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YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:
SAĞLIK BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ

HAKKINDA YÖNETMELİK
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümler�

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; sağlık b�lg� yönet�m s�stem� h�zmet� sağlayıcılarının uyacakları

kurallara, sağlık b�lg� yönet�m s�stemler�n�n alım süreçler�ne, standartlarına ve tesc�l �şlemler�n�n bel�rlenmes�ne �l�şk�n
usul ve esasları düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmel�k; sağlık b�lg� yönet�m s�stem� h�zmet� sağlayıcıları �le bu h�zmetten yararlanan

sağlık b�lg� yönet�m s�stem� h�zmet alıcılarının uymaları gereken kurallara �l�şk�n hükümler� kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmel�k; 7/5/1987 tar�hl� ve 3359 sayılı Sağlık H�zmetler� Temel Kanununun 3 üncü

maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (f) bend� �le 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşk�latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnames�n�n 358 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (ç) bend�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) AHBS: A�le Hek�ml�ğ� B�lg� S�stem�n�,
b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
c) C�haz: Sağlık h�zmet� sunucularında kullanılan, sağlık h�zmet� üretmek ya da sağlık h�zmet� üretmeye

yardımcı olmak amacı �le ver� oluşturma, ölçme, denetleme, görüntüleme, dönüştürme amacı �le çalıştırılan her türlü
aygıtı veya s�stem�,

ç) CMMI: Yetenek Olgunluk Model Entegrasyonunu (Capab�l�ty Matur�ty Model Integrat�on),
d) DICOM: Tıbb� görüntüleme c�hazlarından alınan �k� ve üç boyutlu b�l�msel ver�ler�n depolanması,

görüntülenmes� ve anal�z�nde kullanılmak maksadıyla gel�şt�r�lm�ş olan d�j�tal ver� formatını (D�g�tal Imag�ng and
Commun�cat�ons �n Med�c�ne),

e) Entegrasyon: Herhang� b�r SBYS ya da c�hazın, yüksek kal�tede ve etk�nl�kte sağlık h�zmet� üreteb�lmek
�ç�n, d�ğer SBYS ya da c�hazlarla �ht�yacı karşılayacak yeterl�l�kte karşılıklı ver� alışver�ş� yapılması �ş�n�,

f) Elektron�k sert�f�ka: İmza sah�b�n�n �mza doğrulama ver�s�n� ve k�ml�k b�lg�ler�n� b�rb�r�ne bağlayan
elektron�k kaydı,

g) Entegre ed�leb�l�r c�haz: Entegrasyon sağlamak �ç�n gerekl� her türlü yazılımı üzer�nde barındıran,
entegrasyon dokümanı olan, gerekt�ğ�nde c�haz h�zmet� sağlayıcısı tarafından entegrasyon h�zmet veya desteğ�n�n
sağlanab�ld�ğ� her türlü c�hazı,

ğ) Genel Müdürlük: Sağlık B�lg� S�stemler� Genel Müdürlüğünü,
h) Görüntü: VTYS term�noloj�s�nde VIEW olarak da b�l�nen, gerekt�ğ�nde b�rden çok VTYS tablosunu kend�

aralarındak� �l�şk�ler� kullanarak b�rleşt�reb�len, genell�kle başkaları tarafından ver�n�n daha anlamlı şek�lde
görüleb�lmes�n� sağlayan VTYS nesnes�n�,

ı) İdare: SBYS h�zmet�n� alan kamu kurumları �le kamu sağlık tes�s� yönet�mler�n�,
�) KTS: Kayıt Tesc�l S�stem�n�,
j) KTS Yetk� Belges�: SBYS h�zmet� sağlayıcısının KTS’de kayıtlı olduğunu ve akt�f l�stede yer aldığını

doğrulayan belgey�,
k) PACS: Görüntü Arş�vleme ve İlet�ş�m S�stemler�n� (P�cture Arch�v�ng and Commun�cat�on Systems),
l) Sağlık h�zmet� sunucusu: Sağlık h�zmet�n� sunan veya üreten gerçek k�ş�ler �le kamu hukuku ve özel hukuk

tüzel k�ş�ler�n�,
m) SAMİLOG: SBYS ver� tabanında bulunan kayıtlarla �lg�l� yapılan değ�ş�kl�kler�n olay ve �z kayıtlarını

tutmak amacı �le Genel Müdürlük tarafından hazırlanarak �nternet s�tes�nde yayımlanan Sağlıkta M�n�mum Loglama
Standardını,

n) SBYS: Sağlık h�zmet� sunucuları tarafından kl�n�k, �dar� ya da yönet�msel amaçlarla kullanılan,
gerekt�ğ�nde d�ğer b�lg� yönet�m s�stemler� �le ver� alışver�ş� yapab�len ve Sağlık B�lg� Yönet�m S�stemler� olarak
adlandırılan yazılımları,

o) SBYS h�zmet� alıcısı: SBYS h�zmet�n� alan �dareler� ve sağlık h�zmet� sunucularını,
ö) SBYS h�zmet� sağlayıcısı: SBYS h�zmet� sunmak üzere Kayıt Tesc�l S�stem�nde kayıt ed�lerek

yetk�lend�r�lm�ş olan gerçek veya tüzel k�ş�y�,



p) SBYS yetk�l�s�: SBYS h�zmet� sağlayıcısının �mzaya yetk�l� tems�lc�s�n�,
r) SPICE: Yazılım süreç gel�şt�rme yetenek düzey�n� (Software Process Improvement and Capab�l�ty

Determ�nat�on),
s) TSE: Türk Standardları Enst�tüsünü,
ş) ÜTS: Ürün Tak�p S�stem�n�,
t) VEM: Sağlık h�zmet� sunucularının yerel ver� tabanlarında tutmuş oldukları ver�lere a�t tablo ve alanların

ulusal standartlara uyumunu sağlamak, ver� kayıplarını asgar� düzeyde tutmak, adaptasyonu hızlandırarak
vatandaşların geçm�ş ver�ler�ne er�ş�m�n� kolaylaştırmak ve sürec�n kes�nt�s�z �lerlemes�n� tem�n etmek amacı �le
Genel Müdürlük tarafından gel�şt�r�len ve SBYS h�zmet� alıcılarının SBYS değ�ş�kl�kler� �le d�ğer ver� aktarımı
süreçler�nde kullanılan M�n�mum Ver� Model�n�,

u) VEM Görüntüsü: SBYS h�zmet� sağlayıcısı tarafından VEM’e uygun olarak hazırlanan ve güncellenen,
SBYS’n�n m�n�mum �çer�ğ�n� tanımlayan M�n�mum Ver� Model� görüntüsünü (v�ew),

ü) Ver� �şleyen: Ver� sorumlusunun verd�ğ� yetk�ye dayanarak onun adına k�ş�sel ver�ler� �şleyen gerçek veya
tüzel k�ş�y�,

v) VTYS: İl�şk�sel Ver� Tabanı Yönet�m S�stem�n� (RDBMS-Relat�onal Database Management System),
y) Zaman damgası: B�r elektron�k ver�n�n üret�ld�ğ�, değ�şt�r�ld�ğ�, gönder�ld�ğ�, alındığı veya kayded�ld�ğ�

zamanın tesp�t ed�lmes� amacıyla elektron�k sert�f�ka h�zmet sağlayıcısı tarafından elektron�k �mzayla doğrulanan
kaydı,

�fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurallar ve Kayıt Tesc�l S�stem�
Genel kurallar
MADDE 5- (1) SBYS h�zmet� sağlayıcıları, aşağıdak� kurallara uymak zorundadır:
a) SBYS’n�n; Bakanlık tarafından bel�rlenen ver� tanımlarına, �ş kurallarına, yayımlanan yazılım sürüm

notlarına, yayımlanan sağlık b�l�ş�m standartlarına ve ver� gönder�m� serv�sler�ne uyumlu olmasını sağlamak.
b) Sağlık h�zmet� sunucularında faal�yet göstereb�lmek �ç�n KTS’de kayıtlı olmak.
c) Ver� gönder�m� serv�sler�n� SBYS h�zmet� sağlayıcısına a�t olmayan donanımlardan kaynaklanan arızalar

dışında kes�nt�s�z çalıştırmak; ver�ler�n oluştuğu anda doğru b�r şek�lde gönder�lmes� �le gönder�len ver�ler�n tam ve
doğru olmasını sağlamak �ç�n tekn�k gerekl�l�kler� yer�ne get�rmek.

ç) SBYS h�zmet� alımı ve değ�ş�kl�ğ� süreçler�nde, SBYS h�zmet� alıcısı tarafından bel�rlenen zaman
aralığındak� VEM görüntüler�n�n herhang� b�r gerekçe �le başka b�r s�steme aktarılmak üzere �stenmes� durumunda
�lg�l� görüntüler� SBYS h�zmet� alıcısına tesl�m etmek.

d) SBYS h�zmet süres�n�n sonunda s�stem�n kapatılmasını tak�ben yedekler� eks�ks�z olarak almak ve güncel
VEM sürümü görüntüler� �le b�rl�kte SBYS h�zmet� alıcısına tesl�m etmek.

e) İdaren�n uygun ortamı sağlaması hâl�nde SBYS’y�, sözleşmen�n sona erd�ğ� tar�hten �t�baren �k� ay süre �le
tüm raporlama özell�kler� çalışır durumda ve herhang� b�r değ�ş�kl�k yapılmasına �z�n vermeyecek şek�lde açık tutmak.

f) Genel Müdürlük tarafından yapılan veya yapılmasına onay ver�len tüm projelerden Genel Müdürlükçe
gerekl� görülenlere tam entegre olmak.

g) Genel Müdürlük tarafından yayımlanan d�ğer pol�t�ka, kılavuz ve kurallara uymak.
S�steme kayıt ve akt�f l�ste
MADDE 6- (1) SBYS h�zmet� sağlayıcılarının kayıt süreçler�, Genel Müdürlük tarafından gel�şt�r�len Kayıt

Tesc�l S�stem� üzer�nden yürütülür. KTS’ye kayıt �ç�n gerekl� olan belgeler Genel Müdürlüğün �nternet s�tes�nde
yayımlanır.

(2) KTS’ye kayıt �ç�n gerekl� olan belgeler Genel Müdürlüğe resmî yazı �le �let�l�r, kayıtlı elektron�k posta
(KEP) �le Bakanlığa gönder�l�r ya da e-Devlet üzer�nden KTS’ye yüklen�r.

(3) KTS’ye kayıt olacak SBYS h�zmet� sağlayıcılarından ayrıca aşağıdak� belgeler �sten�r:
a) TS ISO/IEC 17021 standardı kapsamında Türk Akred�tasyon Kurumundan (TÜRKAK) akred�te ed�lm�ş

kurum ve kuruluşlardan alınmış TS ISO/IEC 27001 B�lg� Güvenl�ğ� Yönet�m S�stem� belges�.
b) TS ISO/IEC 17065 akred�tasyonuna sah�p olup SPICE baş tetk�kç�s� bulunan kurum ve kuruluşlardan

alınmış TS ISO/IEC 15504 en az �k�nc� sev�yede SPICE belges� veya CMMI baş tetk�kç�s� olan kurum ve kuruluşlar
�le ş�rketlerden alınmış en az üçüncü sev�yede CMMI belges� (TS ISO/IEC 15504 en az �k�nc� sev�yede SPICE
belges�ne, TSE tarafından eşdeğer b�r belge yayımlanması durumunda TSE tarafından yayımlanan eşdeğer belge
SPICE belges� yer�ne kabul ed�l�r. Eşdeğer belgen�n yayımlanma tar�h�nden sonra başvurusu yapılan ve tem�n ed�len
SPICE belgeler� kabul ed�lmez.).

c) ÜTS kaydı gerekt�ren SBYS yazılımlarını üreten SBYS h�zmet� sağlayıcılarından (b) bend�nde bel�rt�len
belge yer�ne ÜTS kaydına �l�şk�n belge �sten�r. Ancak SBYS h�zmet sağlayıcısının ÜTS kaydı gerekt�rmeyen SBYS
yazılımı da üretmes� hal�nde (b) bend�nde bel�rt�len belge de �sten�r.

(4) Belgeler�n� eks�ks�z tesl�m eden SBYS h�zmet� sağlayıcılarının SBYS’ler�, Genel Müdürlük veya
yetk�lend�rd�ğ� b�r kuruluş tarafından denetlen�r ve denet�mden başarıyla geçenler KTS’ye kayded�l�r. SBYS h�zmet�



sağlayıcılarına, g�zl�l�k sözleşmes� �mzalandıktan sonra gerçek ortamda ver� göndereb�lmeler� �ç�n yazılım er�ş�m kodu
tesl�m ed�l�r. Yazılım er�ş�m kodunun muhafazasından SBYS yetk�l�s� sorumludur.

(5) KTS’ye kayıtlı SBYS h�zmet� sağlayıcıları; SBYS’ler�n�, sürümler�n� ve m�mar�ler�n� KTS portal�
üzer�nden günceller. Kayded�len b�lg� ve belgelerde herhang� b�r değ�ş�kl�k olması hal�nde bu değ�ş�kl�kler en geç on
�ş günü �çer�s�nde KTS’ye �şlen�r.

(6) Kayıt ve denet�m süreçler� başarı �le tamamlanan SBYS h�zmet� sağlayıcıları akt�f l�steye alınarak Genel
Müdürlüğün �nternet s�tes�nde �lan ed�l�r.

(7) Genel Müdürlük, oluşan �ht�yaçlar doğrultusunda yen� SBYS türler�n�n de KTS’ye tesc�l ed�lmes�ne karar
vereb�l�r. Yen� SBYS türünün KTS’ye tesc�l ed�lmes�n� müteak�p �lg�l� SBYS h�zmet� sağlayıcılarının KTS’ye kayıt
olmaları ve üçüncü fıkrada �sten�len belgeler� �braz etmeler� �ç�n b�r yıl süre ver�l�r.

