

 

Sağlık tesisinde görevli personel için 

hesaplanan tahakkuk toplamı bilgisidir. 

 

 

NET_TUTAR 
Gerçek

Sayı 

Sağlık tesisindeki personelin net tutar 

bilgisidir.  

KESINTI_TOPLAMI 
Gerçek

Sayı 

 

Sağlık tesisinde görevli personele yapılan 

ödemelerden (maaş, ek ödeme, nöbet vb.) 

yapılan kesintilerin toplamı bilgisidir. 

 

 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih 

Saat 

 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi'ne ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

 

Personel bordro bilgisinin ilk kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KOD

U 
A() 

 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi ekleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 



 
T.C. Sağlık Bakanlığı   

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü 212 SBYS Veri Modeli 

 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih 

Saat 

 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin 

yapıldığı zaman bilgisidir. 

 

 

GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İşlemi güncelleyen kullanıcı kodu, 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_PERSONEL_BORDRO_SONDURUM 

 

 

 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

PERSONEL_SONDURUM_K

ODU 
A() 

Sağlık tesisinde görevli personelin 

bordrosuna ait son durum bilgileri için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

PERSONEL_KODU A() 

Sağlık tesisindeki görevli personel için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_PERSONEL görüntüsündeki 

PERSONEL_KODU bilgisidir. 

PERSONEL_KADEMESI 
Tam 

Sayı 

Sağlık tesisinde görevli personelin kademe 

bilgisidir. 
 

PERSONEL_DERECESI 
Tam 

Sayı 

Sağlık tesisinde görevli personel için kıdem 

derece bilgisidir. 
 

EMEKLI_DERECESI 
Tam 

Sayı 

Sağlık tesisinde görevli personele ait emekli 

derecesi bilgisidir. 
 

EMEKLI_KADEMESI 
Tam 

Sayı 

Sağlık tesisinde görevli personele ait emekli 

kademe bilgisidir. 
 

SENDIKA_BILGISI A() 

Sağlık tesisinde görevli personelin 

bordrosunda hangi sendika için kesinti 

yapıldığı bilgisini ifade eder. 

PERSONEL_SENDIKA_BILGISI” 

alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. 

KIDEM_YILI 
Tam 

Sayı 

Sağlık tesisinde görevli personelin kıdem yılı 

bilgisidir. 
 

KIDEM_AYI 
Tam 

Sayı 

Sağlık tesisinde görevli personelin kıdem ayı 

bilgisidir. 
 

KIDEM_GUNU 
Tam 

Sayı 

Sağlık tesisinde görevli personelin kıdem 

günü bilgisidir. 
 

EK_GOSTERGE 
Tam 

Sayı 

Sağlık tesisinde görevli personelin ek 

gösterge bilgisidir. 
 

EMEKLI_EK_GOSTERGESI 
Tam 

Sayı 

Sağlık tesisinde görevli personele ait emekli 

ek göstergesi bilgisidir. 
 

GOSTERGE 
Tam 

Sayı 

Sağlık tesisinde 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu kapsamında görevli personelin maaş 

hesaplanmasında kullanılan, derece ve 

kademesine göre belirlenen gösterge 

bilgisidir. 

 

EMEKLI_GOSTERGESI 
Tam 

Sayı 

Sağlık tesisinde görevli personelin ait emekli 

gösterge bilgisidir. 
 

YAN_ODEME_PUANI 
Tam 

Sayı 

Sağlık tesisinde görevli personelin yan 

ödeme puan bilgisidir. 
 

OZEL_HIZMET_PUANI 
Tam 

Sayı 

Sağlık tesisinde görevli personelin özel 

hizmet puanı bilgisidir. 
 

*KONTROL 

  

Oluşturma Tarihi : 22.10.2018 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü sağlık tesisinde görevli personele ait bordro bilgilerinin 

son durum bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : 6147BFE4306EA230C9D54D271175C731 



 
T.C. Sağlık Bakanlığı   

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü 214 SBYS Veri Modeli 

VEM_PERSONEL_EGITIM 

 

Oluşturma Tarihi : 22.10.2018 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü sağlık tesisinde görevli personelin almış olduğu eğitim 

(hizmet içi eğitim, sertifikalar vb.) bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : 9E3D4FEA8120D80EC666A8D3E58ECEAA 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

PERSONEL_EGITIM_KODU A() 

Sağlık tesisinde görevli personelin almış 

olduğu eğitim bilgileri için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

PERSONEL_KODU A() 

Sağlık tesisindeki görevli personel için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_PERSONEL görüntüsündeki 

PERSONEL_KODU bilgisidir. 

PERSONEL_EGITIM_TURU A() 

Sağlık tesisinde görevli personelin almış 

olduğu eğitim bilgileri için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından yapılan 

sınıflandırma bilgisidir. Örneğin hizmet içi 

eğitim, kurs, çalıştay, kongre vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“PERSONEL_EGITIM_TURU” 

alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. 

SERTIFIKA_TIPI A() 

Sağlık tesisinde görevli personele ait 

sertifikalara ilişkin detaylı bilgiyi ifade eder. 

Örneğin hemodiyaliz sertifikası, yoğun 

bakım sertifikası vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “SERTIFIKA_TIPI” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir.  

SERTIFIKA_PUANI 
Tam 

Sayı 

Sağlık tesisinde görevli personele ait 

sertifikaların puan bilgisini ifade eder. 
 

BELGE_NUMARASI A() 

Sağlık tesisinde görevli personelin eğitim 

veya öğrenim için aldığı belgenin numara 

bilgisidir. Örneğin diploma, sertifika vb. 

 

EGITIM_BASLANGIC_ZAMA

NI 

Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde görevli personelin aldığı 

eğitimin başladığı zaman bilgisidir. 
 

EGITIM_BITIS_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde görevli personelin aldığı 

eğitimin bittiği zaman bilgisidir. 
 

EGITIM_VEREN_KISI_BILGIS

I 
A() 

Sağlık tesisinde görevli personelin aldığı 

eğitimi veren kişinin ad soyadı bilgisidir. 
 

EGITIM_YERI A() Eğitimin verildiği yer bilgisidir.  

ONAYLAYAN_PERSONEL_K

ODU 
A() 

Yapılan bir işlemi onaylayan personel için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilmiş tekil kod bilgisidir. 

VEM_PERSONEL görüntüsündeki 

PERSONEL_KODU bilgisidir. 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemine ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Personel eğitim bilgisinin ilk kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KOD

U 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin 

yapıldığı zaman bilgisidir. 

 

GUNCELLEYEN_KULLANICI_

KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 
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VEM_PERSONEL_GOREVLENDIRME 

 

Oluşturma Tarihi : 22.10.2018 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü sağlık tesisinde görevli personelin görevlendirme bilgilerini 

kapsar. 

Hash Bilgisi : 495E7BDA449976A8457BAD8C8E828BFC 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

PERSONEL_GOREVLENDIR

ME_KODU 
A() 

Sağlık tesisinde görevli personelin 

görevlendirilme bilgileri için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

PERSONEL_KODU A() 

Sağlık tesisindeki görevli personel için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_PERSONEL görüntüsündeki 

PERSONEL_KODU bilgisidir. 

GOREV_TURU A() 

Sağlık tesisinde görevli personelin yaptığı 

görev için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından belirlenen kod bilgisidir. Örneğin 

başhekim, daire başkanı, genel müdür vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “GOREV_TURU” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. 

GOREVLENDIRME_BASLA

MA_TARIHI 
Tarih 

Sağlık tesisindeki personelin 

görevlendirildiği kurumda göreve başladığı 

tarih bilgisidir. 

 

GOREVLENDIRME_BITIS_T

ARIHI 
Tarih 

Sağlık tesisindeki personelin 

görevlendirildiği kurumda görevinin bittiği 

tarih bilgisidir. 

 

GOREVLENDIRME_IL_KOD

U 
A() 

Sağlık tesisindeki personelin 

görevlendirildiği ilin, il kodunu ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “IL_KODU” alanına karşılık 

gelen değer bilgisidir. 

GOREVLENDIRME_ILCE_K

ODU 
A() 

Sağlık tesisindeki personelin 

görevlendirildiği ilçenin, ilçe kodunu ifade 

eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “ILCE_KODU” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. 

GOREVLENDIRILDIGI_KUR

UM_KODU 
A() 

Sağlık tesisindeki personelin 

görevlendirildiği kurum için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen kod 

bilgisidir. 

VEM_KURUM görüntüsündeki 

KURUM_KODU bilgisidir. 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemine ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Personel görevlendirme bilgisinin ilk 

kayıt edildiği zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin 

yapıldığı zaman bilgisidir. 

 

GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_PERSONEL_IZIN 

 

Oluşturma Tarihi : 08.07.2015 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü personel izin bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : E1BF9E1562C97D3C70885634C6A5F561 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

PERSONEL_IZIN_KODU A() SBYS tarafından üretilen tekil kod bilgisidir.  

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

PERSONEL_KODU A() 

Sağlık tesisindeki görevli personel için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_PERSONEL görüntüsündeki 

PERSONEL_KODU bilgisidir. 

PERSONEL_IZIN_TURU A() 

Sağlık tesisinde görevli personelin kullandığı 

iznin türü (doğum izni, yıllık izin, şua izni 

vb.) için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilen kod bilgisidir. Örneğin 

yıllık izin, doğum izni vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “IZIN_TURU” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. 

KULLANILAN_IZIN 
Tam 

Sayı 

Sağlık tesisinde görevli personelin kullandığı 

iznin gün sayısı bilgisidir. 
 

GECEN_YILDAN_KULLANI

LAN_IZIN 

Tam 

Sayı 

Sağlık tesisinde görevli personelin bir önceki 

yıldan kalan izninden kullandığı yıllık izin 

gün sayısıdır. 

 

AKTIF_YILDAN_KULLANIL

AN_IZIN 

Tam 

Sayı 

Sağlık tesisi personelinin içinde bulunduğu 

yıldan kullanılan yıllık izin gün sayısıdır. 
 

IZIN_BASLAMA_TARIHI Tarih 
Sağlık tesisinde görevli personelin izin 

başlama tarihi bilgisidir. 
 

IZIN_BITIS_TARIHI Tarih 
Sağlık tesisinde görevli personelin izninin 

bitiş tarihi bilgisidir. 
 

PERSONEL_IZIN_YILI 
Tam 

Sayı 

Sağlık tesisinde görevli personelin kullandığı 

iznin hangi yıla ait olduğu bilgisidir. 
 

PERSONEL_DONUS_TARIHI Tarih 
Sağlık tesisinde görevli personelin göreve 

başladığı tarih bilgisidir. 
 

IZIN_ADRESI A() 
Sağlık tesisinde görev yapan personelin izne 

çıktığı adres bilgisidir. 
 

ACIKLAMA A() 

Sağlık tesisinde verilen hizmete, yapılan 

işleme, kullanılan malzemelere vb. ilişkin 

açıklama bilgisidir. 

Varsa açıklama bilgisidir. 

SBYS_ENGELLENME_DURU

MU 

Tam 

Sayı 

Sağlık tesisinde görevli personelin izin 

döneminde Sağlık Bilgi Yönetim Sistemini 

kullanmasının engellenmesine ilişkin bilgiyi 

ifade eder. 

Personelin izin döneminde SBYS 

kullanımı engellenecek ise “1”, 

engellenmeyecek ise “0” 

yazılmalıdır. 

SBYS_KULLANIM_ENGELL

EME_ZAMANI 

Tarih

Saat 

SBYS kullanımının engellendiği zaman 

bilgisidir. 
 

SBYS_ENGELLEYEN_KULL

ANICI_KODU 
A() SBYS kullanımını engelleyen kullanıcının  

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

ONAYLAYAN_PERSONEL_

KODU 
A() 

Yapılan bir işlemi onaylayan personel için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilmiş tekil kod bilgisidir. 

VEM_PERSONEL görüntüsündeki 

PERSONEL_KODU bilgisidir. 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemine ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Personel izin bilgisinin ilk kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin 

yapıldığı zaman bilgisidir. 

 

GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_PERSONEL_IZIN_DURUMU 

 

Oluşturma Tarihi : 08.07.2015 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü personel izin durumu bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : E9A16D670E31BC9F2D1B217232274A01 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

PERSONEL_IZIN_DURUMU_

KODU 
A() 

Sağlık tesisinde görevli personelin izin 

durumu bilgileri için Sağlık Bilgi Yönetim 

Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

PERSONEL_KODU A() 

Sağlık tesisindeki görevli personel için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_PERSONEL görüntüsündeki 

PERSONEL_KODU bilgisidir. 

KALAN_IZIN A() 
Sağlık tesisinde görevli personelin kalan izin 

gün sayısı bilgisidir. 
 

YILLIK_IZIN_HAKKI 
Tam 

Sayı 

Sağlık tesisinde görevli personelin çalıştığı 

yıl için hak ettiği izin gün sayısı bilgisidir. 
 

PERSONEL_IZIN_YILI 
Tam 

Sayı 

Sağlık tesisinde görevli personelin kullandığı 

iznin hangi yıla ait olduğu bilgisidir. 
 

*KONTROL 
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VEM_PERSONEL_ODUL_CEZA 

 

Oluşturma Tarihi : 22.10.2018 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü personelin almış olduğu ödül veya ceza bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : F96AD316C0A3A082C477193FD5026845 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

PERSONEL_ODUL_CEZA_K

ODU 
A() 

Sağlık tesisinde görevli personel için sağlık 

tesisi idaresi tarafından verilen ödül veya ceza 

için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı SBYS 

veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

PERSONEL_KODU A() 

Sağlık tesisindeki görevli personel için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

VEM_PERSONEL görüntüsündeki 

PERSONEL_KODU bilgisidir. 

ODUL_CEZA_DURUMU 
Tam 

Sayı 

Sağlık tesisi idaresi tarafından personele 

verilen ödül veya ceza için durum bilgisidir. 

Personele ödül verildiyse “1”, ceza 

verildiyse “0” yazılmalıdır. 

ODUL_CEZA_TURU A() 

Sağlık tesisi idaresi tarafından personele 

verilen ödül veya cezanın ikramiye, kınama vb. 

türünü ifade eder. Örneğin ayın memuru, 

ikramiye, teşekkür, maaş kesintisi, uyarı, 

kınama vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “ODUL_CEZA_TURU” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

CEZA_BASLANGIC_TARIHI Tarih 
Sağlık tesisinde görevli personele verilen 

cezanın başladığı tarih bilgisidir. 
 

CEZA_BITIS_TARIHI Tarih 
Sağlık tesisinde görevli personele verilen 

cezanın bittiği tarih bilgisidir. 
 

ODUL_CEZA_VEREN_KURU

M_KODU 
A() 

Sağlık personeline ödül veya ceza veren kurum 

kodu bilgisidir. 

VEM_KURUM görüntüsündeki 

KURUM_KODU bilgisidir. 

ODUL_CEZA_ACIKLAMA A() 

Sağlık tesisi idaresi tarafından personele 

verilen ödül veya cezaya ait açıklama 

bilgisidir. 

 

TEBLIG_TARIHI Tarih 

Sağlık tesisinde personele verilen ödül veya 

cezanın personele tebliğ edildiği tarih 

bilgisidir. 

 

TEBLIG_EVRAK_TARIHI Tarih 
Sağlık tesisinde görevli personele tebliğ edilen 

evrakın düzenlendiği tarih bilgisidir. 
 

TEBLIG_EVRAK_NUMARAS

I 
A() 

Sağlık tesisinde görevli personele tebliğ edilen 

evrakın numara bilgisidir. 
 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemine ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Personel ödül veya ceza bilgisinin ilk 

kayıt edildiği zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin yapıldığı 

zaman bilgisidir. 

 

GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_PERSONEL_OGRENIM 

 

Oluşturma Tarihi : 22.10.2018 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü personel öğrenim bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : 4C7AA2C5FD69D3611C980FB07A9DDA09 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

PERSONEL_OGRENIM_KODU A() 

Sağlık tesisinde görevli personelin öğrenim 

bilgileri için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 

Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının 

bilgisidir. 

 

PERSONEL_KODU A() 

Sağlık tesisindeki görevli personel için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_PERSONEL görüntüsündeki 

PERSONEL_KODU bilgisidir. 

OGRENIM_DURUMU A() 

Kişinin en son bitirdiği okul seviyesini veya 

okuryazarlık durumunu ifade eder. Örneğin 

okuryazar, ilkokul, ortaokul vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “OGRENIM_DURUMU” 

alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. 

OKUL_ADI A() 
Sağlık tesisinde görevli personelin öğrenim 

gördüğü okul bilgisidir. 
 

