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SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 95741342-719
Konu : KPS (Kimlik Paylaşım Sistemi) Yeni
Versiyonun Devreye Alınması
DAĞITIM YERLERİNE
Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak ve ekteki yönerge
doğrultusunda; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından
yetkilendirilmiş Sağlık Bakanlığı Kimlik Paylaşım Sisteminin (KPS) sunmuş olduğu hizmet
kalitesinin arttırılması amacıyla geliştirilen yeni versiyon KPS uygulamasının kademeli olarak
devreye alınması planlanmıştır. Bu kapsamda; Ankara, İstanbul, İzmir illerindeki tüm kamu
sağlık tesislerinde çalışmalar tamamlanmıştır. Geriye kalan tüm illerin yeni versiyona geçiş
süreci ile ilgili planlanma çalışmaları başlatılmıştır. 30.05.2019 tarihine kadar entegrasyonların
tamamlanması önem arz etmektedir. Entegrasyonların tamamlanması ile birlikte, mevcutta
kullanılan KPS uygulaması kapatılacaktır. Bu amaç çerçevesinde yeni geliştirilen uygulamada;


Müdürlüğünüz ve bağlı tüm kamu sağlık teşkilatlarında kimlik bilgilerine veya yerleşim
yeri bilgilerine erişen kullanıcıların KPS’ye kayıt olması gerekmektedir.



Kayıt işlemleri, https://kpsyonetimv2.saglik.gov.tr adresindeki dokümanlar sayfasında
yer alan “KPS Yeni Kullanıcı Oluşturma Kılavuzu” incelenerek tamamlanmalıdır.



Sisteme erişecek kullanıcıların e-Devlet şifresinin ve Bakanlığımızın Çekirdek Kaynak
Yönetim Sisteminde (ÇKYS) personel kaydının bulunması gerekmektedir.



31.01.2019 tarihli ve 95741342-713.01-E.112 sayılı resmi yazımız ile talep edilen
KPS Alt Kullanıcılarının (İl Adminleri), https://kpsyonetimv2.saglik.gov.tr adresindeki
dokümanlar sayfasında yer alan “KPS Alt Kullanıcı (İl Admini) Kılavuzu”nu
inceleyerek belirtilen iş ve işlemleri yerine getirmeleri gerekmektedir.



Yazılım entegrasyonu için gerekli teknik bilgiler https://kpsyonetimv2.saglik.gov.tr
adresinde bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen hususların ilinizdeki kamu sağlık tesislerine duyurulması hususunda
gereğini bilgilerinize rica ederim.
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Dağıtım:
81 İl Sağlık Müdürlüğüne
(Ankara, İstanbul, İzmir illeri hariç)
Üniversiteler Mah. 6001. Cad. No: 9 06800 Bilkent, Ankara
Telefon No: 0 (312) 471 83 50
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