Pas�f l�ste
MADDE 7- (1) Akt�f l�stede yer alan SBYS h�zmet� sağlayıcıları denetlen�r. Denet�m sonucunda herhang� b�r

eks�kl�ğ�n tesp�t ed�lmes� hal�nde SBYS h�zmet� sağlayıcısı uyarılır ve bu eks�kl�kler�n bel�rlenen süre �çer�s�nde
g�der�lmes� �sten�r. Bel�rlenen süre �çer�s�nde �lg�l� eks�kl�kler� g�dermeyen SBYS h�zmet� sağlayıcısı pas�f l�steye
alınır.

(2) Pas�f l�steye alınan SBYS h�zmet� sağlayıcısı akt�f l�steye geçene kadar KTS yetk� belges� alamaz.
S�stemden s�l�nme
MADDE 8- (1) Pas�f l�steye alınmasını tak�p eden üç ay �ç�nde akt�f l�steye geçemeyen SBYS h�zmet�

sağlayıcısı �le son b�r yıl �çer�s�nde üç defa pas�f l�steye alınan SBYS h�zmet� sağlayıcısı KTS’den s�l�n�r.
(2) Gerçeğe aykırı b�lg� ve belge sunan, ver� gönder�mler�ne veya standartlara uyum konusunda yanıltıcı �şlem

yapan ya da yazılım er�ş�m kodunu üçüncü k�ş�lerle haksız fayda sağlamak amacıyla paylaştığı tesp�t ed�len SBYS
h�zmet� sağlayıcısı, herhang� b�r uyarıya gerek kalmaksızın KTS’den s�l�n�r ve KTS’ye yen�den kayded�lmek �ç�n
yaptığı başvuru b�r yıl süreyle kabul ed�lmez.

(3) 16 ncı ve 17 nc� maddelerde yer alan hükümlere aykırılığın tesp�t� hâl�nde �lg�l� SBYS h�zmet� sağlayıcısı
KTS’den s�l�n�r.

(4) KTS’den s�l�nme tar�h�nden �t�baren SBYS h�zmet� sağlayıcısının yazılım er�ş�m kodu en geç üç ay
�çer�s�nde kullanıma kapatılır. İlg�l� sağlık tes�s�n�n resmî olarak taleb� hal�nde yen� SBYS h�zmet� alım sürec� de göz
önünde bulundurularak bu süre altı aya kadar Bakanlıkça uzatılab�l�r. Ancak SBYS h�zmet sağlayıcısı KTS’de akt�f
l�steye geç�nceye kadar yen� b�r sağlık h�zmet� sunucusunda h�zmet veremez.

(5) KTS’den s�l�nen SBYS h�zmet� sağlayıcısının KTS’ye yen�den kaydına �l�şk�n �şlemler, 6 ncı maddede
öngörülen hükümlere uygun olarak yürütülür.

(6) SBYS h�zmet� sağlayıcısının KTS’de pas�f l�steye alınması veya KTS’den s�l�nmes� hâl�nde faal�yet
göstermekte olduğu sağlık h�zmet� sunucularının bağlı bulunduğu �l sağlık müdürlükler�ne Genel Müdürlük tarafından
b�ld�r�m yapılır.

KTS yetk� belges�
MADDE 9- (1) Akt�f l�stede yer alan SBYS h�zmet� sağlayıcısının �steğ� üzer�ne KTS yetk� belges�

düzenlen�r. Üzer�nde geçerl�l�k süres� bulunmayan veya doğrulanab�l�r n�tel�kte olmayan KTS yetk� belges� geçers�z
sayılır.

(2) SBYS h�zmet� sağlayıcısı olmayıp, herhang� b�r SBYS h�zmet� sağlayıcısının �zn� �le SBYS’y� t�car�
faal�yetler�ne konu eden gerçek ve tüzel k�ş�lere KTS yetk� belges� ver�lmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SBYS H�zmet� Alımı ve Kamu Hastaneler� B�l�ş�m Süreçler�

SBYS h�zmet� alımı süreçler�
MADDE 10- (1) İdare, SBYS h�zmet� alımı süreçler�n� Genel Müdürlük tarafından �nternet s�tes�nde

yayımlanan Sağlık B�lg� Yönet�m S�stem� Alım Kılavuzuna göre yürütür. İdareler, bu kılavuz �le çel�şmeyen
hükümler� şartnamelere veya yöntem beyanı dokümanına ekleyeb�l�r.

(2) İdare tarafından SBYS h�zmet� alımı süreçler�nde kullanılacak tekn�k şartnameler veya tekn�k dokümanlar,
Genel Müdürlükçe Sağlık B�lg� Yönet�m S�stem� Alım Kılavuzuna göre oluşturulan Alım Kılavuzu S�h�rbazı
üzer�nden hazırlanır. İdare, Alım Kılavuzunda yer alan hükümler �le çel�şmeyen �stekler�ne özel hükümler başlığı
altında yer ver�r.

(3) İdare, 4734 sayılı Kanunun 38 �nc� maddes�n�n dördüncü fıkrası kapsamında SBYS h�zmet�
sağlayıcısından KTS yetk� belges�n� �braz etmes�n� �ster. İdare; 4/3/2009 tar�hl� ve 27159 mükerrer sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan H�zmet Alımı İhaleler� Uygulama Yönetmel�ğ�n�n Ek-2’s�nde yer alan Açık İhale Usulü �le
İhale Ed�len H�zmet Alımlarında Uygulanacak T�p İdar� Şartnamen�n 7.1 maddes�n�n (h) bend� uyarınca düzenlenecek
�dar� şartnamen�n 7.1 maddes�n�n (h) bend�nde, KTS yetk� belges�n� �ster. B�rden fazla SBYS h�zmet� alımlarında �ş,
mer� mevzuat hükümler� kapsamında kısm� tekl�fe açılab�l�r. SBYS h�zmet� sağlayıcısı alt yüklen�c�lerle de tekl�f
sunab�l�r ancak SBYS h�zmet� sağlayıcısı olan alt yüklen�c�ler�n her b�r�n�n KTS’de kayıtlı olması ve KTS yetk�
belges� sunması zorunludur.



(4) SBYS h�zmet� alımı süreçler�nde alımı yapılacak her SBYS �ç�n ayrı KTS yetk� belges� �sten�r. SBYS
h�zmet� alımı süreçler�nde alımı yapılacak olan SBYS’lerden herhang� b�r�n� alt yüklen�c�n�n sağlayacak olması
hâl�nde, alt yüklen�c� tarafından tem�n ed�lecek olan SBYS �ç�n de KTS yetk� belges� �sten�r.

(5) SBYS h�zmet� alıcısı, SBYS h�zmet� sağlayıcısı tarafından sunulan KTS yetk� belges�n�n geçerl�l�ğ�n�
kontrol eder.

(6) K�t karşılığı laboratuvar c�hazı alımı veya rapor okuma h�zmet� alımı g�b� ana h�zmet�n SBYS olmadığı
ancak h�zmet�n unsurunun b�r parçasının SBYS h�zmet� olduğu durumlarda ana yüklen�c�den KTS yetk� belges�
�stenmez. Ancak h�zmete a�t sözleşme �şlemler� esnasında �lg�l� SBYS h�zmet� sağlayıcısına a�t KTS yetk� belges�
SBYS h�zmet� alıcısına sunulur. KTS’ye kayıtlı olmayan SBYS h�zmet� sağlayıcıları bu h�zmetler �ç�n alt yüklen�c�
olarak çalıştırılamaz veya bunlar tarafından gel�şt�r�len yazılımlar bu h�zmetlerde kullanılamaz.