OKULA_BASLANGIC_TARIHI Tarih 
Sağlık tesisinde görevli personelin öğrenim 

gördüğü okula başlama tarihi bilgisidir. 
 

MEZUNIYET_TARIHI Tarih 

Sağlık tesisinde görevli personelin öğrenim 

gördüğü okuldan mezun olduğu tarih 

bilgisidir. 

 

BELGE_NUMARASI A() 

Sağlık tesisinde görevli personelin eğitim 

veya öğrenim için aldığı belgenin numara 

bilgisidir. Örneğin diploma, sertifika vb. 

 

ONAYLAYAN_PERSONEL_K

ODU 
A() 

Yapılan bir işlemi onaylayan personel için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilmiş tekil kod bilgisidir. 

VEM_PERSONEL görüntüsündeki 

PERSONEL_KODU bilgisidir. 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemine ilk defa kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 

Personel öğrenim bilgisinin ilk kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KOD

U 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıt edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıtlı bilgilere ilişkin güncelleme 

işleminin yapıldığı zaman bilgisidir. 

 

GUNCELLEYEN_KULLANICI_

KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıtlı bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_PERSONEL_YANDAL 

 

 

 

 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

PERSONEL_YANDAL_KODU A() 

Sağlık tesisinde görevli personelin yan dal 

bilgileri için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 

Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının 

bilgisidir. 

 

PERSONEL_KODU A() 

Sağlık tesisindeki görevli personel için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_PERSONEL görüntüsündeki 

PERSONEL_KODU bilgisidir. 

YANDAL_BASLANGIC_TARI

HI 
Tarih 

Sağlık tesisinde görevli personelin yan dal 

eğitimine başladığı tarih bilgisidir. 
 

YANDAL_BITIS_TARIHI Tarih 
Sağlık tesisinde görevli personelin yan dal 

eğitiminin bitiş tarih bilgisidir. 
 

MEDULA_BRANS_KODU A() 

Sağlık tesisinde bulunan klinik ve hekimler 

için MEDULA tarafından tanımlanmış 

branş kodu bilgisidir. 

 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemine ilk defa kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 

Personel yan dal bilgisinin ilk kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KOD

U 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıt edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıtlı bilgilere ilişkin güncelleme 

işleminin yapıldığı zaman bilgisidir. 

 

GUNCELLEYEN_KULLANICI_

KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıtlı bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

  

Oluşturma Tarihi : 08.07.2015 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü sağlık tesisinde görev yapan personele ait olan yan dal bilgilerini 

kapsar. 

Hash Bilgisi : F1ABF5707D47B0D1A563C3CA328997DB 



 
T.C. Sağlık Bakanlığı   

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü 223 SBYS Veri Modeli 

VEM_RADYOLOJI 
 

Oluşturma Tarihi : 08.07.2015 

Kapsamı :  Bu veri modeli görüntüsü radyoloji tetkik bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : 345C490CC21549AADE07BBACB9D228BC 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

RADYOLOJI_KODU A() SBYS tarafından üretilen tekil kod bilgisidir.  

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

HASTA_KODU A() 

Sağlık tesisinde hasta bilgileri için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA görüntüsündeki 

HASTA_KODU bilgisidir. 

HASTA_BASVURU_KODU A() 

Sağlık tesisine başvuran hastalar için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA_BASVURU 

görüntüsündeki 

HASTA_BASVURU_KODU 

bilgisidir. 

BIRIM_KODU A() 

Sağlık tesisinde bulunan bölümler için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

Tetkik çekiminin yapıldığı birim 

bilgisinin, VEM_BIRIM 

görüntüsündeki BIRIM_KODU 

bilgisidir. 

TETKIK_CEKIM_KABUL_Z

AMANI 

Tarih

Saat 

Radyolojik tetkik çekimi için hastanın 

kabulünün yapıldığı zamandır. 
 

BARKOD A() 

Çubuk kod ya da çizgi im, verilerin görsel 

özellikli makinelerin okuyabilmesi için çeşitli 

kodlama yöntemleriyle sunulmasıdır. 

Tetkik çekiminin barkod numarası 

bilgisidir. 

BARKOD_ZAMANI 
Tarih

Saat 
Barkod yazdırma zamanı bilgisidir.  

CIHAZ_KODU A() 

Sağlık tesisinde bulunan cihaz için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_CIHAZ görüntüsündeki 

CIHAZ_KODU bilgisidir. 

CALISMA_BASLAMA_ZAM

ANI 

Tarih

Saat 

Tetkikin tıbbi cihazda çalışılmaya başlandığı 

zaman bilgisidir. 
 

CALISMA_BITIS_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Tetkikin tıbbi cihazda çalışılmasının bittiği 

zaman bilgisidir. 
 

KABUL_EDEN_KULLANICI_

KODU 
A() 

Sağlık tesisinde tedavi alan hastaya istenen 

tetkiklerin kabulünü yapan Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi kullanıcısı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

TETKIK_CEKEN_TEKNISYE

N_KODU 
A() 

Radyolojik tetkik çekimini gerçekleştiren 

sağlık tesisinde görevli personel için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilmiş 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_PERSONEL görüntüsündeki 

PERSONEL_KODU bilgisidir. 

HASTA_HIZMET_KODU A() 

Sağlık tesisinde hastaya uygulanacak 

hizmetler için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA_HIZMET 

görüntüsündeki 

HASTA_HIZMET_KODU bilgisidir. 

LOINC_KODU A() 

LOINC, Sağlık tesisinde laboratuvar veya 

radyolojik tetkik sonuçlarının 

sınıflandırılması için geliştirilmiş bir 

sınıflandırma sistemidir. LOINC kodu ile her 

bir tetkik tekil olarak tanımlanabilmektedir. 

Tetkikin LOINC kodu bilgisidir. 
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TETKIK_ISTENME_DURUMU A() 

Sağlık tesisinde yapılan tetkiklerin istenme 

durumuna ilişkin ön kabul, kabul, sonuç, 

onaylandı vb. Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilen bilgiyi ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“TETKIK_ISTENME_DURUMU” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

ERISIM_NUMARASI A() 
Radyolojik tetkik çekimine ait erişim 

numarası (Accession Number) bilgisidir. 
 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemine ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Radyoloji tetkik bilgisinin ilk kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin 

yapıldığı zaman bilgisidir. 

 

GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_RADYOLOJI_SONUC 
 

Oluşturma Tarihi : 08.07.2015 

Kapsamı :  Bu veri modeli görüntüsü radyoloji sonuç bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : 693A77817D2F7AEDAFFD241FE5196ABB 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

RADYOLOJI_SONUC_KODU A() 

Sağlık tesisinde çalışılan radyoloji 

tetkikinin sonucu için Sağlık Bilgi Yönetim 

Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 

Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının 

bilgisidir. 

 

RADYOLOJI_KODU A() 

Sağlık tesisinde çalışılan radyoloji tetkileri 

için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_RADYOLOJI görüntüsündeki 

RADYOLOJI_KODU bilgisidir. 

TETKIK_SONUCU_METIN 
 

CLOB 

Radyoloji tetkikleri için rapora yazılan 

sonuç bilgisinin metin (text) bilgisidir. 
 

RADYOLOJI_TETKIK_SONUC

U 
BLOB 

Radyoloji tetkikleri için rapora yazılan 

sonuç bilgisinin raporda yazıldığı halinin 

bilgisidir. 

 

RADYOLOJI_RAPOR_FORMA

TI 
A() 

Radyoloji raporları için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından kayıt edilen 

dosyanın format bilgisidir. Örneğin HTML, 

RTF, TEXT vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“RADYOLOJI_RAPOR_FORMATI” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

RAPOR_TIPI A() 
Raporun ana rapor, ek rapor, konsültasyon 

raporu vb. olma durumuna ilişkin bilgidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “RAPOR_TIPI” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. 

RAPOR_YAZAN_PERSONEL_

KODU 
A() 

Raporu bilgisayar ortamına aktaran 

personel için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 

Radyoloji raporunu bilgisayar 

ortamına aktaran personelin, 

VEM_PERSONEL görüntüsündeki 

PERSONEL_KODU bilgisidir. 

ONAYLAYAN_PERSONEL_K

ODU_1 
A() 

Sağlık tesisindeki görevli personel için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

Radyoloji raporunu onaylayan birinci 

personelin, VEM_PERSONEL 

görüntüsündeki PERSONEL_KODU 

bilgisidir. 

ONAYLAYAN_PERSONEL_K

ODU_2 
A() 

Sağlık tesisindeki görevli personel için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

Varsa radyoloji raporunu onaylayan 

ikinci personelin, VEM_PERSONEL 

görüntüsündeki PERSONEL_KODU 

bilgisidir. 

ONAYLAYAN_PERSONEL_K

ODU_3 
A() 

Sağlık tesisindeki görevli personel için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

Varsa radyoloji raporunu onaylayan 

üçüncü personelin, 

VEM_PERSONEL görüntüsündeki 

PERSONEL_KODU bilgisidir. 

RAPOR_UZMAN_ONAY_ZAM

ANI 

Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen tıbbi raporun 

uzman hekim tarafından onaylandığı zaman 

bilgisidir. 

 

RAPOR_KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 
Raporun kaydedildiği zaman bilgisidir.  

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemine ilk defa kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 

Radyoloji sonuç bilgisinin ilk kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 
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EKLEYEN_KULLANICI_KOD

U 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıt edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıtlı bilgilere ilişkin güncelleme 

işleminin yapıldığı zaman bilgisidir. 

 

GUNCELLEYEN_KULLANICI_

KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıtlı bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_RANDEVU 
 

Oluşturma Tarihi : 08.07.2015 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü hastaya ait randevu bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : 5A2BA3C19D8D42818AB2C1A0A668DA28 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

RANDEVU_KODU A() 

Kişi için düzenlenen randevu bilgisi için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafında 

verilen tekil kod bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

HASTA_KODU A() 

Sağlık tesisinde hasta bilgileri için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA görüntüsündeki 

HASTA_KODU bilgisidir. 

HASTA_BASVURU_KODU A() 

Sağlık tesisine başvuran hastalar için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA_BASVURU 

görüntüsündeki 

HASTA_BASVURU_KODU bilgisidir. 

RANDEVU_TURU A() 

Kişinin almış olduğu randevu için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

tanımlanmış tür bilgisidir. Örneğin MHRS, 

Tedavi, Salon vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “RANDEVU_TURU” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. 

RANDEVU_ALT_TURU A() 

Kişinin diş tedavisi için aldığı randevunun 

dolgu, kanal tedavisi, diş çekimi vb. bilgisini 

ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “RANDEVU_ALT_TURU” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

RANDEVU_ZAMANI 
Tarih

Saat 
Kişinin randevu zamanı bilgisidir.  

RANDEVU_KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 
Randevunun kayıt edildiği zaman bilgisidir.  

HASTA_HIZMET_KODU A() 

Sağlık tesisinde hastaya uygulanacak 

hizmetler için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA_HIZMET 

görüntüsündeki 

HASTA_HIZMET_KODU bilgisidir. 

BIRIM_KODU A() 

Sağlık tesisinde bulunan bölümler için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_BIRIM görüntüsündeki 

BIRIM_KODU bilgisidir. 

HEKIM_KODU A() 

Sağlık tesisinde görevli hekim için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen kod 

bilgisidir. 

VEM_PERSONEL görüntüsündeki 

PERSONEL_KODU ya da MHRS 

randevusu ise randevu alınan hekim, 

tedavi randevu ise tedaviyi uygulayan 

hekim bilgisidir. 

MHRS_HRN_KODU A() 

Sağlık tesisindeki muayeneye MHRS 

sisteminden randevu alarak gelen hastalara, 

muayenesi için MHRS tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

 

MHRS_RANDEVU_NOTU A() 

Sağlık tesisinde yapılacak muayeneler için 

MHRS sisteminden randevu alan hastalar için 

gelen randevu açıklama bilgisidir. 

 

RANDEVU_GELME_DURUM

U 
A() 

Kişinin sağlık tesisinden aldığı randevuya 

gelip gelmediğine ilişkin bilgiyi ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“RANDEVU_GELME_DURUMU” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

CIHAZ_KODU A() 

Sağlık tesisinde bulunan cihaz için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_CIHAZ görüntüsündeki 

CIHAZ_KODU bilgisidir. 

TC_KIMLIK_NUMARASI A() Kişiyi niteleyen eşsiz numaradır. 
Hastanın T.C. Kimlik Numarası 

bilgisidir. 
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AD A() Kişinin adı bilgisidir.  

SOYADI A() Kişinin soyadı bilgisidir.  

CINSIYET A() Kişinin cinsiyetini ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “CINSIYET” alanına karşılık 

gelen değer bilgisidir. 

TELEFON_NUMARASI A() Telefon numarası bilgisini ifade eder.  

IPTAL_DURUMU 
Tam 

Sayı 

Sağlık tesisinde yapılan bir işlemin iptal 

edilip edilmediği bilgisidir. 

Hastaya ait randevu iptal edilmiş ise 

“1”, edilmemiş ise “0” yazılmalıdır. 

IPTAL_EDEN_KULLANICI_

KODU 
A() 

Sağlık tesisinde yapılan bir işlemi iptal eden 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi kullanıcısı için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

İptal işlemini yapan kullanıcının 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

IPTAL_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin iptal edildiği 

zaman bilgisidir. 
 

IPTAL_ACIKLAMA A() 

Sağlık tesisinde yapılan bir işlemin iptal 

edilmesi durumunda Sağlık Bilgi Yönetim 

Sistemi'ne kayıt edilen iptale ilişkin açıklama 

bilgisidir. 

 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemine ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Hasta randevu bilgisinin ilk kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin 

yapıldığı zaman bilgisidir. 

 

GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_RECETE 
 

Oluşturma Tarihi : 08.07.2015 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü hekimin hastaya verdiği reçete bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : AEA80C8BD626739964C47B70594AF7F8 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

RECETE_KODU A() SBYS tarafından üretilen tekil kod bilgisidir.  

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

HASTA_BASVURU_KODU A() 

Sağlık tesisine başvuran hastalar için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA_BASVURU 

görüntüsündeki 

HASTA_BASVURU_KODU 

bilgisidir. 

HASTA_KODU A() 

Sağlık tesisinde hasta bilgileri için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA görüntüsündeki 

HASTA_KODU bilgisidir. 

RECETE_ZAMANI 
Tarih

Saat 
Reçetenin yazıldığı zaman bilgisidir.  

RECETE_TURU A() 

Reçetenin, içerdiği ilaç cinsine göre 

belirlenen türünü ifade etmektedir. Örneğin 

normal, yeşil, turuncu, kırmızı, mor vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “RECETE_TURU” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. 

RECETE_ALT_TURU A() 
Sağlık tesisinde tedavi gören hasta için 

düzenlenen reçetenin alt türü bilgisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “RECETE_ALT_TURU” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

HEKIM_KODU A() 

Sağlık tesisinde görevli hekim için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen kod 

bilgisidir. 

Reçete veren Hekimin 

VEM_PERSONEL görüntüsündeki 

PERSONEL_KODU bilgisidir. 

DEFTER_NUMARASI A() 
Sağlık tesisindeki birimlerde hasta 

bilgilerinin olduğu defter numarası bilgisidir. 
 

MEDULA_E_RECETE_NUM

ARASI 
A() 

Sağlık tesisinde düzenlenen reçete için 

MEDULA tarafından Sağlık Bilgi Yönetim 

Sistemine iletilen numara bilgisidir. 

 

RENKLI_RECETE_NUMARA

SI 
A() 

Sağlık tesisinde hastaya düzenlenen reçete 

için Renkli Reçete Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

 

SERI_NUMARASI A() 
Sağlık tesisinde bulunan tıbbi cihazların seri 

numarası bilgisini ifade eder. 
 

RECETE_E_IMZA_DURUMU 
Tam 

Sayı 

Sağlık tesisinde tedavi gören hasta için 

düzenlenen reçetenin e-İmza imzalanma 

durumuna ilişkin bilgi verir. 

Reçete e-imza ile imzalandıysa “1”, 

imzalanmadıysa “0” yazılmalıdır. 

SGK_TAKIP_NUMARASI A() 

Sağlık tesisine gelen hasta için MEDULA 

sisteminden Sağlık Bilgi Yönetim Sistemine 

iletilen takip numarasını ifade eder. 

 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemine ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Reçete bilgisinin ilk kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin 

yapıldığı zaman bilgisidir. 

