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GENEL YAZI

Bilindigi uxcrc 14/09/2012, 22/11/2012, 04/01/2013, 30/04/2013 tarihlcrinde yayimlanan
BJYOMETRlK YONTEMLERLE KIMUK DOGRULAMA SISTEMLERJNE AJT KILAVUZ ve
DUYURULAR ile biyomelrik yontemlerle k iml ik dogrulama sistcmi islemleri tanimlanmistir.

Biyomelrik yontemlerle kimlik dogrulama sisteminde kayitlann kontrol edilmesi, gerekli
durumlarda kayitlann silinebilmesi, istatistiki bilgilerin ve raporlann goriilebilmesi amaeiyla Kurum
mcrkez ve tasra teskilatmda yctkilendirme eahsmasi yapilmistir. Kullamlan biyometrik k i m l i k
dogrulama sistemi yontemine gore kilavuz/kilavuzlar ektc yer almaktadir.

Biyomelrik kimlik kayillannin silinmesine i l iskin islemler asagida tammlanmistir.
1) Biyometrik Kimlik Dogrulama Sistemi Birimlcr ( BKDS Bir imler)

islemler Sosyal Giivenlik I I Miidurlugii biinycsinde bulunan Sosyal Giivenlik Merke/lerinde ve Saghk
Sosyal Giivenlik Merkezlerinde yapilaeaklir.

2) Biyometrik Kimlik Dogrulama Sistemi Yctkiler (BKDS YETKILER)
Yetkiler 3 seviyede tammlanmistir.

Yelkilerin isimleri;
BKDS Scviyel (Merke/ ve tasra birimlerine)
BKDS Seviye2 (Merkez ve tasra bir imler ine)
BKDS Seviye3 (Merkez birimlerine (1UZMET SUNUMU GENEL MUDURU VEYA (iENEL

SAGLIK SIGORTASI GENEL MUDURU ONAYI OLMASI IIALINDE))
Yetkilere gore yapilabileeek islemler;

BKDS Seviyel; SistemeGiris
Kullamei ^if'resi degistirme
Vatandas kayit, dogrulama ve medula bilgisi sorgulama
Vatandas biyometrik kayit silme
Turn poliklinik listesini gorme

BKDS Seviye2; Seviyel yelkileri
Sislemin get;ici olarak pasitlestirildigi il ve hastane listesini gorme
Sislemin tiim Tiirkiye'de anlik kullanimini gorme
Tiim sistem raporlanni vc istatistiklerini gorebilme
Tiim miikciTcr kayitlann rapor ve istatistiklerini gorebilme
Tiim hastanelerin listesini ve ciha/ adetlerini gorebilme

BKDS Seviye3; Seviyc2 yctkileri
Sistemi il ve hastane bazinda pasillcslircbilme

3) Biyometrik Kiml ik Dogrulama Sistemi Yetkilermin Talep Edilmesi
Yetkiler ilgili birim tarafindan Sosyal Sigortalar Yazihmlan Daire Baskanligi Yetki Biriminden talep
edilecektir.

4) Biyometrik Kiml ik Dogruluma Sistemi Linklerine Giris;
BKDS islemlerinin yapilabilmesi iein i lg i l i sisteme giri§ yapilmasi gerekmektedir. Bu islem 2

yerden yapilabilir. Birinei yontem www.sgk.gov.tr web adresi/E-SGK boluinii/BKDS(Biyometnk
Kimlik Dogrulama islemleri) boliimunden giris yapilmasi. ikinei yontem
https://medula.sgk.gov.tr/medula uygulamasmda ycr alan BKDS (Biyometrik Kimlik Dogrulama
Sistemi) Islemleri bolumiinden giris yapilmasi. Kurumun i lgi l i birimleri yetkilerinc gore her iki
yonlemden uygun olan boliimden giris yapacaklardir.
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5) Biyometrik Kimlik Kayit Silme Talebinin Almmasi
Biyometrik kimlik kaydmin silinme talebi; sahsm kendisi tarafmdan yapilabilecegi gibi saglik

