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GİRİŞ 

 
 

Günümüzde bilişim sistemleri ve teknolojileri hızla gelişmekte ve değişmektedir. 
Bunun sonucunda çeşitli ağ yapıları, işletim sistemleri ve iş uygulamalar ortaya çıkmaktadır.  
Bu çeşitlilik içerisinde kurumlar bilişim sistemlerini organize ederken bilginin gizliliği, 
bütünlüğü ve erişebilirliği hususlarında özel dikkat sarf etmelidirler. 

 
Bilginin elektronik ortamda tutulması ile birlikte bunun kullanımı, paylaşımı ve iletimi 

Bilgi güvenliği açısından kritik öneme sahiptir.  Bilginin kurumlar arasında iletişimi ve ayrıca 
internete açık olması Bilgi güvenliği riskini daha fazla arttırmaktadır. 

 
 

Bu doküman; Sağlık Bakanlığı Bilgi Güvenliği Politikası baz alınarak,  
 

 

 Bilgi Sistemlerinde paylaşılmakta olan idari, mali ve klinik verilerin güvenliğini 
sağlamak. 

 İş devamlılığını sağlamak ve güvenlik ihlalinden kaynaklanabilecek kanuni riskleri en 
aza indirmek. 

 Yatırımları korumak. 

 Kurumun itibarını korumak. 
 
Temel amaçları ile Bilgi sistemlerinin güvenliğinin sağlanması için minimum uyulması 
gereken standartları belirtmektedir.  
 

 
 
Bu doküman en üst düzey yöneticiden en alt düzey çalışana kadar bütün kurum çalışanlarını 
ilgilendirmektedir. 
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KISALTMALAR TABLOSU 

 
 

Dokümanda kullanılan teknik kısaltmaların anlamları “Kısaltmalar Tablosu”nda 
gösterilmiştir. 

 

Kısaltmalar Tablosu 

Kısaltma Tanım 

Kurum Sağlık Bakanlığı Kahta Devlet Hastanesini 

SBA(SBNET) Sağlık Bakanlığı Ağı 

HBYS Hastane Bilgi Yönetim Sistemi 

Otomasyon Hastane Bilgi Yönetim Sistemini 

Zincir e-posta E-postaların artarda gönderilmesidir. Örnek; bir kullanıcıya gelen bir e-postada 
başka e-posta kullanıcılarına da iletme isteği vardır. Bunlar, şans ve para 
kazanma yöntemleri gibi bir içeriğe sahiptir. 

Spam e-posta Yetkisiz ve/veya istenmeyen mesajların toplu olarak e-posta ile gönderilmesi 

DMZ De-militariezed Zone. Kuruluşun dışında, internet tarafında olan bir ağ segmenti. 

Kablo Modem  Koaksiyel kablo üzerinden broadband internet erişimi  

Dial-in Modem Telefon hatları vasıtası ile bilgisayarlar arasında veri alışverişini sağlayan 
arabirim cihazı 

Dual Homing Bir bilgisayardan aynı anda birden fazla bağlantı yapılması.  Örnek: Kullanıcı 
yerel alan ağına bağlı olduğu halde internete bağlanması            

Uzaktan Erişim İnternet, telefon hatları veya kiralık hatlar vasıtası ile kurumun ağına erişilmesi. 

Split-tunneling Kurumun ağına VPN ile bağlı olduğu halde aynı anda kurum dışı ağa (örnek, 
internet) bağlanılması. VPN uzak ağa internet vasıtası ile erişimin güvenli bir 
yöntemidir. 

Risk Kurumun bilgi sistemlerin gizliliğini, mevcudiyetini ve bütünlüğünü etkileyen 
faktörlerdir. 

Kullanıcı 
Denetimi 

Sisteme erişmek isteyen kullanıcının yetkili olup olmadığını denetleme metodu 
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Kısaltma Tanım 

Güvenli Kanal Güçlü bir şifrelemeden oluşan iletişim kanalı.  

Uygulama 
Sunucusu 

Dağıtık yapıdaki bir ağda bulunan bir bilgisayarda çalıştırılan sunucu yazılımı. 
Üç katmanlı uygulamaların bir parçasıdır. Bu üç katman: Kullanıcı arayüzü 
(GUI), uygulama sunucusu ve veritabanı sunucusudur. 

Yetkilendirme Sisteme giriş izni vermek. Çok kullanıcılı sistemlerde sistem yöneticisi, sisteme 
girebilecek kişilere giriş izni ve kişilere bağlı olarak da sistemde yapabileceği 
işlemler için belirli izinler verir. 

Yedekleme Ekipmanın bozulması durumu düşünülerek dosyaların veya veritabanının başka 
bir yere kopyalanması işlemi. 

Veritabanı. Kolayca erişilebilecek, yönetilebilecek ve güncellenebilecek 
şekilde düzenlenmiş olan bir veri topluluğu. Bir veritabanı, satış işlemleri, 
ürün bilgileri, stoklar ve müşteri bilgileri ile ilgili kayıtları barındırır. 

Varsayılan 
(default) 

Kullanıcı bir ayar parametresini veya herhangi bir değeri 
belirlemediği zaman, uygulamanın kullandığı daha önceden belirlenmiş 
sabit bir değer veya ayar parametresi. 

Şifreleme 
(encryption) 

Veriyi, istenmeyen kişilerin anlayamayacakları bir biçime sokan özel bir 
algoritmanın uygulanması. 

Hacker  Aslen akıllı programcı anlamına gelen bir terim, ancak günümüzde Internet 
üzerinden bilgisayar sistemlerini çökertmeye çalışan kötü niyetli programcılar 
için kullanılıyor. 

SSL (Secure 
Sockets Layer)  

 

Ağ üzerindeki mesaj iletişiminin güvenliğinin  
yönetimi için Netscape tarafından oluşturulmuş bir program katmanı. 

Virtual Private 
Network (VPN)  

Sanal özel ağ. Herkese açık olan iletişim altyapısını kullanan özel bir veri ağıdır. 
Tünel protokolü ve çeşitli güvenlik prosedürleri ile izinsiz girişlere karşı korunur. 

VLAN (Virtual 
LAN)  

Sanal yerel ağ. Birçok farklı ağ bölümüne dağılmış 
olan, ancak aynı kabloya bağlıymışlar gibi birbiri ile iletişim kurmaları 
sağlanan, bir veya birkaç yerel ağ üzerindeki cihazlar grubu. 

 
 
 
 
 
 
 

YÖNETİM SÜREÇLERİ 
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BİLGİ İŞLEM BİRİM SORUMLUSU GÖREV VE SORUMLULUKLARI 

 

1. Kurumun misyon vizyon ve politikaları doğrultusunda hareket eder ve birimindeki bütün 

çalışanların bu çerçevede hareket etmesini sağlamak 

2. Verimlilik ve SKS kapsamında bütün standartların çalışanlar tarafından özümsenmesini 

ve bu doğrultuda hareket edilmesini sağlamak. 

3. Bilgi İşlem Biriminin işleyişinden sorumlu olmak. 
 

4. Görevli olduğu bölümde, Hastane politika ve hedefleri doğrultusunda prosedür  ve 

talimatlara uygun davranmak. 

5. Hastane bilgisayar donanımının, ağ bağlantılarının ve hastane yazılımının işleyişini 

sağlamak, oluşabilecek problemleri çözmek. 

6. Bağlı bulunduğu birimde tespit ettiği uygunsuzluklarda düzeltici faaliyet talebinde 

bulunmak. 

7. Çözemediği problemlerde, dışarıdan destek alınan firmalarla ortak çözüme gitmek. 
 

8. HYBS Yazılım firmasının çalışmalarını kontrol eder, HYBS’nin kesintisiz çalışması için 

gereken altyapı-donanıma ait bakım, yeni alımların planlanması faaliyetlerini 

düzenlemek. 

9. Gerektiği hallerde bilgisayar kullanıcılarına eğitim vermek ve hatalarını en aza 

indirgemek. 

10. Hastane yazılımında yapılan değişiklikleri, test edip, sisteme dâhil etmek. 

11. Amirine, Bilgi işlem merkezinin ihtiyaçlarını bildirmek, alınacak malzemelerin piyasa 

araştırmasını yapmak, yönetime sunmak ve ihtiyaçların alınmasını sağlamak. 

12. Amirinin istediği raporları, hazırlayıp sunmak. 
 
13. SUT fiyat değişikliklerini ve hastane yönetiminin belli dönemlerde cari fiyatlarda yaptığı 

değişiklikleri güncellemek 

14. Anlaşmalı kurumların fiyat tarifelerini hastane sistemine tanımlamak 
 
15. İlişkide olduğu diğer birimlerle iyi iletişim içerisinde olmak. 
 
16. Zorunlu kurum içi eğitim programlarına katılmak 
 
17. Kalite Standartlarının sağlanması için gerekli düzenlemeleri yapmak. 
 
18. Çalışan Güvenliği Komitesi çalışmalarına katılmak. 
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19. Bilgi Güvenliği konusunda gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak ve eğitimini vermek. 
 
20. Hastane Yazılım-Donanım-Destek Biriminin işleyişini düzenlemek. 
 
21. Hastane WEB sayfasının güncelliğini sağlamak. 
 
22. Bilgi Güvenliği konusunda risk analizi yaparak gerekli tedbirleri almak. 
 
23. Tanımlı kullanıcılar  için  yetki  değişikliklerini  kontrol  ederek  yeni kullanıcılara  

onay vermek. 

24. Yedekleri kontrol ve muhafaza etmek. 
 
25. Yılda en az bir kez yedek dönüşümünü kontrol etmek. 
 
26. Oluşan sorunların aylık analizini yaparak üst yönetimle birlikte gerekli düzenlemeleri 

sağlamak. 

27. Bölümünde  tespit  ettiği  uygunsuzluklarla  ilgili  arıza  bildirimi  yapmak  ve  

gerektiği durumlarda DÖF (Düzeltici Önleyici Faaliyet) düzenlemek. 

28. SKS ce Verimlilik standartlarına uygun çalışmak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BİLGİ İŞLEM ELEMANI GÖREV VE SORUMLULUKLARI 
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1. HBYS’ de karşılaşılan sorunlara anında çözümlemek üzere destek vermek. 

 

2. Hastane otomasyonuna bağlı olan bilgisayarlarda çıkan çeşitli sorunlara uzaktan 

yardım şeklinde destek vermek. 

3. PC yazılımsal ve donanımsal sorunlarına, Yazıcı, Barkod Yazıcı gibi donanımların 

yazımsal ve donanumsal sorunlarına müdahale etmek. 

4. İdarenin öngördüğü görevleri yerine getirmek. 
 

5. Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uymak. 
 

6. Birimimizde hizmet veren tüm bilgi sistemlerinin bulunduğu sunucularda kurulum, 

güncelleme, güvenlik, sistem yazılımı işlemlerini gerçekleştirmek. 

7. Hastanenin genel bilgisayar ağı hizmetlerinin kesintisiz sunması için gerekli 

önlemleri almak. Kaliteli ve kesintisiz işletmekten sorumludur. 

8. Tüm kullanıcılarımızı otomasyon sistemine tanıtmak, şifre işlemlerini 

gerçekleştirmek, birimler için güncelleme, ayarlama ve destek hizmetlerinde 

bulunmak başlıca görevleridir. 

9. Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uymak. 
 

10. Tüm birimlerimiz ve personelimizin bilgisayar ve çevre aygıtları ile ağ iletişimi 

konusunda yaşadığı yazılım ve donanımsal teknik arızalara müdahale etmek. 

11.  Bilgisayar ve aygıtların bakım işlemlerini yürütmek 

12. Bilgisayar kurulum, güncelleme, virüs koruma, büro bilişim teknik destek, basit 

kablolama v.b. 

13. Hastanemizin ve üst yönetim birimlerinin ihtiyacı olan sunum, tablolama, grafik ve 

raporlamaların hazırlanması, şartnamelerin hazırlanması, kurum içi ve dışı proje 

çalışmalarının güncel olarak takibinin yanı sıra web ve e-posta hizmetleri için ofis 

destek ve yardım işlemleri sürdürmek. 

14. Hastanemiz için gereken bilgisayar ve yan cihazların teknik şartnamelerini teknik 

ekiple birlikte düzenlemek. Birimin ihtiyacı olan malzemeleri temin etmek ve bilgi 

işlemin arşiv hizmetlerini yerine getirmek. 

15. Kurum içi veya ilişkide bulunduğumuz kurum ve kuruluşlarla birlikte yürütülen 

işlerde iletişimi sağlar, iş takibi ve sürecin sağlıklı sonlandırılması görevini yerine 

getirir. 
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16. Kalite yönetim sistemi proseslerine uygun olarak çalışır. 

17. Bölümünde tespit ettiği uygunsuzluklarla ilgili arıza bildirimi yapar ve gerektiğinde 

DÖF(Düzeltici Önleyici Faaliyet)Başlatır. 

18. SKS ve Verimlilik Standartlarına Uygun Çalışır. 

19. Nöbeti süresince sunucu odasının günlük kontrollerini yapmak. 

20. 24 Saat boyunca icap yöntemiyle hastane çalışanlarına uzaktan veya bizzat 

hastaneye gelerek sorunlara müdahale etmek. 
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BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ ROL GRUPLLARI 

 
Sağlık Bilgi Sistemlerinin canlı bir yapıya sahip olmaları sebebi ile temel rol grupları 
aşağıda açıklanmış ve sistemin ihtiyacı veya hastane yönetiminin talepleri 
doğrultusunda sisteme farklı isimlerle yeni rol grupları tanımlana bilmektedir. Yeni 
tanımlanan Rol gruplar bu politikada açıklanmamış olsalar bile geçerlilikleri olacaktır 
 
Hastanemiz Rol Grupları 
 

1. Yöneticiler 
Hastane Otomasyon Sisteminde ki tüm verilere erişim yetkisine sahiptir. 
Bu Gruba Bilgi işlem Sorumlusu ve elemanları ile Hastane Üst Yönetimi dahildir. 
 

2. Doktorlar 
Klinik, Poliklinik ve Acil Servislerde Hasta kabulü yapan tüm doktorlar. 
Erişebilecekleri bilgiler. 
1. Hasta kimlik Bilgileri 
2. Hasta İletişim Bilgileri 
3. Daha önceki gelişleri, Teşhis ve tanılar, yapılan işlemler, Laboratuvar sonuçları, 

Radyoloji görüntü ve raporları, yazılmış reçeteler, anamnez bilgileri, ilgili hekimin 
izniyle görüle bilen hasta için yazılmış notlar ile kendi branşı için olan ve ilerde 
eklenecek tüm iş ve işlemlere ulaşma yetkisi vardır. 
 

3. Hemşireler 
Görev Yaptığı birim ile ilgili tüm yetkilere (Ekleme, Silme, Değiştirme v.b) Sahiptir. 
Otomasyon sistemine girilmesi gereken hasta veya kliniği ile ilgili tüm verileri girer. 
 

4. Klinik Sorumlu Hemşiresi 
Kliniği için gerekli malzemeleri istem yetkisine, kalite dokümanlarını almaya, klinik 
stok hareketlerini takip etmeye ve diğer hemşirelik faaliyetlerini yerine getirmek. 

