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Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün 663 sayılı Kanun Hükmündeki 

Kararnamenin 11.Maddesinin (a) bendince, ülke genelinde sağlık hizmeti sunan tüm sağlık 

tesislerinde üretilen protokol numaralarının standardize edilmesini sağlamak üzere geliştirilen 

"Protokol Numarası Üretme Algoritması" ilgide kayıtlı yazımız ile gönderilmiştir ve ülke 

genelindeki sağlık kuruluşlarında başarılı bir şekilde uygulanmaya devam etmektedir. 

Sağlık Net 2 sistemine 01.08.2012 tarihinde geçiş ile birlikte üretilen sağlık verilerinin 

daha düzenli bir şekilde alınabilmesi ve tüm protokollerin kayıt altında tutulabilmesi amacıyla 

“Online Protokol” sisteminin kullanılmasına karar verilmiştir.   

Online Protokol Numarası Sistemi, 18.11.2012 tarihinde Genel Müdürlüğümüz 

internet sayfasında ilan edilmiş, Aile Hekimliği Bilgi Sistemi (AHBS) ve Hastane Bilgi 

Yönetim Sistemi (HBYS) yazılımı geliştiren firmalar bilgilendirilmiş ve Ankara ilinde pilot 

uygulama yapılmıştır. Yapılan bu duyuru ve bilgilendirme kapsamında firmaların hazırlık 

yapması, kurum ve kuruluş yetkililerinden de 01.01.2013 tarihinde sistemin uygulanmasının 

sağlanması ve takibinin yapılması istenmiştir. 

Bu karar doğrultusunda Aile Hekimliği Bilgi Sistemi (AHBS), Hastane Bilgi Yönetim 

Sistemi (HBYS) yazılımı ve Sağlık Hizmet sunumunda kullanılan protokol numaraları ile 

işlem yapan tüm yazılım geliştiren firmaların yazımız ekinde yer alan “ Online Protokol 

Numarası Üretme Algoritması” sürecine göre sistemlerini revize etmeleri ve 01.01.2013 

tarihinden itibaren online protokol alarak 31.01.2013 tarihine kadar entegrasyon sürecini 

tamamlamaları gerekmektedir. 

 Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda sağlık hizmeti sunumunda kullanılan ve protokol 

numarası ile işlem yapan tüm kurum ve kuruluşların kullandıkları yazılımların bahse konu 

değişiklikleri yapması ve 01.01.2013 tarihinden itibaren oluşacak tüm işlemleri için online 

protokol almaları hususunda; 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 
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