hizmet sunucusu tarafmdan da yapilabilecektir. Faks ile dc talep yapilabilecektir. Ancak faks metninin
asli Kurumun ilgili birimine aynca gonderilecektir. Saglik hizmet sunuculan talcplerini bulunduklan
ilin Sosyal Guvenlik i l Mudurlugiinc veya latura teslimini yaptiklan Sosyal Guvenlik il Miidiirlugune
yapacaklardir. Saglik hi/met sunuculan larafindan yapllacak talepler mcsul miidur/bashekim tarafmdan
onaylanmahdir. Talcplcrde asagidaki hususlann ycr almasi gerekmekledir.

$ahis tarafmdan yapllacak taleplerdc;
-$ahsm TC Kimlik Numarasi
-§ahsm Adresi
-§ahsm Varsa Iletisim Telefon Numarasi
-Kayit Silme Talep Gerek9esi

Saglik hizmet sunucusu tarafmdan yapllacak talcplcrdc;
-§ahsm TC Kimlik Numarasi
-§ahsm Adresi
-§ahsm Varsa Iletisim Telefon Numarasi
-Tcsis Kodu
-Tesis Adi
-Kayit Silme Talep Gerekcesi
6) Biyometrik Kimlik Kayit Silme Islemi
Yapllacak olan islemler biyometrik kimlik kayit yonlemine gore farkhlik icermekle birlikte her

bir kayit yontemine ili^kin kilavuzlar aynca duyurulacaktir. Kuliamlan BKDS (Biyometrik Kimlik
Dogrulama Sistcmi) yontemine gore ilgili linklen islemler yiimtiilcccktir.

Op.Dr. Tpfigut SUGUNE5
GenetMiidiir V.

EK: AVUQ ici Damar \zi Biyometrik Kimlik Dogrulama
Sistemi Yonetim Arayii/ii Kullamm Kilavuzu ( 15 sayfa)
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Avu£ i^i Damar Izi Biyometrik Kimlik Dogrulama Sistemi Yonetim
Arayiizii Kullanim Kilavuzu

Bu kilavuz, Avug Igi Damar izi Biyometrik Kimlik Dogrulama Sistemi'ni kullanan tesislerde

yapilan kayitlann takibi ve kontrolu amaci ile kullanilan yonetim arayuzunun kullanimmi

anlatmaktadir.

Sistemin 3 farkli yetkilendirme seviyesi bulunmaktadir. Her bir seviyenin yapabildigi islemler

asagtdadir.

Seviye 1

• SistemeGiris.

• Kullanict §ifresi degistirme

• Vatandas kayit, dogrulama ve medula bilgisi sorgulama

• Vatanda§ biyometrik kayit silme

• Turn poliklinik listesini gorme

Seviye 2

Seviye 1'eek olarak

• Sistemin gegici olarak pasiflestirildigi il ve hastane listesini gorme

• Sistemin turn Tiirkiye'de anhk kullanimmi gorme

• Turn sistem raporlanm ve istatistiklerini gorebilme

• Turn mukerrer kayitlann rapor ve istatistiklerini gorebilme

• Turn hastanelerin listesini ve cihaz adetlerini gorebilme

Seviye 3

Seviye 2'ye ek olarak

• Sistemin il ve hastane bazmda pasiflestirebilmesi

Kilavuz turn yetkileri a^ik bir hesap uzerinden hazirlanmistir. Yetki seviyesine gore bazi

bolumlere erisim kapali olabilir.

Sistcme Giri§ :

Avu£ î i Damar izi Biyometrik Kimlik Dogrulama Sistemi'nin yonetim arabirimine asagldaki adresten

ulasabilir.

https://bioweb. sgk.Rov.tr/



D*m»r Izir,

4- G rt 6 hKps;. bioweb.sgk,gov,tr;\ •.;

Sayfaya girildiginde yukandaki ekran ile kar§ila§ilir. Bu ekranda SGK tarafmdan saglanan Kullanici ID

{ TC Kimlik numarasi}, 5'fre ve resimde goruntulenen dogrulama kodu girilerek Giris. tu§una basilir.
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Kullanici sisteme girdiginde yukandaki ekran ile karsjlasir. Menunun agiklamasi asagidadir.