 
5. Klinik Sekreterleri 

Görev Yaptığı klinikte yatan hastaların tüm bilgilerine ulaşabilir. Hasta dosyasına 
işlenecek tüm verileri otomasyon sistemine ekler. 
 

6. Poliklinik Sekreterleri 
Poliklinikte Doktor ile beraber çalışır, Poliklinik içerisinde hasta mahremiyetini 
sağlamak, sıraların düzenli ilerlemesini sağlamak, sırası gelen hastayı çağırmak ve 
doktorun otomasyon iş ve işlemlerinde yardımcı olmak. 
 

7. Hasta Kayıt 
Kurumumuza tedavi amacıyla gelen hastaların sıra işlemlerini yapar, 
 Hastaların müracaat deski önünde yığılmalarını engeller 
 Sıra ile hataların işlemlerini yapar 
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 Hastanın tanımlayıcı belgesi (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport ve yasalar 
çerçevesinde kimlik olarak kullanılacak her türlü belge) ile aynı kişi olduğunu 
kontrol etmek 

 İletişim bilgilerini hastadan teyid alarak güncelliğini kontrol etmek ve güncellemek, 
 İsminin dış ekranlarda görünmemesini isteyen hastalar için Rumuz(Yasa ve genel 

ahlaka uygun) belirlemek 
 Sıra işlemleri biten hastaları ilgili polikliniklere yönlendirmek 

 
8. Satın alma 

 Hastane ve birimlerin talep ettikleri ihtiyaçların listesini almak 
 Teknik şartnamelere uygun ürünleri araştırmak 
 Fiyat tekliflerini almak 
 Sisteme tekliflerin girilmesi değerlendirilmesi alım sürecini başlatmak 
 Muayene komisyonlarını belirlemek  
 Mal ve hizmet alımlarını usulüne uygun kabulden sonra dosya eksiklerini sisteme 

girerek dosyayı sonlandırmak 
 

9. Faturalama 
 İşlemleri bitmiş hasta dosyalarının tüm faturalandırma işlemlerini yapmak 
 Eksik ya da hatalı dosyaların hatalarını düzenlemek ve takibini yapmak 
 Yatan hasta dosyalarına içeriklerine ulaşmak. 

 
10. Eczane 

Eczane modülünde 
 Ürün tanımlama 
 Ürün girişi  
 Muadil ürün belirlenmesi  
 Hastane ve klinik stoklarının takibini yapmak 
 Gelen istemleri karşılamak 
 Hastanenin ihtiyacı olan İlaç ve sarfları istemini yapmak  
 Teknik şartnamelerini hazırlamak 
 Alım süreçlerini takip etmek   

 
11. Laboratuvar 

 Klinik veya polikliniklerden istemi yapılmış hastalarının kanını almak 
 Alınan kanın kan kabul işlemlerini yapmak 
 Numune kabulünü yapmak  
 İsteme uygun cihazda kanın çalışmasını sağlamak 
 Çıkan sonuçları kontrol etmek  
 Onaylama 
 Laboratuvar ihtiyaçlarının istemlerini yapmak 
  

 
 

12. Radyoloji 
 Numune kabullerini yapmak 
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 Tetkik istemlerinin sıraya koyar 
 Tetkik çekimlerini yapar 
 Raporların onaylanmasını sağlar 

 
 

13. Personel Özlük 
 Kuruma başlayan tüm personellerin özlük işlemlerini takip eder 
 Yıllık izin tanımlar 
 İzinlerin sisteme girilmesini sağlar 
 Personelleri ile ilgili yasal iş ve işlemleri takip eder 
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YAZILIM- DONANIM TEKNİK DESTEK BİRİMİ ÇALIŞMA POLİTİKASI 

 
1.0 Amaç 
Bu politikanın amacı Kurumumuz “Yazılım-Donanım Teknik Destek Birimi Ekibinin” çalışma 
politikasının belirlenmesidir.  Birimin 24 saat kesintisiz hizmet vermesi gerektiği 
düşünüldüğünde birim çalışanlarının etkin kullanılması gerekmektedir.  
 
2.0 Kapsam 
Bu politika Yazılım-Donanım Destek Biriminin çalışma esaslarını kapsamaktadır.  
 
3.0 Sorumlular 

 Bilgi İşlem biriminden Sorumlu Başhekim Yardımcısı 

 İdari Mali İşler Müdürü & Yardımcısı 

 Bilgi İşlem Sorumlusu 

 Yazılım Donanım teknik destek ekip temsilcisi 

 Ağ- Donanım sorumlusu 

 Destek sorumluları 

 MHRS sorumlusu 
 
4.0 Politika  
4.1 Çalışma Saatleri ve İş takibi 

a) Bilişim Firması tarafından önerilen ve kurumun uygun gördüğü elemanlar 
Yazılım-Donanım Teknik Destek Ekibinde bulundurulmalıdır. 

b) Bu birim kesintisiz hizmet verdiği için en az bir aylık olarak nöbet listesi 
hazırlanmalıdır. 

c) Nöbet listeleri o döneme ait ilk nöbet günü itibari ile onaylı bir şekilde Kurum 
santraline teslim edilmelidir.  

d) Nöbetler hazırlanırken haftalık olarak değişmesine özen gösterilmeli, nöbet 
değişimleri bilgi işlem sorumlusunun haberi olmadan yapılmamalıdır.  

e) Nöbetçi personel için Mesai başlama saati 07:00 dir. Nöbete başlamadan 
önce sunucu odası fiziksel olarak kontrol edilir. 

f) Nöbetçi personel sistem başlama saatinden (08:45) en az 15 dakika önce 
Bilgi işlem odasında hazır bulunmalıdır. 

g) Sunucular kontrol edilir. 
h) PACS Sistemi kontrol edilir. 
i) Mesai saatlerinde Yemek saatleri de dahil olmak üzere her an için en az bir 

personel Yazılım-Donanım Teknik Destek odasında bulunmak zorundadır.  
j) Mesai günlerinde nöbetçi eleman saat 17:00 a kadar hastane içerisinde 

bulunmak zorundadır. 
 
4.2 Görev ve Yetkileri 

a) Bu birimdeki iş akışını hastane bilgi işlem sorumlusu düzenler. 
b) Kurumun iş akışının aksamaması için bu ekipte çalışan bütün personel 

birinci derecede Bilgi işlem Sorumlusuna bağlıdırlar. 
c) Bilgi İşlem Ekip Temsilcisi tüm işlemlerde bilgi İşlem sorumlusunun vekilidir. 
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d) Kurumun Yedekleme politikasını icra eder  
e) İnternet erişim yetkileri düzenlenir.(Bağımsız Güvenlik Duvarı var ise)  
f) HBYS kullanıcı yetkileri düzenlenir.  
g) HBYS kullanıcı eğitimleri verilir. 
h) MHRS Tablosunu Takip Eder 
i) Sağlık-Net gönderimleri Kontrol edilir. 
j) Kullanıcı hataları takip edilir ve kullanıcılar bilgilendirilir. 
k) Yazılı veya Sistem üzerinden bildirilen (Arıza Bildirim Sistemi) Günlük 

Kullanıcı hatalarının düzenlenmesi   
l) Laboratuvar cihazlarının (İhale Şartnamesi içerisinde bildirilmiş) 

entegrasyon işlemleri takip edilir. Diğer cihazlar için  Sağlık Bakanlığı Cihaz 
Aktarım Puantaj tablosu içerisinde ki tarifeler doğrultusunda aktarım 
gerçekleştirir. 

m) Donanımsal hataların takip edilmesi-Yazılım yüklenmesi  
 

4.2 Randevu Aktarımı ile ilgili Olağanüstü Durum 
Mesai günleri en geç saat 07:30’ da randevu aktarımları kontrol edilir. 
Randevular herhangi bir sorundan dolayı aktarılamamış ise; 
 

a) Sorun ve sistem gözden geçirilir. Randevu aktarma işlemindeki sorun 
nöbetçi Destek elemanı tarafından giderilir. Sorun nöbetçi elemanının kendi 
imkanları ile giderilemediği durumda hastane Bilişim Firmasının nöbetçi 
personeli ile temasa geçilerek sorunun çözülmesi sağlanır. Sorun saat 
07:45 e kadar çözülemez ise Hastane Bilgi İşlem sorumlusunun onayı 
alınarak (Telefon ile Sözlü onay) sistem durdurulur. 

b) Bu işlemler daha sonra yazıya dökülerek tutanakla Bilgi İşlemden sorumlu  
Üst Yönetime teslim edilir. 

c) Randevu aktarımı ile ilgili sorun 08:00 e kadar çözülemez ise Her 
poliklinikten alınan randevu miktarı kadar kontenjan ayrılır. Bu sayılar da 
tespit edilemiyorsa her poliklinik için ayrılan randevu miktarı kadar kontenjan 
ayrılarak sistem başlatılır. 

d) Alınmış randevular Yazılım-Donanım teknik destek ekibi tarafından sisteme 
tek tek veya toplu olarak kaydedilir. Bunlara ulaşma imkânı yoksa (randevu 
bilgileri herhangi bir fiziksel nedenden dolayı kaybolmuş veya ulaşılamıyor 
ise bu durum poliklinik görevlilerine bildirilir. Randevusuna gelen hastaya 
randevu için ayrılmış kontenjanlardan sıra verilir.  

e) Bu sorunlar Rapor edilerek Acil Durum Politikasına göre hareket edilir.  
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ŞİFRE POLİTİKASI 

1.0 Genel Bakış 
Şifreleme bilgisayar güvenliği için önemli bir özelliktir. Kullanıcı hesapları için ilk güvenlik 
katmanıdır.  Zayıf seçilmiş bir şifre ağ güvenliğini tümüyle riske atabilir. Kurum çalışanları ve 
uzak noktalardan erişenler aşağıda belirtilen kurallar dâhilinde şifreleme yapmakla 
sorumludurlar. 
 
2.0 Amaç 
Bu politikanın amacı güçlü bir şifreleme oluşturulması, oluşturulan şifrenin korunması ve bu 
şifrenin değiştirilme sıklığı hakkında standart oluşturmaktır. 
 
3.0 Kapsam 
Bu politika, Kurum ağına erişen ve kullanıcı hesabı olan bütün kullanıcıları kapsamaktadır. 
              
4.0 Politika 
4.1 Genel 

a) Bütün sistem seviyeli şifreler (örnek, root, administrator, enable, vs) en az üç ayda 
bir değiştirilmelidir. 

b) Bütün kullanıcı seviyeli şifreler (örnek, e-posta, web, masaüstü bilgisayar vs.) en 
az altı ayda bir değiştirilmelidir. 

c) Sistem yöneticisi her sistem için farklı şifreler kullanmalıdır. 
d) Belirlenecek Şifreler Sağlık Bakanlığı Bilgi Güvenliği Politikası Klavuzuna Uygun 

Olmalıdır. 
e) Şifreler e-posta iletilerine veya herhangi bir elektronik forma eklenmemelidir. 
f) Kullanıcı, şifresini başkası ile paylaşmaması, kağıtlara yada elektronik ortamlara 

yazmaması konusunda eğitilmelidir. 
g) Şifrelerin ilgili kişiye gönderilmesi “kişiye özel” olarak yapılmalıdır. 

 
Bütün kullanıcı ve sistem seviyeli şifrelemeler aşağıdaki ana noktalara uymalıdır. 
 
4.2  Ana Noktalar 
A. Genel Şifre Oluşturma Kuralları 
Şifreler değişik amaçlar için kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları:  Kullanıcı şifreleri, web 
erişim şifreleri, e-posta erişim şifreleri, ekran koruma şifreleri, yönlendirici erişim şifreleri vs.).  
Bütün kullanıcılar güçlü bir şifre seçimi hakkında özen göstermelidir. Kullanılacak Şifreler 
-En az 8 Karakterden oluşmalıdır. 
Harflerin yanısıra,rakam ve “?,@,!,#,%,+,-,*,_,”gibi özel karakterler içermelidir. 
-Büyük ve küçük harfler beraber kullanılmalıdır. 
- Şifre Değişim aşamasında son 3 şifrenin kullanılmamasına özen gösterilmelidir. 
- Aynı karakterlerin peş peşe veya sıralı karakterler kullanılmamalıdır.(aaa,111,xxx,123,abc) 
- kişisel bilgiler veya klavye kombinasyonları ile basitçe üretilebilecek karakter dizileri şifre 
olarak kullanılmamalıdır.(qwe,asd,zxc,asdf,qwertyuı,12345678) 
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B. Şifre Koruma Standartları 
 
Kurum bünyesinde kullanılan şifreleri kurum dışında herhangi bir şekilde kullanmayınız. 
(örnek, internet erişim şifreleri, bankacılık işlemlerinde veya diğer yerlerde). Değişik sistemler 
için farklı şifreleme kullanın.   
 

a) Aşağıdakiler yapılmayacakların listesidir: 

 Herhangi bir kişiye telefonda şifre vermek. 

 e-posta mesajlarında şifre belirtmek. 

 Üst yöneticinize şifreleri söylemek. 

 Başkaları önünde şifreler hakkında konuşmak. 

 Aile isimlerini şifre olarak kullanmak. 

 Herhangi form üzerinde şifre belirtmek. 

 Şifreleri aile bireyleri ile paylaşmak. 

 Şifreleri işten uzakta olduğunuz zamanlarda iş arkadaşlarınıza bildirmek. 
 

a) Parola gizli bilgi olarak muhafaza edillir. Kişeye özeldir ve her ne suretle olursa olsun 
başkaları ile paylaşılmamalıdır. Herhangi bir kimse şifre isteğinde bulunur ise bu 
doküman referans gösterilerek talep red edilmelidir. 

 
b) Uygulamalardaki  “şifre hatırlama”  özelliklerini seçmeyiniz. (örnek, Outlook, Internet 

Explorer vs.) 
 

c) Şifreler an az altı ayda bir değiştirilmelidir (sistemlerin şifreleri ise en az üç ayda bir 
değiştirilmelidir). Tavsiye edilen aralık ise 3 ayda birdir. 

 
d) Şifre kırma ve tahmin etme operasyonları belli aralıklar ile yapılabilir. Güvenlik taraması 

sonucunda şifreler tahmin edilirse veya kırılırsa kullanıcıya şifresini değiştirmesi talep 
edilecektir. 
 

e) 60 Gün süre ile kullanılmayan şifrelere bağlı kullanıcılar otomatik pasif konuma alınır. 
Kaynak :Bilgi Güvenliği Politika klavuzu S:66 – M6.2.8 
 
 
C.  Uzaktan Erişen Kullanıcılar için Şifre Kullanımı 
 
Kurumun bilgisayar ağına uzaktan erişim tek yönlü şifreleme algoritması ile yapılacaktır. 
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BİLGİ SİSTEMLERİNİN GENEL KULLANIMI 

 
1.0 Genel Bakış 

Kurumun amacı herhangi bir kimse üzerinde kısıtlayıcı politikalar üretmek değil, aksine 
açıklık, güven ve bütünlüğe yönelik kültürü yerleştirmektir. Kurum, bilerek veya bilmeyerek 
yapılan yasadışı veya zararlı eylemlerine karşı çalışanların ve kurumun haklarını korumaya 
adamıştır.  Bilişim ile alakalı sistemler (bilgisayar, yazılım, işletim sistemleri, kayıt cihazları, 
e-mail, www, ftp vs) Kurumun sahip olduğu değerlerdir.  Bu sistemler kamuya hizmet için 
kullanılmalıdır. Güçlü bir güvenlik bütün çalışanların içerisine dâhil olduğu takım çalışmasıyla 
oluşturulabilir. Bütün bilgisayar kullanıcıları günlük aktivitelerini yerine getirebilmesi için bu 
kuralları iyi bilmeli ve uygulamanın sorumluluğunu taşımalıdır.  
 