 

GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_RECETE_ILAC 
 

Oluşturma Tarihi : 08.07.2015 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü reçetede yazılan ilaç bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : 676C59CC9A2A90736F748B337DD009CD 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

RECETE_ILAC_KODU A() 

Sağlık tesisinde tedavi gören hasta için 

düzenlenen reçetede bulunan ilaç bilgileri 

için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

RECETE_KODU A() 

Sağlık tesisinde tedavi gören hasta için 

düzenlenen reçetede bilgileri için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_RECETE görüntüsündeki 

RECETE_KODU bilgisidir. 

DOZ_BIRIM A() 

Bir ilacın, hastaya tek seferde verilebilecek 

miktarı için ölçü bilgisidir. Örneğin gram, 

miligram, litre vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “DOZ_BIRIM” alanına karşılık 

gelen değer bilgisidir. 

BARKOD A() 

Çubuk kod ya da çizgi im, verilerin görsel 

özellikli makinelerin okuyabilmesi için çeşitli 

kodlama yöntemleriyle sunulmasıdır. 

 

ILAC_ADI A() İlacın ad bilgisidir.  

KUTU_ADETI 
Gerçek 

Sayı 
İlacın kutu adeti bilgisidir.  

ILAC_KULLANIM_SEKLI A() 
İlacın uygulanma yöntemini ifade eder. 

Örneğin göz üzerine, ağızdan, burun içi vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “ILAC_KULLANIM_SEKLI” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

ILAC_KULLANIM_SAYISI A() İlacın kullanım sayısı bilgisidir.  

ILAC_KULLANIM_DOZU A() 
İlacın kullanılması gereken miktar bilgisini 

ifade eder. 
 

ILAC_KULLANIM_PERIYOD

U 
A() İlacın kullanım periyodunu ifade eder.  

ILAC_KULLANIM_PERIYOD

U_BIRIMI 
A() 

İlacın hangi periyot biriminde kullanılacağını 

ifade eder. Örneğin ay, dakika, gün, hafta, 

saat vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“ILAC_KULLANIM_PERIYODU_B

IRIMI” alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. 

ILAC_ACIKLAMA A() İlaç ile ilgili açıklama bilgisidir.  

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemine ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Reçete ilaç bilgisinin ilk kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin 

yapıldığı zaman bilgisidir. 
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GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_RECETE_ILAC_ACIKLAMA 
 

Oluşturma Tarihi : 08.07.2015 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü reçetede yazılan ilaç açıklama bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : A88750079DD6F9AC0588F1515A119892 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

RECETE_ILAC_ACIKLAMA_

KODU 
A() 

Sağlık tesisinde tedavi gören hasta için 

düzenlenen reçetede bulunan ilaç açıklama 

bilgileri için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

RECETE_ILAC_KODU A() 

Sağlık tesisinde tedavi gören hasta için 

düzenlenen reçetede bulunan ilaç bilgileri 

için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_RECETE_ILAC 

görüntüsündeki 

RECETE_ILAC_KODU bilgisidir. 

RECETE_KODU A() 

Sağlık tesisinde tedavi gören hasta için 

düzenlenen reçetede bilgileri için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_RECETE görüntüsündeki 

RECETE_KODU bilgisidir. 

ILAC_ACIKLAMA_TURU A() 

Sağlık hizmetini alan kişi için yazılmış reçete 

ve/veya ilaç için yapılmış açıklama bilgisinin 

türünü ifade eder. Örneğin teşhis, tedavi 

süresi, tetkik sonucu, endikasyon dışı 

kullanım izni vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “ILAC_ACIKLAMA_TURU” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

ACIKLAMA A() 

Sağlık tesisinde verilen hizmete, yapılan 

işleme, kullanılan malzemelere vb. ilişkin 

açıklama bilgisidir. 

Reçetedeki ilaca ait açıklama 

bilgisidir. 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemine ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Reçete ilaç açıklama bilgisinin ilk 

kayıt edildiği zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin 

yapıldığı zaman bilgisidir. 

 

GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_RISK_SKORLAMA 

 

Oluşturma Tarihi : 22.10.2018 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü risk değerlendirme (İtaki, Harizmi vb.) ve skorlama 

sistemleri (APACHE, SNAPII, vb.) bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : 0E86530C412469AAE769A40D12FF7A4D 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

RISK_SKORLAMA_KODU A() 

Sağlık tesisinde kullanılan Risk Skorlama 

bilgileri için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

HASTA_BASVURU_KODU A() 

Sağlık tesisine başvuran hastalar için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA_BASVURU 

görüntüsündeki 

HASTA_BASVURU_KODU 

bilgisidir. 

HASTA_KODU A() 

Sağlık tesisinde hasta bilgileri için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA görüntüsündeki 

HASTA_KODU bilgisidir. 

RISK_SKORLAMA_TURU A() 

Sağlık tesisinde kullanılan APACHE, SNAP, 

SAPS, İtaki, Harizmi vb. gibi risk skorlarına 

karşılık gelen değer bilgisini ifade eder. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “RISK_SKORLAMA_TURU” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

ISLEM_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde yapılan işlemlerin, 

uygulanmaya başladığı zaman bilgisidir. 
 

RISK_SKORLAMA_TOPLAM

_PUANI 

Gerçek 

Sayı 

Sağlık tesisinde tedavi gören hastanın ölüm 

oranı riskini belirleyebilmek için kullanılan 

skorlama sistemlerinin türüne göre risk 

skorlama sisteminde hesaplanan toplam puan 

bilgisidir. 

 

GLASGOW_SKALASI A() 

Hastanın bilinç durumunun 

değerlendirilmesinde kullanılan güvenilir ve 

objektif olarak kaydetmeyi amaçlayan bir 

yöntemdir. Hasta skalanın kriterlerine göre 

değerlendirildiğinde, hastaya 3 ile 14 ya da 

15 arasında puanlar verilir. 

 

BEKLENEN_OLUM_ORANI 
Gerçek 

Sayı 

Sağlık tesisinde kullanılan risk skorlama 

sistemi ile belirlenen, hastanın beklenen ölüm 

oranı bilgisidir. 

 

DUZELTILMISBEKLENEN_

OLUM_ORANI 

Gerçek 

Sayı 

Sağlık tesisinde kullanılan risk skorlama 

sistemi ile belirlenen düzeltilmiş beklenen 

ölüm oranı bilgisidir. 

 

TIBBI_ORDER_DETAY_KOD

U 
A() 

Sağlık tesisinde sağlık hizmetini alan kişi için 

hekim isteminin (order) detay bilgileri için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

Hastaya uygulanması istenen 

skorlama sistemi hekimin orderı ile 

yapıldıysa bu alan dolu olmalıdır. 

VEM_TIBBI_ORDER_DETAY 

görüntüsündeki 

TIBBI_ORDER_DETAY_KODU 

bilgisidir. 

ACIKLAMA A() 

Sağlık tesisinde verilen hizmete, yapılan 

işleme, kullanılan malzemelere vb. ilişkin 

açıklama bilgisidir. 

Risk skoruna ilişkin açıklama 

bilgisidir. 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemine ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Hastaya ait risk skorlama bilgisinin ilk 

kayıt edildiği zaman bilgisidir. 
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EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin 

yapıldığı zaman bilgisidir. 

 

GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_RISK_SKORLAMA_DETAY 

 

Oluşturma Tarihi : 22.10.2018 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü risk değerlendirme (İtaki, Harizmi vb.) ve skorlama 

sistemleri (APACHE, SNAPII, vb.) detay bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : 5328B160B7C9685DB9DE51010197F9B1 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

RISK_SKORLAMA_DETAY_

KODU 
A() 

Sağlık tesisinde kullanılan Risk Skorlama 

detay bilgileri için Sağlık Bilgi Yönetim 

Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

RISK_SKORLAMA_KODU A() 

Sağlık tesisinde kullanılan Risk Skorlama 

bilgileri için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_RISK_SKORLAMA 

görüntüsündeki 

RISK_SKORLAMA_KODU 

bilgisidir. 

RISK_SKORLAMA_ALT_TU

RU 
A() 

Seçilen risk skorlama türünde bulunan alt tür 

bilgisidir. Örneğin risk skorlama türü itaki ise 

"65 yaş üstü bilinci kapalı”, skorlama türü 

braden ise "duygusal algı, vücut temizliği, 

basınç yeri”, skorlama türü APACHE-II ise 

"vücut ısısı, ortalama kan basıncı, kalp hızı” 

vb. 

Seçilen risk skorlama türüne göre 

gerekli olan bilginin, Referans kodlar 

tablosunda kod türü olarak 

“RISK_SKORLAMA_ALT_TURU” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

RISK_SKOR_DEGERI A() 
Risk skorlama alt türüne göre aldığı değer 

bilgisidir. 
 

GLASGOW_SKALASI A() 

Hastanın bilinç durumunun 

değerlendirilmesinde kullanılan güvenilir ve 

objektif olarak kaydetmeyi amaçlayan bir 

yöntemdir. Hasta skalanın kriterlerine göre 

değerlendirildiğinde, hastaya 3 ile 14 ya da 

15 arasında puanlar verilir. 

 

ACIKLAMA A() 

Sağlık tesisinde verilen hizmete, yapılan 

işleme, kullanılan malzemelere vb. ilişkin 

açıklama bilgisidir. 

 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemine ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Risk skorlama detay bilgisinin ilk 

kayıt edildiği zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin 

yapıldığı zaman bilgisidir. 

 

GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_SILINEN_KAYITLAR 

Oluşturma Tarihi : 22.01.2020 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü veri tabanında silinen kayıtlara ilişkin gerekli bilgileri 

kapsar. 

Hash Bilgisi : 6BDC6BA9AD8B4E733AF8FC9271615C17 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

SILINEN_KAYIT_KODU 
         

A() 

Kaydın silinmeden önce bulunduğu VEM 

Görüntüsü içerisindeki SBYS tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

 

REFERANS_GORUNTU_ADI 
         

A() 

Kaydın silinmeden önce bulunduğu VEM 

Görüntü Adı bilgisidir. 
 

SILINME_ZAMANI 

     

Tarih

Saat 

Kaydın silinme zamanı bilgisidir.  

GUNCELLEME_ZAMANI Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıtlı bilgilere ilişkin güncelleme 

işleminin yapıldığı zaman bilgisidir. 

 

GUNCELLEYEN_KULLANICI_K

ODU 

A() Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıtlı bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

VEM_KULLANICI 

görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

 

Not: SILINME_ZAMANI kolonuna göre sorgulama yapılacağı için görüntü (view) hazırlanırken bu kolona özel 

performans çalışması yapılmalıdır. 
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VEM_STERILIZASYON_CIKIS 

 

 

 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

STERILIZASYON_CIKIS_KODU A() 

Sağlık tesisinde steril edilmiş tıbbi 

aletlerin, steril deposundan sağlık 

tesisindeki birimlere çıkışı için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 

Görüntünün tekil kod bilgisinin 

alındığı SBYS veri tabanındaki tablo 

adının bilgisidir. 

 

DEPO_KODU A() 

Sağlık tesisinde bulunan stok depoları 

için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_DEPO görüntüsündeki 

DEPO_KODU bilgisidir. 

STERILIZASYON_SET_KODU A() 

Tıbbi aletlerin steril edilmeden önce 

ve sterilizasyon aşamasında 

oluşturulan set (paketleme) bilgilerine 

erişim için Sağlık Bilgi Yönetim 

Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_STERILIZASYON_SET 

görüntüsündeki 

STERILIZASYON_SET_KODU 

bilgisidir. 

HASTA_KODU A() 

Sağlık tesisinde hasta bilgileri için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA 

görüntüsündeki HASTA_KODU 

bilgisidir.  

HASTA_BASVURU_KODU A() 

Sağlık tesisine başvuran hastalar için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA_BASVURU 

görüntüsündeki 

HASTA_BASVURU_KODU 

bilgisidir. 

STERILIZASYON_CIKIS_MIKTARI 
Tam 

Sayı 

Sterilizasyon ünitesinden birime 

çıkılan setin miktar bilgisidir. 
 

STERILIZASYON_CIKIS_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Setin sterilizasyon ünitesinden birime 

çıkıldığı zaman bilgisidir 
 

CIKIS_YAPILAN_BIRIM_KODU A() 

Sağlık tesisinde bulunan ilaç, 

malzeme, set gibi ürünlerin 

gönderildiği birim için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilmiş 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_BIRIM görüntüsündeki 

BIRIM_KODU bilgisidir. 

TESLIM_EDEN_PERSONEL_KODU A() 

Sağlık tesisindeki görevli personel 

için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 

Kan ürünü, numune, adli rapor, nüfus 

cüzdanı, malzeme vb. ilgili kişiye 

teslim eden personel için 

VEM_PERSONEL görüntüsündeki 

PERSONEL_KODU bilgisidir. 

TESLIM_ALAN_PERSONEL_KODU A() 

Sağlık tesisindeki görevli personel 

için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_PERSONEL görüntüsündeki 

PERSONEL_KODU bilgisidir. 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemine ilk defa kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 

Sterilizasyon çıkış bilgisinin ilk kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KODU A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıt edilen bilgilere ilişkin kayıt 

işlemini gerçekleştiren kullanıcı için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

Oluşturma Tarihi : 22.10.2018 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü aletlerin steril edildikten sonraki çıkış bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : C37DA3A520A1A159E8FBF4C4AA563012 
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GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıtlı bilgilere ilişkin güncelleme 

işleminin yapıldığı zaman bilgisidir. 

 

GUNCELLEYEN_KULLANICI_KOD

U 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıtlı bilgilere ilişkin güncelleme 

işlemini gerçekleştiren kullanıcı için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_STERILIZASYON_GIRIS 

 

 

 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

STERILIZASYON_GIRIS_KOD

U 
A() 

Sağlık tesisinde steril edilmemiş tıbbi 

aletlerin, steril deposuna sağlık tesisindeki 

birimlerden girişi için Sağlık Bilgi Yönetim 

Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 

Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının 

bilgisidir. 

 

DEPO_KODU A() 

Sağlık tesisinde bulunan stok depoları için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_DEPO görüntüsündeki 

DEPO_KODU bilgisidir. 

STOK_KART_KODU A() 

Sağlık tesisinde bulunan ilaç, malzeme ve 

ürünlerin bilgilerine erişim sağlamak için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_STOK_KART görüntüsündeki 

STOK_KART_KODU bilgisidir. 

STERILIZASYON_GIRIS_MIK

TARI 

Tam 

Sayı 

Sağlık tesisinde birimlerden sterilizasyon 

ünitesine gönderilen setin miktar bilgisidir. 
 

TESLIM_EDEN_BIRIM_KODU A() 

Sağlık tesisinde bulunan bölümler için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

Tetkik çekiminin yapıldığı birim 

bilgisinin, VEM_BIRIM 

görüntüsündeki BIRIM_KODU 

bilgisidir. 

TESLIM_EDEN_PERSONEL_K

ODU 
A() 

Sağlık tesisindeki görevli personel için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_PERSONEL görüntüsündeki 

PERSONEL_KODU bilgisidir. 

TESLIM_ZAMANI 
Tarih

Saat 
Teslim zamanı bilgisidir.  

TESLIM_ALAN_PERSONEL_K

ODU 
A() 

Sağlık tesisindeki görevli personel için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_PERSONEL görüntüsündeki 

PERSONEL_KODU bilgisidir. 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemine ilk defa kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 

Sterilizasyon giriş bilgisinin ilk kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KODU A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıt edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıtlı bilgilere ilişkin güncelleme 

işleminin yapıldığı zaman bilgisidir. 

 

GUNCELLEYEN_KULLANICI_

KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıtlı bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

 

  

Oluşturma Tarihi : 22.10.2018 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü sterilizasyon ünitesine ilişkin giriş hareketi bilgilerini 

kapsar. 

Hash Bilgisi : 98B5C172C7EF76784BB5C1A42AD01B7B 
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VEM_STERILIZASYON_PAKET 

 

 

 

Veri Elemanı 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

STERILIZASYON_PAKET_K

ODU 
A() 

Sağlık tesisinin deposunda bulunan steril 

aletlerin paket bilgilerine ilişkin kayıtlara 

erişim sağlamak için Sağlık Bilgi Yönetim 

Sistemi tarafından üretilmiş tekil kod 

bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

STERILIZASYON_PAKET_AD

I 
A() 

Sterilizasyon ünitesinde kullanılan paketler 

için tanımlanan ad bilgisidir. 
 

PAKET_KODU A() 

Sterilizasyon ünitesinde kullanılan paketin 

barkod bilgisidir. Barkod bilgisi yok ise 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen kod bilgisidir. 

 

ACIKLAMA A() 

Sağlık tesisinde verilen hizmete, yapılan 

işleme, kullanılan malzemelere vb. ilişkin 

açıklama bilgisidir. 