(7) Ver� Tabanı Yönet�m S�stem� (VTYS) �ç�n açık kaynak kodlu VTYS terc�h ed�leb�l�r, bu konuda
sorumluluk tamamen SBYS h�zmet� sağlayıcısına a�tt�r.

(8) VTYS’n�n açık kaynak kodlu olması durumunda l�sans �le �lg�l� �bareler d�kkate alınmaz.
(9) SBYS h�zmet� sağlayıcısı tarafından tem�n ed�len SBYS yazılımının çalışab�ld�ğ� VTYS altyapısının

İdaren�n sah�p olduğu VTYS’den farklı b�r VTYS olması durumunda gereken VTYS l�sansları SBYS h�zmet�
sağlayıcısı tarafından tem�n ed�l�r.

(10) VTYS �ç�n gerekecek d�ğer her türlü l�sans sözleşme süres�nce SBYS h�zmet� sağlayıcısı tarafından İdare
adına l�sanslandırılmalı ve her türlü l�sans İdaren�n kend� şartnameler�nde bel�rt�len süreler �çer�s�nde İdareye tesl�m
ed�lmel�d�r. 

(11) VTYS’n�n performansından SBYS h�zmet� sağlayıcısı sorumludur.
Kamu hastaneler� b�l�ş�m süreçler�
MADDE 11- (1) Kamu hastaneler�nde, b�r�mler�n talepler� doğrultusunda SBYS’lerde yapılacak �y�leşt�rme,

güncelleme ve ek gel�şt�rmeler�n tıbb�, �dar� ve tekn�k açılardan değerlend�r�lmes� �ç�n hastanelerde, yazılım gel�şt�rme
süreçler�n� SBYS h�zmet� sağlayıcısı �le b�rl�kte yönetmek üzere Talep Değerlend�rme Kom�syonu oluşturulur.

(2) Talep Değerlend�rme Kom�syonunda; gelen talepler� tıbb� açıdan değerlend�rmek üzere başhek�m veya
yardımcısı, �dar� açıdan değerlend�rmek üzere hastane müdürü veya yardımcısı, bakım h�zmetler� müdürü veya
yardımcısı, b�lg� �şlem sorumlusu �le İdare tarafından bel�rlenen d�ğer çalışanlar yer alır. Kom�syona �lg�l� SBYS
h�zmet� sağlayıcısından da katılım sağlanır ve gel�şt�rme süreçler� b�rl�kte değerlend�r�l�r. İht�yaç olması hâl�nde bu
kom�syonlara, hastanen�n bağlı bulunduğu �l sağlık müdürlüğü bünyes�ndek� tekn�k personelden görevlend�rme
yapılır. Tüm �l� kapsayan SBYS h�zmet� alımlarında Talep Değerlend�rme Kom�syonu �lg�l� �l sağlık müdürlüğünün
bünyes�nde kurulab�l�r.

(3) Talep Değerlend�rme Kom�syonu; İdaren�n bel�rleyeceğ� tar�hlerde toplanarak SBYS h�zmet� sağlayıcısına
�let�lecek talepler� değerlend�r�r. Kom�syon, tekn�k şartnamede yer alan ve modüller kapsamında kalmak kaydıyla
yapılmasına karar ver�len talepler� önem�ne göre sıralar, talepler�n yer�ne get�r�lmes� �ç�n ortak ve makul b�r süre
bel�rleyerek SBYS h�zmet� sağlayıcısına �let�r. Kom�syondan geçmeyen talepler SBYS h�zmet� sağlayıcısına
gönder�lemez ve SBYS h�zmet� sağlayıcısı yükümlülük altına sokulamaz.

(4) İdare, b�lg� �şlem �le �lg�l� temel konular hakkında b�lg� sah�b� olan b�r personel� b�lg� �şlem sorumlusu
olarak görevlend�r�r. B�lg� �şlem sorumlusu, görev yaptığı yerde sağlık b�lg� s�stemler�ne �l�şk�n tüm süreçler� tak�p
eder, gerekl� �ş ve �şlemler� yer�ne get�r�r. B�lg� �şlem sorumlusu olarak görevlend�r�len personel mümkün olduğu
kadar başka b�r�mlerde çalıştırılmaz. B�lg� �şlem sorumlusunun görevler�, h�zmet kıstasları, b�r�m�n f�z�k� şartları ve
genel �şley�ş� Genel Müdürlük tarafından bel�rlen�r.

(5) İdare, mevcut donanım ve yerel ağ c�hazlarının kes�nt�s�z çalıştırılab�lmes� �ç�n gerekl� olan bakım, onarım
ve tekn�k destek h�zmetler� �le ek donanımı tem�n eder.

(6) İdare, kend�s�ne ver�len son yedek üzer�nde ver� kurtarma test� yapmasını SBYS h�zmet� sağlayıcısından
�ster ve gerekl� kontroller� sağlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Standartlar ve Entegrasyon, Görüntüleme, Ver� Model�, Ver�n�n Tesl�m� ve Aktarımı,

Ver� Yedekleme ve Arş�vleme
Standartlar ve entegrasyon
MADDE 12- (1) Genel Müdürlük tarafından kullanımına karar ver�len b�l�ş�m standartları ve ver�

gönder�m�nde d�kkat ed�lecek hususlar Genel Müdürlüğün �nternet s�tes�nde yayımlanır ve gerekt�ğ�nde güncellen�r.
(2) SBYS’ler, sağlık h�zmet� sunucularının entegrasyona uygun c�hazlarına, s�stemler�ne ve Bakanlıkça

gel�şt�r�len d�ğer s�stemlere uyum sağlar.
(3) İdare, SBYS h�zmet� alımı dokümanlarında veya sözleşmeler�nde entegre ed�lecek s�stem ve c�hazların

l�stes�n� tanımlar. H�zmet alımına �l�şk�n dokümanlarda veya sözleşmelerde önceden tanımlanmayan s�stem ve c�hazlar
har�ç olmak üzere Bakanlıkça gel�şt�r�len s�stemlere entegrasyon �ç�n İdareden bedel talep ed�lemez. Kamu özel �ş
b�rl�ğ� model� �le �şlet�len hastanelerde faal�yet gösteren SBYS h�zmet� sağlayıcıları, sözleşmede aks� bel�rt�lmed�kçe
İdareden s�stem ve c�haz entegrasyonları �ç�n ücret talep edemez.



(4) Entegrasyon yapılacak s�stemler �le c�hazlara a�t puantaj tablosu Genel Müdürlüğün �nternet s�tes�nde
yayımlanır ve her altı ayda b�r güncellen�r. S�stem ve c�haz entegrasyon ücret�, puantaj tablosunda bel�rt�len puan �le
katsayının çarpımı sonucunda bulunan tutarı geçemez.