2.0 Amaç 

Bu politikanın amacı kurum bünyesindeki bilişim cihazlarının uygun kullanımı hakkında 
taslak oluşturmaktır. Uygunsuz kullanım Kurumu virüs saldırılarına, ağ sistemlerinin 
çökmesine, hizmetlerin aksamasına sebep olabilir ve bunlar yasal yaptırımlara dönüşebilir. 
        
3.0 Kapsam 

Bu politika kurumun bütün çalışanları, sözleşmelileri ve Kurum adı altında çalışan 
bütün kişiler için geçerlidir. Aynı zamanda kurumun sahip olduğu ve kiraladığı bütün cihazlar 
içinde geçerlidir. 
              
4.0 Politika 
4.1 Genel Kullanım ve Sahip Olma  

a) Kullanıcılar şunun farkında olmalıdırlar; kurumun güvenlik sistemleri kişilere makul 
seviyede mahremiyet sağlasa da Kurumun bünyesinde oluşturulan tüm veriler 
Kurumunun mülkiyetindedir.  

b) Çalışanlar bilgi sistemlerinden kendi kişisel kullanımı için makul seviyede 
yararlanabilirler. Bu kullanımda kurumun koyduğu genel güvenlik politikaları 
geçerlidir. 

c) Kullanıcı herhangi bir bilginin çok kritik olduğunu düşünüyorsa o bilgi şifrelenmelidir. 
d) Kurum, bu politika çerçevesinde ağları ve sistemleri periyodik olarak denetleme 

hakkına sahiptir. 
e) Yirmibeş kullanıcıdan daha fazla kullanıcıya sahip bir kurum olduğumuz için domain 

yapısı oluşturulmuştur. Bu durumda bütün bilgisayarlar mutlaka domaine  login 
olmalıdır. Domain’e bağlı olmayan bilgisayarlar yerel ağdan çıkarılmalı, yerel ağdaki 
cihazlar ile bu tür cihazlar arasında bilgi alışverişi yapılmamalıdır. 

f) Bilgisayarlarda oyun ve eğlence amaçlı programlar çalıştırılmamalı/ 
kopyalanmamalıdır. 

g) Bilgisayarlar üzerinden resmi belgeler, programlar ve eğitim belgeleri  haricinde 
dosya alışverişinde bulunulmamalıdır. 

h) Kurumda Bilgi İşlem biriminin bilgisi olmadan Kurumumuz Ağ sisteminde  (web 
hosting servisi, e-posta servisi vb.) sunucu nitelikli bilgisayar bulundurulmamalıdır. 
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i) Birimlerde sorumlu bilgi işlem personeli ve ilgili teknik personel bilgisi dışında 
bilgisayarlar üzerindeki ağ ayarları, kullanıcı tanımları ,kaynak profilleri v.b. üzerinde 
mevcut yapılan düzenlemelerin hiçbir surette değiştirilmemelidir. 

j) Bilgisayarlara herhangi bir şekilde lisanssız program yüklenmemelidir. 
k) Gerekmedikçe bilgisayarlar paylaşıma açılmamalıdır, kaynakların paylaşıma 

açılması halinde de mutlaka şifre kullanma kurallarına göre hareket edilmelidir. 
 
4.2  Güvenlik ve Kişiye Ait Bilgiler  

a) Bilgi sistemlerinde bulunan kritik bilgilere yetkisiz kişilerin erişimini engellemek için 
gerekli erişim hakları tanımlanmalıdır. 

b) Şifreleri güvenli bir şekilde tutun ve hesabınızı başka kimselerle paylaşmayın. 
Sistem seviyeli şifreler üç ayda bir kullanıcı seviyeli şifreler ise an az altı ayda bir 
değiştirilmelidir. 

c) Laptop bilgisayarlar güvenlik açıklarına karşı daha dikkatle korunmalıdır.  Bios ve 
İşletim sistemi şifreleri aktif hale getirilmelidir. Sadece gerekli olan bilgiler bu 
cihazlar üzerinde saklanmalıdır. 

d) Laptop bilgisayarın çalınması/kaybolması durumunda, durum fark edildiğinde  en 
kısa zamanda Yazılım-Donanım destek birimine haber verilmelidir. 

e) Kurumumuz ağına bağlı bütün bilgisayarlar düzenli olarak güncel anti-virus yazılımı 
ile taranmalıdır. 

f) Çalışanlar bilinmeyen kimselerden gelen dosyaları açarken çok dikkatli olmalıdırlar. 
Çünkü bu mailler virus, e-mail bombaları ve Truva atı gibi zararlı kodları içerebilirler. 

g) Bütün kullanıcılar ağın kaynaklarının verimli kullanımı konusunda dikkatli 
olmalıdırlar. E-posta ile gönderilen büyük dosyaların sadece ilgili kullanıcılara 
gönderildiğinden emin olun ve gerekirse dosyaları sıkıştırın. Video streaming izin 
verilmemektedir. 

h) Bütün kullanıcılar kendi bilgisayar sisteminin güvenliğinden sorumludur. Bu 
bilgisayarlardan kaynaklanabilecek kurum veya kişiye yönelik saldırılardan (örnek, 
elektronik bankacılık vs.) sistemin  kullanıcısı sorumludur. 

i) Bilgi işlem biriminde Bilgi İşlem sorumlusu tarafından yetkilendirilmiş kişiler sistemin 
hızlı bir şekilde idamesini sağlamak için Local uzak masaüstü bağlantısı kurabilirler.  

j) Local ağda uzak bağlantı sağlamak için bilgisayarlarınıza kurulmuş olan programları 
sisteminizden kaldırmayınız. 

k) Zorunlu olmadıkça internet bankacılık sistemini kullanılmaması önerilir. Zorunlu 
olduğunuz durumlarda ise çok kısa sürede işlemlerinizi sonlandırıp güvenli çıkış 
yapanız.  

l) Sistemde oluşabilecek Donanımsal veya Yazılımsal hataların analizlerinin 
yapılabilmesi için mutlaka  Arıza Takip Sistemi üzerinden bildirim yapılması gerekir. 
 

 
4.3. Uygunsuz Kullanım  

Genel olarak aşağıdaki eylemler yasaklanmıştır. Sistem yöneticileri bu kapsamın 
dışında olabilir (örnek, sistem yöneticisi  sisteme zarar vermeye çalışan bir makinenin ağ  
bağlantısını kesebilir).  
Herhangi bir kullanıcı Kurumun kaynaklarını kullanarak hiçbir şart altında herhangi bir 
yasadışı bir aktivitede bulunamaz. 
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Sistem ve Ağ Aktiviteleri  
Aşağıdaki aktiviteler hiçbir istisna olmadan kesinlikle yasaklanmıştır.   
 

a) Herhangi bir kişi veya kurumun bilgilerini izinsiz kopyalama, ticari sır, patent veya 
diğer şirket bilgileri, yazılım lisanları vs haklarını çiğnemek. 

b) Kitapların izinsiz kopyalanması, magazinlerdeki fotoğrafların dijital formata 
dönüştürülmesi, lisan gerektiren yazılımların kopyalanması. 

c) Zararlı programların (örnek, virus, solucan, truva atı, e-mail bombaları vs) ağa veya 
sunuculara bulaştırılması. 

d) Kendi hesabınızın şifresini başkalarına vermek veya kendi hesabınızı kullandırmak. 
Bu, evden çalışırken aile bireylerini de kapsar. 

e) Kurumun bilgisayarlarını kullanarak taciz veya yasadışı olaylara karışmak. 
f) Ağ güvenliğini etkilemek (örnek, bir kişinin yetkili olmadığı halde sunuculara erişmek 

istemesi) veya ağ haberleşmesini bozmak (paket sniffing, paket spoofing, denial of 
service vs. ).   

g) Port veya ağ taraması yapmak.  
h) Kullanıcı kimlik tanıma yöntemlerinden kaçmak. 
i) Program/script/ komut kullanarak kullanıcının bağlantısını etkilemek. 
j) Kurum bilgilerini kurum dışından üçüncü şahıslara iletmek. 
k) Cihaz, yazılım ve verinin izinsiz olarak kurum dışına çıkarılması,  
l) Kurumun politikaları olarak belirlediği programlar dışında kaynağı belirsiz olan 

programları (Dergi CD’leri veya internetten indirilen programlar vs) kurmak ve 
kullanmak yasaktır. 

 
E-mail ve Haberleşme Aktiviteleri  
 

a) Kurum dışından e-posta sistemini güvenliğinden emin olunmayan bir bilgisayardan 
kullanmak. 

b) İstenilmeyen e-posta mesajlarının iletilmesi.  Bunlar karşı tarafın özellikle istemediği 
reklam mesajlarını içeren mailler (spam mail) olabilir. 

c) E-posta veya telefon vasıtası ile taciz etmek. 
d) E-posta başlık bilgilerini yetkisiz kullanmak veya değiştirmek. 
e) Zincir e-postaları oluşturmak veya iletmek. 
f) İş ile alakalı olmayan mesajları birçok  haber gruplarına iletmek. 
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BİLGİ GÜVENLİĞİ SÜREÇLERİ 

 

SUNUCU GÜVENLİĞİ 

 
1.0 Amaç 
Bu politikanın amacı Kurumun sahip olduğu sunucularının temel güvenlik konfigürasyonları 
için standartları belirlemektir.  
 
1.0 Kapsam 
Bu politika Kurumun sahip olduğu bütün dâhili sunucular için geçerlidir.  
 
2.0 Politika 

2.1 Sahip Olma ve Sorumluluklar 
Kurum bünyesindeki bütün dahili sunucuların yönetiminden yetkilendirilmiş sistem yöneticileri 
sorumludur. Sunucu konfigürasyonları sadece bu gruptaki kişiler tarafından yapılacaktır.   

o Kurumun sahip olduğu bütün sunucular Server Odasında bulunur ve bu odanın 
sorumlusu Kurumun Bilgi İşlem sorumlusudur.(özel Yedekleme ve Kurtarma 
Senaryosu için alınmış sunucular hariç) 

o Sistem odası envanteri hazırlanmalıdır. Bu evanter de 
o Sunucu Sayısı.  
o Ana görevi ve üzerinde çalışan uygulamalar. 
o İşletim Sistemi versiyonları ve yamalar. 

Bütün bilgiler tek bir merkezde güncel olarak tutulmalıdır. 
                      

2.2 Genel Konfigurasyon Kuralları 
a) İşletim sistemi konfigurasyonları Kurumun Bilgi İşlem Biriminin talimatlarına göre 

yapılacaktır. 
b) Kullanılmayan servisler ve uygulamalar kapatılmalıdır. 
c) Servislere erişimler loglanacak ve erişim kontrol metotlarıyla koruma sağlanacaktır. 
d) Sunucu üzerinde çalışan işletim sistemlerinin, hizmet sunucu yazılımlarının ve anti-

virüs vb. koruma amaçlı yazılımların sürekli güncellenmesi sağlanmalıdır. Mümkünse, 
yama ve anti virüs güncellemeleri otomatik olarak yazılımlar tarafından yapılmalı, 
ancak değişiklik yönetimi kuralları çerçevesinde bir onay ve test mekanizmasından 
geçirildikten sonra uygulanmalıdır. 

e) Sunucular fiziksel olarak korunmuş sistem odalarında bulunmalıdırlar.  
 
3.3. Gözlemleme 

a)   Kritik sistemlerde oluşan bütün güvenlikle ilgili olaylar loglanmalıdır ve aşağıdaki 
şekilde saklanmalıdır. 

o Bütün güvenlikle ilgili loglara online olarak minimum 90 gün süreyle 
erişilebilmelidir. 

o Günlük tape backupları en az 1 ay saklanmalıdır. 
o Logların haftalık tape backupı en az 1 ay tutulmalıdır. 
o Aylık full backuplar en az 1 (bir) yıl tutulmalıdır. 
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b) Güvenlikle ilgili loglar sorumlu kişi tarafından değerlendirilecek ve gerekli tedbirleri 

alacaktır. Güvenlikli ilgili olaylar aşağıdaki gibi olabilir fakat bunlarla sınırlı değildir. 
o Port tarama atakları. 
o Yetkisiz kişilerin ayrıcalıklı hesaplara erişmeye çalışması. 
o Sunucuda meydana gelen mevcut uygulama ile alakalı olmayan anormal 

olaylar. 
 
3.4 Uygunluk 

b) Denetimler yetkili organizasyonlar tarafından Kurum bünyesinde belli aralıklarda 
yapılmalıdır. 

c) Denetimler Bilgi İşlem grubu tarafından yönetilecektir. 
d) Denetimler Kurumun işleyişine zarar vermemesi için maksimum gayret gösterilecektir. 

 
3.5 İşletim 

a) Sunucular elektrik ve ağ altyapısı ile sıcaklık ve nem değerleri düzenlenmiş ortamlarda 
işletilmelidir. 

b) Sunucuların yazılım ve donanım bakımları üretici tarafından belirlenmiş aralıklarla, 
yetkili uzmanlar tarafından yapılmalıdır. 

c) Sistem odalarına yetkisiz girişler engellenmelidir. Sistem odalarına giriş ve çıkışlar 
erişim kontrollü olmalı ve bilgisayar sistemine kayıt edilmelidir. 
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VERİTABANI GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 

 
1.0 Amaç 
Kurumun veritabanı sistemlerinin kesintisiz ve güvenli şekilde işletilmesine yönelik 
standartları tanımlar. 
Kritik verilere her türlü erişim işlemleri (okuma, değiştirme, silme, ekleme)  loglanmalıdır. Log 
kayıtlarına idarenin izni olmadan kesinlikle hiçbir şekilde erişim yapılamamalıdır. DVD veya 
CD ortamlarında tutulan log kayıtları en az 5 (beş) yıl süre ile güvenli ortamlarda 
saklanmalıdır. Veritabanı sunucularının güvenliği hakkında daha detaylı bilgi ve uyulması 
gereken kurallar aşağıda belirtilmiştir.  
 