Rapor : Sistem ile ilgili turn istatistik ve raporlarm goriintulenebilecegi, grafik olarak

izlenebilecegi ekranlarm oldugu bolumdur.

Vatandas : TC Kimlik numarasma gore arama yaparak, vatandasm kayit ve dogrulama

raporlarmi, ve Medula tarafindan dogrulama raporlanna ulastlma bilgilerinin goruntulenebilecegi

ekranlarm oldugu bolumdur.

Hastane : Tesisterin goriintulendigi ekranm oldugu bolumdur.

Poliklinik : Polikliniklerin goriintijlendirgi ekranm oldugu bolumdur.

Kullanici ana sayfaya girdiginde yetkisi dahilinde, anlik sistem kullanim bilgilerinin goruntulendigi

grafik ile karsilasir.

Kirmizi pzgi : 10 saniyelik arallklarda biyometrik dogrulamalann sayisi

Mavi tizgi : 10 saniyelik arallklarda biyometrik kayitlann sayisi

Vatanda^
Vatanda? meniisune tiklandigmda asagldaki ekran ile karsilasilir.
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Bu ekranda takipedilmek istenilen vatanda§inTCKimlik numaraslgirilirve Sorgula butonuna basilir.
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Pohkbnik

Sorgulama tamamlandlgmda ust kisimda hastanin yapilan en son kaydmin bilgileri goruntulenir.

Bu bilgiler sirasi ile aiagidaki gibidir

TC Kimlik : Sorgulanan vatanda^m TC Kimlik numarasi

Hastane : Kaydin yapildigi hastanenin tesis kodu, hastane unvani ve hastane adi

Poliklinik : Kaydin yapildigi poliklinik kodu ve poliklinik adi

Durum Bit : Kaydin sistem durumu. 4 £e§it durum olabilir.

• Iki El Kaydi Yapitrni5

• Sadece Sol El Kaydi Yapilmi?

• Sadece Sag Ei Kaydi Yapilmi§

• iki El Kaydi Yapilmami5

Bu noktada, iki El Kaydi Yapilmi§ hastalar haricindeki kayitlar sorunlu kayitlardir. Kaydm kontrolu

Durum bolumune bakilmalidir.

Durum : Kaydin durumunun agklamasi. 5 ce§it durum olabilir.

• iki El Normal

• Sol El Sorunlu

• Sag El Sorunlu



• iki El Kalici Sorunlu (Avuc ici Klvz. Madde 2.4)

• iki El Gee ici Sorunlu (Kesik, Yanik, Kink vb.)

Bu noktada ozellikle iki eli gecici ve kalici sorunlularm neden bu §ekilde kaydedildigin arastinlmasi

onemlidir.

Enroll : Teknik birveridir.

Capture : Teknik bir veridir.

SensorlD : Kaydin yapildigi sistemin okuyucu sensorunun seri numarasidir.

Zaman : Kaydin yapildigi tarih ve saat bilgileridir.

IP : Kaydin yapildigi sistemin SGK merkezine baglanirken kullandigi IP adresidir.

a.^ Kaydini Sil
Vatandasin biyometrik kaydmm silinmesi icin istekte bulunuldugunda bunun gerceklestirilebilmesi

amaci ile kullanilir. Eger vatandas kaydi silinir ise, kaydi silen kisinin bilgileri Loglara kaydedilerek

a§agidaki Loglar boliimunde yer alir.

Bu noktada dikkat edilmesi gereken nokta vatandas kaydinin neden sildirilmek istenmesidir. Kaytt

sildirilmesi birden fazla sebepden dolayi ger^eklestirilmek istenilebilir.

