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DAĞITIM YERLERİNE

Sayın Bakanımız tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen SAKOM toplantılarının
değerlendirilip, sorunlara çözümlerin planlanabilmesi adına İl/Genel Sekreterlik düzeyinde
yaşadığınız sorunların tespit edilmesi, sağlık tesislerinizin il dışı sevk sayılarının ve
nedenlerinin tespit edilmesi önem arz etmektedir.

Kaliteli hizmet sunmayı hedefleyen Kurumumuzun, sevk nedenlerinin takip edilmesi
ve sorunların giderilmesi için yapacağımız çalışmalarda yol gösterici olması için il dışı sevk
bilgilerinin veri girişinin yapılabileceği bir bilgi formu hazırlanmıştır. Sadece Genel
Sekreterliklerimiz tarafından (sağlık tesisleri doğrudan veri girişi yapmayacak) veri girişi
yapılacağı bu formun nasıl doldurulacağı ile ilgili hazırlanan "İl Dışı Sevk Veri Giriş
Kılavuzu" ekte gönderilmektedir.

Genel Sekreterliklerde Tıbbi Hizmetler Başkanlarımızın adına (Tıbbi Hizmetler
Başkanının yerine Genel Sekreterlerin vekâlet ettiği illerde Genel Sekreterlerimiz adına)
http://uygulama.tkhk.gov.tr adresinden veri girişi yapılabilmesi için kullanıcı adı ve şifre ile
oluşturulmuştur. İlgili alana her ayın 1'i ile 10’u arasında bir önceki aya ait verilerin
doldurularak bildirilmesi hususunda;

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

Dr. Muhammet ÖRNEK
Kurum Başkanı a.

Kurum Başkan Yardımcısı

Ek: İl Dışı Sevk Veri Giriş Kılavuzu (3 Sayfa)

Dağıtım:
Gereği:
89 Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 6441c35c-a15c-4ca4-bf45-7c7b807f1bdc kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.



 
 

İL DIŞI SEVK VERİ GİRİŞİ KILAVUZU 

 İl Dışı Sevk Bilgi Formu, Kurumumuza bağlı sağlık tesislerimizden il dışına yapılan 

sevklerin hangi gerekçelerle yapıldığı düzenli olarak değerlendirilerek, ihtiyaçlarının tespit 

edilmesi; bina, tıbbi teknoloji, nitelikli insan gücü gibi kurumsal planlamalarının ihtiyaçlara 

uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla toplanmaktadır. 

 

Genel Sekreterlikler http://uygulama.tkhk.gov.tr/frmLogin.aspx adresinden Genel 

Sekreterliklerine bağlı sağlık tesislerinin yapmış olduğu il dışı sevklerin bilgilerini girecekleri 

alana ulaşabilirler. Birliklerde Tıbbi Hizmetler Başkanları adına (Tıbbi Hizmetler Başkanının 

yerine Genel Sekreterlerin vekâlet ettiği illerde Genel Sekreter adına) tanımlanan kullanıcı adı ve 

şifresi ile giriş yapılır. Sağlık tesisleri veri girişi yapmayacak olup, yalnızca genel sekreterlikler 

aylık olarak veri girişi yapacaklardır.  

 

 

 
 

 

 

Kullanıcı adı ve şifrenizi girdiğinizde karşınıza çıkan ekrandan dinamik veri giriş platformu 

tıklanıp, il dışı sevk verileri alanı tıklanır. Ankete Başla butonuna tıkladığınızda karşınıza aşağıda 

yer alan ekran çıkacaktır. 

 

 

 

Yukarıda yer alan ekrana, Genel Sekreter/Tıbbi Hizmetler Başkanı adına veri girişini yapan 

personelin bilgileri girilecek olup ileri tuşuna tıklanarak bir sonraki alana geçilecektir. Tüm 

verilerin kontrolü ve doğruluğu Genel Sekreter/Tıbbi Hizmetler Başkanının sorumluluğundadır. 

http://uygulama.tkhk.gov.tr/frmLogin.aspx


 
 

  

İl dışı sevklerin veri girişi yapılırken, her bir sevkin ayrı ayrı bilgileri girilecek olup, her kayıt bir 

sevki ifade eder. Yukarıdaki alanda yer alan Sevk Nedeni bölümü aşağıdaki açıklamalar 

doğrultusunda doldurulmalıdır. 