 
2.0 Kapsam 
Tüm veritabanı sistemleri bu politikaların kapsamı altında yer alır.         
 
3.0 Politika 
 

a) Veritabanı sistemleri envanteri ve bu envanterden sorumlu personel tanımlanmalı ve 
dokümante edilmelidir. 

b) Veritabanı sistem logları tutulmalı ve gerektiğinde idare tarafından izlenmelidir. 
c) Veritabanı yedeklemesi Kurumun Yedekleme Politikasında belirtildiği gibidir. 
d) Yedekleme planları dokümante edilmelidir. 
e) Hatadan arındırma,  bilgileri yedekten dönme kuralları “Acil Durum Yönetimi” 

politikalarına uygun olarak oluşturulmalı ve dokümante edilmelidir. 
f) Bilgilerin saklandığı sistemler fiziksel güvenliği sağlanmış sistem odalarında 

tutulmalıdır. 
g) Veritabanı sistemlerinde oluşacak problemlere yönelik bakım, onarım çalışmalarında 

Yazılım-Donanım teknik destek ekibinden Donanımdan sorumlu personel 
bilgilendirilmelidir. 

h) Bilgi saklama medyaları kurum içinde Sunucu Odasının bulunduğu bloktan başka bir 
blokta tutulmalıdır. 

i) İşletme sırasında ortaya çıkan beklenmedik durum ve teknik problemlerde destek için 
Hastane Bilişim Firmasından Veritabanı sorumlusu ile temasa geçilecektir. 

j) Veritabanı sunucusuna sadece ssh, rdp, ssl ve veritabanının orijinal yönetim 
yazılımına açık olmalı bunun dışında ftp, telnet vb. gibi açık metin (clear text) şifreli 
bağlantılara kapalı olmalıdır.  Ancak ftp, telnet vb. clear text bağlantılar veri tabanı  
sunucusundan dışarıya yapılabilir. 

k) Application serverlardan veritabanına rlogin vb. şekilde erişememelidir. 
l) Veritabanı sunucularına erişim şifreleri kapalı bir zarfta imzalı olarak kurumun 

kasasında saklanmalı ve gereksiz yere açılmamalıdır. Zarfın açılması durumunda 
firma yetkilileri de bilgilendirilmelidir. 

m)  Clientlerden gelen kullanıcılar bir tabloda saklanmalı bu tablodaki kullanıcı adı ve 
şifreleri şifrelenmiş olmadır.  

n) Veritabanı sunucusuna ancak zorunlu hallerde root veya admin olarak bağlanılmalı. 
Root veya admin şifresi tanımlanmış kişi/kişilerde olmalıdır.  
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o) Bağlanacak kişilerin kendi adına kullanıcı adı verilecek yetkilendirme yapılacaktır. 
p) Bütün kullanıcıların yaptıkları işlemler loglanmalıdır.  
q) Veritabanı yöneticiliği yetkisi sadece bir kullanıcıda olmalıdır.  
r) Veritabanında bulunan farklı Schemaların kendi yetkili kullanıcısı dışındaki diğer 

kullanıcıların erişmesi engellenmelidir. 
s) Veritabanı sunucularına internet üzerinden erişimlerde VPN gibi güvenli bağlantılar 

tesis edilmelidir. 
t) Veritabanı sunucularına ancak yetkili kullanıcılar erişmelidir. 
u) Veritabanı sunucularına kod geliştiren kullanıcı dışında hiçbir kullanıcı bağlanıp sorgu 

yapamamalıdır. İstekler arayüzden sağlanmalıdır.(örnek; Kullanıcılar tablolardan 
select yapamamalılar) 

v)  Veritabanı sunucularına giden veri trafiği mümkünse şifrelenmelidir. (Ağ trafiğini 
dinleyen casus yazılımlar verilere ulaşamaması için) 

 
 

Veritabanında yapılacak değişikleri veritabanına yetkili kullanıcılar belirlenip sadece 
onların yapması sağlanmalıdır. 

 
w) Bütün şifreler düzenli aralıklarla değiştirilmelidir.  
x) Veritabanı sunucuları için yukarıda bahsedilen ve uygulanabilen güvenlik kuralları 

uygulama sunucuları içinde geçerlidir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kahta Devlet Hastanesi 

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 

Doküman Kodu 
BY.PR.01 

Yayın Tarihi 
30.06.2016 

Revizyon Tarihi 
15.11.2019 

Revizyon No 
1 

Sayfa 
25/51 

 

 
    

   

BİLGİ SİSTEMLERİ YEDEKLEME POLİTİKASI 

 
1.0 Amaç 

Bilgi sistemlerinde oluşabilecek hatalar karşısında sistemlerin kesinti sürelerini ve 
olası bilgi kayıplarını en az düzeye indirmek için, sistemler üzerindeki konfigurasyon, sistem 
bilgilerinin ve kurumsal verilerin düzenli olarak yedeklenmesi gerekir.  Bu politika yedekleme 
kurallarını tanımlamaktadır. 
 
2.0 Kapsam 

Tüm kritik bilgi sistemleri ve bu sistemlerin işletilmesinden sorumlu personel bu 
politikanın kapsamında yer almaktadır.         
 
3.0 Politika 

a) Bilgi sistemlerinde oluşabilecek hatalar karşısında; sistemlerin kesinti sürelerini ve 
olası bilgi kayıplarını en aza indirmek için, sistemler üzerindeki konfigurasyon, sistem 
bilgilerinin ve kurumsal verilerin düzenli olarak yedeklenmesi gerekmektedir.  

b) Verinin operasyonel ortamda online olarak aynı disk sisteminde farklı disk 
volümlerinde ve offline olarak Manyetik kartuş, DVD, Harici Disk veya CD ortamında 
yedekleri alınmalıdır.  

c) Taşınabilir ortamlar (Manyetik kartuş, DVD, Harici Disk veya CD) fiziksel olarak 
Sunucu odalarından faklı bir oda da mümkünse farklı blok veya binada güvenli bir 
şekilde saklanmalıdır. Veriler offline ortamlarda  saklanmalıdır.  

d) Yedekleri alınan işletim sistemlerinin versionları, o günün tarihi yedek alınan DVD veya 
CD üzerine yazılmalıdır,Harici Disk içinde Dosya adı Data Adı ve Yedeklemenin 
alındığı tarih saat şeklinde olmalıdır. 

e) Yedekleme konusu  bilgi güvenliği süreçleri içinde çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu 
konuyla ilgili sorumluluklar tanımlanmalı ve atamalar yapılmalıdır. 

f) Yedekleri alınacak sistem, dosya ve veriler dikkatle belirlenmeli ve yedeği alınacak 
sistemleri belirleyen bir yedekleme listesi oluşturulmalıdır. 

g) Yedek ünite üzerinde gereksiz yer tutmamak üzere, kritiklik düzeyi düşük olan veya 
sürekli büyüyen izleme dosyaları yedekleme listesine dahil edilmemelidir.  

h) Yedeklenecek bilgiler değişiklik gösterebileceğinden yedekleme listesi periyodik 
olarak gözden geçirilmeli ve güncellenmelidir. 

i) Yeni sistem ve uygulamalar devreye alındığında, yedekleme listeleri güncellenmelidir. 
j) Yedekleme işlemi için yeterli sayı ve kapasitede yedek üniteler seçilmeli ve temin 

edilmelidir. Yedekleme kapasitesi artış gereksinimi periyodik olarak gözden 
geçirilmelidir. 

k) Yedekleme ortamlarının düzenli periyodlarda test edilmesi ve acil durumlarda 
kullanılması gerektiğinde güvenilir olması sağlanmalıdır. 

l) Geri yükleme prosedürlerinin düzenli olarak kontrol ve test edilerek etkinliklerinin 
doğrulanması ve operasyonel prosedürlerin öngördüğü süreler dâhilinde 
tamamlanabileceğinden emin olunması gerekir. 

m) Yedek ünitelerin saklanacağı ortamların fiziksel uygunluğu ve güvenliği sağlanmalıdır. 
n) Yedekleme Standardı ile doğru ve eksiksiz yedek kayıt kopyalarının bir felaket anında 

etkilenmeyecek bir ortamda bulundurulması gerekmektedir. 
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o) Yedeklemeler günde en az 3 defa sistemin yoğun olmadığı saatlerde yapılmalıdır. 
p) Veri Yedekleme Standardı; yedekleme sıklığı, kapsamı, gün içinde ne zaman 

yapılacağı, ne koşullarda ve hangi aşamalarla yedeklerin yükleneceği ve yükleme 
sırasında sorunlar çıkarsa nasıl geri dönüleceği, yedekleme ortamlarının ne şekilde 
işaretleneceği, yedekleme testlerinin ne şekilde yapılacağı ve bunun gibi konulara 
açıklık getirecek şekilde hazırlanmalı ve işlerliği periyodik olarak gözden geçirilmelidir. 
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KİŞİSEL SAĞLIK KAYITLARININ GÜVENLİĞİ 

 
1.0 Amaç 

Bu politikanın amacı Kurumun hasta sağlık bilgisinin mahremiyeti hususunda uyulması 
gereken kuralları tanımlamaktır. Hasta kaydı bilgisi kapsamına, hasta ile ilgili sözlü bilgi, yazılı 
bilgi, tıbbı müdahaleler, ön tanı, teşhisler, görüntüleme filmleri ve faturalama gibi konular 
girmektedir.  
2.0 Kapsam 
Bu politika kurumun bütün çalışanlarını kapsamaktadır.   
 
3.0 Politika  
3.1 Genel Kurallar  

Bütün kişisel ve kurumsal bilgilerin (klinik, idari, mali vb.) güvenliğinin sağlanması için 
aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmelidir. 
a) Veri güvenliği konusunda üç temel prensibin göz önüne alınması gerekmektedir. 

Bunlar; veri gizliliğinin, değiştirilmediğinin (bütünlüğünün)  ve erişilebilirliğinin 
sağlanmasıdır.  

b) Kurumda kimin hangi yetkilerle hangi verilere ulaşacağı çok iyi tanımlanmalıdır. Rol 
bazlı yetkilendirme yapılmalıdır ve yetkisiz kişilerin hastanın sağlık kayıtlarına erişmesi 
mümkün olmamalıdır.  

c) Sağlık kayıt bilgileri hastaya aittir. Yetkilendirilmiş çalışanlar (hastanın tedavisinden 
sorumlu sağlık personeli) ancak kendisine kayıtlı olan hastaların sağlık kayıtlarına 
erişebilmelidirler. Hastanın yazılı onayı ile diğer sağlık çalışanları da bu veriye 
erişebilirler. 

d) Hasta taburcu olmuş ise hiçbir kurum çalışanı hastanın sağlık kayıtları üzerinde 
ekleme ve güncelleme yapamaz  

e) İlgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla hiçbir hasta kaydı, elektronik veya kâğıt 
ortamında üçüncü kişi ve kurumlara verilmemelidir.”   

f) Hastanın rızası olmadan hiçbir çalışan yazılı veya sözlü olarak hasta sağlık bilgilerini 
hastanın yakınları dışında üçüncü şahıslara ve kurumlara iletemez. Kanunlar ile 
belirlenmiş Kişisel verilerin korunması ilgili maddeler ile çelişen durumlarda kanun 
hükümleri geçerlidir. 

g) Hastanın kendisi yazılı müracaat ederse istediği dosyasının çıktısı kendisine verilir. 
Ancak hasta yakının müracaat etmesi durumunda hasta yakının kimliği ile beraber 
dilekçe yazması gerekmektedir.  

h) Hasta sağlık bilgileri ticari amaçlı olarak da üçüncü şahıslara ve kurumlara iletilemez. 
Hastanın kullandığı ilaçlar, diyet programları vs. buna dahildir. 

i) Hastanın dosyasının izlenmemesi için gerekli tedbirler alınmalıdır. (Hasta dosyalarının 
gelişigüzel ortada bırakılmaması, bilgisayar ekranının başkalarınca okunabilecek 
şekilde bırakılmaması gibi) 

j) Telefonda konuşurken hastanın mahrem bilgilerin üçüncü şahısların eline 
geçmemesine azami özen göstermelidir. 

k) Bütün hasta sağlık kayıtları (online bilgi veya yedek medya) fiziksel olarak korunmuş 
mekanlarda saklanmalıdır. 
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l) Elektronik sağlık kayıtlarına internet ortamından erişim, ancak yetkilendirilmiş 
kullanıcılara  

m) Hasta sağlık bilgileri bilginin üretildiği kurum tarafından veya Sağlık Bakanlığımızın 
Bilgi Yönetim sistemleri tarafından araştırma, istatistik ve Karar Destek Sistemleri için 
kullanılabilir.  

n) Sağlık kayıt dosyalarının saklandığı kağıt veya elektronik medyalar (kartuş,CD,DVD, 
Flash disk, HDD, vb.) güvenli bir ortamda saklanmalıdır. 

o) Kurum, kritik bilgiye erişim hakkı olan çalışanlar ve firmalar ile gizlilik anlaşması 
imzalamalıdır. 

p) Yetkiler, “görevler ayrımı” ve  “en az ayrıcalık’ esaslı olmalıdır. “Görevler ayrımı”, 
rollerin ve sorumlulukların paylaştırılması ile ilgilidir ve bu paylaşım sayesinde kritik bir 
sürecin tek kişi tarafından kırılma olasılığını azaltılır. “En az ayrıcalık” ise kullanıcıların 
gereğinden fazla yetkiyle donatılmamaları ve sorumlu oldukları işleri yapabilmeleri için 
yeterli olan asgari erişim yetkisine sahip olmaları demektir. 

q) Sağlık kayıt dosyalarına erişecek kurum çalışanları belirlenmiş olmalıdır. Bu çalışanlar 
dosyaların güvenliğinden ve her türlü hareketinden sorumlu olmalıdır. 
 

3.2 Sistem Güvenliği  
a) Sağlık kurumları bünyesinde hasta tanımlayıcı olarak TC Kimlik numarası baz 

alınacaktır. Hastanın sağlık bilgisine erişimde özel olarak atanan protokol numarası 
veya hasta kodu kullanılabilir. 

b) Bilgi sistemlerinde güvenlik veriye erişim bazında olacaktır. Bunun için bu sistemin 
özellikle yazılım ve veri tabanı erişim katmanlarında özel uygulamalar oluşturulacaktır. 
Veriye erişecek kişiler aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır. 

o Hasta kendi verisine online olarak kurum tarafından kendisine verilen sadece 
ilgili vakayla ilişkili pin numarası ve şifre ile internetten erişebilir.   

c) Sistem yöneticilerine de bir güvenlik katmanı konulacaktır. Bunun için veritabanı 
yazılımının gelişmiş güvenlik yönetimi özellikleri kullanılacaktır.  

d) Gerektiğinde saat ve/veya gün bazında belirlenen bir sure için bazı kullanıcı ve istemci 
makinelerin sisteme oturum açmalarına kısıtlama getirilebilmelidir.  

e) Eğer hasta, herhangi bir sağlık çalışanının elektronik sağlık kayıtlarına erişmesini 
istemiyorsa, sağlık çalışanı ilgili dosyayı okuma hakkına kavuşamamalıdır. Fakat 
sağlık çalışanı muayene sonuçlarını hastanın veri tabanına aktarabilmelidir. Bu diğer 
doktorlar tarafından yazılan kayıtlara erişilmemesi için kullanılan metottur.  

f) Kullanıcı aktiviteleri (yapılan tüm işlemler ve erişimler) izlenebilmelidir. Veri tabanı 
üzerinde yapılan şüpheli işler denetlenebilmelidir. Sistemin hem etkin bir şekilde 
yönetilmesi, hem de yetkisiz erişimlerin engellenmesi ve izlenmesi anlamında gelişmiş 
bir kontrol mekanizması olmalıdır. Sistem, hangi kullanıcının sistemin hangi kısmına 
ne zaman ve nereden eriştiğine dair (zaman damgası-date stamp, işlem, kullanılan 
istemci bilgisayar tanımı gibi bilgileri de içeren) kayıt tutmalıdır.  

g) Firma, CD, kartuş, kağıt vb. ortamında Kuruma ilettiği bilgileri tutanakla teslim 
edecektir. 