(5) C�haz entegrasyon katsayısı Genel Müdürlükçe bel�rlen�r ve Genel Müdürlüğün �nternet s�tes�nde
yayımlanır.

(6) Entegrasyonlar sağlık h�zmet� sunumunu aksatmayacak şek�lde yapılır. Sağlık h�zmet� sunumunu aksatacak
olmasına rağmen yapılması zorunluluk arz eden değ�ş�kl�k ve entegrasyon �şler� �se SBYS h�zmet� alıcısının b�lg�s� ve
yönet�m�nde gerçekleşt�r�l�r.

(7) SBYS h�zmet� sağlayıcılarının sağlık h�zmet� sunucularına a�t c�hazlara ve Bakanlığın ver� merkezler�ne
er�ş�m�n�n ne şek�lde olacağına da�r kurallar Genel Müdürlük tarafından bel�rlen�r.

(8) Entegre ed�lecek c�haz veya s�stemlere a�t entegrasyon dokümanları İdare tarafından SBYS h�zmet�
sağlayıcısına tesl�m ed�l�r. Entegrasyon dokümanları tesl�m ed�lmeyen ve entegrasyon kab�l�yet� bulunmayan c�haz
veya s�stemler�n entegrasyonu SBYS h�zmet� sağlayıcısından talep ed�lmez.

Görüntüleme
MADDE 13- (1) Doğru hastaya doğru çek�m�n yapılab�lmes� amacıyla PACS s�stemler�nde DICOM çalışma

l�stes� kullanılır ve tıbb� görüntü �le bu görüntüye a�t �stem b�lg�ler�n�n eşleşt�r�lmes� sağlanır. SBYS h�zmet� alıcısı, bu
s�stem kullanılmadan yapılacak hasta g�r�şler�n�n önüne geçmek amacıyla gerekl� tedb�rler� alır.

(2) Radyoloj� ve patoloj� raporlarının hek�m tarafından onaylandıktan sonra değ�şt�r�lmes� gerek�rse bu
değ�ş�kl�kler yen� b�r ek rapor �le s�steme kayded�l�r. Onaylanmış raporlar üzer�nde değ�ş�kl�ğe �z�n ver�lmeyecek
şek�lde gerekl� düzenlemeler yapılır.

(3) PACS s�stem� kullanan sağlık h�zmet� sunucularının Teletıp S�stem�ne entegre olmaları sağlanır.
Entegrasyon takv�m� ve ayrıntılı entegrasyon dokümanları Genel Müdürlük tarafından yayımlanır.

Ver� model�, ver�n�n tesl�m� ve aktarımı
MADDE 14- (1) VEM görüntüsünün oluşturulmasında, Genel Müdürlükçe yayımlanan güncel VEM Kılavuzu

esas alınır. VEM görüntüler�, sağlık h�zmet� sunucusunun yerel ver� tabanında bulunan ve VEM Standardının
�çer�s�nde yer alan tüm ver�ler� �çerecek şek�lde oluşturulur. Oluşturulan VEM görüntüler�n�n kayıt sayısı �le sağlık
h�zmet� sunucusunun yerel ver� tabanında VEM görüntüsü �le �l�şk�l� tablo veya tablolarda bulunan kayıt sayısı tutarlı
olmalıdır.

(2) SBYS h�zmet� sağlayıcısı tarafından oluşturulan VEM görüntüler�, Genel Müdürlükçe hazırlanan VEM
Doküman ve Ver� Tabanı Anal�z Programı �le denetlen�r.

(3) Sağlık h�zmet� sunucusuna özgü olup VEM �çer�s�nde bulunmayan ver�ler �ç�n SBYS h�zmet� alıcıları,
�lg�l� ver� tabanı sorgularını b�r öncek� SBYS h�zmet� sağlayıcısına hazırlatır ve yen� başlayacak SBYS h�zmet�
sağlayıcısına tesl�m eder. Ver� tabanı sorgusu ve sonucu olmayan veya VEM �çer�s�nde bulunmayan ver�ler�n
aktarılması yen� SBYS h�zmet� sağlayıcısından �stenmez.

(4) B�r öncek� SBYS h�zmet� sağlayıcısı, ver�ler�n tamamını or�j�nal ver� tabanı formatında VEM’e uygun
görüntüler� de �çerecek şek�lde kolay ve sorunsuz okunab�l�r b�r medya ortamında üç kopya hal�nde SBYS h�zmet�
alıcısına tesl�m eder. Tesl�m sırasında düzenlenecek olan tutanakta; varsa DVD/CD numarası, HDD ser� numarası g�b�
�lg�l� medya ortamını tanımlayan �şaretler, dosyaların boyutu ve oluşturulma tar�h�, her b�r tablodak� kayıt sayılarını
gösteren b�r doküman, dosyaları tesl�m eden SBYS yetk�l�s� �le tesl�m alan SBYS h�zmet� alıcısı yetk�l�s�n�n b�lg�ler�
yer alır.

(5) SBYS h�zmet� alıcısı, geçm�ş yıllarda kullanılan SBYS’lerde bulunan ve bu SBYS’ler� ayrı ayrı açarak
ulaşab�ld�ğ� ver�ler�n tamamının SBYS’ye aktarımını, mevcut SBYS h�zmet sağlayıcısından tekn�k destek alarak
yapar. Bunun �ç�n gerekl� olan ver� tabanı yönet�m s�stem� er�ş�m b�lg�ler�, VEM görüntüsünü de �çerecek şek�lde
SBYS h�zmet� alıcısı tarafından tem�n ed�l�r.

(6) PACS s�stemler�nde oluşan görüntüler or�j�nal DICOM formatı veya kayıpsız JPEG formatında SBYS
h�zmet� alıcısına tesl�m ed�l�r veya onun göstereceğ� ortamlara yüklen�r. Öncek� SBYS h�zmet� sağlayıcısının
sıkıştırma formatı kullanmış olması hâl�nde; görüntüler� açmak �ç�n gerekl� olan üçüncü part� yazılım b�leşenler�, bu
b�leşenler�n ver� aktarımı �ç�n öngörülen süren�n sonuna kadar gerekl� olan l�sansları ve bunların nasıl kullanılacağına
da�r dokümanlar, SBYS h�zmet� alıcısına tesl�m ed�l�r.

(7) İdare, s�stemler�ndek� geçm�ş yıllara a�t ver�ler�n VEM görüntüler�n� elde edememes� hâl�nde, ver�ler�n
VEM görüntüsü b�ç�m�ne dönüştürülmes� �ç�n herhang� b�r SBYS h�zmet� sağlayıcısından h�zmet alımı yapab�l�r. Bu
h�zmet alımı kapsamında �dare tarafından VEM görüntüsü �ç�n ödenecek h�zmet bedel�, mevcut SBYS h�zmet�
sağlayıcısına ödenen aylık SBYS h�zmet� bedel�n�n veya dem�rbaşa kayıtlı yazılımlar �ç�n ödenen aylık bakım destek
bedel�n�n yüzde y�rm�s�n� geçemez. Bu bedel�n hesaplanmasında personel ve donanım mal�yetler� dâh�l ed�lmez.