 

STERILIZASYON_YONTEMI A() 

Tıbbi aletler için sterilizasyon işleminin 

yapıldığı yöntem bilgisini ifade eder. Örneğin 

Otoklav, Etilen Oksit, UV, X, Gamma, 

Tindalizasyon vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“STERILIZASYON_YONTEMI” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

STERILIZASYON_PAKET_G

RUBU 
A() 

Sterilizasyon ünitesinde kullanılan paketler 

için tanımlanan grup bilgisidir. Örneğin genel 

cerrahi paketleri, plastik cerrahi paketleri, 

ortopedi paketleri vb.  

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“STERILIZASYON_PAKET_GRUBU

” alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

PAKET_RAF_OMRU_BITIS_

GUN 

Tam 

Sayı 

Steril edilmiş setin raf ömrünün gün olarak 

değer bilgisidir. Örneğin 30 gün, 60 gün vb. 
 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemine ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Sterilizasyon paket bilgisinin ilk kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin 

yapıldığı zaman bilgisidir. 

 

GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

 

  

Oluşturma Tarihi : 22.10.2018 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü sterilizasyona ilişkin paket bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : 4B210FFED60CA8078C46BBF42E78FE1E 
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VEM_STERILIZASYON_PAKET_DETAY 

 

 

 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

STERILIZASYON_PAKET_D

ETAY_KODU 
A() 

Sterilizasyon ünitesinde kullanılan paketlerin 

detay bilgileri için Sağlık Bilgi Yönetim 

Sistemi tarafından üretilmiş tekil kod 

bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

STERILIZASYON_PAKET_K

ODU 
A() 

Sağlık tesisinin deposunda bulunan steril 

aletlerin paket bilgilerine ilişkin kayıtlara 

erişim sağlamak için Sağlık Bilgi Yönetim 

Sistemi tarafından üretilmiş tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_STERILIZASYON_PAKET 

görüntüsündeki 

STERILIZASYON_PAKET_KOD

U bilgisidir. 

STOK_KART_KODU A() 

Sağlık tesisinde bulunan ilaç, malzeme ve 

ürünlerin bilgilerine erişim sağlamak için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_STOK_KART 

görüntüsündeki 

STOK_KART_KODU bilgisidir. 

STERILIZASYON_MALZEM

E_MIKTARI 

Gerçek 

Sayı 

Sağlık tesisinde sterilizasyon işlemine giren 

veya çıkan setlerde bulunan malzemeler için 

miktar (sayı) bilgisidir. 

 

OLCU_KODU A() 

İlaç, malzeme, ürün vb. için sağlık tesisinde 

kullanılan ölçü biriminin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından tanımlanmış kod 

bilgisidir. Örneğin adet, m, cm vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “OLCU_KODU” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. 

ACIKLAMA A() 

Sağlık tesisinde verilen hizmete, yapılan 

işleme, kullanılan malzemelere vb. ilişkin 

açıklama bilgisidir. 

 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemine ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Sterilizasyon paket detay bilgisinin 

ilk kayıt edildiği zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin 

yapıldığı zaman bilgisidir. 

 

GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

  

Oluşturma Tarihi : 22.10.2018 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü sterilizasyona ilişkin paket bilgilerinin detay bilgilerini 

kapsar. 

Hash Bilgisi : 0A974481FEC65A5C6F6CFC75375A3A9C 
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VEM_STERILIZASYON_SET 

 

 

 

 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

STERILIZASYON_SET_KOD

U 
A() 

Tıbbi aletlerin steril edilmeden önce ve 

sterilizasyon aşamasında oluşturulan set 

(paketleme) bilgilerine erişim için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

DEPO_KODU A() 

Sağlık tesisinde bulunan stok depoları için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_DEPO görüntüsündeki 

DEPO_KODU bilgisidir. 

STERILIZASYON_PAKET_KO

DU 
A() 

Sağlık tesisinin deposunda bulunan steril 

aletlerin paket bilgilerine ilişkin kayıtlara 

erişim sağlamak için Sağlık Bilgi Yönetim 

Sistemi tarafından üretilmiş tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_STERILIZASYON_PAKET 

görüntüsündeki 

STERILIZASYON_PAKET_KODU 

bilgisidir. 

BARKOD A() 

Çubuk kod ya da çizgi im, verilerin görsel 

özellikli makinelerin okuyabilmesi için çeşitli 

kodlama yöntemleriyle sunulmasıdır. 

Sterilizasyon paketinin barkod 

numarası bilgisidir. 

BARKOD_BASAN_KULLANI

CI_KODU 
A() 

Sağlık tesisinde üretilen barkodları, barkod 

yazıcıdan bastıran Sağlık Bilgi Yönetim 

Sistemi kullanıcısı için Sağlık Bilgi Yönetim 

Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

Barkodu yazdıran personelin 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

BARKOD_ZAMANI 
Tarih

Saat 
Barkodun basıldığı zaman bilgisidir.  

CIHAZ_KODU A() 

Sağlık tesisinde bulunan cihaz için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

Sterilizasyon işleminin yapıldığı 

cihazın, VEM_CIHAZ 

görüntüsündeki CIHAZ_KODU 

bilgisidir. 

STERILIZASYON_CEVRIM_

NUMARASI 
A() 

Sağlık tesisinde sterilizasyon işlemi 

uygulanan alet, malzeme veya setler için 

sterilizasyon cihazının ürettiği numara 

bilgisidir. 

 

SET_IADE_DURUMU 
Tam 

Sayı 

Sağlık tesisinde tedavide kullanılan setin iade 

edilip edilmediğine ilişkin bilgiyi ifade eder. 

Setin iade durumu bilgisidir, iade 

edildiyse “1”, iade edilmediyse “0” 

yazılmalıdır. 

SET_IADE_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde tedavide kullanılan setin 

kullanılmayıp ilgili birime iade edildiği 

zamanı ifade eder. 

 

SET_IADE_EDEN_PERSONE

L_KODU 
A() 

Sağlık tesisindeki görevli personel için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_PERSONEL görüntüsündeki 

PERSONEL_KODU bilgisidir. 

SET_IADE_ALAN_PERSONE

L_KODU 
A() 

Sağlık tesisindeki görevli personel için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_PERSONEL görüntüsündeki 

PERSONEL_KODU bilgisidir. 

PAKET_RAF_OMRU_BITIS_

TARIHI 
Tarih 

Steril edilmiş setin raf ömrünün bitiş tarihi 

bilgisidir. 
 

Oluşturma Tarihi : 22.10.2018 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü aletlerin steril edilmeden önce ve sterilizasyon aşamasında 

oluşturulan set (paketleme) bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : 6A8953F7705791D02F2180A64AD485A0 



 
T.C. Sağlık Bakanlığı   

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü 244 SBYS Veri Modeli 

PAKETLEYEN_PERSONEL_

KODU 
A() 

Sağlık tesisindeki görevli personel için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

Aletleri paketleyen personelin, 

VEM_PERSONEL görüntüsündeki 

PERSONEL_KODU bilgisidir. 

ISLEM_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde yapılan işlemlerin, 

uygulanmaya başladığı zaman bilgisidir. 
 

STERILIZASYON_BASLAM

A_ZAMANI 

Tarih

Saat 

Sterilizasyon işleminin başladığı zaman 

bilgisidir. 
 

STERILIZASYON_BITIS_ZA

MANI 

Tarih

Saat 

Sterilizasyon işleminin bittiği zaman 

bilgisidir. 
 

STERILIZASYON_PERSONE

L_KODU 
A() 

Sağlık tesisindeki görevli personel için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

Sterilizasyon işlemini yapan 

personelin, VEM_PERSONEL 

görüntüsündeki PERSONEL_KODU 

bilgisidir. 

ACIKLAMA A() 

Sağlık tesisinde verilen hizmete, yapılan 

işleme, kullanılan malzemelere vb. ilişkin 

açıklama bilgisidir. 

 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemine ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Sterilizasyon set bilgisinin ilk kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KOD

U 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin 

yapıldığı zaman bilgisidir. 

 

GUNCELLEYEN_KULLANICI

_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_STERILIZASYON_SET_DETAY 

 

 

 

 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

STERILIZASYON_SET_DET

AY_KODU 
A() 

Tıbbi aletlerin steril edilmeden önce ve 

sterilizasyon aşamasında oluşturulan set 

(paketleme) detay bilgilerine erişim için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 

Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının 

bilgisidir. 

 

STERILIZASYON_SET_KOD

U 
A() 

Tıbbi aletlerin steril edilmeden önce ve 

sterilizasyon aşamasında oluşturulan set 

(paketleme) bilgilerine erişim için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_STERILIZASYON_SET 

görüntüsündeki 

STERILIZASYON_SET_KODU 

bilgisidir. 

STOK_KART_KODU A() 

Sağlık tesisinde bulunan ilaç, malzeme ve 

ürünlerin bilgilerine erişim sağlamak için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_STOK_KART görüntüsündeki 

STOK_KART_KODU bilgisidir. 

STERILIZASYON_MALZEM

E_MIKTARI 

Gerçek 

Sayı 

Sağlık tesisinde sterilizasyon işlemine giren 

veya çıkan setlerde bulunan malzemeler 

için miktar (sayı) bilgisidir. 

 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih 

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemine ilk defa kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 

Sterilizasyon set detay bilgisinin ilk 

kayıt edildiği zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KOD

U 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıt edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih 

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıtlı bilgilere ilişkin güncelleme 

işleminin yapıldığı zaman bilgisidir. 

 

GUNCELLEYEN_KULLANICI

_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıtlı bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

 

  

Oluşturma Tarihi : 22.10.2018 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü aletlerin steril edilmeden önce ve sterilizasyon aşamasında 

oluşturulan set (paketleme) detay bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : 928A1C2A72C6CB782C8A7827521FB136 
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VEM_STERILIZASYON_STOK_DURUM 

 

 

 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

STERILIZASYON_STOK_DUR

UM_KODU 
A() 

Sağlık tesisinin deposunda bulunan steril 

aletlerin son durumuna ilişkin kayıtlara 

erişim sağlamak için Sağlık Bilgi Yönetim 

Sistemi tarafından üretilmiş tekil kod 

bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 

Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının 

bilgisidir. 

 

DEPO_KODU A() 

Sağlık tesisinde bulunan stok depoları için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_DEPO görüntüsündeki 

DEPO_KODU bilgisidir. 

STOK_KART_KODU A() 

Sağlık tesisinde bulunan ilaç, malzeme ve 

ürünlerin bilgilerine erişim sağlamak için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_STOK_KART görüntüsündeki 

STOK_KART_KODU bilgisidir. 

STOK_MIKTARI 
Gerçek 

Sayı 

Sağlık tesisi depolarındaki toplam stok 

miktarı bilgisidir. 
 

STERIL_OLMAYAN_STOK_M

IKTARI 

Tam 

Sayı 

Sağlık tesisinin stoklarında bulunan steril 

edilmemiş tıbbi aletlerin toplam sayısını 

ifade eder. 

 

STERIL_STOK_MIKTARI 
Tam 

Sayı 

Sağlık tesisinin stoklarında bulunan steril 

edilmiş tıbbi aletlerin toplam sayısını ifade 

eder. 

 

*KONTROL 

  

Oluşturma Tarihi : 22.10.2018 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü aletlerin steril edildikten sonraki stok durumuna ilişkin 

bilgileri kapsar. 

Hash Bilgisi : 5D1E79923BD6EB74F0E245637E2DD570 
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VEM_STERILIZASYON_YIKAMA 

 

 

 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

STERILIZASYON_YIKAMA_

KODU 
A() 

Sağlık tesisinin sterilizasyon ünitesinde 

yıkama işlemi yapılan tıbbi aletler için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilmiş 

tekil kod bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

DEPO_KODU A() 

Sağlık tesisinde bulunan stok depoları için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_DEPO görüntüsündeki 

DEPO_KODU bilgisidir. 

STOK_KART_KODU A() 

Sağlık tesisinde bulunan ilaç, malzeme ve 

ürünlerin bilgilerine erişim sağlamak için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_STOK_KART görüntüsündeki 

STOK_KART_KODU bilgisidir. 

YIKANAN_ALET_MIKTARI 
Tam 

Sayı 

Sağlık tesisinde sterilizasyon öncesi yıkanan 

alet miktarı bilgisidir. 
 

STERILIZASYON_YIKAMA_

TURU 
A() 

Sağlık tesisinde yıkama işleminden geçmiş 

ürün, malzeme vb. için yıkamanın makine ile 

yıkama, el ile yıkama, fırçalama vb. ile 

yapıldığını belirten Sağlık Bilgi Yönetim 

Sistemi tarafından üretilen tür bilgisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “YIKAMA_TURU” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. 

YIKAMA_YAPAN_PERSONE

L_KODU 
A() 

Sağlık tesisindeki görevli personel için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_PERSONEL görüntüsündeki 

PERSONEL_KODU bilgisidir. 

YIKAMA_BASLAMA_ZAMA

NI 

Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde steril edilecek malzemelerin 

yıkama işleminin başladığı zaman bilgisidir. 
 

YIKAMA_BITIS_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde steril edilecek malzemelerin 

yıkama işleminin bittiği zaman bilgisidir. 
 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemine ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Sterilizasyon yıkama bilgisinin ilk 

kayıt edildiği zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KOD

U 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin 

yapıldığı zaman bilgisidir. 

 

GUNCELLEYEN_KULLANICI

_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

  

Oluşturma Tarihi : 22.10.2018 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü aletlerin steril edilmeden önceki yıkama bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : A596A2F7377EE24BC2E1CB7C6D805EEA 



 
T.C. Sağlık Bakanlığı   

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü 248 SBYS Veri Modeli 

VEM_STOK_DURUM 

 

Oluşturma Tarihi : 08.07.2015 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü sağlık tesisinin anlık stok durum bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : 203F659BBF550A5D70731392E1D7B366 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

STOK_DURUM_KODU A() 

Sağlık tesisinin deposunda bulunan 

malzemelerin son durumuna ilişkin kayıtlara 

erişim sağlamak için Sağlık Bilgi Yönetim 

Sistemi tarafından üretilmiş tekil kod 

bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

DEPO_KODU A() 

Sağlık tesisinde bulunan stok depoları için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_DEPO görüntüsündeki 

DEPO_KODU bilgisidir. 

STOK_KART_KODU A() 

Sağlık tesisinde bulunan ilaç, malzeme ve 

ürünlerin bilgilerine erişim sağlamak için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_STOK_KART görüntüsündeki 

STOK_KART_KODU bilgisidir. 

MAKSIMUM_STOK 
Tam 

Sayı 

Sağlık tesisinin depolarında bulunan ilaç, 

malzeme ve ürün vb. için maksimum miktar 

bilgisidir. 

 

MINIMUM_STOK 
Tam 

Sayı 

İlaç, malzeme, ürün vb. için sağlık tesisinin 

depolarında bulunması gereken minimum 

miktar bilgisidir. 

 

KRITIK_STOK 
Tam 

Sayı 

Sağlık tesisi depolarında kalan ilaç, malzeme 

ürün vb. için kritik miktar bilgisidir. 
 

TOPLAM_GIRIS_MIKTARI 
Gerçek 

Sayı 

Sağlık tesisinin depolarına girişi yapılan 

toplam ilaç, malzeme, ürün vb. miktar 

bilgisidir. 

 

TOPLAM_CIKIS_MIKTARI 
Gerçek 

Sayı 

Sağlık tesisinin depolarından çıkışı yapılan 

toplam ilaç, malzeme, ürün vb. miktar 

bilgisidir. 

 

STOK_MIKTARI 
Gerçek 

Sayı 

Sağlık tesisi depolarındaki toplam stok 

miktarı bilgisidir. 
 

OLCU_KODU A() 

İlaç, malzeme, ürün vb. için sağlık tesisinde 

kullanılan ölçü biriminin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından tanımlanmış kod 

bilgisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “OLCU_KODU” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. 

*KONTROL 
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VEM_STOK_EHU_TAKIP 

 

Oluşturma Tarihi : 22.10.2018 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanının (EHU) onayını 

gerektiren isteklerin EHU takip bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : 8B643F71E5BFF438CF8006E54AD7A294 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

STOK_EHU_TAKIP_KODU A() 

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanının (EHU) 

onayını gerektiren isteklerin takip bilgilerine 

erişmek için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

STOK_ISTEK_KODU A() 

Sağlık tesisindeki hekimin, hasta için istediği 

malzeme ve ilaçların sağlık tesisindeki stok 

bilgilerine erişim sağlamak için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_STOK_ISTEK 

görüntüsündeki 

STOK_ISTEK_KODU bilgisidir. 