Kurum içerisinde veya Kurum ile başka ağlar arasındaki tüm haberleşme şifreli yapılmalıdır.  
      I)   İletişim için mümkünse VPN teknolojisini kullanmalıdır. 
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İNTERNET ERİŞİM VE KULLANIM POLİTİKASI 

 
1.0 Amaç 
Kahta Devlet Hastanesinin güvenli internet erişimi için sahip olması gereken standartları 
belirlemektir. İnternet’in uygun olmayan kullanımı, Kurumun yasal yükümlülükleri, 
kapasite kullanımı ve kurumsal imajı açısından istenmeyen sonuçlara neden olabilir. 
Bilerek ya da bilmeden bu türden olumsuzluklara neden olunmaması ve Internet’in 
kurallarına, etiğe ve yasalara uygun kullanımının sağlanmasını amaçlamaktadır. 
         
2.0 Kapsam 
Bu politika Kahta Devlet hastanesinde görevli bütün kullanıcılarını kapsamaktadır. 
 
 3.0 Politika 
Bütün kullanıcılar ve  Bilgi İşlem yöneticileri aşağıdaki internet erişim ve kullanım 
yönteminden dışarıya çıkmamalıdır. 
 

a) Kurumun bilgisayar ağı erişim ve içerik denetimi yapan bir firewall üzerinden internete 
çıkacaktır.  

b) Kurumun ihtiyacı doğrultusunda içerik filtreleme sistemleri kullanılmaktadır. 
İstenilmeyen siteler (pornografik, oyun, kumar, şiddet içeren vs) sorgusuz sualsiz 
bütün kullanıcılar için yasaklanmıştır. 

c) Anti-virus gateway sistemleri kullanılmalıdır. İnternete giden veya gelen bütün trafik 
(smtp, pop3, ayrıca mümkünse http ve ftp vs) viruslere karşı taranmalıdır. 

d) Sadece Yetkilendirilmiş Sistem Yöneticileri internete çıkarken ftp,telnet, ping gibi 
servisleri kullanma hakkına sahiptirler. 

a) Hiçbir kullanıcı peer-to-peer bağlantı yoluyla internetteki servisleri kullanamayacaktır. 
(Örnek; KaZaA, iMesh, eDonkey2000, Gnutella, Napster, Aimster, Madster, 
FastTrack, Audiogalaxy, MFTP, eMule, Overnet, NeoModus, Direct Connect, 
Acquisition, BearShare, Gnucleus, GTK-Gnutella, Mactella, Morpheus, Phex, Qtella, 
Shareaza, XoLoX, OpenNap, WinMX. v.b.) 

b) Bilgisayarlar arası ağ üzerinden resmi görüşmeler yapılabilir. Ancak 
ICQ,MIRC,Messenger,watsapp v.b. mesajlaşma ve  sohbet programları gibi chat 
programları kullanılmamalı ve  Bu chat programları üzerinden dosya alışverişinde 
bulunulmamalıdır. 

e) Hiçbir kullanıcı internet üzerinden Multimedia Streaming (Youtube, Facebook) 
yapamayacak oyun oynamayacaktır. 

f) Çalışma saatleri içerisinde aşırı bir şekilde iş ile ilgili olmayan sitelerde gezinmek 
yasaktır. 

c) Bilgisayarlar üzerinden genel ahlak anlayışına aykırı internet sitelerine girilmemesi ve 
dosya indirimi yapılmamalıdır. 

g) İş ile ilgili olmayan (müzik, video dosyaları ) yüksek hacimli dosyalar göndermek 
(upload) ve indirmek (download) etmek yasaktır. 

h) İnternet üzerinden kurum tarafından onaylanmamış yazılımlar indirilemez ve Kurum 
sistemleri üzerine bu yazılımlar kurulamaz.  Kurumsal işlevlere yönelik yazılım 
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ihtiyaçları için ilgili prosedürler dâhilinde ilgili Bilgi İşlem sorumlusuna müracaat 
edilmesi gerekmektedir.  

i) Üçüncü şahısların kurum internetini kullanmaları Bilgi İşlem sorumlularının izni ve bu 
konudaki kurallar dâhilinde gerçekleştirilebilecektir. 
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E-POSTA POLİTİKASI 

1.0 Amaç 
Bu politikanın amacı Sağlık Bakanlığı tarafından verilen veya kurumun Resmi e-posta 

adresinin kullanımı ile ilgili kuralları ortaya koymaktır.  
2.0 Kapsam 

Bu politika Kurum’da oluşturulan e-postaların doğru kullanımını içermektedir ve bütün 
çalışanları kapsamaktadır.  
3.0 Politika  
3.1 Yasaklanmış Kullanım 

a) Kurumun e-posta sistemi, taciz, suistimal veya herhangi bir şekilde alıcının 
haklarına zarar vermeye yönelik öğeleri içeren mesajların gönderilmesi için 
kesinlikle kullanılamaz. Bu tür özelliklere sahip bir mesaj alındığında hemen 
ilgili birim yöneticisine haber verilmesi ve daha sonra bu mesajın tamamen 
silinmesi gerekmektedir.  

b) Mesajların gönderilen kişi dışında başkalarına ulaşmaması için gönderilen 
adrese ve içerdiği bilgilere azami biçimde özen gösterilmesi gerekmektedir.  

c) Zincir mesajlar ve mesajlara iliştirilmiş her türlü çalıştırılabilir dosya içeren 
e-postalar alındığında hemen silinmeli ve kesinlikle başkalarına 
iletilmemelidir.  

d) Kişisel kullanım için Internet’teki listelere üye olunması durumunda kurum 
e-posta adresleri kullanılmamalıdır.   

e) Spam, zincir e-posta, sahte e-posta vb. zararlı e-postalara yanıt 
yazılmamalıdır.  

f) Kullanıcıların kullanıcı kodu/şifresini girmesini isteyen e-postaların sahte e-
posta olabileceği dikkate alınarak,  herhangi bir işlem yapılmaksızın derhal 
silinmelidir. 

g) Çalışanlar e-posta ile uygun olmayan içerikler (pornografi, ırkçılık, siyasi 
propaganda, fikri mülkiyet içeren malzeme, vb) gönderemezler.  

3.2 Kişisel Kullanım 
 

a) Kurumumuzda kişisel amaçlar için @kahtadevlethastanesi.gov.tr veya 
@saglik.gov.tr uzantılarına sahip e-posta kullanımı yasaktır. 

b) Çalışanlar, mesajlarının yetkisiz kişiler tarafından okunmasını engellemelidirler. 
Bu yüzden şifre kullanılmalı ve e-posta erişimi için kullanılan donanım/yazılım 
sistemleri yetkisiz erişimlere karşı korunmalıdır. 

c) Kurum çalışanları mesajlarını düzenli olarak kontrol etmeli ve kurumsal 
mesajları cevaplandırmalıdır. 

d) Kurum çalışanları kurumsal e-postaların kurum dışındaki şahıslar ve yetkisiz 
şahıslar tarafından görülmesi ve okunmasını engellemekten sorumludurlar.  

e) Kaynağı bilinmeyen e-posta ekinde gelen dosyalar kesinlikle açılmamalı ve 
derhal silinmelidir. 

Kurum çalışanları; gönderdikleri, aldıkları veya sakladıkları e-maillerde kişisellik 
aramamalıdır. Bu yüzden yetkili kişiler önceden haber vermeksizin e-mail mesajlarını 
denetleyebilirler.  
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UZAKTAN ERİŞİM POLİTİKASI 

 
1.0 Amaç  

Bu politikanın amacı herhangi bir yerden Kurumun bilgisayar ağına erişilmesine ilişkin 
standartları saptamaktır. Bu standartlar kaynaklarının yetkisiz kullanımından dolayı kuruma 
gelebilecek gizli ve hassas bilgilerin kaybı, prestij kaybı ve beyin gücü kaybı gibi zararları 
minimize etmek için tasarlanmıştır.  
 
Kapsam  

Bu politika Kurumun bütün çalışanlarını, sözleşmelileri, IT hizmeti veren firmaları veya 
Kurum adına çalışanları ve kısaca Kurumun herhangi bir birimindeki bilgisayar ağına erişen 
bütün kişi ve kurumları kapsamaktadır. 
               
3.0 Politika 
3.1 Genel  

a) Uzaktan erişim için yetkilendirilmiş kurum çalışanları veya kurumun bilgisayar ağına 
bağlanan diğer kullanıcılar yerel ağdan bağlanan kullanıcılar ile eşit sorumluluğa 
sahiptir. 

b) Uzaktan erişim metotları ile kuruma bağlantılarda bilgi sistemlerinin güvenliliğinin 
sağlanması gerekmektedir. 
 

3.2 Gereklilikler 
a) Internet üzerinden Kurumun herhangi bir yerindeki bilgisayar ağına erişen kişi veya 

kurumlar VPN teknolojisini kullanacaklardır.  
b) Kurum çalışanları hiç bir şekilde kendilerinin login ve e-posta şifrelerini aile bireyleri 

dahil olmak üzere hiç kimseye veremezler. 
c) Çalışanlar Kurum ile ilgili yazışmalarında Kurumun dışındaki e-posta hesaplarını 

(örnek, hotmail, yahoo, mynet vs)  kullanamazlar.  
d) Uzaktan erişim yöntemi ile kuruma erişen bütün bilgisayarlar en son güncellenmiş anti-

virus yazılımına sahip olmalıdırlar. 
e) Kurum ağına standart dışı erişim isteğinde bulunan organizasyon veya kişiler Bilgi 

İşlem biriminin özel izni ile geçici olarak izin verilebilir. 
f) Periyodik olarak yapılan kontrollerle kurumdan ilişiği kesilmiş veya görevi değişmiş 

kullanıcı kimlikleri ve hesapları kaldırılmalıdır. 
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FİRMALAR İÇİN UZAKTAN ERİŞİM POLİTİKASI 

 
1.0 Amaç  

Bu politikanın amacı firmaların, herhangi bir yerden Kurumun bilgi sistemlerine erişmesine 
ilişkin normları belirlemektir. 
              
1.0 Kapsam  

Bu politika Kuruma uzaktan hizmet veren kişi veya firmaları kapsamaktadır. 
 
               
3.0 Politika 

 
a) Kurum ve firma arasında şifreli iletişim hatları kullanılacaktır; Internet üzerinden 

Kurumun herhangi bir yerindeki bilgisayara erişen kişi veya kurumlar VPN (IPSec, SSL  
vb.) teknolojisini kullanacaklardır.  

b) Uzaktan erişilen yer mutlaka statik IP’ye sahip olmalı ve bu IP kurumun güvenlik 
cihazlarında tanımlanmış olmalıdır. 

c) Firma, kurumun hiçbir bilgisini (idari, mali, tıbbi vb.) görüntüleyemez, ekran çıktısını 
alamaz, transfer edemez ve kurum dışına çıkartamaz.  Aksi taktirde oluşacak yasal 
yükümlülüklerden firma sorumlu olacaktır. 

d) Uzaktan erişim için mümkünse tek yönlü şifreleme (one-time password authentication 
,örnek ; token device) veya güçlü bir passphrase (uzun şifre) destekli public/private 
key sistemi (akıllı kart) kullanılması tavsiye edilmektedir.  

e) Firma çalışanları hiç bir şekilde kendilerinin login şifrelerin aile bireyleri dahil olmak 
üzere hiç kimseye veremezler. 

f) Kurumun ağına uzaktan bağlantı yetkisi verilen çalışanlar bağlantı esnasında aynı 
anda başka bir ağa bağlı olmadıklarından emin olmalıdırlar.  

g) Uzaktan erişim yöntemi ile kuruma erişen bütün bilgisayarlar en son güncellenmiş anti-
virus yazılımına sahip olmalıdırlar.  

h) Uzaktan bağlanan kişi makinesinde zararlı kod, truva atı vs olduğundan 
şüpheleniyorsa bağlantıyı gerçekleştirmemelidir. 

i) Uzaktan erişim yöntemi ile kuruma erişen bilgisayar ağında güvenlik tedbirleri alınmış 
olmalıdır. (örnek, firewall, Saldırı Tespit ve Önleme Sistemleri, Domain altyapısı, 
sistem yazılımları güncelleme sistemleri vb.) 

j) Kurum ağına standart dışı erişim isteğinde bulunan organizasyon veya kişiler kurumun 
Bilgi İşlem biriminden izin almak zorundadırlar. 

k) Firma, periyodik olarak kullanıcı kimlikleri ve hesaplarını kontrol etmeli, gereksiz 
kullanıcı kimlikleri ve hesapları kaldırmalıdır. 

l) Firma, kurum ile hassas veriye erişim hakkında gizlilik anlaşması imzalamalıdır. 
m) Kurum, firmanın alması gereken güvenlik tedbirlerinde herhangi bir aksaklık 

gördüğünde kurum ve firma arasındaki uzaktan erişim bağlantısını eksiklik 
düzeltilinceye kadar kesebilir. 

n) Kurum, güvenli erişimin sağlanabilmesi için gerekli gördüğü takdirde firmanın sadece 
belli zaman aralıklarında veya istek yapılan durumda uzaktan erişimine izin verebilir.  
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KABLOSUZ İLETİŞİM POLİTİKASI 

 
2.0 Amaç 

Bu politika kablosuz cihazların gerekli güvenlik tedbirleri alınmaksızın kurumun bilgisayar 
ağına erişimini engellemeyi amaçlamaktadır. Sadece bu politikanın güvenlik kriterlerine uyan 
cihazlar kurumun bünyesinde kullanabilirler. 
       
2.0 Kapsam 

Bu politika kurum bünyesinde kullanılabilecek bütün kablosuz haberleşme cihazlarını 
( PC, Cep telefonları, PDA  vs) kapsamaktadır. Kablosuz veri transferi sağlayabilen herhangi 
bir cihaz bunun kapsamındadır. Kuruma bağlantısı olmayan herhangi bir cihaz veya 
bilgisayar ağı bu politikanın kapsamı içerisinde değildir. 
         
3.0 Politika 
3.1 Erişim Cihazları (Access Point)  ve Kartların Kayıt Olunması 

Kurumun bilgisayar ağına bağlanan bütün erişim cihazları ve ağ arabirim kartları 
(örnek, PC Card)  Bilgi İşlem birimi tarafından kayıt altına alınması gerekmektedir. Erişim 
cihazları periyodik olarak güvenlik testlerinden geçirilmelidir. Ancak Mac adresleri kayıtlı olan 
cihazlar Kurumun bilgisayar ağına erişebilmelidir.  
 
