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T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

.
Sayı : 87307621-402.03.02
Konu : Ulusal Engelliler Veri Bankası Rapor

Silinmesi Hk.

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) 30/07/2019 tarihli ve 87307621-402.03.02-1625 sayılı yazımız.
b) 23/06/2020 tarihli ve 87307621-402.03.02-1027 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere, Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ve
Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik 20 Şubat 2019
tarihinde yayımlanmış olup, anılan mevzuat hükümleri ve ekleri yayımı tarihinde yürürlüğe
girmiştir. Bununla birlikte e-Rapor yazılım sistemine geçilmiş raporların düzenlenmesi, itirazı
ve silinmesi işlemleri söz konusu sistem üzerinden gerçekleştirilmiştir. Son olarak ilgi (b)
sayılı yazımızla 20 Haziran 2020 tarihinden itibaren sadece söz konusu yazılım sistemi
(e-Rapor) üzerinden ilgili kurumlarla veri paylaşımı yapılacağı ve Ulusal Engelliler Veri
Bankası (UEVB) / Web Servisinin sözü edilen tarih itibariyle kapatılacağı bildirilmişti.
Yapılan bu işlem servis paylaşımı ile ilgili olup, sağlık kurulu raporlarının taranması, eksik
kayıtların tamamlanması gibi iş ve işlemler ile ilgili hastane UEVB kullanıcılarının sisteme
erişimi devam etmektedir.

E-imzalı rapor düzenlenmesi sürecinde ve kayıt işlemlerinde yapılan hatalarla ilgili
e-Rapor bileşeni üzerinden rapor silinmesi yetkisi ilgi (a) tarih ve sayılı yazımız ile il sağlık
müdürlüklerine devredilmişti. 20 Haziran 2020 tarihi itibariyle de rapor bilgilerinin tek
merkezde toplandığı ve sunulduğu bütünleşik bir yapının oluşturulması ve tüm raporların
doğrulanmasına ilişkin düzenlemeye gidilmiştir. Sürecin etkin yürütülmesi ve yerinde
müdahale yöntemleri göz önünde bulundurularak Ulusal Engelliler Veri Bankasına kayıtlı
raporların da il sağlık müdürlüklerince e-Rapor bileşeni üzerinden silinmesi Bakanlığımız
ilgili birimlerince yapılan değerlendirmelerde uygun görülmüştür.

Bu çerçevede, 24.06.2020 tarihinde e-Rapor bileşeninde yapılan güncellemeyle
birlikte Ulusal Engelliler Veri Bankasına kaydedilen ve hata yapıldığı tespit edilen 30.07.2019
tarihinden sonraki raporlar İl Sağlık Müdürlüğü Rapor Silme Yetkilisi kullanıcıları tarafından
silinecektir. Belirtilen tarihten önceki raporlar ise Bakanlığımız tarafından silinmeye devam
edecektir. Bakanlığımıza gönderilen ve/veya gönderilecek olan ve henüz işlem tesis
edilememiş rapor silme işlemlerinden taşra teşkilatımızın silme yetkisinde olan raporların il
sağlık müdürlüklerince silinmesi gerekmekte olup, tarafımızca bir işlem tesis edilmeyecektir.

Ayrıca e-Rapor bileşeni güncellemeleri Daire Başkanlığımız web sayfasında
(https://khgmcalisanhaklaridb.saglik.gov.tr) ve https://erapor.saglik.gov.tr adresinde düzenli
olarak yayınlanmakta olup, ilgili birimler ve sorumlu personel tarafından takibinin sağlanması
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hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Selim BENER
Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

Dağıtım:
Gereği: Bilgi:
81 İl Valiliği (İl Sağlık Müdürlüğü) Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
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