(8) Ver� aktarımı �le ver� model�n�n oluşturulmasında SBYS’ler�n yetk�nl�ğ�n� test etmek �ç�n Genel Müdürlük
tarafından �nternet s�tes�nde duyurulan tar�hlerde Ver� Aktarımı Tekn�k Yetk�nl�k Test� yapılır. Bu teste katılarak
VEM’e göre kend� ver� model�n� oluşturan ve tesl�m ed�len örnek ver�ler �ç�n başarılı b�r şek�lde aktarım sağlayan
SBYS h�zmet� sağlayıcılarına b�r yıl süre �le geçerl� Ver� Aktarımı Tekn�k Yetk�nl�k Belges� ver�l�r. Bu belgey� almaya
hak kazanan SBYS h�zmet� sağlayıcıları, h�zmet alımı süreçler�nde ver� aktarımı ve tesl�m�yle �lg�l� olarak yazılımları



�ç�n kend�ler�nden demonstrasyon �sten�lmes� durumunda demonstrasyonun bu bölümünden başarıyla geçm�ş sayılır.
Ver� Aktarımı Tekn�k Yetk�nl�k Belges�ne sah�p SBYS h�zmet� sağlayıcılarına a�t SBYS’ler�n �şlevsell�ğ�ne yönel�k
demonstrasyon çalışmaları, örnek ver� formatları veya SBYS h�zmet� sağlayıcısı tarafından oluşturulmuş örnek ver�
yapısı üzer�nden yapılır.

(9) Karar Destek S�stemler� g�b� s�stemlerde anal�z amaçlı ver� sorgulamaları VEM üzer�nden yapılab�l�r. Buna
�st�naden VEM görüntüler� �çer�s�nde yer almayan ancak eklenmes� �sten�len ver�ler gerekçeler�yle b�rl�kte Genel
Müdürlüğe �let�l�r, gerekl� ve yeterl� bulunması hal�nde Genel Müdürlükçe b�r sonrak� VEM sürümüne eklen�r. İdare,
SBYS h�zmet� sağlayıcılarından bu amaçla herhang� b�r web serv�s veya farklı b�r ortama ver� gönder�m� taleb�nde
bulunmaz.

(10) SBYS h�zmet� sağlayıcısından VEM dışında herhang� b�r görüntü oluşturması �stenmez ancak gerekl�
durumlarda güvenl�k, g�zl�l�k ve performans g�b� hususlar gözet�lmek suret�yle �ht�yaç duyulması hal�nde SBYS
h�zmet� sağlayıcısı tarafından SBYS h�zmet� alıcısına VEM üzer�nden sadece ver�ler� okuma yetk�s� ver�l�r. Eks�kl�ğ�
saptanan ver�ler �ç�n yen� VEM görüntüsü �stekler� �se Genel Müdürlüğe �let�l�r.

(11) Sağlık h�zmet� sunucusunda faal�yet göstermekte olan SBYS h�zmet� sağlayıcısının herhang� b�r sebeple
değ�şmes� durumunda ver� aktarımı �ç�n anal�z ver�s� SBYS h�zmet� alıcısı tarafından yen� SBYS h�zmet� sağlayıcısına
tesl�m ed�l�r ve VEM standardına göre ver� aktarımının yapılması sağlanır. Aktarılan ver�lere görüntüley�c� ya da
benzer� araçlardan değ�l ver� tabanından bütünlüğü bozmadan doğrudan SBYS uygulaması üzer�nden
ulaşılab�lmel�d�r.  VEM’e uygun olarak hazırlanan ver�ler�n aktarımında, Genel Müdürlükçe bel�rlenerek her VEM
sürümünde yayımlanan sürelere r�ayet ed�l�r. Hastanın geçm�ş sağlık ver�s�ne �ht�yaç duyulması durumunda yen�
SBYS h�zmet� sağlayıcısı, �lg�l� kayıtlara en kısa süre �çer�s�nde er�ş�r ve gerekl� aktarımı en kısa sürede sağlar.

(12) AHBS h�zmet� alımı ve değ�ş�kl�k süreçler�nde öncek� AHBS h�zmet� sağlayıcısı, a�le hek�m�n�n
kullanımı ve h�zmet�n sürekl�l�ğ� �ç�n VEM görüntüler�n� �çeren ver� tabanı yedeğ�n� oluşturmakla yükümlüdür. İlg�l�
ver� tabanı yedeğ�, taşınab�l�r ortamda �mza karşılığında a�le hek�m�ne tesl�m ed�l�r.

(13) A�le hek�m�n�n herhang� b�r gerekçe �le görevden ayrılması veya yer değ�şt�rmes� durumunda öncek� a�le
hek�m� tarafından VEM görüntüler�n� �çeren ver� tabanı yedeğ� AHBS vasıtası �le alınır ve taşınab�l�r ortamda �mza
karşılığında �l veya �lçe sağlık müdürlüğüne tesl�m ed�l�r. Bu sürec�n sonunda a�le hek�m�, kend� b�lg�sayarında
hastalara �l�şk�n bulunan tüm ver�ler� güvenl� b�r şek�lde yok eder.

(14) VEM’de yapılacak sürüm değ�ş�kl�kler�ne Genel Müdürlüğün �nternet s�tes�nden er�ş�m sağlanır. SBYS
h�zmet� sağlayıcısı, VEM yen� sürümünün yayımlanarak duyurulmasından �t�baren en geç �k� ay �çer�s�nde s�stem�nde
gerekl� güncellemeler� yapar.

(15) SBYS h�zmet� sağlayıcısı tarafından Bakanlığın ve Sosyal Güvenl�k Kurumunun merkez� s�stemler�ne
ver� gönder�m� yapılırken, SBYS h�zmet� sağlayıcısına ver�len yazılım er�ş�m kodu kontrolü ve SBYS h�zmet�
sağlayıcısı �le sağlık h�zmet� sunucusu eşleşt�rme kontrolü yapılır.

(16) SBYS h�zmet� alıcısına a�t yedekler�n ve/veya güncel VEM sürümüne uygun görüntüler�n aktarılması �ç�n
Bakanlık tarafından altyapı hazırlanması durumunda yedekler ve/veya VEM görüntüler� Bakanlığa aktarılır.

Ver� yedekleme ve arş�vleme
MADDE 15- (1) SBYS h�zmet� sağlayıcısı, SBYS’ye a�t ver� tabanı yedekler�n� düzenl� olarak alır ve bu

yedekler�; SBYS h�zmet� alıcısının ortamlarına veya Bakanlığın bel�rled�ğ� ortamlara ya da her �k�s�ne kaydeder. Bu
yedekler �çer�s�nde VEM’e uygun oluşturulan görüntüler de yer alır. SBYS h�zmet� alıcısı, yedekler�n düzenl� olarak
alındığını kontrol eder. AHBS yazılımları �ç�n ver� tabanı yedeğ�, Bakanlık tarafından herhang� b�r barındırma h�zmet�
sunulana kadar AHBS yazılımı aracılığı �le a�le hek�m� tarafından günlük olarak alınır ve ver� güvenl�ğ� y�ne a�le
hek�m� tarafından sağlanır.