3.2 Onaylanmış Teknoloji 
Bütün kablosuz erişim cihazları Bilgi İşlem güvenlik birimi tarafından onaylanmış olmalıdır ve 
Bilgi işlemim belirlediği güvenlik ayarlarını kullanmalıdır. 
 
3.3 Güvenlik Ayarları 

a) Güçlü bir şifreleme ve erişim kontrol sistemi kullanılmalıdır. Bunun için Wi-Fi Protected 
Access(WPA) şifreleme kullanılmalıdır. IEEE 802.1x erişim kontrol protokolü ve  
TACACS+ ve RADIUS gibi güçlü kullanıcı kimlik doğrulama protokolleri 
kullanılabilmelidir.  

b) Erişim cihazlarında ki firmware’leri düzenli olarak güncellenmelidir. Bu, donanım 
üreticisi tarafından çıkarılan güvenlik ile ilgili yamaların uygulanmasını sağlar. 

c) Erişim cihazlarını kolayca erişilebilir bir yerde olmaması gereklidir. Çünkü cihaz 
resetlendiğinde fabrika ayarlarına geri dönebilmekte ve güvenlik açığı 
oluşturabilmektedir. 

d) Cihaza erişim için güçlü bir şifre kullanılmalıdır. Erişim şifreleri varsayılan ayarda 
bırakılmamalıdır 

e) Varsayılan SSID isimlerini kullanmayınız. SSID ayarı bilgisi içerisinde kurumla ilgili 
bilgi olmamalıdır, mesela kurum ismi, ilgili bölüm, çalışanın ismi vs.  

f) Radyo dalgalarının binanın dışına taşmamasına özen gösterilmelidir. Bunun için 
birectional antenler kullanılarak radyo sinyallerinin çalışma alanında yoğunlaşması 
sağlanmalıdır. 

g) Erişim Cihazları üzerinden gelen kullanıcılar Firewall üzerinden ağa dahil olmalıdırlar. 
h) Kullanıcı bilgisayarlarında kişisel firewall yazılımları yüklü olmalıdır. 
i) Kritik yerlerde kullanıcılar VPN teknolojilerini kullanarak kurum ağına erişmelidirler. 
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j) Hem kullanıcılar hem de erişim cihazları statik ip adresleri kullanmalıdır. Aynı 
zamanda donanım adresleme (örnek, mac adresleme) kullanılmalıdır. 

k) Erişim cihazlarını bir yönetim yazılımı ile devamlı olarak gözlemlenmelidir. Sistemde 
hekırlar tarafından konulmuş casus bir erişim cihazı olabilir veya mevcut erişim cihazı 
resetlenmiş olup kurumun güvenlik politikalarına aykırı bir şekilde ayar yapılmış 
olabilir. 

l) Kablosuz ağa erişim yapan hiçbir cihaz kurum ağına dahil olmamalı farklı bir LAN’a 
dahil olmalıdır. 
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HBYS’YE İLİŞKİN YAZILIMSAL SÜREÇLER 

 

ARIZA BİLDİRİMLERİ POLİTİKASI 

 
 
1.0 Amaç 

Bilgi sistemlerinde veya başka bir dalda oluşabilecek hatalar karşısında birim 
çalışanlarının nasıl davranması gerektiğinin bilinmesi gerekir. Bu Prosedür kurum 
çalışanlarımızın donanımsal veya yazılımsal hatalar ile karşılaştığında izleyeceği yolu 
belirler. Arıza bildirimlerinin ve takiplerinin yapılabilmesi, Arızalar hakkında detaylı analiz ve 
raporlama ve istatistiklerinin tutulması için bildirimlerin bu sistem üzerinden yapılması çok 
önemlidir. 
 
2.0 Kapsam 

Bütün birimlerdeki sistemlerin işletilmesinden sorumlu personel bu politikanın 
kapsamında yer almaktadır.         
 
3.0 Politika 

 Herhangi bir birimde çalışan bir cihazın arızalanması 

 Bilgisayar veya aksamının problem yaratması 

 Cihazlar dışında herhangi bir aksamda problem oluşması 
Durumlarında otomasyon sistemi üzerinde arıza bildirimi yapılması gerekmektedir. 
Arıza takiplerini yapabilmek için HBYS program yetkileri gerekmektedir. Arıza bildirim yetkisi 
bütün HBYS kullanıcılarına verilmelidir. Yetkiler Yazılım-Donanım teknik destek birimi 
tarafından verilmektedir. Arıza bildirim yetkisinde sıkıntı olan her kullanıcı Yazılım-Donanım 
teknik destek birimine durumu bildirmelidir. 
 Ayrıca yetki talepleri yazılı olarak kayıt altına alınmalıdır. İlkesine istinaden yetki 
talepleri içinde arıza bildirim sistemi kullanılmalıdır. 
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PERSONEL VE EĞİTİM 

 
1.0 Amaç  

Bilişim sistemlerinin kaynaklanan sorunların büyük bir kısmı insanlar tarafından yapılan 
hata, ihmal ve suiistimallerden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle kurumların, personelin hata 
yapma riskini düşürecek kontroller kurmaları önem kazanmaktadır. Bu, uygun personel ve 
eğitim politikalarının benimsenmesi sayesinde başarılabilir. 

Farklı kişiler tarafından yerine getirilmesi gereken görevlerin ayrılması, işlemlerin 
yetkilendirilmesi, kaydedilmesi ve varlıkların korunması açısından önemlidir. Görevlerin 
ayrılması, bir kişinin diğer bir kişinin yaptığı faaliyetleri kontrol etme imkânı vermesi nedeniyle 
de hata riskini düşürür.  Bu politika, personel ve eğitim hakkındaki kriterleri ortaya koymaktadır. 

3.0 Kapsam  
Bu politika Kurum yönetimini kapsamaktadır. 

 

3.0 Politika 

Personel ve eğitim politikaları şu temel kriterlere uygun oluşturulmalıdır: 

a) Personelin sisteme tanımlanması ve yetkilerinin belirlenmesi işlemi yönetim tarafından 
onaylanmış bir prosedür dahilinde yapılmalıdır. 

b) Kurum yapısı içinde yetki ve sorumluluklar açıkça tanımlanmış olmalıdır. 

c) İşe alınan personel mevcut yapı ve güvenlik sistemleri hakkında bilgilendirilmelidir. 

d) Kurum tarafından, kimin hangi yöneticiye rapor vereceğini gösteren organizasyon 
tabloları oluşturulmalıdır. 

e) Kurum tarafından, bilişim sistemini kuran, geliştiren ve kullanan personelin görev 
tanımları yapılmış olmalıdır. 

f)    Bilişim yöneticileri, personelin bugün ve yakın gelecekte ihtiyaç duyulan yeteneklere 
sahip olup olmadıklarını bilmeli ve onlara bu ihtiyaçları karşılayacak eğitimi verdirmelidir. 
Bilişim eğitimi pahalı bir eğitim olduğu için eğitim planları ve bütçeleri kontrol edilmelidir. 

g) Bilişim personelinin kurumun mevcut ve uzun vadeli politikaları ile paralellik gösteren bir 
şekilde sertifika programlarına katılımı ve sertifikasyonlarını tamamlaması 
gerekmektedir. 

h) Görevlerin ayrılması bir kişinin diğer bir kişinin yaptığı faaliyetleri kontrol etme imkânı 
verecek şekilde olmalıdır. 

i)   Çalışanlar görev ve sorumluluklarının neler olduğunu bilmelidir. 

j)   Yönetim, kullanılan kontrollerin ne derecede etkin olduğunu değerlendirmelidir. 

k) Bütün çalışanlar aktif gözetim ve yönlendirmeye tabi tutularak desteklenmelidir. 
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DEĞİŞİM YÖNETİM POLİTİKASI 

 
1.0 Amaç 
Kurumun bilgi sistemlerinde yapılması gereken konfigürasyon değişikliklerinin güvenlik ve 
sistem sürekliliğini aksatmayacak şekilde yürütülmesine yönelik politikaları belirler. 
 
2.0 Kapsam 
Tüm bilgi sistemleri ve bu sistemlerin işletilmesinden sorumlu personel bu politikanın 
kapsamında yer almaktadır.         
 
3.0 Politika 
 

a) Bilgi sistemlerinde değişiklik yapma yetkisi kurumun bilgi işlem sorumlusundadır. Bilgi 
işlem sorumlusu Bilişim Firması tarafından geliştirilen yazılımı test ettikten sonra bütün 
kullanıcıların kullanımına sunar. Bilgi işlem sorumlusu bu yetkiyi yazılım firma 
temsilcisine devredebilir. 

b) Teknolojik değişimlerin Kurumun sistemlerine etkileri belirli aralıklarla gözden 
geçirilmelidir.  
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SİSTEM ALT YAPISINA İLİŞKİN SÜREÇLER 

 

AĞ (NETWORK) YÖNETİM POLİTİKASI 

 
1.0 Amaç 
Kurumun bilgisayar ağında yer alan bilgilerin ve ağ altyapısının güvenliği, gizlilik, bütünlük ve 
erişilebilirlik kavramları göz önüne alınarak sağlanmalıdır. Uzaktan erişim hususunda özel 
önem gösterilmelidir. Yetkisiz erişimle ilgili tedbirler alınmalıdır. Ağın güvenliği ve sürekliliğini 
sağlamak amacıyla bir takım kontroller gerçekleştirilmelidir. Ağ Yönetimi Politikası bu 
gereksinimleri karşılayan kuralları belirlemek amacıyla geliştirilmiştir 
 
2.0 Kapsam 
Kurumumuz bilgisayar ağının sistem ve ağ yöneticileri, teknik sorumluları ve Yazılım-
Donanım Destek birimi elemanları faaliyetlerini Ağ Yönetimi Politikasına uygun şekilde 
yürütmekle yükümlüdür.   
 
 

3.0 Politika 
a) Ağın kontrol edeceği alan belirlenmelidir..  
b) Ağ üzerinde kullanıcının erişeceği servisler kısıtlanmalıdır.  
c) Gerek görülen uygulamalar için, portların belirli uygulama servislerine veya güvenli ağ 

geçitlerine otomatik olarak bağlanması sağlanmalıdır.  
d) Sınırsız ağ dolaşımı engellenmelidir.  
e) Harici ağlar üzerindeki kullanıcıları belirli uygulama servislerine veya güvenli ağ 

geçitlerine bağlanmaya zorlayıcı teknik önlemler alınmalıdır. 
f) İzin verilen kaynak ve hedef ağlar arası iletişimi aktif olarak kontrol eden teknik 

önlemler alınmalıdır. (ör. Firewall)  
g) Ağ erişimi VPN, VLAN gibi ayrı mantıksal alanlar oluşturularak sınırlandırılmalıdır.  
h) Uzaktan teşhis ve müdahale için kullanılacak portların güvenliği sağlanmalıdır.  
i) Farklı alt ağlar tanımlanmalıdır.  
j) Ağ bağlantıları periyodik olarak kontrol edilmelidir.  
k) Ağ üzerindeki yönlendirme kontrol edilmelidir.  
l) Bilgisayar ağına bağlı bütün makinelerde kurulum ve yapılandırma parametreleri 

Kurumun güvenlik politika ve standartlarıyla uyumlu olmalıdır. 
m) Sistem tasarım ve geliştirmesi yapılırken Kurum tarafından onaylanmış olan ağ 

arayüzü ve protokolleri kullanmalıdır.  
n) Internet trafiği Erişim ve Kullanımı İzleme Politikası ve ilgili standartlarda anlatıldığı 

şekilde izlenebilecektir. 
o) Bilgisayar ağındaki adresler, ağa ait konfigürasyon ve diğer tasarım bilgileri 3. şahıs 

ve sistemlerin ulaşamayacağı bir şekilde saklanmalıdır. 
p) Firewall konfigürasyonu kesinlikle Bilgi Güvenliği Yöneticisinden yazılı izin alınmadan 

değiştirilmemeli, ek servisler açılmamalıdır. 
q) Bilgisayar ağı üzerinde gerçekleşen işlemler takip edilmeli, loglar saklanmalıdır.   
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ANTİ-VİRÜS POLİTİKASI 

 
 
1.0 Amaç 
Kurumdaki bütün bilgisayarların efektif virüs algılama ve engelleme standardına sahip olması 
için gereklilikleri belirlemektir. 
         
2.0 Kapsam 
Bu politika Kahta Devlet Hastanesinin PC-tabanlı bütün bilgisayarlarını kapsamaktadır. 
Bunlar desktop bilgisayarlar, file/ftp/tftp/proxy vs. sunuculardır. 
 
 3.0 Politika 
Kurumun bütün PC tabanlı bilgisayarları anti-virus yazılımına sahip olmalıdır ve belli 
aralıklarda düzenli olarak güncellenmelidir. Buna ek olarak anti-virus yazılımı ve virus 
patternleri otomatik olarak güncellenmelidir. Virus bulaşan makineler tam olarak 
temizleninceye kadar ağdan çıkarılmalıdır. Sistem yöneticileri anti-virus yazılımının sürekli ve 
düzenli çalışması ve bilgisayarların virüsten arındırılması için gerekli prosedürlerin 
oluşturulmasından sorumludur.  Zararlı programları  (örnek, virusler, solucanlar, truva atı, e-
mail bombaları, vs) Kurum bünyesinde oluşturmak ve dağıtmak yasaktır. Hiçbir kullanıcı 
herhangi bir sebepten dolayı anti-virus programını sisteminden kaldıramaz. 
 
Virus problemlerine karşı tavsiye edilen adımlar: 
 

a) Anti-virus güncellemeleri kurumumuz antivirus Serveri vasıtası ile yapılacaktır. Bu 
Sunucu internete online bağlantısı olup otomatik olarak veritabanlarını 
güncelleyecektir.  Domaine bağlı PC’ler otomatik olarak sunucu’dan en son 
versiyonları update edeceklerdir. Domaine bağlı olmayan kullanıcılara ise gerekli 
scriptler yazılıp otomatik update olmaları sağlanacaktır. 

b) Bilinmeyen kişilerden e-posta ile birlikte gelen dosya veya makroları kesinlikle 
açmayın.  Bu ekli dosyaları hemen silin, daha sonra “silinmiş öğeler”’den tekrar silin. 

c) Spam, zincir ve diğer junk e-mailleri silin.  
d) Bilinmeyen veya şüpheli kaynaklardan asla dosya indirmeyin. 
e) Kurumun ihtiyacı haricinde okuma/yazma hakkı ile direkt disk paylaşım hakkı 

vermekten kaçının. 
f) Bilinmeyen kaynaklardan gelen ve Cd-Rom’ları daima viruslere karşı tarama yapın. 
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DONANIM VE YAZILIM ENVANTERİ OLUŞTURMA POLİTİKASI 

 
 
1.0 Amaç 
Bu politika kurumun sahip olduğu donanım ve yazılımların envanterinin oluşturulması ile ilgili 
kuralları belirlemektedir. 
       
2.0 Kapsam 
Bu politika kurum bünyesinde kullanılan  bütün donanım ve yazılımları  ( PC, Sunucu, yazıcı, 
işletim sistemleri,  vs) kapsamaktadır. Bu politikanın uygulanmasından Bilgi İşlem sorumluları 
ve ilgili birim  yöneticileri sorumludur.         
 