• Vatandasin avu? ig kaydmm standartlara uygun yapilmamasi sebebi ile, kaydin

okunmamasi

• Vatandasin TC Kimlik kontrolunun gerektigi gibi yapilmamasi sebebi ile baska bir

vatandasm baska bir vatanda5 yerine kayit yapttrmasi

• Bilin^li hatah kayityapilmasi

Bu durumun kontrolu ve tespiti ign asagidaki loglar bolumun kontrol edilmesi gereklilidir.

Vatanda§ biyometrik kayitlan 2 sekilde silinebilir

• Vatandas silmeye yetkili kulanialar siler.

• Iki eli gegci sorunlu olarak isaretlenmi§ vatandaslarin kayitlan 30 gun sonra otomatik olarak

silinir.



Tt Kiml* l(o :

Bu TC kimlik "utnaraMfirt jit btr kavit bulunamadi

li*: L-Cia"

HastalW I'ollklln* Sensor 10

Yukarida daha onceden iki eli ge^ici sorunlu eklenmi? fakat sistem tarafmdan 30 gun sonra otomatik

olarak silmis bir vatandas kaydi goruntulenmektedir.

Vatandas biyometrik kayitlan ile ilgili yapilan turn islemler Arama sayfasmm altmda bulunan Loglar

bolumundenyapttir.

Valandttf Kay it Log Jan
Vatandas loglanni ilk bolumu Kayit loglandir
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Bu loglardan kaydin ne zaman, hangi hastane de, hangi poliklinik de, hangi cihaz ile, nasil ekiendigini

bilgilerigoruntulenir.

Normal bir durumda bu kaydin yalniz 1 kez yapilmi§ olmasi gerekir. Eger duzenii olarak silinme istegi

geliyor ise, bu hasta veya hastanenin incelenmesi gereklidir.

A' DotjrulartHi Loijlan

Bu loglar, vatanda§m kayittan sonra yapttgt her biyometrik dogrulama islemini gosterir.



Tc Kimtik Ho

TC Kfnillk

Polihlinik r ID

Ornegin yukandaki durumda hasta sirasi Me 16.05, 30.05, 20.06,21.06 tarihierinde hastaneye

gelmt5tir.
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Tt Kimtik Ho ;

Aym §ekilde yukandaki durum incelenecek olursa, aym hasta 22.06 tarihinde toplamda 5 sefer

biyometrik dogrulama yapmaya cali§mis, bunlann ilk 4 seferinde, l§lem 0 ile hata dbndurmij$( Sistem

dogrulama yapmamis) sonraki seferde ise dogrulama yapmi$tir.

Dogrulama dereceleri asagidaki gibidir.

: Dogrulama ba$.ansiz

: Dogrulama ba5anli

: Dogrulama iki el sorunlu oldugu ifin onaylandi.

1000-10000

10001

Boyle bir durumda eger vatandas, tie iigiti silme istegi gelir ise, silinme isjemi yapilmamahdir. Qiinku

halihazirda sistem vatanda§i dogrulayabilmektedir. Tahmini olarak bu tablodan, vatandas.m bir elinin

gerektigi gibi kaydedilmemesinden dolayi, hata verdigi fakat diger eli ile biyometrik dogrulama

yapabildigi gikartilabilir.

Mctluia Luglan
Bu bolumden sistem uzerinde yapilmi5 dogrulamalarm medula tarafmdan sorgulanmasi

goruntulenebilmektedir.



It Kimtlk 110 :

Polikhn k : JtO!!

Durum Ft : Ik E:

Duni H : !'. t

tni'fill

Ornegin yukandaki durum kontrol edildiginde, 22.06 tarihinde ilk yapilan provizyon isteginde,

biyometrik dogrulama yaptlmadigi tgin medula hastaneye provizyon vermemi§, bu sebeple hastanin

biyometrik dogrulamasi yapilarak, ikinci sefer yapilan istege izin verilmi§tir.

