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Tıbbi biyokimya, tıbbi mikrobiyoloji, tıbbi patoloji, doku tipleme laboratuvarları ve genetik
hastalıklar tanı merkezlerini kapsayan “Akılcı Laboratuvar Kullanımı Projesi’nin” yürütüldüğü, bu
kapsamda hastaya doğru tanı konulmasını sağlamak, test sonuçlarının klinik yararlılığını arttırmak,
tıbbi laboratuvar alanında üretilen hastaya verilecek olan tetkik sonuç raporlarının standardize etmek,
gereksiz test istemini önlemek, klinisyen ile tıbbi laboratuvar uzmanı arasında iletişim, teknik
danışmanlık ve bilgi alışverişini sağlamak amaçları ile proje basamakları ve zorunlu olan uzmanlık
dalları;
1- Akılcı Test İstem Prosedürü (B,M)
2- Konsültasyon İstem Prosedürü (B, M, P ve DTL )
3- Onay Destek Sistemi Kullanımı Prosedürü (GÖNÜLLÜLÜK)
4- Refleks ve Reflektif Test Uygulamaları (B, M, P ve DTL)
5- Karar Sınırı, Kritik Değer Ve Ölçüm Birimlerinin Harmonizasyonu (B, M, P)
6- Tıbbi Laboratuvar Tetkik Sonuç Raporu Standardizasyonu (B, M, P)
7- Bu Test Nerede Yapılıyor Sistemi (B, M, P, DTL ve Genetik)
çalışmaları hazırlanarak yayımlandığı ilgi sayılı yazımızla bildirilmişti. Söz konusu proje
basamaklarına 31.08.2018 tarihine kadar uyum sağlanması gerektiği bildirilmişti.
Projenin Bakanlığımız 100 günlük eylem planına dâhil edilmiş olup,
Bu kapsamında ÇKYS/SKYS kayıtlarında “Akılcı Lab. Projesi” butonu ve “Testler” butonu
adı altında yer alan test listesi ekranında testlerin kayıt yapıldığı kısma “test sayısı başlığı altında
“Dönem/İlk 6 Ay/Son Altı Ay” sekmeleri eklenerek ilinizde faaliyet gösteren kurum/kuruluşların
projeye adaptasyon sağlayıp sağlamadığı konusunda değerlendirme yapılacak olup proje basamakları
ile ilgili bilgilerin birim sorumluları tarafından ivedilikle eklenmesi gerekmektedir.
ÇKYS/SKYS kayıtlarına eklenecek olan bilgilerden;
1- Akılcı Lab. Projesi” butonu adı altında;
a) İlk olarak proje basamağının seçilmesi: Yukarıda belirtilen proje basamaklarının tek
tek seçilerek istenen bilgilerin belirtilmesi,
b) Laboratuvar dalının seçilmesi: Belirtilen proje basamağının hangi branşta yapıldığına
dair laboratuvar dalının(tıbbi biyokimya, tıbbi mikrobiyoloji, tıbbi patoloji) seçilerek
belirtilmesi,
c) Sistemin kurulup kurulmadığının belirtilmesi: Proje basamaklarının tek tek seçilip
sistemin kurulup kurulmadığının mutlaka belirtilmesi,
d) Sistemin kurulum tarihi: Sistemin kurulması/kurulmaması halinde tarihin mutlaka
belirtilmesi,
e) Sistemin kurulmama nedeni: Sistemin kurulmadığının belirtilmesi halinde mutlaka bir
gerekçenin belirtilmesi,
f) Açıklama: Sistemde yer alan bilgiler dışında bir varsa bir açıklamanın belirtilmesi,
Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri Daire Başkanlığı
Laboratuvar Hizmetleri Planlama Ve Düzenleme Birimi
Laboratuvar Değerlendirme Hizmetleri Bürosu
Akılcı Laboratuvar Proje Sonuçlarının Değerlendirilmesi Masası
Üniversiteler Mah. 1604.Cad. No:9 Kat:5 Bilkent Çankaya/ANKARA

Ayrıntılı bilgi için irtibat:
Tel: (0312) 471 78 13
Faks: (0312) 324 50 70

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden c77707f3-74bd-46e3-8bf7-7c817ba400ce kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
2- Testler butonu adı altında test listesi sekmesinde;
Test sayısı başlığı altında;
 Dönem: Test sayısının hangi yıla ait olduğunun belirtilmesi,
 İlk 6 Ay: Ocak-Haziran döneminde hangi testten ne kadar yapıldığının rakamsal
olarak belirtilmesi,
 Son 6 Ay: Temmuz-Aralık döneminde hangi testten ne kadar yapıldığının
rakamsal olarak belirtilmesi,
Yukarıda belirtilen bilgilerin mutlak surette tıbbi laboratuvar birim sorumluları tarafından
ivedilikle kayıt yapılması ve yapılan kayıtların Müdürlüğünüzce kontrol edilmesi eksik/hatalı kayıtlar
var ise gerekli düzeltmelerin sağlanması gerekmekte olup, yapılacak olan kayıtlara ilişkin kılavuz
ekte gönderilmektedir.
Ayrıca tarafımıza göndereceğiniz resmi yazıda;
a) Bu Test Nerede Yapılıyor Sistemi: Tüm kurum/kuruluşların yapmış olduğu tetkiklerin
sistemde yer alıp almadığı,
b) Akılcı Laboratuvar Kullanımı Eğitici Eğitimi: Eğitimin Müdürlüğünüzce tüm
kurum/kuruluşlara verilip verilmediği,
c) Akılcı Laboratuvar Kullanımı Projesi ile ilgili bilgilerin Müdürlüğünüz web sayfasında
yer alıp almadığı,
d) Akılcı Laboratuvar Kullanımı projesi ile ilgili bilgilerin tüm kurum/kuruluş web
sayfalarında yayımlanması konusunda bilgilendirmenin yapılıp yapılmadığı,
Hususlarında alfabetik sıraya göre bilgi verilmesi, ayrıca proje ile ilgili acil durumlarda
tarafınızla iletişime geçilebilmesi için “akılcı laboratuvar kullanımı proje sorumlusu” adı altında
personellerin görevlendirilmesi, görevlendirilen personellere ait bilgilerin ekte yer alan tabloda
belirtilerek “bayram.oksal@saglik.gov.tr” elektronik posta adresine gönderilmesinin sağlanması ve
proje kapsamında ilinizde faaliyet gösteren kurum/kuruluşlara Bakanlığımızca denetim yapılacağının
ivedilikle bildirilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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