(2) Yedeklenen ver�ler�n or�j�nal ver�ler� yansıtması ve başarılı b�r şek�lde yedeklen�p yedeklenmed�ğ�nden
em�n olunması �ç�n SBYS h�zmet� sağlayıcısı tarafından en az altı ayda b�r defa ger� dönüş test� yapılır ve test
sonuçları tutanak �le kayıt altına alınır. Tutanakta SBYS h�zmet� alıcısının tems�lc�s�ne a�t �mza da bulunur. Ger� dönüş
test� �ç�n gerekl� olan donanım ve l�sans mal�yet� SBYS h�zmet� alıcısı tarafından karşılanır. AHBS �ç�n ger� dönüş
testler�, Genel Müdürlük tarafından da yapılab�l�r.

(3) Alınan yedekler�n b�r kopyası, uygun ortamın sağlanması durumunda �lg�l� SBYS h�zmet� alıcısının
bel�rled�ğ� farklı b�r f�z�ksel lokasyona aktarılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
G�zl�l�k, İz Kayıtları, Denet�m ve Yaptırım

G�zl�l�k
MADDE 16- (1) Sağlık h�zmet� sunumu kapsamında �şlenen k�ş�sel ver�ler bakımından SBYS h�zmet�

sağlayıcısı ver� �şleyen sıfatını ha�z olup, k�ş�sel ver� koruma mevzuatında öngörülen �lg�l� yükümlülükler� yer�ne
get�r�r.

(2) Sağlık h�zmet� sunumu ve �lg�l� süreçler kapsamında elde ed�len ver�ler; sağlık h�zmet� sunucularının ver�
kayıt ortamları, Bakanlığın merkez� sağlık ver� s�stemler� veya Genel Müdürlüğün onayladığı d�ğer ver� kayıt
ortamları har�c�nde h�çb�r yere kayded�lemez ve aktarılamaz.



(3) K�ş�sel sağlık ver�ler�n�n muhafaza ed�leceğ� ver� ortamları, talep üzer�ne Genel Müdürlük tarafından
kurulan b�r kom�syon mar�fet� �le uzaktan ya da yer�nde denetlen�r ve onaylanır. Ver�ler yalnızca yurt �ç�nde ve güvenl�
b�r şek�lde muhafaza ed�l�r.

(4) Ülke dışında h�zmet veren sağlık kuruluşlarında �se h�zmet ver�len yerdek� düzenlemeler çerçeves�nde
�şlem tes�s ed�l�r.

(5) K�ş�sel ver�ler, ancak SBYS h�zmet� alıcısı tarafından anon�m hale get�r�leb�l�r. SBYS h�zmet� alıcısı veya
Bakanlığın �zn� olmaksızın k�ş�sel ver�ler, SBYS h�zmet� sağlayıcısı tarafından anon�m hale get�r�lemez. K�ş�sel
ver�ler�n, SBYS h�zmet� sağlayıcısı tarafından anon�m hale get�r�lerek farklı amaçlarla �şlend�ğ�n�n tesp�t� hal�nde
başta 24/3/2016 tar�hl� ve 6698 sayılı K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanunu ve 26/9/2004 tar�hl� ve 5237 sayılı Türk
Ceza Kanunu olmak üzere �lg�l� mevzuat hükümler� çerçeves�nde �şlem tes�s ed�l�r.

Olay ve �z kayıtları
MADDE 17- (1) SBYS h�zmet� sağlayıcısı, herhang� b�r b�lg� güvenl�ğ� �hlal olayı oluştuğunda ger�ye dönük

�nceleme yapılmasını sağlamak üzere SBYS’lerde, SBYS ver�ler�n�n saklandığı ver� tabanı ortamlarında ve
SBYS’ler�n sözleşme kapsamında sunulan h�zmetlere �l�şk�n sorumluluk alanında bulunan yazılım ve donanım
b�leşenler�nde üret�len olay ve �z kayıtlarını saklamak üzere gerekl� tedb�rler� alır. SBYS h�zmet� alıcısı, SAMİLOG
kayıtlarını en az beş yıl, d�ğer kayıtları �se en az �k� yıl süre �le kend� sunucularında saklar. AHBS’ler�n SAMİLOG
kayıtları �se AHBS üzer�nden değ�şt�r�lemez şek�lde ver� tabanında saklanır.

(2) Olay ve �z kayıtları asgar� olarak aşağıdak� hususları �çer�r:
a) SAMİLOG gereğ� oluşturulan kayıtları.
b) Ver� tabanı sev�yes�ndek� kullanıcılar tarafından yapılan ver� ekleme, ver� s�lme, ver� güncelleme ve ver�

tabanı nesneler� üzer�nde yapılan tüm değ�ş�kl�kler�.
(3) SBYS h�zmet� alıcısı tarafından s�stemde kullanılan yazılım ve donanımların �mkân ve kab�l�yetler�

doğrultusunda daha kapsamlı olay ve �z kaydı tutulmasının talep ed�lmes� hal�nde, bu maksatla �ht�yaç duyulan
kaynaklar SBYS h�zmet� alıcısı tarafından sağlanır.

(4) Olay ve �z kaydı üreten tüm s�stemler, s�stem genel�nde tutarlı b�r zaman b�lg�s� oluşturulması maksadıyla
SBYS h�zmet� alıcısı tarafından sağlanacak b�r zaman sunucusu aracılığı �le senkron�ze ed�l�r.

(5) Olay ve �z kayıtları; yetk�s�z er�ş�m, s�l�nme ve değ�şt�rmeye karşı korunur. Üret�len olay ve �z kayıtları,
Türk�ye’de yerleş�k n�tel�kl� elektron�k sert�f�ka h�zmet sağlayıcıları tarafından veya Genel Müdürlük tarafından
sunulan n�tel�kl� zaman damgası �le �mzalanmak suret�yle saklanır.

Denet�m
MADDE 18- (1) Bakanlık, mevzuat hükümler� kapsamında resen veya ş�kâyet üzer�ne SBYS h�zmet�

sağlayıcısını denetleyeb�l�r ya da denetleteb�l�r. Yapılacak olan denet�m, SBYS h�zmet� sağlayıcısının sorumluluğu �le
verd�ğ� h�zmet�n kapsamı dışına çıkamaz.

(2) Bakanlık veya �l sağlık müdürlükler� bünyes�nde �zleme denetleme ek�pler� kurulab�l�r veya denet�m
faal�yetler� �ç�n görevlend�rmeler yapılab�l�r.

