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DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, 27/10/2018 tarihli ve 30578 sayılı 1 inci mükerrer Resmi Gazete'de
yayımlanan 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programının "Kayıt Dışı Ekonominin
Azaltılması Programı" başlığı altında yer alan 239 uncu Tedbir ile Sayın Cumhurbaşkanımız
tarafından açıklanan İkinci 100 Günlük İcraat Programı uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığı
sorumluluğunda ilgili kamu kurum/kuruluşlarının da görüşleri alınarak Kayıt Dışı
Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı (2019-2021) hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur.
Bakanlığımızca, birinci basamak sağlık kuruluşlarında yapılan muayene, reçete, aşı,
izlem vs. sağlık hizmetlerini; kayıt altına almak ve takibini yapmak için Bakanlık tarafından
Muayene Bilgi Yönetim Sistemi (MBYS) geliştirilmiştir. MBYS’de oluşturulan veriler
Bakanlık merkezi sağlık sistemine gönderildiği gibi, MEDULA ve ATS gibi sistemleri ile de
entegre çalışmaktadır. MBYS web tabanlı bir uygulama olup, yetkilendirme işlemleri İl Sağlık
Müdürlüklerinde yetkilendirilen Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS) İl Admin’leri
tarafından yapılmaktadır.MBYS Toplum Sağlığı Merkezleri, Göçmen Sağlığı Merkezleri,
Yetkilendirilmiş Aile Hekimliği Birimleri, Diş Hekimleri ve bazı İşyeri Hekimleri tarafından
kullanılmaktadır,
Özel muayenehanesi bulunan hekimler 1219 sayılı “Tababet Ve Şuabatı San'atlarının
Tarzı İcrasına Dair Kanun” un 12 inci maddesi kapsamında muayenehanesine başvuran
hastaların tedavilerini (tedavi, ameliyat v.b) özel poliklinik, tıp merkezi veya özel hastanelerde
yapabilmekte olup bu kuruluşlarda yapılan işlemlerin ise işlemin yapıldığı kuruluş tarafından
kaydedilmesi ve Bakanlığa gönderilmesi gerekmektedir.
İlgili tedbirin Bakanlığımızca yürütülen 27 nolu “Özel muayenehanesi olan doktorların
özel hastanelerde yapmış olduğu işlemlere (tedavi, ameliyat, muayene vb.) ait Özel Hastaneler
Yönetmeliği gereğince tutulması ve bildirilmesi gereken kayıt ve bilgilerin, Sağlık Bakanlığı
tarafından kurulacak elektronik sistemlere girişlerinin yapılması ve bu şekilde kurulan
sistemlerin ilgili kurumların bilgi sistemleri ile entegrasyonu sağlanacaktır.” Eylemi
kapsamında;
Özel muayenehanesi olan hekimler ile diş hekimlerinin; özel diş muayenehanesi, özel
ağız diş sağlığı polikliniği ve özel ağız diş sağlığı merkezlerinde yapmış olduğu iş ve işlemlerin
(tedavi, ameliyat, muayene vb.) Muayene Bilgi Yönetim Sistemine kayıt edilmesine yönelik
“Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları” hakkındaki yönetmeliğin 27 inci
maddesinin (8) sekizinci fıkrasında (Ek:RG-3/8/2010-27661) (Değişik:RG-12/12/2017Sağlık Tesisleri Dairesi Başkanlığı
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30268) “Sağlık kuruluşları tarafından kayıt altına alınan kişisel sağlık verileri, 24/3/2016
tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun bir şekilde işlenir ve
Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun bir şekilde merkezi sağlık veri sistemine aktarılır.
Bakanlık tarafından kurulan kayıt ve bildirim sistemine ve Bakanlıkça yapılacak diğer iş ve
işlemlere esas olmak üzere, istenilen bilgi ve belgelerin Bakanlığa gönderilmesi zorunludur.”
Hükmünce; "Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı" başlığı altında yer alan 239 uncu
tedbirin Bakanlığımızca yürütülen 27 nolu eylemi kapsamında;
1 Temmuz 2020 tarihi itibari ile iliniz bünyesinde hizmet veren özel muayenehaneler,
özel diş muayenehaneleri, özel ağız diş sağlığı poliklinikleri ve özel ağız diş sağlığı
merkezlerinden MBYS sistemine entegre olanların sisteme devamı ve yaptıkları iş ve işlemlere
ait sağlıklı veri gönderilmesinin sağlanması, sisteme entegre olmayanların 1 Eylül 2020 tarihine
kadar MBYS’ye entegre olmaları ve sağlıklı veri gönderilmesinin sağlanması hususunda,
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır.
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