STOK_ISTEK_HAREKET_KO

DU 
A() 

Sağlık tesisinde hasta için depodan yapılan 

isteklerin detay bilgilerine erişim sağlamak 

için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_STOK_ISTEK_HAREKET 

görüntüsündeki 

STOK_ISTEK_HAREKET_KODU 

bilgisidir. 

STOK_KART_KODU A() 

Sağlık tesisinde bulunan ilaç, malzeme ve 

ürünlerin bilgilerine erişim sağlamak için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_STOK_KART 

görüntüsündeki 

STOK_KART_KODU bilgisidir. 

EHU_ONAY_BASLAMA_ZA

MANI 

Tarih

Saat 

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı (EHU) 

tarafından hekim isteminin (order) hastaya 

uygulanmasına başlanması için verilen onay 

zaman bilgisidir. 

 

EHU_ONAY_BITIS_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı (EHU) 

tarafından hekim isteminin (order) hastaya 

uygulanması için verilen onayın bittiği zaman 

bilgisidir. 

 

EHU_ILAC_MAKSIMUM_MI

KTAR 

Tam 

Sayı 

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı (EHU) 

tarafından onaylanan ilacın hastaya 

uygulanabileceği maksimum doz miktarı 

bilgisidir. 

 

ACIKLAMA A() 

Sağlık tesisinde verilen hizmete, yapılan 

işleme, kullanılan malzemelere vb. ilişkin 

açıklama bilgisidir. 

 

EHU_ONAYLAMA_ZAMANI 
Tarih

Saat 
EHU onay zamanı bilgisidir.  

ONAYLAYAN_HEKIM_KOD

U 
A() 

Sağlık tesisindeki görevli personel için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

İsteğin EHU onayını yapan hekimin 

VEM_PERSONEL görüntüsündeki 

PERSONEL_KODU bilgisidir. 

EHU_RET_NEDENI A() 

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı (EHU) 

tarafından ilaç isteğinin ret edilme nedeni 

bilgisidir. Örneğin yanlış istem, günü 

dolmamış vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “EHU_RET_NEDENI” 

alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. 

EHU_RET_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı (EHU) 

tarafından ilaç isteğinin ret edilme zamanı 

bilgisidir. 
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EHU_RET_PERSONEL_KOD

U 
A() 

Sağlık tesisindeki görevli personel için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

Ret işlemini yapan kullanıcının 

VEM_PERSONEL görüntüsündeki 

PERSONEL_KODU bilgisidir. 

EHU_RET_ACIKLAMA A() 

Sağlık tesisinde hastaya istenen ilacın 

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı (EHU) 

tarafından ret edilmesi durumunda 

belirtilmesi gereken açıklama bilgisidir. 

 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemine ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Stok EHU takip bilgisinin ilk kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin 

yapıldığı zaman bilgisidir. 

 

GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_STOK_FIS 

 

Oluşturma Tarihi : 08.07.2015 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü malzemelerin hareket bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : 077618562972E03227BD5B178B5E38FB 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

STOK_FIS_KODU A() 

Sağlık tesisinde kullanılan malzemelerin 

hareket bilgilerini takip etmek için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 

Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının 

bilgisidir. 

 

HASTA_KODU A() 

Sağlık tesisinde hasta bilgileri için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA görüntüsündeki 

HASTA_KODU bilgisidir. 

HASTA_BASVURU_KODU A() 

Sağlık tesisine başvuran hastalar için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA_BASVURU 

görüntüsündeki 

HASTA_BASVURU_KODU 

bilgisidir. 

BAGLI_STOK_FIS_KODU A() 

Sağlık tesisinin deposuna girişi veya çıkışı 

yapılan ilaç, malzeme, ürün vb. için 

oluşturulmuş fiş, fatura gibi belgelerin 

hareket süreçlerinin takip edilebilmesi için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

Giriş ve çıkışlarda hareketin bağlı 

olduğu VEM_STOK_FIS 

görüntüsündeki STOK_FIS_KODU 

bilgisidir. 

DEPO_KODU A() 

Sağlık tesisinde bulunan stok depoları için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_DEPO görüntüsündeki 

DEPO_KODU bilgisidir. 

HAREKET_TURU A() 

Sağlık tesisindeki depolarda yapılan işlem 

hareketinin depoya giriş veya çıkış işlemi 

olduğunu ifade eden bilgidir. 

Giriş için (GIRIS) - Çıkış için 

(CIKIS) bilgisidir. 

MKYS_AYNIYAT_MAKBUZ

_KODU 
A() 

Sağlık tesisinin depolarına girişi yapılan 

ilaç, ürün Taşınır işlem fişi için Malzeme 

Kaynak Yönetim Sistemi (MKYS) 

tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 

 

HAREKET_TARIHI Tarih 
Sağlık tesisindeki depolarda yapılan işlem 

hareketinin tarih bilgisidir. 
 

SHCEK_PAYI 
Tam 

Sayı 

Sağlık tesisinin deposundan başka sağlık 

tesisinin deposuna ilaç, malzeme, ürün vb. 

gönderilmesi aşamasında oluşturulan fişte 

bulunan Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme 

Kurumu (SHCEK) için yüzde (%) 

cinsinden pay bilgisidir. Örneğin 1, 2, 7 vb. 

 

HAZINE_PAYI 
Tam 

Sayı 

Sağlık tesisinde kesilen fişin hazine kurumu 

için (%) cinsinden pay bilgisidir. Örneğin 1, 

2, 7 vb. 

 

SAGLIK_BAKANLIGI_PAYI 
Tam 

Sayı 

Sağlık tesisinde yapılan hizmet için kesilen 

fişin Sağlık Bakanlığı (SB) payı için (%) 

cinsinden pay bilgisini ifade eder. Örneğin 

1, 2, 7 vb. 

 

BEDELSIZ_FIS 
Tam 

Sayı 
 

Fiş bedelsiz gönderilmiş ise “1” 

diğer durumlar için “0” yazılmalıdır. 
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FIS_TUTARI 
Gerçek

Sayı 

Sağlık tesisine ücretsiz yapılan ilaç, 

malzeme, ürün vb. girişlerinin bilgisini 

ifade eder. 

 

HAREKET_SEKLI A() 

Sağlık tesisindeki depolarda yapılan işlem 

hareketinin türünü ifade eden bilgidir. 

Örneğin bağış, satın alma, zayi, imha vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “HAREKET_SEKLI” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. 

ISLEMI_YAPAN_PERSONEL

_KODU 
A() 

Sağlık tesisindeki görevli personel için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_PERSONEL görüntüsündeki 

PERSONEL_KODU bilgisidir. 

ISLEM_ZAMANI 
Tarih 

Saat 

Sağlık tesisinde yapılan işlemlerin, 

uygulanmaya başladığı zaman bilgisidir. 
 

FIRMA_KODU A() 

Sağlık tesisinin mal veya hizmet alımı 

yaptığı firma için Sağlık Bilgi Yönetim 

Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_FIRMA görüntüsündeki 

FIRMA_KODU bilgisidir. 

IHALE_NUMARASI A() 

Sağlık tesisinde mal veya hizmet alımı 

kapsamında gerçekleştirilen ihalenin 

numara bilgisidir. 

 

IHALE_TARIHI Tarih 

Sağlık tesisinde mal veya hizmet alımı 

kapsamında gerçekleştirilen ihalenin tarih 

bilgisidir. 

 

IHALE_TURU A() 

Sağlık tesisinde mal veya hizmet alımı için 

gerçekleştirilen ihalenin kapsamına ilişkin 

verilen bilgidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “IHALE_TURU” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. 

MUAYENE_KABUL_NUMA

RASI 
A() 

Sağlık tesisinde alımı yapılan ilaç, 

malzeme, ürün vb. kabul aşamasında sağlık 

tesisi yönetimi tarafından oluşturulan 

komisyonların yaptığı iş için verilen 

numara bilgisidir. 

 

MUAYENE_TARIHI Tarih Hastanın muayene tarihi bilgisidir.  

TESLIM_EDEN_KISI A() 

Kan ürünü, numune, adli rapor, nüfus 

cüzdanı, malzeme vb. ilgili kişiye teslim 

eden kişinin adı ve soyadı bilgisidir. 

 

TESLIM_EDEN_KISI_UNVA

NI 
A() 

Kan ürünü, numune, adli rapor, nüfus 

cüzdanı, malzeme vb. ilgili kişiye teslim 

eden kişinin unvan bilgisidir. 

 

BUTCE_TURU A() 
Bütçe türü bilgisidir. Örneğin döner 

sermaye bütçesi, genel bütçe vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “BUTCE_TURU” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. 

FATURA_NUMARASI A() 
Sağlık tesisi tarafından kesilen faturanın 

numara bilgisidir. 
 

FATURA_ZAMANI 
Tarih 

Saat 

Sağlık tesisi tarafından kesilen faturanın 

zaman bilgisidir. 
 

IRSALIYE_NUMARASI A() 

Sağlık tesisi tarafından temin edilen ilaç, 

malzeme veya ürünlere ait fişin irsaliye 

numarası bilgisidir. 

 

IRSALIYE_TARIHI Tarih 

Sağlık tesisi tarafından temin edilen ilaç, 

malzeme veya ürünlere ait fişin irsaliye 

tarihi bilgisidir. 

 

MKYS_KURUM_KODU A() 

Kurumlar arasındaki devir işlerinde geçerli 

olan ve Malzeme Kaynak Yönetim Sistemi 

(MKYS) tarafından üretilen kurum kodu 

bilgisidir. 

 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih 

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemine ilk defa kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 

Stok fiş bilgisinin ilk kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıt edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih 

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıtlı bilgilere ilişkin güncelleme 

işleminin yapıldığı zaman bilgisidir. 

 

GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıtlı bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_STOK_HAREKET 

Oluşturma Tarihi : 08.07.2015 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü malzemelerin hareket detay bilgisini kapsar. 

Hash Bilgisi : E528FF8D4F3288ED62A598AD034915A4 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

STOK_HAREKET_KODU A() 

Sağlık tesisinde kullanılan malzemelerin 

ayrıntılı hareket bilgilerini takip etmek için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 

Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının 

bilgisidir. 

 

BAGLI_STOK_HAREKET_KO

DU 
A() 

Sağlık tesisinin deposuna girişi veya çıkışı 

yapılan ilaç, malzeme, ürün vb. için hareket 

süreçlerinin takip edilebilmesi için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_STOK_HAREKET 

görüntüsündeki 

STOK_HAREKET_KODU bilgisidir. 

ILK_GIRIS_STOK_HAREKET_

KODU 
A() 

Sağlık tesisi depolarına giriş işlemi yapılan 

ilaç, malzeme, ürün vb. bilgileri için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_STOK_HAREKET 

görüntüsündeki 

STOK_HAREKET_KODU bilgisidir. 

STOK_ISTEK_HAREKET_KOD

U 
A() 

Sağlık tesisinde hasta için depodan yapılan 

isteklerin detay bilgilerine erişim sağlamak 

için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_STOK_ISTEK_HAREKET 

görüntüsündeki 

STOK_ISTEK_HAREKET_KODU 

bilgisidir. 

STOK_FIS_KODU A() 

Sağlık tesisinde kullanılan malzemelerin 

hareket bilgilerini takip etmek için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_STOK_FIS görüntüsündeki 

STOK_FIS_KODU bilgisidir. 

STOK_KART_KODU A() 

Sağlık tesisinde bulunan ilaç, malzeme ve 

ürünlerin bilgilerine erişim sağlamak için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_STOK_KART görüntüsündeki 

STOK_KART_KODU bilgisidir. 

BARKOD A() 

Çubuk kod ya da çizgi im, verilerin görsel 

özellikli makinelerin okuyabilmesi için 

çeşitli kodlama yöntemleriyle sunulmasıdır. 

İlaç için ilaç barkodu, malzemeler için 

Ulusal Bilgi Bankası (UBB) kodu 

bilgisidir. 

LOT_NUMARASI A() 

Sağlık tesisi depolarında hareket gören 

malzemelerin üretimi ile bilgileri içeren 

LOT numara bilgisidir. 

 

SERI_SIRA_NUMARASI A() 

Sağlık tesisinde bulunan tıbbi cihazların 

ürünlere verilen grup numarası olan LOT'a 

ait seri sıra numarası bilgisini ifade eder. 

 

FIRMA_TANIMLAYICI_NUM

ARASI 
A() 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 

tarafından üretici firma numarası bilgisidir. 
 

MALZEME_SUT_KODU A() 

Sağlık tesisinde hastaya uygulanan 

malzemeler için SUT'ta tanımlanmış kod 

bilgisidir. 

 

STOK_HAREKET_MIKTARI 
Gerçek 

Sayı 

Sağlık tesisi depolarına giriş veya çıkış 

işlemi yapılan ilaç, malzeme, ürün vb. için 

miktar bilgisidir. 

 

TASINIR_NUMARASI A() 

Sağlık tesisinde bulunan taşınır malzemeler 

için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilen malzeme kartının 
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Malzeme Kaynak Yönetim Sistemi taşınır 

numarası bilgisidir. 

ALIS_BIRIM_FIYATI 
Gerçek 

Sayı 

Sağlık tesisinin deposuna alınan ilaç, 

malzeme vb. birim fiyat bilgisidir. 
 

SATIS_BIRIM_FIYATI 
Gerçek 

Sayı 

Sağlık tesisine alınan malın satış birim fiyat 

bilgisini ifade eder. 
 

OLCU_KODU A() 

İlaç, malzeme, ürün vb. için sağlık tesisinde 

kullanılan ölçü biriminin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından tanımlanmış 

kod bilgisidir. Örneğin gr, adet, tablet vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “OLCU_KODU” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. 

ISLEMI_YAPAN_PERSONEL_

KODU 
A() 

Sağlık tesisindeki görevli personel için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_PERSONEL görüntüsündeki 

PERSONEL_KODU bilgisidir. 

KDV_ORANI 
Tam 

Sayı 
KDV oranı bilgisidir.  

ISKONTO_ORANI 
Gerçek 

Sayı 
İskonto oranı bilgisidir.  

ISKONTO_TUTARI 
Gerçek 

Sayı 
İskonto tutar bilgisidir.  

SON_KULLANMA_TARIHI Tarih 
Sağlık tesisinde kullanılan ilaç, aşı, tıbbi 

alet vb. son kullanma tarihi bilgisidir.  
 

MKYS_STOK_HAREKET_KO

DU 
A() 

Sağlık tesisinin stoklarına girişi yapılan İlaç 

ve malzeme için Malzeme Kaynak Yönetim 

Sistemi (MKYS) tarafından üretilen kod 

bilgisidir. 

 

IPTAL_DURUMU 
Tam 

Sayı 

Sağlık tesisinde yapılan bir işlemin iptal 

edilip edilmediği bilgisidir. 

İptal edilmişse “1”, edilmemişse “0” 

yazılmalıdır. 

MKYS_KARSI_STOK_HAREK

ET_KODU 
A() 

İlaç ve malzemenin sağlık tesisinin 

stoklarına girmesinden sonra hareketlerini 

takip etmek amacı ile Malzeme Kaynak 

Yönetim Sistemi (MKYS) tarafından 

üretilen kod bilgisidir. 

 

MKYS_KUNYE_NUMARASI A() 

Malzeme Kaynak Yönetim Sistemi 

(MKYS) tarafından üretilen cihaz künye 

numarası bilgisidir. 

 

UTS_KAYIT_UDI A() 

İlgili ürünün ÜTS sistemine kayıt edilmesi 

durumunda dönen UDI (Unique Device 

Identifier) bilgisidir. 

 

BAYILIK_NUMARASI A() Ürünün alındığı bayinin numara bilgisidir.  

CIHAZ_KODU A() 

Ürünler için Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) 

tanımlanmış Unique Device Identification 

(UDI) bilgisidir. 

VEM_CIHAZ görüntüsündeki 

CIHAZ_KODU bilgisidir. 

ATS_SORGU_NUMARASI A() 

Sağlık tesisinde kişiye aşı uygulanmadan 

önce Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından aşının kullanılabilirlik durumu 

için Aşı Takip Sistemi (ATS) 'nden alınan 

numara bilgisidir. 

 

ALLOGREFT_DONOR_KODU A() 

Vericinin uygun bir biçimde tanımlanmış 

ve bağışlanan materyalin izlenebilirliğinin 

sağlanması için verici bilgileri ve 

bağışlanmış doku ve hücrelere ait benzeri 

olmayan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz 

Kurumu tarafından verilen tanımlayıcı kod 

bilgisidir. 