Mastane
Bu kisimdan hastaneler ile ilgil bilgilere ulasilabilir.



Bu sayfa araciligi ile HastanelD yani Tests Kodu, hastanenin bulundugu il, hastanenin adi ve unvani,

hastanede bulunan cihaz sayisi gibi bilgilere ula§ilabilir. Bilgilendirme amachdir.

Pol ik l in ik
Bu sayfa araciligi ile SGK sistemine kayitli poliktinik yani brans kodlarma ula5ilabilir. Bilgilendirme



BKDS Durum
Biyometrik Kimlik Dogrulama Sistemi Durum menusu, ana sayfada gbriintulenir. Bu menu aracihgt ile,

sistemin cah|ttgi iller yada tesislerde meydana gelebilecek bir sorun sirasmda, sistemin biyometrik

provizyon alma i5lemi devre di$i birakilabilir.

Hali hazirda, 20 ilde BKDS zorunlu oldugundan, 61 il §u anda pasif durumdadir. Sistemin §art

kosulmasmin ardmdan, iptal islemi iptal edilecektir.

BKDS Durum menusunden iptal edilen bir il yada tesisin provizyonu biyometrik kimlik dogrulama

yapmadan alabilmesi icin yakla5ik 30 dakikallk sureye ihtiyac bulunmaktadir. Bu surenin ardmdan

sistem biyometrip dogrulama yapmadan provizyon almabilir. Ayni sekilde iptal edilmi5 bir il yada

hastanenin iptal tslemi kaldinldiginda yaklasik 30 dakika sonra sistem provizyon icin biyometrik

dogrulamayi §art ko§maya ba5lar.
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Ornegin §u anda plaka numarasi 1 2 3 6 7 8 9 10 14 ve 16 olan illerin provizyon icin biyometrik

dogrulama 5artmm iptal edildigini goruyoruz.

iptal i5leminin iptal edilmesi icin her bir kaydm yanmdaki carpimn tiklanmasi yeterlidir. Yeni bir iptal

isjemi ekiemek icin asagida bulunan kutucuga il yada tesis kodu yazilarak arti i§aretine tiklamak

yeterlidir.

Yapilan i§lem 30 dakika icerisinde aktif olacaktir.

Rapor
Rapor kismi araciltgi ile birden cok secenege gore arama yapilabilir. Bu secenekler a5agidadir.

• Hastanelere yada Illere gore filtreleme

• Poliklinik bilgisine gore filtreleme

• Cihaz bilgisine gore filtreleme

• Verilen 2 tarih arasma gore filtreleme

• TC Kimlik numarasma gore filtreleme (Bu bilgilerin aynisi vatanda$ bolumundende ahnabilir)

• Durumlara gore filtreleme

• i§leme gore filtreleme

Durumlara gore filtreleme kendi icinde 5'e ayrilir.

• Iki El Normal

• Sol El Sorunlu



• Sag El Sorunlu

• iki El Kahci Sorunlu (Avu$ i?i Klvz. Madde 2.4)

• Iki El Gegici Sorunlu (Kesik, Yanik, Kink vb.)

i§temlere gore filtreleme kendi ignde 5'e ayrilir.

• Turn vatanda? kayit islemleri bilgileri

• Turn vatanda§ Ekleme i$lemleri bilgileri

• Turn vatandas Silme i$lemleri bilgileri

• Turn vatanda§ dogrulama i§lemleri bilgileri

• Ba§anh dogrulama i§lemleri bilgileri

• Ba§ansiz dogrulama i§lemleri bilgileri

• iki Eli Olmayan dogrulama iilemleri bilgileri

• Turn medula sorgulan

• Turn mtikerrer kayitlarm sorgulamalan

Mukerrer kayitlar farkli TC Kimlik numaralanna ayni vatanda5in kayit edilme i§lemidir.

Ozellikle mukerrer kayitlarm ve iki eli olmayan dogrulama i5lemlerinin duzenli olarak kontrol edilmesi

oldukga onemlidir.
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