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Sayı       : 87307621/419 

Konu     : Engelli Sağlık Kurulu Raporlarının  

                Ulusal Engelliler Veri Bankasına  

                Kaydedilmesinin Sonlandırılması 

 

 

DAĞITIM YERLERİNE 

 

İlgi : (a)14.01.2020 tarihli ve 87307621-402.03.02-E.113 (Barkod No: 0110218407) sayılı 

yazımız. 

  (b)Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nün 09.06.2020 tarihli 67523305-702.02-     

E.124952 sayılı yazısı 

  (c)Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nün 08.10.2019 tarihli ve E.7045 sayılı 

yazısı. 

  (d)16.10.2019 tarihli ve E.2223 sayılı yazımız. 

 

 

Bilindiği üzere, 20 Şubat 2019 tarihinde Çocuklar İçin Özel Gereksinim 

Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ve Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında 

Yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Mezkûr Yönetmeliklerin Raporların elektronik 

ortamda düzenlenmesi başlığında “GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 

tarihten itibaren rapor vermeye yetkili sağlık kurum ve kuruluşları raporların elektronik 

ortamda düzenlenmesine dair sistemlerini bir yıl içerisinde tamamlar. Elektronik imzalı veri 

paylaşım sisteminin gerçekleşmesini müteakiben kurumlara yazılı belge düzenleme işlemleri 

sonlandırılır.” hükmü bulunmaktadır. İlgi (a) da kayıtlı yazımızla 20 Şubat 2020 tarihi itibariyle 

söz konusu Yönetmelikler kapsamında düzenlenen raporların (ESKR, ÇÖZGER ve Terör, Kaza 

ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporları) elektronik ortamda 

düzenlenmesi ve ilgili kurumlarca yalnızca elektronik ortamlarda oluşturulmuş raporların kabul 

edilmesi gerektiğine dair bilgilendirme yapılmıştır.  

Mevzuat gereğince e-Rapor Sistemi/ Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporları 

ve Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporları (ÇÖZGER) bileşenleri Bakanlığımız ilgili 

birimlerince geliştirilmiş, 4 Mart 2019 tarihi itibariyle yetkili sağlık tesislerince elektronik 

imzalı raporlar düzenlenmeye başlamıştır. 19 Şubat 2020 tarihine kadar e-rapor ve ıslak imzalı 

olmak suretiyle raporlar düzenlenmiş ve hem e-imzalı raporların hem de ıslak imzalı raporların 

e-Rapor bileşeni haricinde Ulusal Engelliler Veri Bankası (UEVB)’ na da kaydı yapılmıştır. Bu 

gereklilik teknik alt yapıların entegrasyonuyla ilgili olup, veri kaybı yaşanmaması ve ilgili 

kurumların rapor bilgilerine erişmesinde sorun yaşanmaması için bu şekilde kurgulanmıştır.  

Rapor bilgilerinin tek merkezde toplandığı ve sunulduğu bütünleşik bir yapının 

oluşturulması ve tüm raporların doğrulanmasına ilişkin e-Rapor/Web Servisi 16 Ekim 2019 

tarihinden itibaren kullanılmaktadır. 20 Haziran 2020 tarihinden itibaren sadece söz konusu 

servis üzerinden ilgili kurumlarla veri paylaşımı yapılacağı ve UEVB/Web Servisinin sözü 

edilen tarih itibariyle kapatılacağı ilgi (b) sayılı yazı ile bildirilmiştir. Dolayısıyla 20 Haziran 

2020 tarihinden itibaren e-Rapor bileşeni üzerinden düzenlenecek olan elektronik imzalı bahse 

konu raporların UEVB’ ye kayıt edilmesi gerekliliği ortadan kalkmıştır.  

 

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 551c76f8-5622-4b5e-b47c-914e8512532e kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
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Bunun yanı sıra, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nün ilgi (c) de kayıtlı yazısı 

ile Ulusal Engelliler Veri Bankası uygulamasında sadece veri alanları girilerek kaydedilen ıslak 

imzalı Engelli Sağlık Kurulu Raporlarının asıllarının, taratılıp Ulusal Engelliler Veri 

Bankasında ilgili kayıt ile ilişkilendirilerek, pdf formatında elektronik ortama aktarılmasını 

sağlayan SB Mobil Tarama uygulamasının geliştirildiği ve yaygınlaştırılması amacıyla tüm 

sahaya duyurulması talebi Genel Müdürlüğümüze bildirilmiş olup, süreç bilindiği üzere ilgi (d) 

de kayıtlı yazımız ile yetkili tüm sağlık tesislerimize duyurulmuş idi. Bu minvalde, ıslak imzalı 

düzenlenerek UEVB’ ye rapor bilgileri kaydedilen ya da sağlık tesisi arşivinde olup da sisteme 

hiç girişi yapılmayan tüm gerçek (soruşturma, inceleme, adli birimlerce iptali sağlanmamış 

olan) rapor bilgilerinin girişinin sağlanarak, engelli sağlık kurulu rapor görüntülerinin Sağlık 

Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan SB Mobil Tarama 

Uygulamasına eklenmesine/aktarılmasına devam edilecektir. 

Yazımızın, söz konusu raporları düzenlemeye yetkili kamu, üniversite ve özel sağlık 

tesislerine duyurulması hususunda; 

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim. 

 

 

                 e-imzalıdır. 

                                                                                                        Prof. Dr. Hilmi ATASEVEN 

                  Bakan a. 

               Genel Müdür  

          

 

 

 

DAĞITIM: 

Gereği:              Bilgi: 

81 İl Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğü)          Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

                          Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü 

               Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

                Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü 

                                                                                Teftiş Kurulu Başkanlığı 
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