 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemine ilk defa kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 

Stok hareket bilgisinin ilk kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KOD

U 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıt edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıtlı bilgilere ilişkin güncelleme 

işleminin yapıldığı zaman bilgisidir. 

 

GUNCELLEYEN_KULLANICI_

KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıtlı bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_STOK_ISTEK 

 

Oluşturma Tarihi : 22.10.2018 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü hekimin, hasta için istediği malzeme ve ilaçların sağlık 

tesisindeki stok bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : 1F0234DB2F931CAEDE506C8A759C0410 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

STOK_ISTEK_KODU A() 

Sağlık tesisindeki hekimin, hasta için istediği 

malzeme ve ilaçların sağlık tesisindeki stok 

bilgilerine erişim sağlamak için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

HASTA_BASVURU_KODU A() 

Sağlık tesisine başvuran hastalar için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA_BASVURU 

görüntüsündeki 

HASTA_BASVURU_KODU 

bilgisidir. 

HASTA_KODU A() 

Sağlık tesisinde hasta bilgileri için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA görüntüsündeki 

HASTA_KODU bilgisidir. 

ISTEK_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde tedavi gören hasta için hekim 

tarafından yapılan ilaç, malzeme isteğinin 

yapıldığı zaman bilgisidir. 

 

ISTEK_DEPO_KODU A() 

Sağlık tesisinde bulunan stok depoları için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

İsteğin yapıldığı depo bilgisinin 

VEM_DEPO görüntüsündeki 

DEPO_KODU bilgisidir. 

HEKIM_KODU A() 

Sağlık tesisindeki görevli personel için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_PERSONEL görüntüsündeki 

PERSONEL_KODU bilgisidir. 

STOK_ISTEK_DURUMU A() 

Sağlık tesisindeki depolardan yapılan 

isteklerin durumunu gösteren Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen kod 

bilgisidir. Örneğin istek, hekim onayladı, 

hemşire onayladı vb.  

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “STOK_ISTEK_DURUMU” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

STOK_ISTEK_HEKIM_ACIK

LAMA 
A() İstekle ilgili hekimin açıklama bilgisidir. 

Sağlık tesisinde hekim tarafından 

yapılan istek için hekimin yazdığı 

açıklama bilgisidir. 

AMELIYAT_KODU A() 

Sağlık tesisinde yapılan ameliyatın bilgilerine 

erişim sağlamak için Sağlık Bilgi Yönetim 

Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

İsteğin ameliyat ile ilgili istenmesi 

durumunda VEM_AMELIYAT 

görüntüsündeki AMELIYAT_KODU 

bilgisidir. 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemine ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Stok istek bilgisinin ilk kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin 

yapıldığı zaman bilgisidir. 
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GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_STOK_ISTEK_HAREKET 

 

Oluşturma Tarihi : 22.10.2018 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü hekimin, hasta için istediği malzeme ve ilaçların sağlık 

tesisindeki stok hareket bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : 0FE7E42115ACE33FB34936EB9C4DC3AF 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

STOK_ISTEK_HAREKET_KOD

U 
A() 

Sağlık tesisinde hasta için depodan yapılan 

isteklerin detay bilgilerine erişim sağlamak 

için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 

Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının 

bilgisidir. 

 

STOK_ISTEK_KODU A() 

Sağlık tesisindeki hekimin, hasta için 

istediği malzeme ve ilaçların sağlık 

tesisindeki stok bilgilerine erişim sağlamak 

için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_STOK_ISTEK görüntüsündeki 

STOK_ISTEK_KODU bilgisidir. 

ISTENEN_STOK_KART_KOD

U 
A() 

Sağlık tesisi deposundan istemi yapılan 

ilaç, malzeme, ürün vb. için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen kod 

bilgisidir. 

Hekim tarafından istenen stokun 

VEM_STOK_KART görüntüsündeki 

STOK_KART_KODU bilgisidir. 

ISTENEN_ILAC_JENERIK_KO

DU 
A() 

Sağlık tesisinin deposunda bulunan ilacın 

jeneriği için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilen kod bilgisidir. Örneğin 

Potasyum klorür 7.5% 10 ml IV Ampul, 

Potasyum sitrat 10 mEq Kontrollü Salım 

Tableti vb. 

İstenen stokun jenerik bilgisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“ISTENEN_ILAC_JENERIK_KODU” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

VERILEN_STOK_KART_KOD

U 
A() 

Sağlık tesisinde ilgili stok depo görevlisi 

tarafından teslim edilen ilaç, malzeme, ürün 

vb. için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 

İlgili stok deposu tarafından verilen 

stokun VEM_STOK_KART 

görüntüsündeki STOK_KART_KODU 

bilgisidir. 

ISTEK_GEREKLILIK_DURUM

U 

Tam 

Sayı 

Sağlık tesisinde tedavi gören hastaya ait 

ilaç, malzeme isteğinin hekim tarafından 

gerekli olduğu durumlarda kullanılması 

bilgisini ifade eder. 

İstek, hekim tarafından lüzumu halinde 

verilecek işaretlenmiş ise “1” , 

işaretlenmemiş ise “0” yazılmalıdır. 

TEDAVIDE_KULLANILAN_IL

AC 

Tam 

Sayı 

Sağlık tesisinde hastaya uygulanacak tedavi 

için kullanılacak ilacın, hastanın yanında 

getirdiği ilaçlardan ya da stokta bulunan 

ilaçlardan karşılanma durumu bilgisidir. 

Hekim tarafından istenen ilaç hastanın 

yanında getirdiği ilaçlardan karşılanacak 

ise “1” , stoktan istenecek ise “0” 

yazılmalıdır. 

ISTENEN_MIKTAR 
Tam 

Sayı 

Sağlık tesisinden tedavi gören hasta için 

hekim tarafından istenen ilaç, malzeme vb. 

miktar bilgisidir. 

 

ACIKLAMA A() 

Sağlık tesisinde verilen hizmete, yapılan 

işleme, kullanılan malzemelere vb. ilişkin 

açıklama bilgisidir. 

 

DEPODAN_VERILEN_MIKTA

R 

Tam 

Sayı 

İlaç, malzeme, ürün vb. isteklerinden sağlık 

tesisi deposundan karşılanan miktar 

bilgisidir. 

 

STOK_ISTEK_RET_NEDENI A() 

Sağlık tesisinde ürün, ilaç veya malzemeye 

ilişkin yapılan isteğin ret edilmesine ilişkin 

neden bilgisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “STOK_ISTEK_RET_NEDENI” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 
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STOK_ISTEK_RET_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Stoktan yapılan isteğin reddedildiği zaman 

bilgisidir. 
 

STOK_ISTEK_RET_KULLANI

CI_KODU 
A() 

Sağlık tesisinde ürün, ilaç veya malzemeye 

ilişkin yapılan isteğin reddedildiği zaman 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemine ilk defa kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 

Stok istek hareket bilgisinin ilk kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KOD

U 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıt edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıtlı bilgilere ilişkin güncelleme 

işleminin yapıldığı zaman bilgisidir. 

 

GUNCELLEYEN_KULLANICI_

KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde 

kayıtlı bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_STOK_ISTEK_UYGULAMA 

Oluşturma Tarihi : 22.10.2018 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü sağlık tesisinde yapılan istemin (order) uygulama 

bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : 126D91B9216249682D187962193A7367 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

STOK_ISTEK_UYGULAMA_

KODU 
A() 

Sağlık tesisinde hekim tarafından yapılan 

istemin (order) uygulama bilgilerine erişim 

sağlamak için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı SBYS 

veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

STOK_ISTEK_HAREKET_KO

DU 
A() 

Sağlık tesisinde hasta için depodan yapılan 

isteklerin detay bilgilerine erişim sağlamak için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_STOK_ISTEK_HAREKET 

görüntüsündeki 

STOK_ISTEK_HAREKET_KODU 

bilgisidir. 

ORDER_PLANLANAN_ZAM

AN 

Tarih

Saat 

Order'ın hastaya uygulanma zamanına ilişkin 

planlanan zaman bilgisidir. 
 

ORDER_UYGULANAN_ZAM

AN 

Tarih

Saat 
Order’ın hastaya uygulandığı zaman bilgisidir.  

UYGULAYAN_HEMSIRE_K

ODU 
A() 

Hekim tarafından yapılan istemi (order) 

uygulayan hemşireye ait Sağlık Bilgi Yönetim 

Sistemi tarafından üretilmiş tekil kod bilgisidir. 

Order’ı uygulayan hemşireye ait, 

VEM_PERSONEL görüntüsündeki 

PERSONEL_KODU bilgisidir. 

ISTEK_IPTAL_NEDENI A() 

Sağlık tesisinde tedavi gören hastaya ait 

istemin iptal edilmesine ilişkin bilgiyi ifade 

eder. Örneğin hasta taburcu oldu, hasta 

ameliyatta, şişe kırıldı vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “ISTEK_IPTAL_NEDENI” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

IPTAL_EDEN_HEMSIRE_KO

DU 
A() 

Sağlık tesisinde yapılması planlanan bir tedavi 

işlemini iptal eden hemşire bilgileri için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

Order’ı iptal eden hemşireye ait, 

VEM_PERSONEL görüntüsündeki 

PERSONEL_KODU bilgisidir. 

IPTAL_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin iptal edildiği 

zaman bilgisidir. 

Order’ın iptal edildiği zaman 

bilgisidir. 

UYGULANAN_MIKTAR 
Tam 

Sayı 

Hekim tarafından yapılan istemde (order’ın) 

miktar bilgisi olması durumunda istemin 

uygulandığı miktar bilgisidir. 

 

ACIKLAMA A() 

Sağlık tesisinde verilen hizmete, yapılan 

işleme, kullanılan malzemelere vb. ilişkin 

açıklama bilgisidir. 

 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemine ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Stok istek uygulama bilgisinin ilk 

kayıt edildiği zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin yapıldığı 

zaman bilgisidir. 

 

GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_STOK_KART 

Oluşturma Tarihi : 08.07.2015 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü sağlık tesisinde bulunan malzemelerin ve ilaçların listesini 

kapsar. 

Hash Bilgisi : 71B57DD62D25631071184BA667F7821A 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

STOK_KART_KODU A() 

Sağlık tesisinde bulunan ilaç, malzeme ve 

ürünlerin bilgilerine erişim sağlamak için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

MALZEME_ADI A() 
Sağlık tesisinde kullanılan malzemenin ad 

bilgisidir. 
 

MKYS_MALZEME_KODU A() 

Malzeme Kaynak Yönetim Sistemi (MKYS) 

tarafından ilaç ve malzeme için üretilen kod 

bilgisidir. 

 

TASINIR_KODU A() 

Sağlık tesisinde bulunan taşınır malzemeler 

için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen kod bilgisidir. 

 

MALZEME_TIPI A() 

Sağlık tesisi depolarında bulunan ilaç, 

malzeme, ürün vb. leri gruplandırmak için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

tanımlanmış bilgiyi ifade eder. Örneğin ilaç, 

sarf, tıbbi sarf vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “MALZEME_TIPI” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. 

BARKOD A() 

Çubuk kod ya da çizgi im, verilerin görsel 

özellikli makinelerin okuyabilmesi için çeşitli 

kodlama yöntemleriyle sunulmasıdır. 

 

MALZEME_SUT_KODU A() 

Sağlık tesisinde hastaya uygulanan 

malzemeler için SUT'ta tanımlanmış kod 

bilgisidir. 

 

RECETE_TURU A() 

Reçetenin, içerdiği ilaç cinsine göre 

belirlenen türünü ifade etmektedir. Örneğin 

normal, yeşil, turuncu, kırmızı, mor vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “RECETE_TURU” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. 

MEDULA_CARPANI 
Tam 

Sayı 

Sağlık tesisinde hastaya uygulanan ilacın 

ölçülebilir en alt seviyede miligram, mililitre 

veya adet cinsinden miktar bilgisidir. 

 

EHU_ILAC_GUN_MIKTARI 
Tam 

Sayı 

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı (EHU) 

tarafından onaylanan, ilacın hastaya 

uygulanabileceği gün sayısı bilgisidir. 

 

EHU_ILAC_MAKSIMUM_AD

ET 

Tam 

Sayı 

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı (EHU) 

tarafından onaylanan, ilacın hastaya 

uygulanabileceği maksimum adet bilgisidir. 

 

EHU_ONAY_DURUMU 
Tam 

Sayı 

Sağlık tesisinde istem yapılan bir ilaç için 

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı (EHU) 

onayının gerekli olup olmadığına ilişkin 

bilgiyi ifade eder. 

EHU onayı gerektiriyor ise “1” , 

gerektirmiyor ise “0” yazılmalıdır. 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemine ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Stok kart bilgisinin ilk kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin 

yapıldığı zaman bilgisidir. 

 

GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_SYS_PAKET 

Oluşturma Tarihi : 22.10.2018 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü sağlık tesisinden e-Nabız Sistemine gönderilen paket 

bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : 91DB2DF8471B21E6D428D3D35350C2A4 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

SYS_PAKET_KODU 
A() 

Sağlık Yönetim Sistemi (SYS) Paket Kodu, 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi yazılımları 

tarafından Bakanlığa gönderilen veri 

paketleri için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 

 

HASTA_BASVURU_KODU 
A() 

Sağlık tesisine başvuran hastalar için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA_BASVURU 

görüntüsündeki 

HASTA_BASVURU_KODU 

bilgisidir. 

HASTA_KODU 
A() 

Sağlık tesisinde hasta bilgileri için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA görüntüsündeki 

HASTA_KODU bilgisidir. 

VERI_PAKETI_NUMARASI A() 

Sağlık Bakanlığı Merkezi Veri Sistemine 

iletilmesi gereken veri paketleri için Bakanlık 

tarafından belirlenen paket numarası 

bilgisidir. 

 

VERI_PAKETI_GONDERILM

E_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinden veri paketinin e-Nabız 

sistemine iletildiği zaman bilgisidir. 
 

VERI_PAKETI_GONDERIM_

DURUMU 
Tam 

Sayı 

Sağlık tesisinden veri paketinin e-Nabız 

sistemine gönderilip gönderilmediği bilgisini 

ifade eder. 

Veri paketi USS’ye gönderildi ise “1”, 

gönderilmedi ise “0” yazılmalıdır. 

GONDERILEN_PAKET_BILG

ISI 
BLO

B 

Sağlık tesisinde kullanılan Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi ile diğer bilgi sistemleri 

arasındaki entegrasyon kapsamında iletilen 

veri paketlerinin işlenmemiş halini ifade 

eder. 

 

GELEN_CEVAP_BILGISI 
BLO

B 

Sağlık tesisinde kullanılan Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi ile diğer bilgi sistemleri 

arasındaki entegrasyon kapsamında iletilen 

veriler için oluşturulan cevap bilgisinin 

işlenmemiş halini ifade eder. 

 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemine ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

SYS paket bilgisinin ilk kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin 

yapıldığı zaman bilgisidir. 

 

GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_TETKIK 

Oluşturma Tarihi : 09.05.2016 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü hastaya sağlık tesisinde çalışılan laboratuvar tetkik tanım 

bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : 04E25078D3219491C96619EEA7E85F3E 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

TETKIK_KODU A() 

Sağlık tesisinde yapılan tetkikler için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

TETKIK_ADI A() 

Kişinin hastalığı veya durumu ile ilgili tanı 

ve tedaviye karar verme amacıyla yapılan 

veya yapılması istenen tetkikin adı bilgisidir. 

 

LOINC_KODU A() 

LOINC, Sağlık tesisinde laboratuvar veya 

radyolojik tetkik sonuçlarının 

sınıflandırılması için geliştirilmiş bir 

sınıflandırma sistemidir. LOINC kodu ile her 

bir tetkik tekil olarak tanımlanabilmektedir. 

 

HIZMET_KODU A() 

Sağlık tesisinde hastaya uygulanan işlemler 

için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_HIZMET görüntüsündeki 

HIZMET_KODU bilgisidir. 

RAPOR_SONUC_SIRASI A() 
Hastaya verilen tetkik sonuç raporunda tetkik 

veya parametrenin bulunduğu sıra bilgisidir. 
 

IPTAL_DURUMU 
Tam 

Sayı 

Sağlık tesisinde yapılan bir işlemin iptal 

edilip edilmediği bilgisidir. 

İptal edilmişse “1”, edilmemişse “0” 

yazılmalıdır. 

HESAPLAMALI_TETKIK_BI

LGISI 

Tam 

Sayı 

Laboratuvarda yapılan tetkikler için özel bir 

hesaplama yöntemi kullanılıp 

kullanılmadığını ifade eder. 