3.0 Politika 
 
Bütün cihazların formal donanım ve yazılım envanteri oluşturulmalı ve güncel tutulmalıdır. 
 

a) Oluşturulan envanter tablosunda şu bilgiler olmalıdır; Sıra No, Bilgisayar Adı, Bölüm, 
Marka, Model, Seri no, Özellikler, Ek aksamlar, İşletim Sistemi vs. 

b) Bilgi güncelleme denetimi Bilgi İşlem birimi tarafından yapılacaktır.  
c) Envanter bilgisi doğru bir şekilde tutulmalıdır. Eksik veya yanlış envanter bilgisi ileride 

yapılacak donanım ve yazılım değişikliklerinde sağlıklı karar alınmasını engelleyebilir.  
d) Envanter bilgileri sık sık kontrol edilmelidir. Envanter bilgisi eksikliğinden dolayı 

oluşacak hırsızlık veya değişim ciddi kayıplara yol açabilir. 
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FİZİKSEL GÜVENLİK POLİİTİKASI 

 
 
1.0 Amaç 
Bu politika Kurum personeli ve kritik kurumsal bilgilerinin korunması amacıyla sistem 
odasına, kurumsal bilgilerin bulundurulduğu sistemlerin yer aldığı tüm çalışma alanlarına ve 
kurum binalarına yetkisiz girişlerin yapılmasını önlemek amacını taşımaktadır. 
 
2.0 Kapsam 
Kurum binalarında yer alan bilgi varlıklarına erişim sağlayan tüm fiziksel güvenlik konularını 
kapsamaktadır.       
 
3.0 Politika 
 

a) Kurum dışı ziyaretçilerin ve yetkisiz personelin güvenli alanlara girişi yetkili güvenlik 
görevlileri gözetiminde gerçekleştirilmelidir. 

b) Server Odasına girişlerin kontrolü biyometrik sistemler ile yapılmalı ve izlenmelidir. 
c) Sistem odası elektrik kesintilerine ve voltaj değişkenliklerine karşı korunmalı, yangın 

ve benzer felaketlere karşı koruma altına alınmalıdır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kahta Devlet Hastanesi 

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 

Doküman Kodu 
BY.PR.01 

Yayın Tarihi 
30.06.2016 

Revizyon Tarihi 
15.11.2019 

Revizyon No 
1 

Sayfa 
43/51 

 

 
    

   

DİĞER SÜREÇLER 

 

ACİL DURUM YÖNETİMİ POLİTİKASI 

 
 
1.0 Amaç 
Bu politika Kurum çalışanlarının, bilgi güvenliliği ve iş sürekliliği ile ilgili acil bir durum 
oluştuğunda sorumlulukları dâhilinde gerekli müdahale yapabilmelerine yönelik standartları 
belirlemektedir.  İzlenen olayın uygun şekilde raporlanması ve belirlenen önlem ve acil durum 
faaliyetlerinin uygulanması önemlidir.  
Kurum çalışanlarının, bilgi güvenliği veya iş sürekliliği ile ilgili acil bir durum oluştuğunda 
sorumlulukları dâhilinde gerekli müdahaleyi yapabilmelerine yönelik normlar aşağıda 
belirtilmiştir. 
 
2.0 Kapsam 
Bahse konu acil durum senaryoları yaşanmadan önce uygun acil durum hareket planının 
yapılması esastır.  Bilgi güvenliğine yönelik tehlike senaryolarından bazıları sistemlere 
yapılacak direkt saldırılar, zararlı kod içeren programların, kişilerin sisteme sızması, bilginin 
hırsızlığı, dışarıdan veya içeriden gerçekleştirilebilecek saldırı öncesi taramalar olarak 
tanımlanabilir.       
 
3.0 Politika 
 

a) Kurumun Acil durum ekibi Bilgi İşlemden sorumlu başhekim Yardımcısı- kurumun Bilgi 
İşlem Sorumlusu ve Yazılım-Donanım Ekibi çalışanları olarak belirlenmiştir. 

b) Bilgi sistemlerinin kesintisiz çalışabilmesi için Kurumda hem veritabanı sistemi hem de 
sunucu sistemi yedekli olarak çalışmaktadır. 

c) Kurum bilişim sistemlerinin kesintisiz çalışmasını sağlaması için cluster sistemini 
hayata geçirilmiştir.  

d) RAC1-RAC2 ve RAC3 olarak adlandırılan sunucular ve veritabanı sunucusu olan 
NAS1 ve NAS2 sunucuları ile birlikte çalışmaktadırlar. Bu sunuculardan RAC 
sunucularından herhangi 2 tanesinin fiziksel ve yazılımsal olarak bozulması 
durumunda hemen bu cihazlara müdahale edilmeli gerekli donanımsal ve yazılımsal 
sorunlar giderilmelidir. RAC lardan en az birinin sorunsuz çalışması sistemin biraz 
yavaşlamasına neden olur fakat sistemin çalışmasını engellemez. Dolayısıyla yedekli 
olarak çalışan sistemi en kısa sürede eski haline getirmek gerekmektedir.  

e) Aynı durum NAS ve storage ünitesi için de geçerlidir. NAS sisteminde yazılımsal veya 
donanımsal olarak bir hata oluşursa yedekli olarak çalıştığı için yedekli sistem devreye 
girecektir. Yedek sistem devrede olduğunda zaman geçirilmeden, sorunların giderilip 
sistem bütünlüğü sağlanarak devreye alınmalıdır. 

f) Acil durumlarda Kurumun yazılım destek firması ile temasa geçilecektir. 
g) Acil durumlarda sistem log'ları incelenmek üzere saklanmalıdır. 
h) Güvenlik açıkları ve ihlalleri tespit edildiğinde en kısa sürede raporlanarak bilgi işlem 

sorumlusu haberdar edilmelidir. 
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i) Yaşanan acil durumlar sonrası politikalar ve süreçler yeniden incelenerek ihtiyaçlar 
doğrultusunda revize edilmelidir. 

j) Acil Durum kapsamında değerlendirilen olaylar aşağıda farklı seviyelerde 
tanımlanmıştır:    
o Seviye A: Bilgi kaybı. Kurumsal değerli bilgilerin yetkisiz kişilerin eline geçmesi, 
bozulması, silinmesi.  
o Seviye A 'nın gerçekleştiği tespit edildiği anda hemen kurumun Yazılım-
Donanım Teknik destek birimine haber verilir. Haberi alan birim personeli durumu 
değerlendirip Bilgi işlem sorumlusuna haber verir. Bilgi işlem sorumlusu durumu Bilgi 
işlemden sorumlu başhekim yardımcısına rapor ederken Yazılım-donanım teknik 
destek sorumlu personeli Bilişim firmasını haberdar ederek gerekli önlemlerin 
alınmasını sağlar. Kurum bilgilerinin çalınması veya yetkisiz kişilerin eline geçtiği tespit 
edilirse, bu durum bilişim suçlarına dahil olduğu için emniyet birimlerine haber verilir. 

o Seviye B:  Servis kesintisi. Kurumsal servislerin kesintisi veya kesintisine yol 
açabilecek durumlar. 

Yazılım-Donanım teknik destek odasında sistemin veri akışını gösteren bir 
sistem kurulmuştur. Dolayısıyla sistem akışının her hangi bir sebeple kesilmesi 
öncelikli olarak burada fark edilecektir. Mesai saatleri dışında veya sistemin 
kesildiği veya çok yavaşladığı herhangi bir birimde fark edilirse durum hemen 
Yazılım-donanım teknik destek birimine haber verilecektir. Durum Yazılım-Donanım 
teknik destek ekibince değerlendirilir. Sorunun tespit edilmesi durumunda 
çözümüne yönelik çalışmalar başlatılır. Sorun kendi imkanları ile çözülemiyorsa 
Bilişim Firmasının teknik destek ekibi ile temasa geçilir. Bu durumlar tutanakla kayıt 
altına alınarak bilgi işlem sorumlusuna rapor edilir. Durum değerlendirmesi yapılır. 
Sorun yarım saat içerisinde çözülemiyorsa Bilgi işlemden sorumlu başhekim 
yardımcısına rapor edilir. Bilgi işlem sorumlusu Bilişim firması ile temasa geçerek 
sorunun nedeni ve çözüm yollarını tespit eder. Sistem kesintisi 2 saat içerisinde 
giderilemiyorsa durum bütün birimlere haber verilir. 

Acil poliklinikte hasta kayıt birimi hastaların varsa karnelerini alarak 
fotokopilerini çekerek sağlık karneleri yok ise kimlik fotokopilerini alarak hastaların 
muayenesinin yapılmasını sağlar. İstenecek tetkik form üzerinden yapılacaktır. 
laboratuvar testleri ve radyolojik testler manual olarak çalışılır. Formlar ve 
fotokopiler Acil hasta poliklinik tarafından saklanır 

Polikliniklerde muayene olacak hastalar ise hangi poliklinikte muayene olmak 
istiyorsa o polikliniğe başvuracaklardır. bu durum Hasta Kayıt -Kabul veya 
yönlendirme elemanlarınca sağlanacaktır. eğer hastalar sistem kesilmeden önce 
randevu veya sıra almışlarsa bu sıra takip edilecektir. sıra almamış olanlar ise 
müracaat sırasına göre oluşturulacak bir liste ile hastaların sağlık karneleri veya 
kimlik fotokopileri alınarak muayene edilecektir. istenen tetkikler form üzerinden 
yapılacaktır. laboratuvar testleri ve radyolojik testler manual olarak çalışılır. Formlar 
ve fotokopiler ilgili poliklinikte saklanır. 

Servislerde de işlemler fotokopi ve istem formları ile yapılır. 
Sistemin aktif olarak çalışmaya başladığında Yazılım-Donanım Teknik destek 

ekibi bütün birimleri sistemin başladığından haberdar etmelidir.  Haber verme, 
telefonla, anonsla veya şahsen bildirerek olabilir. Haberdar olan birimler öncelikli 
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olarak fotokopilerden faydalanarak kendi kayırlarını yaparlar. Daha sonra yapılan 
işlemler tek tek hastanın dosyasına işlenir. 

Seviye C:   Şüpheli durumlar.  Yukarıda tanımlı ilk iki seviyedeki duruma sebebiyet 
verebileceğinden şüphe duyulan ancak gerçekliği ispatlanmamış durumlar. 

Bir güvenlik ihlali yaşandığında hangi zaman olursa olsun anında Bilgi İşlem 
sorumlusu haberdar edilmelidir. Bilgi İşlem Sorumlusu sorunu gerekli gördüğü zaman 
Bilgi başhekim yardımcısına yada gerekli görürse hastane yöneticisine bildirmelidir.  

k) Bilgi güvenliği yöneticisi tarafından gerekli görülen durumlarda konu hukuksal 
zeminde incelenmek üzere ilgili makamlara iletilmelidir.   

l) Olayın türü ve boyutuna göre emniyet veya diğer kurumlara başvurmak gerekebilir. 
Bu özel olaylar (hırsızlık vb), kurum başhekimine sözlü veya yazılı olarak bildirilerek 
Kurum amirinin gerekli kurumlara bildirmesi sağlanmalıdır. 
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PERSONEL GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 

 
1.0 Amaç 
Kurumun bilgi kaynaklarının güvenliğinin sağlanması,  çalışanlarının bu konuya duyarlı 
olması, bilinç seviyesi, kendisine verilen yetki ve sorumlulukları iyi anlaması ve yerine 
getirmesiyle çok yakından bağlantılıdır.  Bu nedenle Kurum, ilgili personelin seçimi, 
sorumluluk ve yetkilerin atanması, eğitilmesi, işten ayrılması, görev değişiklikleri vb 
konularının güvenlik ile ilgili boyutunu ne şekilde ele alacağını bu politika ile belirler. 

2.0 Kapsam 
Personel Güvenlik Politikası, Kurum bilgi sistemlerini kullanan tüm yönetici ve çalışanlarını 
kapsamaktadır. 
3.0 Politika 

a) Çeşitli seviyelerdeki bilgiye erişim hakkının verilmesi için personel yetkinliği ve rolleri 
kararlaştırılmalıdır. 

b) Kullanıcılara erişim haklarını açıklayan yazılı bildiriler verilmeli ve teyit alınmalıdır.  
c) Yetkisiz personelin, Kurumdaki gizli ve hassas bilgileri görmesi veya elde etmesi 

yasaktır. 
d) Bilgi sistemlerinde sorumluluk verilecek kişinin özgeçmişi araştırılmalı, beyan edilen 

bilgiler teyit edilmeli, karakter özellikleriyle ilgili tatmin edici düzeyde bilgi sahibi olmak 
için iş çevresinden ve dışından referans sorulması sağlanmalıdır. 

e) Kritik bilgiye erişim hakkı olan çalışanlar ile gizlilik anlaşmaları imzalanmalıdır. 
f) Kurumsal bilgi güvenliği bilinçlendirme eğitimleri düzenlenmelidir. 
g) Güvenlik olaylarının rapor edilmesi için kurumsal bir mekanizma oluşturulmalıdır. 
h) Çalışanlara kamuya açık alanlarda, açık ofis ortamlarında ve ince duvarları olan 

odalarda gizliliği olan konuşmaların yapılmaması hatırlatılmalıdır. 
i) İş tanımı değişen veya kurumdan ayrılan kullanıcıların erişim hakları hemen 

silinmelidir. 
j) Tüm çalışanların kimliklerini belgeleyen kartları görünür şekilde üzerlerinde 

bulundurmaları ve bu kartları taşımayan kişilerin kurum içinde dolaşımının farkedilir 
kılınması gerekir. 

k) Kurum bilgi sistemlerinin işletmesinden sorumlu personelin konularıyla ilgili teknik bilgi 
düzeylerini güncel tutmaları çalışma sürekliliği açısından önemli olduğundan eğitim 
planlamaları periyodik olarak yapılmalı, bütçe ayrılmalı, eğitimlere katılım sağlanmalı 
ve eğitim etkinliği değerlendirilmelidir.  

l) Yetkiler, “görevler ayrımı” ve  “en az ayrıcalık’ esaslı olmalıdır. “En az ayrıcalık” 
kullanıcıların gereğinden fazla yetkiyle donatılmamaları ve sorumlu oldukları işleri 
yapabilmeleri için yeterli olan asgari erişim yetkisine sahip olmaları demektir. 

m) Kritik bir görevin tek kişiye bağımlılığını azaltmak ve aynı işi daha fazla sayıda 
çalışanın yürütebilmesini sağlamak amacıyla, yetkilerin izin verdiği ölçüde, bir sıra 
(rotasyon) dahilinde çalışanlara görev ve sorumluluk atanmalıdır. Böylece kritik bir iş 
birden fazla kişi tarafından öğrenilmiş olacaktır. 

n) Çalışanlar, kendi işleri ile ilgili olarak bilgi güvenliği sorumlulukları, riskler, görev ve 
yetkileri hakkında periyodik olarak eğitilmelidir. Yeni işe alınan elemanlar için de bu 
eğitim, oryantasyon sırasında verilmelidir. 

o) Çalışanların güvenlik ile ilgili aktiviteleri izlenebileceği unutulmamalıdır.  
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p) Çalışanların başka görevlere atanması ya da işten ayrılması durumlarında işletilecek 
süreçler tanımlanmalıdır. Erişim yetkilerinin, kullanıcı hesaplarının iptal edilmesi, geri 
alınması veya güncellenmesi sağlanmalı, varsa devam eden sorumluluklar kayıt altına 
alınmalıdır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kahta Devlet Hastanesi 

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 

Doküman Kodu 
BY.PR.01 

Yayın Tarihi 
30.06.2016 

Revizyon Tarihi 
15.11.2019 

Revizyon No 
1 

Sayfa 
48/51 

 

 
    

   

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI ONAY 

 
 
Bu form Kâhta Devlet Hastanesi Bilgi Güvenliği Politikasının okunduğu, anlaşıldığı ve kabul 
edildiğinin onaylandığı bir dokümandır. 
Bu formu Bilgi İşlemden sorumlu Sağlık memuru onaylayacaktır. Kurumun en üst amiri bu 
politikanın uygulanabilirliğinden sorumludur. 
 
