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1.AMAÇ: Yüreğir Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi olarak hastanemiz ve bağlı birimlerimize 

başvuruda bulunan kişilere ait bilgilerin güvenliğinin sağlanması amaçlı öncelikle verilerin doğru 

olarak toplanması, depolanması ve kullanılmasına ilişkin uygulamalarımızı ve güvenlik önlemlerimizi 

dahili olarak gözden geçirmek ve kişisel verileri depoladığımız sistemleri yetkisiz erişime karşı 

korumak için fiziksel güvenlik önlemlerini almak ve bunun devamlılığını sağlamaktır. Oluşturulan 

politikanın  amacı, hastaya ait bilgiler konusunda uyulması gereken kuralları tanımlamak, Kurumun 

otomasyon üzerindeki tüm bilgilerinin yönetimini, korunmasını,dağıtımını ve önemli işlevlerinin 

korunmasını düzenleyen kuralları ve uygulamaları belirlemeyi amaçlar. 

2. KAPSAM: Hastanemiz ve bağlı birimlerimizde kurum Bilgi İşlem altyapısını kullanmakta olan 

tüm birimleri, üçüncü taraf olarak bilgi sistemlerine erişen kullanıcıları ve bilgi sistemlerine teknik 

destek sağlamakta olan hizmet, yazılım veya donanım sağlayıcılarını kapsamaktadır. 

3.SORUMLULAR 

Bilgi güvenliğinden sorumlu ekip, Başhekim, Bilgi İşlemlerinden sorumlu müdür, hizmet satın alınan 

firma yöneticisi, firma bilgi işlem sorumlusu, hastane Bilgi Yönetimi Sistemini kullanan tüm 

çalışanlar. 

4. TANIMLAR   

   -Bilgi Güvenliği: Bilginin gizliliği, bütünlüğü ve kullanılabilirliğinin korunmasıdır. Ek olarak, 

doğruluk, açıklanabilirlik, inkar edememe ve güvenilirlik gibi diğer özellikleri de kapsar. 

   -Bilgi Güvenliği ihlal Olayı: iş operasyonlarını tehlikeye atma ve bilgi güvenliğini tehdit etme 

olasılığı yüksek olan tek ya da bir dizi istenmeyen ya da beklenmeyen bilgi güvenliği olayı. 

  -Bilgi güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) : Bilgi güvenliğini kurmak, gerçekleştirmek, işletmek, 

izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve geliştirmek için, iş riski yaklaşımına dayalı tüm yönetim 

sisteminin bir parçasıdır. Yönetim sistemi, kurumsal yapıyı, politikaları, planlama faaliyetlerini, 

sorumlulukları, uygulamaları, prosedürleri, prosesleri ve kaynakları içerir. 

  -Bilgi Güvenliği Riski: Açıklıklardan fayda sağlamak suretiyle kuruluşa zarar verebilecek varlık ya 

da varlık gruplarının potansiyel tehdididir. Bir olayın ve sonucunun olasılığının kombinasyon 

koşulları olarak ölçülür. 

5.KISALTMALAR 

    PUKÖ: Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al 

    HBYS:Hastane bilgi yönetim sistemi 

    BGYS: Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi 

6-FAALĠYET AKIġI 

6.1 Bilgi  Güvenliği 

-Yönetim süreçleri 

Bilgi güvenliği yönetimi kapsamına alınan tüm süreçlerde ve varlıklarda gizlilik, bütünlük ve 

erişilebilirlik prensiplerine uyacak önlemler almak amacıyla aşağıda detayları belirtilen risk yönetimi 

fa4aliyetleri yürütülmektedir. Her bir varlık için risk seviyesini kabul edilebilir risk seviyesinin altında 

tutmak hedeflenmektedir. Risk yönetimi ve kontrollerin uygulanması sürekli bir faaliyettir ve kabul 

edilebilir risk seviyesinin altına inen riskler için de iyileştirme yapılması hedeflenmektedir. 

 



 

 

 

 

 

 

 

   

YÜREĞĠR KARġIYAKA AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI HASTANESĠ 

KURUMSAL BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ POLĠTĠKASI 
       

Doküman No: 

BY.YD.06 

Yayın Tarihi: 

21.05.2019 

Revizyon Tarihi: 

16.11.2021 

Revizyon  No:01 Sayfa 2 / 14 

6.2 Bilgi Hassasiyeti ve Riskler Bilgi Varlıklarımız 

Hastanemiz ve bağlı birimlerimizde tüm fiziki alanlardaki birimlerde üretilen bilgiler bilgi 
varlıklarımızı oluşturmaktadır. 

Masaüstü bilgisayarlar, laptoplar, CD ve DVD ortamındaki veriler, evraklar, klasör ve evrak 
dolapları, sunucular gibi elektronik veya yazılı-baskılı ortamda bulunan veya iletim ortamında 
(internet, e-mail, telefon vb.) yer alan tüm veriler kurumumuz için bilgi varlığı olarak tanımlanmıştır. 

 Varlık Sınıflandırılması 
BĠLGĠ SINIFLANDIRMA KILAVUZU SAKLANMA YERĠ 
Gizli En kritik bilgilerdir, sadece yönetim 

kadrosunun eriĢimi vardır. Bu tür 

bilgilerin yetkisiz eriĢilmemesi, ifĢa 

edilmemesi veya paylaĢılmaması 

kurum açısından çok önemlidir. 