Hesaplamalı tetkik ise “1”, değilse “0” 

yazılmalıdır. 

HESAPLAMALI_TETKIK_FO

RMULU 
A() 

Laboratuvarda yapılan tetkikler için özel bir 

hesaplama yöntemi kullanılması durumunda 

kullanılan hesaplama yöntemi (formül) 

bilgisidir. 

 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemine ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Tetkik bilgisinin ilk kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin 

yapıldığı zaman bilgisidir. 

 

GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_TETKIK_CIHAZ_ESLESME 

Oluşturma Tarihi : 09.05.2016 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü hastaya sağlık tesisinde çalışılan laboratuvar tetkiklerinin 

hangi cihazda yapıldığı bilgisini kapsar. 

Hash Bilgisi : 5174B13E4BBB9040D592B7AF3F6E0090 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

TETKIK_CIHAZ_ESLESME_

KODU 
A() 

Sağlık tesisinde yapılan tetkiklerin çalışıldığı 

tıbbi cihazlar ile eşleştirilmesi ile Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

CIHAZ_KODU A() 

Sağlık tesisinde bulunan cihaz için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_CIHAZ görüntüsündeki 

CIHAZ_KODU bilgisidir. 

TETKIK_KODU A() 

Sağlık tesisinde yapılan tetkikler için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_TETKIK görüntüsündeki 

TETKIK_KODU bilgisidir. 

TETKIK_PARAMETRE_KOD

U 
A() 

Sağlık tesisinde yapılan tetkiklerdeki 

parametreler için Sağlık Bilgi Yönetim 

Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_TETKIK_PARAMETRE 

görüntüsündeki 

TETKIK_PARAMETRE_KODU 

bilgisidir.  

CIHAZDAN_GELEN_TEST_

KODU 
A() 

Sağlık tesisinde bulunan cihazların hangi 

tetkikler için çalışma yaptığına ilişkin Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi'ne iletilen kod 

bilgisidir. 

 

CIHAZA_GIDEN_TEST_KOD

U 
A() 

Cihaza gönderilen mesajın içerisindeki testin 

kodu bilgisidir. 
 

IPTAL_DURUMU 
Tam 

Sayı 

Sağlık tesisinde yapılan bir işlemin iptal 

edilip edilmediği bilgisidir. 

İptal edilmişse “1”, edilmemişse “0” 

yazılmalıdır. 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemine ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Tetkik cihaz eşleme bilgisinin ilk 

kayıt edildiği zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin 

yapıldığı zaman bilgisidir. 

 

GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_TETKIK_NUMUNE 
 

Oluşturma Tarihi : 08.07.2015 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü tanı ve tedaviye esas teşkil etmek üzere hekimin istediği 

tetkik için hastadan alınan numune bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : 6773B6EBCAAE29D5574D897C10060B69 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

TETKIK_NUMUNE_KODU A() 

Sağlık tesisinde yapılan tetkiklerde kullanılan 

numuneler için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

HASTA_KODU A() 

Sağlık tesisinde hasta bilgileri için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA görüntüsündeki 

HASTA_KODU bilgisidir. 

HASTA_BASVURU_KODU A() 

Sağlık tesisine başvuran hastalar için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA_BASVURU 

görüntüsündeki 

HASTA_BASVURU_KODU 

bilgisidir. 

NUMUNE_NUMARASI A() 

Sağlık tesisinde kişiden alınan numune için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

verilen numara bilgisidir. 

 

NUMUNE_TURU A() 

Sağlık tesisinde kişiden alınan numune için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

verilen tür bilgisidir. Örneğin gaita, balgam, 

yara vb. 

Numunenin örnek türü kodudur. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “NUMUNE_TURU” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. 

BIRIM_KODU A() 

Sağlık tesisinde bulunan bölümler için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

Tetkik çekiminin yapıldığı birim 

bilgisinin, VEM_BIRIM 

görüntüsündeki BIRIM_KODU 

bilgisidir. 

NUMUNE_ALMA_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde kişiden alınan numunenin 

alınma zamanı bilgisidir. 
 

NUMUNE_KABUL_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde kişiden alınan numunenin 

laboratuvara kabul edildiği zaman bilgisidir. 
 

BARKOD A() 

Çubuk kod ya da çizgi im, verilerin görsel 

özellikli makinelerin okuyabilmesi için çeşitli 

kodlama yöntemleriyle sunulmasıdır. 

Tetkik numune barkod numarası 

bilgisidir. 

BARKOD_ZAMANI 
Tarih

Saat 
Barkodun basıldığı zaman bilgisidir.  

NUMUNE_ALAN_KULLANI

CI_KODU 
A() 

Sağlık tesisinde numune alan kullanıcı için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

KABUL_EDEN_KULLANICI_

KODU 
A() 

Sağlık tesisinde tedavi alan hastaya istenen 

tetkiklerin kabulünü yapan Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi kullanıcısı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

NUMUNE_RET_NEDENI A() 
Numunenin ret edilmesine ilişkin neden 

bilgisidir. 

Numunenin ret nedeni kodudur. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “NUMUNE_RET_NEDENI” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 
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RET_EDEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Ret işlemini gerçekleştiren Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi kullanıcısı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

Numuneyi reddeden kullanıcının 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

RET_ZAMANI 
Tarih

Saat 
Numunenin ret edildiği zaman bilgisidir.  

NUMUNE_ACILIYET_DURU

MU 

Tam 

Sayı 

Sağlık tesisinde laboratuvarda tetkiki 

yapılacak numunenin öncelik durumuna 

ilişkin bilgiyi ifade eder. 

Numune öncelikli çalışılacak ise “1” 

öncelikli çalışılmayacak ise “0” 

yazılacaktır. 

ENTEGRASYON_NUMARAS

I 
A() 

Kişinin sağlık tesisi dışında başka bir 

laboratuvarda yaptırmış olduğu tahlillere ait 

bilgilerin, muayene olduğu sağlık tesisindeki 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi ile laboratuvar 

entegrasyonunun yapılabilmesi için basılmış 

entegrasyon numarası bilgisidir. 

 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemine ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Tetkik numune bilgisinin ilk kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin 

yapıldığı zaman bilgisidir. 

 

GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_TETKIK_PARAMETRE 

Oluşturma Tarihi : 08.07.2015 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü hastaya sağlık tesisinde çalışılan laboratuvar tetkiklerinin 

parametrelerinin bilgilerini kapsar.  

Hash Bilgisi : 6ECBF57BAB394EBEB9953F4A72AA3218 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

TETKIK_PARAMETRE_KOD

U 
A() 

Sağlık tesisinde yapılan tetkiklerdeki 

parametreler için Sağlık Bilgi Yönetim 

Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

TETKIK_PARAMETRE_ADI A() 
Sağlık tesisinde yapılan tetkiklerde varsa 

parametre ad bilgisidir. 
 

TETKIK_PARAMETRE_BIRI

MI 
A() 

Sağlık tesisinde yapılan tetkiklerin 

parametresinin birim bilgisidir. Örneğin mg, 

ml, mg/UL 

 

TETKIK_KODU A() 

Sağlık tesisinde yapılan tetkikler için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_TETKIK görüntüsündeki 

TETKIK_KODU bilgisidir. 

CIHAZ_KODU A() 

Sağlık tesisinde bulunan cihaz için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_CIHAZ görüntüsündeki 

CIHAZ_KODU bilgisidir. 

MEDULA_PARAMETRE_KO

DU 
A() 

Sağlık tesisinde tedavi gören hastalara 

laboratuvar tarafından girilen test 

parametreleri için tanımlanmış kod bilgisidir. 

Örneğin WBC için HEM102 vb. 

Parametrenin MEDULA’ya 

gönderilirken kullanılan kodu, 

MEDULA kullanım kılavuzunda 

TAHLIL_TIPI olarak tanımlanmıştır. 

Örneğin WBC için HEM102 vb. 

LOINC_KODU A() 

LOINC, Sağlık tesisinde laboratuvar veya 

radyolojik tetkik sonuçlarının 

sınıflandırılması için geliştirilmiş bir 

sınıflandırma sistemidir. LOINC kodu ile her 

bir tetkik tekil olarak tanımlanabilmektedir. 

Sağlık tesisinde yapılan tetkik için 

LOINC numarası bilgisidir. 

RAPOR_SONUC_SIRASI A() 
Hastaya verilen tetkik sonuç raporunda tetkik 

veya parametrenin bulunduğu sıra bilgisidir. 
 

IPTAL_DURUMU 
Tam 

Sayı 

Sağlık tesisinde yapılan bir işlemin iptal 

edilip edilmediği bilgisidir. 

İptal edilmişse “1”, edilmemişse “0” 

yazılmalıdır. 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemine ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Tetkik parametre bilgisinin ilk kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin 

yapıldığı zaman bilgisidir. 

 

GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_TETKIK_REFERANS_ARALIK 

Oluşturma Tarihi : 22.10.2018 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü sağlık tesisinde hasta için çalışılan laboratuvar tetkik 

parametrelerinin referans aralık değer bilgilerini kapsar.  

Hash Bilgisi : 0B9536D0B40E3BC7B1CAD163A7AF4A8C 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

TETKIK_REFERANS_ARALI

K_KODU 
A() 

Sağlık tesisinde yapılan tetkiklerdeki referans 

aralığı değerleri için Sağlık Bilgi Yönetim 

Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

TETKIK_PARAMETRE_KOD

U 
A() 

Sağlık tesisinde yapılan tetkiklerdeki 

parametreler için Sağlık Bilgi Yönetim 

Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_TETKIK_PARAMETRE 

görüntüsündeki 

TETKIK_PARAMETRE_KODU 

bilgisidir. 

TETKIK_KODU A() 

Sağlık tesisinde yapılan tetkikler için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_TETKIK görüntüsündeki 

TETKIK_KODU bilgisidir. 

CIHAZ_KODU A() 

Sağlık tesisinde bulunan cihaz için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_CIHAZ görüntüsündeki 

CIHAZ_KODU bilgisidir. 

TETKIK_CINSIYET A() 

Laboratuvar tetkiklerinin karar sınırı 

değerlerinin hangi cinsiyete göre yapıldığına 

ilişkin bilgiyi ifade eder. Örneğin kadın, 

erkek, hepsi vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “TETKIK_CINSIYET” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. 

YAS_ARALIGI_BASLANGIC

_GUN 
A() 

Tetkik sonuç aralığının geçerli olduğu yaş 

aralığının gün cinsinden başlangıç bilgisidir. 
 

YAS_ARALIGI_BITIS_GUN A() 
Tetkik sonuç aralığının geçerli olduğu yaş 

aralığının gün cinsinden bitiş bilgisidir. 
 

REFERANS_BASLANGIC_D

EGERI 
A() 

Tetkik sonuçları için referans aralığının 

başlangıç değeri (minimum) bilgisidir. 
 

REFERANS_BITIS_DEGERI A() 
Tetkik sonuçları için referans aralığının bitiş 

değeri bilgisidir. 
 

ALT_KRITIK_DEGER A() 

Tıbbi laboratuvar testinde, hasta için risk 

oluşturabilecek durumlarda en kısa zamanda 

hastanın hekiminin bilgilendirilmesini ve ileri 

tanısal, terapötik ve/veya koruyucu tıbbi 

müdahalenin yapılmasını gerektiren sonuç alt 

değer bilgisidir. 

 

UST_KRITIK_DEGER A() 

Tıbbi laboratuvar testinde, hasta için risk 

oluşturabilecek durumlarda en kısa zamanda 

hastanın hekiminin bilgilendirilmesini ve ileri 

tanısal, terapötik ve/veya koruyucu tıbbi 

müdahalenin yapılmasını gerektiren sonuç 

üst değer bilgisidir. 

 

ACIKLAMA A() 

Sağlık tesisinde verilen hizmete, yapılan 

işleme, kullanılan malzemelere vb. ilişkin 

açıklama bilgisidir. 

Tetkik sonuç aralığının açıklama 

bilgisidir. 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemine ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Tetkik referans aralık bilgisinin ilk 

kayıt edildiği zaman bilgisidir. 
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EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin 

yapıldığı zaman bilgisidir. 

 

GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_TETKIK_SONUC 
 

Oluşturma Tarihi : 08.07.2015 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü sağlık tesisinde yapılan tüm tıbbi tetkik işlemlerine ait 

tetkik sonuç bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : D925F4B6BCAE9F90EBF120A5CD8FCA5F 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

TETKIK_SONUC_KODU A() 

Sağlık tesisinde yapılan tetkiklerin sonuçları 

için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

TETKIK_NUMUNE_KODU A() 

Sağlık tesisinde yapılan tetkiklerde kullanılan 

numuneler için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_TETKIK_NUMUNE 

görüntüsündeki 

TETKIK_NUMUNE_KODU bilgisidir. 

TETKIK_PARAMETRE_KOD

U 
A() 

Sağlık tesisinde yapılan tetkiklerdeki 

parametreler için Sağlık Bilgi Yönetim 

Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_TETKIK_PARAMETRE 

görüntüsündeki 

TETKIK_PARAMETRE_KODU 

bilgisidir.  

TETKIK_KODU A() 

Sağlık tesisinde yapılan tetkikler için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_TETKIK görüntüsündeki 

TETKIK_KODU bilgisidir. 

TETKIK_ADI A() 

Kişinin hastalığı veya durumu ile ilgili tanı 

ve tedaviye karar verme amacıyla yapılan 

veya yapılması istenen tetkikin adı bilgisidir. 

 

HASTA_HIZMET_KODU A() 

Sağlık tesisinde hastaya uygulanacak 

hizmetler için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA_HIZMET 

görüntüsündeki 

HASTA_HIZMET_KODU bilgisidir. 

TETKIK_SONUCU A() 
Sağlık tesisinde çalışılan tetkikler için tetkik 

sonuç değeri bilgisidir.  
 

SONUC_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde yapılan tetkikler için 

laboratuvar tetkik sonucunun, laboratuvar 

cihazından Sağlık Bilgi Yönetim Sistemine 

iletildiği zaman bilgisidir. 

 

TETKIK_SONUC_GIZLENM

E_DURUMU 

 

Tam 

Sayı 

Hastaya ait tetkik sonucunun gizlenmesine 

ilişkin bilgiyi ifade eder. 

Hastaya ait tetkik sonucu çalışılan birim 

dışına gizlenecekse “1” , 

gizlenmeyecekse “0” yazılmalıdır. 

WEB_SONUC_GIZLENME_D

URUMU 

Tam 

Sayı 

Hastaya ait tetkik sonucunun web 

portallarında gizlenme durumu ifade eden 

bilgidir. 

Hastaya ait tetkik sonucu web 

portallarında gizlenecekse “1” , 

gizlenmeyecekse “0” yazılmalıdır. 

NUMUNE_RET_NEDENI A() 
Numunenin ret edilmesine ilişkin neden 

bilgisidir. 

Numunenin ret nedeni kodudur. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “NUMUNE_RET_NEDENI” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

RET_EDEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Ret işlemini gerçekleştiren Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi kullanıcısı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

Numuneyi reddeden 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

RET_ZAMANI 
Tarih

Saat 

 Numunenin ret edildiği zaman 

bilgisidir. 
 

KRITIK_DEGER_ARALIGI A() 
Kritik değer, tıbbi laboratuvar testinde, hasta 

için risk oluşturabilecek durumlarda en kısa 
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zamanda hastanın hekiminin 

bilgilendirilmesini ve ileri tanısal, terapötik 

ve/veya koruyucu tıbbi müdahalenin 

yapılmasını gerektiren sonuç değer aralığı 

bilgisidir. 

CALISMA_BASLAMA_ZAM

ANI 

Tarih

Saat 

Tetkikin tıbbi cihazda çalışılmaya başlandığı 

zaman bilgisidir. 
 

CALISMA_BITIS_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Tetkikin tıbbi cihazda çalışılmasının bittiği 

zaman bilgisidir. 
 

ONAYLAYAN_TEKNISYEN_

KODU 
A() 

Sağlık tesisindeki görevli personel için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_PERSONEL görüntüsündeki 

PERSONEL_KODU bilgisidir. 

TEKNISYEN_ONAY_ZAMA

NI 

Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde teknisyenin tetkik sonucunu 

onayladığı zaman bilgisidir. 
 

ONAYLAYAN_HEKIM_KOD

U 
A() 

Sağlık tesisindeki görevli personel için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_PERSONEL görüntüsündeki 

PERSONEL_KODU bilgisidir. 

TETKIK_UZMAN_ONAY_ZA

MANI 

Tarih

Saat 

Laboratuvarda yapılan tetkikin sonucunun 

uzman tarafından onaylandığı zaman 

bilgisidir. 