(3) Uzaktan ya da yer�nde yapılacak SBYS denet�mler�nde aşağıdak� konular hakkında denetleme yapılır:
a) SBYS’n�n varlığı ve tek�ll�ğ�.
b) Genel Müdürlük tarafından bel�rlenen �ş akışlarına ve �ş kurallarına uyumu.
c) Bakanlık merkez� ver� s�stemler�ne entegrasyon �le ver� gönder�m�.
ç) Genel Müdürlük tarafından bel�rlenen standartlara uyumu.
d) Güncel VEM sürümüne uyumu ve ver� aktarım kab�l�yet�.
e) SBYS h�zmet� sağlayıcısının KTS’ye kayıt durumu.
f) K�ş�sel ver�ler�n korunması mevzuatı �le b�lg� güvenl�ğ� düzenlemeler�ne uyumu.
(4) Bakanlık gerekl� gördüğü durumlarda SBYS’ler �ç�n güvenl�k ve sızma testler�n� yapar veya yaptırır.
Yaptırım
MADDE 19- (1) SBYS h�zmet� alıcısı; KTS’den s�l�nen veya pas�f l�steye alınan SBYS h�zmet� sağlayıcısına,

aralarında �mzalanan sözleşme hükümler� çerçeves�nde yaptırım uygular.
(2) SBYS h�zmet� sağlayıcısı veya alıcısı tarafından yasal düzenlemeler�n �hlâl� hal�nde �lg�l� mevzuat

hükümler� çerçeves�nde gerekl� �şlemler tes�s ed�l�r.
ALTINCI BÖLÜM

Yetk�nl�k Puanı
Yetk�nl�k puanı
MADDE 20- (1) SBYS h�zmet� sağlayıcısı, sağlık h�zmet� sunumunun daha kal�tel�, kes�nt�s�z ve sağlıklı

yürütülmes� amacı �le değerlend�r�l�r.
(2) SBYS h�zmet� sağlayıcısının Genel Yetk�nl�k Puanı, Genel Müdürlüğün �nternet sayfasında yayımlanır.

Genel Yetk�nl�k Puanının hesaplanmasında aşağıdak� kurallar geçerl�d�r:
a) SBYS h�zmet� sağlayıcısına a�t Genel Yetk�nl�k Puanı hesaplanırken, Personel Kapas�te Puanı ve Tekn�k

Değerlend�rme Puanı olmak üzere �k� ölçüt d�kkate alınır.



b) Genel Yetk�nl�k Puanı; Personel Kapas�te Puanı ve Tekn�k Değerlend�rme Puanının Genel Müdürlükçe
bel�rlenen ağırlıklı ortalaması alınarak bulunur.

(3) SBYS h�zmet� sağlayıcısının personel yetk�nl�kler�n� gösteren Personel Kapas�te Skorlama Ölçeğ� Genel
Müdürlüğün �nternet s�tes�nde yayımlanır ve Personel Kapas�te Puanı bu Ölçeğe göre hesaplanır.

(4) SBYS h�zmet� sağlayıcısı, Genel Müdürlük tarafından bel�rlenen kr�terlere uygunluğunun tesp�t� amacı �le
her b�r SBYS �ç�n ayrı ayrı tekn�k değerlend�rmeye tâb� tutulur ve yapılan değerlend�rme sonucunda Tekn�k
Değerlend�rme Puanı ver�l�r. Tekn�k Değerlend�rme Puanının hesaplanmasında aşağıdak� kurallar esas alınır:

a) SBYS h�zmet� sağlayıcısının çalıştığı en az üç farklı sağlık h�zmet� sunucusunda her yıl en az b�r kez tekn�k
değerlend�rme yapılır. SBYS h�zmet� sağlayıcısının üçten daha az sağlık h�zmet� sunucusunda faal�yet göstermes�
hâl�nde tekn�k değerlend�rme yalnızca �lg�l� sağlık h�zmet� sunucularında yapılır.

b) Tekn�k değerlend�rme, �lg�l� SBYS h�zmet� sağlayıcısının faal�yet gösterd�ğ� farklı �llerdek� sağlık h�zmet�
sunucularında yapılır. Yalnızca tek b�r �lde faal�yet gösteren SBYS h�zmet� sağlayıcısının değerlend�rmes� o �lde
yapılır.

c) Tekn�k değerlend�rmen�n yapılacağı sağlık h�zmet� sunucuları, SBYS h�zmet� sağlayıcısının en az altı aydır
faal�yet gösterd�ğ� sağlık h�zmet� sunucuları arasından seç�l�r.

ç) Tekn�k değerlend�rmeler, Genel Müdürlük personel� tarafından yapılab�leceğ� g�b� Genel Müdürlüğün
görevlend�rmes� �le �llerde b�l�ş�m alanında görev yapan personel tarafından da yapılab�l�r. Tekn�k değerlend�rmeler,
değerlend�rme yapılacak olan sağlık h�zmet� sunucusunun bulunduğu �lde görev yapan personel tarafından yapılamaz.

d) Tekn�k değerlend�rme kr�terler�, sağlık h�zmet� sunucularında yapılacak yıllık denet�mler başlamadan en az
b�r ay önce Genel Müdürlük tarafından �nternet s�tes�nde yayımlanır ve gerekt�ğ� durumlarda güncellen�r.

(5) Açık kaynak kodlu veya l�sans gerekt�rmeyen ver� tabanı kullanan SBYS h�zmet� sağlayıcılarının Genel
Yetk�nl�k Puanı %5 oranında artırılır.

(6) Açık kaynak kodlu veya l�sans gerekt�rmeyen �şlet�m s�stem� kullanan SBYS h�zmet� sağlayıcılarının
Genel Yetk�nl�k Puanı %5 oranında artırılır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Anlaşmazlıkların hall�
MADDE 21- (1) Ver� aktarımlarında yaşanan anlaşmazlıklar, �lg�l� SBYS h�zmet� alıcısının hakeml�ğ�nde esk�

ve yen� SBYS h�zmet� sağlayıcısı b�r araya get�r�lerek çözümlen�r. Anlaşmazlığın tarafları, anlaşmazlığın çözümü �ç�n
SBYS h�zmet� alıcısı tarafından bel�rlenen sürelere r�ayet eder. Çözüm sağlanamaması durumunda sözleşmeler ve
�lg�l� mevzuat uyarınca gerekl� süreçler �şlet�l�r.

(2) Bu Yönetmel�ğ�n uygulanması sırasında doğacak tereddütler� ve uygulamaya �l�şk�n aksaklıkları g�dermeye
ve uygulamayı yönlend�rmeye, �lke ve standartları bel�rlemeye ve uygulama b�rl�ğ�n� sağlayacak gerekl� düzenlemeler�
yapmaya, bu hususta gerekl� her türlü b�lg� ve belgey� �stemeye, bu Yönetmel�kte yer almayan konularda �lg�l�
mevzuat hükümler� çerçeves�nde karar vermeye Genel Müdürlük yetk�l�d�r.

Geç�ş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Alım Kılavuzu S�h�rbazı Genel Müdürlükçe oluşturularak kullanıma açılana kadar,

SBYS h�zmet� alımı süreçler� kapsamında hazırlanan şartname ve dokümanlar, �lg�l� mevzuat hükümler� uyarınca
herhang� b�r yazılım desteğ� olmaksızın hazırlanır.

Yürürlük
MADDE 22- (1) Bu Yönetmel�ğ�n;
a) 17 nc� maddes� yayımı tar�h�nden 12 ay sonra,
b) 20 nc� maddes� yayımı tar�h�nden 20 ay sonra,
c) D�ğer hükümler� �se yayımı tar�h�nde,
yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 23- (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Sağlık Bakanı yürütür.

 
 