 

 

SEVK NEDENLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 

 
Hastanede Özellikli Biriminin Olmaması: Diyaliz Merkezi, Kemoterapi merkezi, El Cerrahisi 

Birimi, Nükleer Tıp Merkezi, Yanık Ünitesi/Merkezi, Kemik iliği ve Organ nakli, Onkoloji 

Merkezi, KVC Merkezi, Pataloji ve Diğer Laboratuvar vb. birimlerin olmaması nedeniyle yapılan 

sevkler. 

  

Hastanede Özellikli Birimin Doluluğu: Diyaliz Merkezi, Kemoterapi merkezi, El Cerrahisi 

Birimi, Nükleer Tıp Merkezi, Yanık Ünitesi/Merkezi, Kemik iliği ve Organ nakli, Onkoloji 

Merkezi, KVC Merkezi vb. birimlerin hastanede yer almasına rağmen kapasite doluluğu 

nedeniyle sevkler.  

 

Hastanede Testin (Laboratuvar tetkiki) Yapılmaması: Hastanede ilgili laboratuvarın 

bulunmasına rağmen ilgili testin yapılamaması nedeniyle sevkler.  

 

Hastanede Görüntüleme/Diğer Cihazının Bulunmaması: Hastanede ilgili görüntüleme 

cihazının(USG, BT, MR, EMG, EEG, ERCP, ESWT, ENDOSKOPİ, vb.)bulunmaması nedeniyle 

sevkler.  

 

Hekimin İzinli/Raporlu/ Geçici Görevde Olması: İlgili branş uzmanının hastanede aktif 

çalışıyor olmasına rağmen ilgili zamanda izinli/raporlu olması nedeniyle sevkler. İlgili branş 

hekimin geçici görevle başka sağlık tesisinde çalışıyor olması durumunda da bu alan seçilmelidir. 

  

İlgili Branş Hekiminin Bulunmaması: Hastanede İlgili branş uzmanının bulunmaması.  

 

Yoğun Bakım Yatak Doluluğu: İlgili yoğun bakım ünitesinin doluluğu nedeniyle sevkler.  

 



 
 

Klinik Yatak Doluluğu: İlgili klinik doluluğu nedeniyle sevkler. Buraya Yanık gibi özellikli 

birimler nedeniyle sevkler yazılmamalı.  

 

İlgili Yoğun Bakımın Bulunmaması: İlgili yoğun bakım ünitesinin hastane bünyesinde yer 

almaması nedeniyle sevkler.  

 

İlgili Kliniğin Bulunmaması: İlgili kliniğin bulunmaması nedeniyle sevkler. Buraya Yanık gibi 

özellikli birimlerin bulunmaması nedeniyle yapılan sevkler yazılmamalı.  

 

Takipli Hasta: İlgili hastanın ilgili sağlık tesissinde takipli / kontrol hastası olması nedeniyle 

sevkler. 

  

Diğer: Yukarıda yer alan sevk nedenleri dışında kalan durumlarda bu seçenek işaretlenmelidir. 

 
TANI KODU ALANI 

Sevke neden olan tanı kodunu seçmeniz gereken alanı oluşturmakta olup, kod tercihi yaparken 

Örneğin; 

M20.0 Parmak (lar)ın deformitesi ile sevk edilmiş ise,  M20 

M06.1 Erişkin başlangıçlı Still hastalığı ile sevk edilmiş ise, M06 şeklinde kodlama yapılmalıdır.  

 

İlgili aya ait bütün kayıtları girdikten sonra ileri butonu tıklanarak, 

 

Merkeze gönder tuşu tıklanmalıdır. 

Sistem her ayın 1 ile 10’u arasında veri girişi için açılacak olup, 10’undan sonra genel 

sekreterliklerimizin veri girişine kapatılacaktır. Gerekli düzeltmeler için İstatistik Analiz Raporlama 

Daire Başkanlığı ile irtibata geçerek ayın 15’ine kadar uygun görülen düzeltmeler yapılabilecek olup, 

her ayın 15’de sistem tamamen veri girişi kapatılacaktır. 

Not: Sisteme giriş ve kayıtlarda yaşayacağınız teknik sorunlar için 0312 705 19 71 

Veri girişi ile ilgili bilgi için 0312 705 16 11 numaralı telefonlarla iletişime geçiniz. 

 