 

LOINC_KODU A() 

LOINC, Sağlık tesisinde laboratuvar veya 

radyolojik tetkik sonuçlarının 

sınıflandırılması için geliştirilmiş bir 

sınıflandırma sistemidir. LOINC kodu ile her 

bir tetkik tekil olarak tanımlanabilmektedir. 

 

TEKRAR_CALISMA_DURU

MU 

Tam 

Sayı 

Tetkiki yapılan numunenin tekrar çalışılma 

(ReRun) durumuna ilişkin bilgiyi ifade eder. 

Numune tekrar çalışılmış (ReRun) ise 

“1” tekrar çalışılma durumu yok ise “0” 

yazılacaktır.  

MANUEL_TETKIK_SONUC_

DURUMU 

Tam 

Sayı 

Sağlık tesisinde çalışılan tetkikin sonuç 

bilgisinin Sağlık Bilgi Yönetim Sistemine 

manuel olarak (el ile) girilip girilmediği 

bilgisini ifade eder. 

Sonuç manuel girilmişse “1” girilmemiş 

ise “0” yazılacaktır.  

UREME_DURUMU 
Tam 

Sayı 

Kültür tetkiklerinde bakteri üreme durumuna 

ilişkin bilgiyi ifade eder. 

Kültür tetkiklerinde bakteri üremişse 

“1” ürememiş ise “0” yazılacaktır.  

CIHAZ_KODU A() 

Sağlık tesisinde bulunan cihaz için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_CIHAZ görüntüsündeki 

CIHAZ_KODU bilgisidir. 

CIHAZ_TETKIK_SONUCU A() 

Sağlık tesisinde yapılan tetkikler için 

cihazlardan Sağlık Bilgi Yönetim Sistemine 

iletilen sonuç bilgisidir. 

 

TETKIK_SONUCU_BIRIMI A() 
Sağlık tesisinde yapılan tetkiklerin sonuç 

değerinin birim bilgisidir. Örneğin mg/dl vb. 
 

TETKIK_SONUCU_REFERA

NS_DEGERI 
A() 

Sağlık tesisinde yapılan tetkiklerin sonucu 

için beklenen değer aralığı bilgisidir. Örneğin 

H (70-105) vb. 

 

TETKIK_SONUCU_DURUM

U 
A() 

Sağlık tesisinde yapılan tetkiklerin sonuç 

durumunu yüksek, alçak, panik durumu, 

normal vb. olduğunu belirten Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen durum 

bilgisidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“TETKIK_SONUCU_DURUMU” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

TETKIK_SONUC_ACIKLAM

A 
A() 

Sağlık tesisinde yapılan tetkiklerin sonucu ile 

ilgili açıklama bilgisidir. 
 

RAPOR_YAZAN_PERSONEL

_KODU 
A() 

Sağlık tesisindeki görevli personel için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_PERSONEL görüntüsündeki 

PERSONEL_KODU bilgisidir. 

SONUC_DIS_ERISIM_BILGI

SI 
A() 

Laboratuvar sonuçları için sonuç PDF erişim 

Linki, Görüntülü işlem sonuçları için PACS 

Erişim bilgisi 
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KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemine ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Tetkik sonuç bilgisinin ilk kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin 

yapıldığı zaman bilgisidir. 

 

GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_TIBBI_ORDER 

 

Oluşturma Tarihi : 22.10.2018 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü hekim tarafından ilaç dışında istemi (order) yapılmış diğer 

istemlerin bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : F781C21AFEFDDA946A874838D6DB12CD 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

TIBBI_ORDER_KODU A() 

Sağlık tesisinde sağlık hizmetini alan kişi için 

hekim istemi (order) için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir.  

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

HASTA_KODU A() 

Sağlık tesisinde hasta bilgileri için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA görüntüsündeki 

HASTA_KODU bilgisidir. 

HASTA_BASVURU_KODU A() 

Sağlık tesisine başvuran hastalar için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA_BASVURU 

görüntüsündeki 

HASTA_BASVURU_KODU bilgisidir. 

TIBBI_ORDER_TURU A() 

Sağlık tesisinde sağlık hizmetini alan kişi için 

hekim isteminin (order) tür bilgisidir. 

Örneğin ateş takibi, tansiyon takibi, sıvı 

takibi vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “TIBBI_ORDER_TURU” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin ateş takibi, tansiyon takibi, sıvı 

takibi vb. 

ORDER_ZAMANI 
Tarih

Saat 
Hekimin order’ı verme zamanı bilgisidir.  

HEKIM_KODU A() 

Sağlık tesisindeki görevli personel için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_PERSONEL görüntüsündeki 

PERSONEL_KODU bilgisidir. 

ACIKLAMA A() 

Sağlık tesisinde verilen hizmete, yapılan 

işleme, kullanılan malzemelere vb. ilişkin 

açıklama bilgisidir. 

Order açıklama bilgisidir. 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemine ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Tıbbi order bilgisinin ilk kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin 

yapıldığı zaman bilgisidir. 

 

GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_TIBBI_ORDER_DETAY 

 

Oluşturma Tarihi : 22.10.2018 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü hekim tarafından ilaç dışında istemi (order) yapılmış diğer 

istemlerin detay bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : 4519D8FC0A61341C4D766D7ACB899C64 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

TIBBI_ORDER_DETAY_KOD

U 
A() 

Sağlık tesisinde sağlık hizmetini alan kişi için 

hekim isteminin (order) detay bilgileri için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

TIBBI_ORDER_KODU A() 

Sağlık tesisinde sağlık hizmetini alan kişi için 

hekim istemi (order) için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_TIBBI_ORDER 

görüntüsündeki 

TIBBI_ORDER_KODU bilgisidir. 

PLANLANAN_UYGULANM

A_ZAMANI 

Tarih

Saat 

Order’ın hastaya hangi saatte uygulanacağını 

belirten zaman bilgisidir. 
 

UYGULAYAN_HEMSIRE_K

ODU 
A() 

Hekim tarafından yapılan istemi (order) 

uygulayan hemşireye ait Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilmiş tekil 

kod bilgisidir. 

Verilen order’ı uygulayan hemşirenin, 

VEM_PERSONEL görüntüsündeki 

PERSONEL_KODU bilgisidir. 

UYGULAMA_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Hekim tarafından yapılan istemin (order’ın) 

uygulandığı zaman bilgisidir. 
 

UYGULANMA_DURUMU 
Tam 

Sayı 

Hekim tarafından yapılan istem (order) için 

gereken işlemin hastaya uygulanma durumu 

bilgisidir. 

Order edilen işlem hastaya uygulandı 

ise “1”, uygulanmadı ise “0” 

yazılmalıdır. 

TIBBI_ORDER_IPTAL_NEDE

NI 
A() 

Sağlık tesisinde sağlık hizmetini alan kişi için 

hekim istemi (order) iptal edildiğinde iptalin 

nedenine ilişkin verilen bilgidir. Örneğin 

hasta taburcu oldu, hasta ameliyatta, hasta 

konsültasyonda vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“TIBBI_ORDER_IPTAL_NEDENI” 

alanına karşılık gelen değer bilgisidir. 

Örneğin hasta taburcu oldu, hasta 

ameliyatta, hasta konsültasyonda vb. 

IPTAL_EDEN_HEMSIRE_KO

DU 
A() 

Sağlık tesisinde yapılması planlanan bir 

tedavi işlemini iptal eden hemşire bilgileri 

için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen tekil kod bilgisidir. 

İsteği iptal eden hemşireye ait, 

VEM_PERSONEL görüntüsündeki 

PERSONEL_KODU bilgisidir. 

IPTAL_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin iptal edildiği 

zaman bilgisidir. 
İsteğin iptal edildiği zaman bilgisidir. 

ACIKLAMA A() 

Sağlık tesisinde verilen hizmete, yapılan 

işleme, kullanılan malzemelere vb. ilişkin 

açıklama bilgisidir. 

 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemine ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Tıbbi order detay bilgisinin ilk kayıt 

edildiği zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin 

yapıldığı zaman bilgisidir. 
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GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_VEZNE 
 

Oluşturma Tarihi : 08.07.2015 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü vezne bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : ACF6B198824EB23F1C0E4DDC0320B95A 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

VEZNE_KODU A() 

Sağlık tesisi veznesinde yapılan işlemlerin 

bilgisi için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

HASTA_KODU A() 

Sağlık tesisinde hasta bilgileri için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA görüntüsündeki 

HASTA_KODU bilgisidir. 

HASTA_BASVURU_KODU A() 

Sağlık tesisine başvuran hastalar için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA_BASVURU 

görüntüsündeki 

HASTA_BASVURU_KODU 

bilgisidir. 

MAKBUZ_NUMARASI A() 

Sağlık tesisindeki vezne birimi tarafından 

kesilen tahsilat veya ödemelerin yıl içindeki 

makbuz numara bilgisidir. 

 

VEZNE_OZEL_NUMARASI A() 

Sağlık tesisi veznesinde yapılan tahsilat veya 

ödemelerle ilgili Sağlık Bilgi Yönetim 

Sistemi tarafından üretilen sıralı numara 

bilgisidir. 

 

VEZNE_GIRIS_CIKIS_BILGI

SI 

Tam 

Sayı 

Sağlık tesisi veznesinin yaptığı işlemin 

tahsilat veya ödeme işlemine ilişkin bilgi 

ifade eder. 

Giriş için “1” çıkış için “0” 

yazılacaktır. 

MAKBUZ_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisindeki vezne birimi tarafından 

kesilen tahsilat veya ödemelerin yapıldığını 

gösteren zaman bilgisidir. 

 

VEZNE_BIRIM_KODU A() 

Sağlık tesisinde bulunan vezne birimleri için 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

üretilen kod bilgisidir. 

Tetkik çekiminin yapıldığı birim 

bilgisinin, VEM_BIRIM 

görüntüsündeki BIRIM_KODU 

bilgisidir. 

MAKBUZ_SERI_NUMARASI A() 
Sağlık tesisinde üretilen makbuzun seri 

numarası bilgisini ifade eder. 
 

IPTAL_DURUMU A() 
Sağlık tesisinde yapılan bir işlemin iptal 

edilip edilmediği bilgisidir. 

Makbuzun iptal edilmiş ise “1”, iptal 

edilmemiş ise “0” yazılmalıdır. 

IPTAL_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin iptal edildiği 

zaman bilgisidir. 

Makbuzun iptal edildiği zaman 

bilgisidir. 

IPTAL_ACIKLAMA A() 

Sağlık tesisinde yapılan bir işlemin iptal 

edilmesi durumunda Sağlık Bilgi Yönetim 

Sistemi'ne kayıt edilen iptale ilişkin açıklama 

bilgisidir. 

Makbuzun neden iptal edildiğine dair 

açıklama bilgisidir. 

TAHSIL_TURU A() 

Sağlık tesisindeki vezne tarafından yapılan 

tahsilat ve ödemelerin türünü ifade eden 

bilgidir. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “TAHSIL_TURU” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. Örneğin 

nakit, kredi kartı, banka vb.  

MAKBUZ_TUTARI 
Gerçek

Sayı 

Sağlık tesisinin veznesinde işlem yapılan 

makbuz tutarı bilgisidir. 
 

ACIKLAMA A() Sağlık tesisinde verilen hizmete, yapılan  
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işleme, kullanılan malzemelere vb. ilişkin 

açıklama bilgisidir. 

MAKBUZ_SAHIBI_ADRESI A() Makbuz sahibinin adres bilgisidir.  

FIRMA_ADI A() 
Sağlık tesisinin mal veya hizmet alımı yaptığı 

firma için ad bilgisidir. 
 

FIRMA_KODU A() 

Sağlık tesisinin mal veya hizmet alımı yaptığı 

firma için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_FIRMA görüntüsündeki 

FIRMA_KODU bilgisidir. 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemine ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Vezne bilgisinin ilk kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin 

yapıldığı zaman bilgisidir. 

 

GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_VEZNE_DETAY 
 

Oluşturma Tarihi : 08.07.2015 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü vezne detay bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : 179E0AF95CC59E1FC27BCF73576199FB 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

VEZNE_DETAY_KODU A() 

Veznede yapılan işlemlerin ayrıntılı bilgisine 

erişim sağlamak için Sağlık Bilgi Yönetim 

Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

VEZNE_KODU A() 

Sağlık tesisi veznesinde yapılan işlemlerin 

bilgisi için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_VEZNE görüntüsündeki 

VEZNE_KODU bilgisidir. 

HASTA_HIZMET_KODU A() 

Sağlık tesisinde hastaya uygulanacak 

hizmetler için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

tarafından üretilen tekil kod bilgisidir. 

VEM_HASTA_HIZMET 

görüntüsündeki 

HASTA_HIZMET_KODU bilgisidir. 

HASTA_MALZEME_KODU A() 

Sağlık tesisinde hasta için kullanılan ilaç, 

malzeme, ürün vb. bilgiler için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_HASTA_MALZEME 

görüntüsündeki 

HASTA_MALZEME_KODU 

bilgisidir. 

BUTCE_KODU A() 

Tek Düzen Muhasebe Sisteminde 

tanımlanan, yerine göre “Alıcılar Hesabı” 

veya "Giderler Hesabı" başlıkları altında 

bulunan bütçe kodu bilgisidir. 

 

MAKBUZ_KALEM_TUTARI 
Gerçek 

Sayı 

Sağlık tesisinin veznesinde işlem yapılan 

makbuzdaki her bir satırda (kalem) bulunan 

tutar bilgisidir. 

 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemine ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Vezne detay bilgisinin ilk kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin 

yapıldığı zaman bilgisidir. 

 

GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 
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VEM_YATAK 

 

Oluşturma Tarihi : 08.07.2015 

Kapsamı : Bu veri modeli görüntüsü hasta yataklarının bilgilerini kapsar. 

Hash Bilgisi : 2DABAFA3DD0AB64AD9BEE8C52C2B046E 

Veri Elemanları 

Veri Modeli Elemanı Alan Adı 
Veri 

Tipi 
Açıklama İlişkisel Alan ve Ek Açıklama 

YATAK_KODU A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

sağlık tesisindeki yataklar için üretilen tekil 

kod bilgisidir. 

 

REFERANS_TABLO_ADI A() 
Görüntünün tekil kod bilgisinin alındığı 

SBYS veri tabanındaki tablo adının bilgisidir. 
 

YATAK_ADI A() Sağlık tesisinde bulunan yatağın ad bilgisidir.  

ODA_KODU A() 

Sağlık tesisinde bulunan oda için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_ODA görüntüsündeki 

ODA_KODU bilgisidir. 

YATAK_TURU A() 

Sağlık tesisinde hasta yatağı olarak 

tanımlanan yatakların tür bilgisidir. Örneğin 

normal yatak, yoğun bakım yatağı, kuvöz vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak “YATAK_TURU” alanına 

karşılık gelen değer bilgisidir. Örneğin 

normal yatak, yoğun bakım yatağı, 

kuvöz vb. 

YOGUN_BAKIM_YATAK_SE

VIYESI 
A() 

Sağlık tesisinde bulunan yoğun bakım yatak 

seviyesi bilgisidir. Örneğin 1.seviye, 

2.seviye, 3.seviye vb. 

Referans kodlar tablosunda kod türü 

olarak 

“YOGUN_BAKIM_YATAK_SEVIY

ESI” alanına karşılık gelen değer 

bilgisidir. Örneğin 1.seviye, 2.seviye, 

3.seviye vb. 

VENTILATOR_CIHAZ_KODU A() 

Sağlık tesisindeki tıbbi cihazlar için Sağlık 

Bilgi Yönetim Sistemi tarafından üretilen 

tekil kod bilgisidir. 

Yatağa bağlı ventilatör bilgisinin 

VEM_CIHAZ görüntüsündeki 

CIHAZ_KODU bilgisidir. 

KAYIT_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık tesisinde üretilen verinin Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemine ilk defa kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

Yatak bilgisinin ilk kayıt edildiği 

zaman bilgisidir. 

EKLEYEN_KULLANICI_KO

DU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt 

edilen bilgilere ilişkin kayıt işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

GUNCELLEME_ZAMANI 
Tarih

Saat 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işleminin 

yapıldığı zaman bilgisidir. 

 

GUNCELLEYEN_KULLANIC

I_KODU 
A() 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıtlı 

bilgilere ilişkin güncelleme işlemini 

gerçekleştiren kullanıcı için Sağlık Bilgi 

Yönetim Sistemi tarafından üretilen tekil kod 

bilgisidir. 

VEM_KULLANICI görüntüsündeki 

KULLANICI_KODU bilgisidir. 

 

 

 

 

 