  
 
 
İzlenecek Prosedür 
Aşağıdaki adımlar takip edilmelidir. 
 

1. Bilgi Güvenliği Politikasını okuyunuz. 
2. Aşağıda belirtilen bölümlere tarih atınız ve imzalayınız. 
3. Bu sayfayı ilgili Birim Amirine iletiniz. 

 
 
 
Anlaşma 
 
Bu forma imza atarak aşağıda yazılanları kabul etmiş oluyorum. 
 
Sağlık Bakanlığı Bilgi Güvenliği Politikası baz alınarak hazırlanmış olan Kahta Devlet 
Hastanesi Bilgi Güvenliği Politikasının bir kopyasını teslim aldım, okudum ve anladım. 

 
 
 
Çalışanın imzası  :___________________________________ 
 
Çalışanın Adı ve Soyadı :___________________________________ 
 
Görevi   :___________________________________ 
 
Tarih    :___________________________________ 
 
Çalıştığı Birim  :___________________________________ 
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HBYS Yazılımlarının Taşıması Gereken Özellikler: HBYS yazılımları, hastane büyüklük ve 
özelliklerine göre değişmekte olup, taşıması gereken temel unsurlar ile ilgili olarak Sağlık 
Bakanlığı tarafından Yazılım Üreticilerine aşağıdaki yükümlülük ve kabul şartlarının yerine 
getirilmesi öngörülmektedir 

1. Hastane Bilgi Sistemi yazılımları, kabul aşamasında, Sağlık Bakanlığı’nda yer alan 
Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi Test Sunucusuna örnek veri gönderebilmeli ve sunucudan 
cevap mesajı alıp, yazılım içerisinde işleyebilmelidir. 

2. Hastane Bilgi Sistemleri, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Sağlık Kodlama 
Referans Sunucusunda yer alan sistem ve tablo içeriklerini kullanmalıdır. 

3. Hastane Bilgi Sistemleri, Sağlık Kodlama Referans Sunucusunda yer alan sistem ve 
tablo içeriklerindeki güncellemeleri takip etmeli, en geç 7 gün içerisinde gerekli 
değişikliklere adapte olabilmelidir. 

4. Hastane Bilgi Sistemleri, Sağlık Bakanlığı tarafından Hastanelerden toplanması 
amacıyla oluşturmuş olduğu Minimum Sağlık Veri Setlerini ara yüz formlarında ve veri 
tabanında tanımlamış ve tasarlamış olmalıdır. 

 
a. Hastane Bilgi Sistemleri, Minimum Sağlık Veri Setleri içerisinde yer alan veri elemanlarını, 
Ulusal Sağlık Veri Sözlüğünde açıklandığı ve formatının belirlendiği şekilde formlarında ve 
veri tabanında tanımlamış ve tasarlamış olmalıdır.  
b. Hastane Bilgi Sistemleri, Minimum Sağlık Veri Setleri içerisinde yer alan veri elemanlarını, 
Ulusal Sağlık Veri Sözlüğünde açıklandığı şekilde doğrulama ve zorunluluk durumlarına göre 
kontrol etmelidir. 
 
5. Hastane Bilgi Sistemleri, Sağlık Bakanlığı tarafından Hastanelerden toplanması amacıyla 
oluşturduğu ve ortalama yılda bir defa güncellenecek olan Minimum Sağlık Veri Setlerinin 
güncellemelerini takip etmeli, en geç 60 gün içerisinde gerekli değişiklikleri yapabilmelidir.  
 
6. Hastane Bilgi Sistemleri, Minimum Sağlık Veri Setleri çerçevesinde veri tabanında 
topladığı verileri, Bakanlığın ilan ettiği HL7 V.3 mesaj standardına göre Sağlık Bakanlığı’na 
gönderebilmelidir.  
7. Hastane Bilgi Sistemleri, gelen hastanın daha önceki Elektronik Sağlık Kayıtlarını, HL7 
V.3 mesaj standardına göre Sağlık Bakanlığı’ndan talep edebilmeli ve Bakanlığın 
gönderdiği HL7 V.3 mesajını alabilmelidir. 
 8. Hastane Bilgi Sistemleri, Merkezi Hastane Randevu Sistemi’ne hekimlerin çalışma 
cetvellerini gönderebilmeli, önceden gönderilmiş olan cetvelleri güncelleyebilmeli/iptal 
edebilmeli, randevu sistemi tarafından kendilerine atanmış olan randevuları alarak HBS’ye 
entegre edebilmeli ve gerçeklesen randevulara ilişkin bilgileri ise MHRS’ye iletebilmelidir. 
T.C. Sağlık Bakanlığı Hastaneleri ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinin Hastane Bilgi 
Yönetim Sistemi (HBYS) alımları için hazırlanmış olan (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Alım 
Kılavuzu) adlı doküman, yazılım, teknolojik altyapı ve diğer gerekler için bir çerçeve 
çizmekte ve konuyla ilgili teknik önerileri kapsamaktadır. Bu kılavuz bir şartname olmayıp, 
şartname-ihale hazırlığında ilgili görevlilerce göz önüne alınacak önerileri içermektedir. Adı 
geçen dokümandan 4 nolu UYGULAMA YAZILIMLARI başlığından bazı maddeler aşağıda 
sunulmuştur: I-Yazılım alt yapısı ile ilgili bölümden örnekler:  
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a) (Md.4.1.3): Uygulama yazılımı, ortak veri tabanı üzerinden çalışan bütünleşik bir yapıya 
sahip olmalıdır. Veri hangi modül/ara yüz tarafından girilirse girilsin; gereksinim duyan diğer 
modüller/ara yüzler yetkileri dahilinde bu veriye ulaşabilmelidir. Belirli işlemler ortak 
kullanılan veriler aracılığı ile kontrol edilebilmeli ve tetiklenebilmelidir.  
b) (Md.4.1.7): Uygulama yazılımı Türkçe olmalı, tüm sıralamalar ve karşılaştırmalar Türkçe 
alfabeye göre yapılabilmelidir. II- Kullanıcı ara yüzü ile ilgili bölümden örnekler: 
 a) (Md.4.2.1): Kullanıcı ara yüzü grafiksel (GDI) olmalıdır.  
b) (Md.4.2.2): Grafik ara yüzüne uygun olarak kontroller hem Mouse hem de klavye 
yardımıyla yapılabilmelidir. III- Veri girişleri ile ilgili bölümden örnekler:  
 
a) (Md.4.3.1): Veri girişleri, uygun kodlar kullanılarak yapılmalıdır. Kullanıcı biliyorsa kodu 
doğrudan girebilmeli, değilse kodların açıklamalarını otomatik olarak listeletip, istediği kodu 
seçebilmelidir. Sistemde kullanılan kodlar, Sağlık Bakanlığı ve hastane yönetimi tarafından 
belirlenmiş kodlarla uyumlu olmalıdır. Veri girişleri mümkün olan yerlerde 
barkod/karekod/RFID desteği ile sağlanmalıdır.  
b) (Md.4.3.4): Bilgi girişi esnasında, mümkün olan her alanda hazır listelerden faydalanma, 
gerekli yerlerde istenilen veri alanlarına ilk değer atama, tarih, gün, saat, yaş, vb. değerlerin 
ilgili alanlara otomatik olarak girilmesi, sık kullanılan alanlarda otomatik doldurma işlevinin 
kullanılması, hazır listelerde liste elemanına girilen harflerle kısa sürede ulaşma gibi veri 
girişi sırasında kullanıcı hatalarını en aza indirgeyecek ve kullanım kolaylığı sağlayacak 
kontrollere sahip olmalıdır. 
 
HASTA KAYIT/KABUL MODÜLÜ Kuruma ilk defa başvuran, kaydı veri tabanında 
bulunmayan hastalara ait genel bilgilerin girişini yapan, daha önceden kaydı bulunan 
hastalara yeni geliş kaydı açan ve ilgili sosyal güvenlik kurumundan provizyon ve takip 
numarası alan, hastayı kurum içindeki ilgili kliniğe sevk eden ve belirtilen arama kriterlerine 
göre kayıtlı hastaların bilgilerini ekranda gösteren fonksiyondur.  
10.1.1. İlk Başvuru ve Kayıt  
10.1.1.1. Müracaat eden her hastanın genel kimlik bilgileri, adres bilgileri, hasta kurum 
hastası ise hastaya ait sosyal güvenlik ve sevk bilgileri girilmelidir.  
10.1.1.2. Hak sahipliği sorgulamaya yönelik web servisler bu modülden çalıştırılmalıdır.  
10.1.1.3. Kimlik, adres ve kurum bilgilerinin kaydı hastanın hastaneye ilk gelişinde bir kez 
yapılmalı, sonraki gelişlerinde bu bilgiler aynı dosya numarası üzerinden izlenebilmeli, dosya 
numarasına kolayca ve değişik sorgulamalarla erişilebilmeli, bu bilgilerin yeniden girilmesine 
ihtiyaç olmamalıdır. Ancak gerekli hallerde bu bilgiler için güncelleme yapılabilmelidir.  
10.1.1.11. Hastanın daha önceki hesap numaralarının hepsi (yatan, ayaktan, acil) özet 
bazda, borcu olup olmadığına dair verinin de olacağı şekilde görüntülenebilmeli; önceki 
hesap numaraları gerektiğinde detaylı olarak sorgulanabilmelidir.  
10.2. POLİKLİNİK MODÜLÜ Poliklinik Modülü; hastanın müracaatından muayene olmasına 
ve hastaneyi terk etmesine kadar olan süreçteki, polikliniklerde ihtiyaç duyulan; tüm tıbbi ve 
mali işlemlerin elektronik ortama aktarılarak gerekli kayıtların tutulmasını ve bu bilgilerin 
gerektiğinde incelenebilmesini amaçlar. Hekim, periyodik olarak ve her istediğinde bu modül 
aracılığıyla Hekim Çalışma Cetveli oluşturmak üzere kendi çalışma saatlerini sisteme 
kaydedebilmelidir.  
10.2.2. Hasta Tıbbi Bilgi Girişi Yetkili doktorun hasta ile ilgili anamnez ve tıbbi bilgi girişini 
gerçekleştiren işlevdir. Muayene sadece normal poliklinik muayenelerini değil aynı zamanda, 
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kontrol muayenesi, tetkik değerlendirme, check-up muayeneleri, konsültasyon vb. de 
kapsamaktadır.  
10.2.2.1. Tanı girişinde en kısa zamanda gerekli düzenlemeler yapılıp ICD-10 kodları 
kullanılmalıdır. Bir hastanın birden fazla tanısı olabileceğinden form ve rapor dizaynları buna 
uygun geliştirilmelidir  
10.2.2.2. Doktorun tanı kodlarının dışında da serbest tanı kaydı yapabilme imkanı olmalıdır. 
Her kullanıcı Doktor için; Doktorun girdiği bu tanının ICD-10’daki karşılığını tanımlayıp 
saklayabileceği arayüz yazılımda yer almalıdır.  
10.2.2.3. Seçilen tanı Sağlık Bakanlığı’nca yayımlanan Sağlık Kodlama Referans 
Sunucusunda (SKRS) yer alan Meslek Hastalıkları Tanı Kodlarından biri ise, yazılım otomatik 
olarak kullanıcıyı, hastalığın bir meslek hastalığı olabileceği yönünde uyarmalıdır. Hastalığın 
bir meslek hastalığı şüphesi olduğuna karar verildiğinde yazılım, hastalığın bu şekilde kayıt 
altına alınmasına imkan sağlamalıdır. Meslek Hastalığı şüphesiyle kayıt altına alınan 
hastaların yaptıkları iş yine SKRS’de yer alan Meslek Kodlarına uygun şekilde kayıt altına 
alınabilmeli, meslek hastalığı şüphesi vakalarına ait kayıtlı verilerden belirli zaman aralığında, 
yaş, cinsiyet, yerleşim yeri, iş kolu, hastalık kodu gibi parametrelere göre sorgulama ve 
raporlama imkanı sunmalıdır.  
10.3 . BİLGİ YÖNETİM, İSTATİSTİK VE RAPORLAMA İŞLEMLERİ MODÜLÜ Bu modülün 
asıl amacı, hastane yöneticilerinin, yönetimsel ve stratejik kararlar verebilmesi için; 
hastanede gerçekleşen tüm tıbbi ve mali kaynakları izleyebilmesi, herhangi bir personele 
sorma ihtiyacı duyulmadan sorgulayabilmesi, değerlendirebilmesi ve analiz edebilmesidir. 
Kullanıcı Bilgileri Girişi, Tetkik-Hizmet Listeleri, Kurum Genel Bilgi Girişi, Kodlu Bilgi Girişi, 
Sistem Bilgisi Düzenleme, Rapor Yönetimi işlemlerini de kapsamalıdır. 
 10.3.1 İstatistik İşlemleri İstatistik Raporlama asgari olarak, Hasta İstatistik Raporlama, 
Poliklinik İstatistik Raporlama, Laboratuvar İstatistik Raporlama, Tıbbi Sarf Malzemesi 
İstatistik Raporlama ve Mali Tabloları Raporlama işlemlerini kapsamalıdır. Hizmetlerin 
istatistiksel olarak izlenmesi ve günlük, haftalık, aylık, yıllık, istenilen tarih dilimleri arasında; 
faaliyetlere ait raporların hazırlandığı modüldür. 
 10.3.2 İstenen zaman aralığında laboratuvarlar, acil servis, klinikler ve doktorların 
performansları değerlendirilebilmelidir. 
 10.3.3. Tıbbi ve bilimsel araştırmalar için tutulan kayıtlardan gerekli veriler alınabilmeli ve 
analiz edilebilmelidir.  
10.3.4. Resmi kuruluşlara gönderilmesi gereken istatistiki formlar (Örneğin, Form 053, 056, 
057, vb.) ve bildirimler (Örneğin, Bulaşıcı Hastalıklar) üretilmelidir.  
10.3.5. Günlük poliklinik hastaları listesi, yatan hastalar listesi, refakatçiler listesi kolaylıkla 
alınabilmelidir. Tüm bu işlemler belli tarih aralıkları için de yapılabilmelidir. 
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