Gizlilik ön plandadır. 

Hazırlayan kiĢi 
tarafından kontrol edilen 
ve kapalı odalarda 
bulunan 

kilitli dolaplar ve kiĢisel 
bilgisayarlar 

Ġç 
Kullanım 

Sadece birimlere özel bilgilerdir. 
Departman çalıĢanları dıĢında hiçbir 
3. taraf kurumun veya kiĢinin 
görmemesi gereken bilgilerdir. 
Gizlilik ön 

plandadır. 

Departmanın kilitli 
dolapları, KiĢisel 
bilgisayarlar 

KiĢisel Birim çalıĢanlarının kiĢisel 
çalıĢmaları ile ilgili bilgilerdir. 
Kurum iĢlevleri için yapılan kiĢisel 
çalıĢmalar burada tutulabilir. PC, 
Laptop veya Dolaplarda iĢle ilgili 
olmayan diğer kiĢisel bilgiler 

tutulamaz. EriĢilebilirlik ön 
plandadır. 

ÇalıĢma masalarının 
kilitli çekmeceleri 

Kuruma 
Açık 

Bu bilgiler kurum çalıĢanlarının 
kullanımı içindir. EriĢilebilirlik ve 
bütünlük ön plandadır. 

Departmanların kendi aralarında 
paylaĢtıkları bilgiler bu sınıfa girer. 

Departmanın kilitli 
ortak dolapları 

Halka 
Açık 

Bu bilgiler T.C. Sağlık Bakanlığına 

bağlı tüm teĢkilatına, tedarikçilere ve 

halka açık bilgilerdir. Bu bilgilerin 
eriĢilebilirliği önemlidir. 

Dolaplar ve dolap 
dıĢlarında 

Kurum içinde her çalışan bu sınıflandırma çerçevesinde kendi kullanımında olan veya kendi ürettiği 

bilgileri sınıflandırmalıdır. Bu sınıflandırmaya göre halka açık dokümanlar web sitesinde yayınlanan 

ve işlem için üçüncü taraflara verilen kağıt veya elektronik ortamdaki başvuru formu, duyurular vb. 

bilgilerdir. 

6.3 Bilgi Güvenliği Politikası ve Kılavuzu 

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesi ve kılavuzu 

çerçevesinde, Bilgi sistemleri tarafından yayınlanan bu dokümanda genel bilgi güvenliği kuralları 

tanımlanmıştır. Her çalışan bu dokümanda belirtilen kurallara uymakla sorumludur. 

6.4 Bilgi Güvenliği SözleĢmeleri 

Kullanıcılar kurumumuzca tanımlanmış ve yayınlanmış gizlilik sözleşmelerini imzalayarak kurum 

politikalarına uyacaklarını taahhüt ederler. Taahhütname ve kurallar farklı dokümanlardır. Personel 

Bilgi Güvenliği Sözleşmesi (Taahhütnamesi) işe alınan her çalışanın (PC kullansın kullanmasın, 

kadrolu veya sözleşmeli tüm personel) imzaladığı bir belgedir. 
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6.5 Bilgi Güvenliği Eğitimleri 

Hastanemiz hizmet içi eğitim planlarına SKS rehberliğinde kalite eğitimleri başlığında bilgi güvenliği 

farkındalık eğitimi yıllık bölüm bazlı eğitimlere dahil edilmiştir. 

6.6 Ġnsan Kaynakları ve Zafiyetleri Yönetimi 

- Çalışan personele ait şahsi dosyalar kilitli dolaplarda muhafaza edilmeli ve dosyaların anahtarları 

kolay ulaşılabilir bir yerde olmamalıdır. 

- Gizlilik ihtiva eden yazılar kilitli dolaplarda muhafaza edilmelidir. 

- ÇKYS üzerinden kişiyle ilgili bir işlem yapıldığında(izin kâğıdı gibi) ekranda bulunan kişisel 

bilgilerin diğer kişi veya kişilerce görülmesi engellenmelidir. 

- Diğer kişi, birim veya kuruluşlardan telefonla ya da sözlü olarak çalışanlarla ilgili bilgi 

istenilmesi halinde hiçbir suretle bilgi verilmemelidir. 

- İmha edilmesi gereken (müsvedde halini almış ya da iptal edilmiş yazılar vb.) imha edilmelidir. 

- Tüm çalışanlar, kimliklerini belgeleyen kartları görünür şekilde üzerlerinde bulundurmalıdır. 

- Görevden ayrılan personel, zimmetinde bulunan malzemeleri teslim etmelidir. 

- Personel görevden ayrıldığında veya personelin görevi değiştiğinde elindeki bilgi ve belgeleri 

teslim etmelidir. 

- Görevden ayrılan personelin kimlik kartı alınmalı ve yazıyla idareye iade edilmelidir. 

- Bakanlık ile ilgili olan gizli bilgi, gönderilen mesajlarda yer almamalıdır. Bunun kapsamı 

içerisine iliştirilen öğeler de dâhildir. Mesajların gönderilen kişi dışında başkalarına ulaşmaması için 

gönderilen adrese ve içerdiği bilgilere özen gösterilmelidir. 

- Kullanıcı, kurumun e-posta sistemi üzerinden taciz, suistimal veya herhangi bir şekilde alıcının 

haklarına zarar vermeye yönelik öğeleri içeren mesajları göndermemelidir. Bu tür özelliklere sahip bir 

mesaj alındığında Sistem Yönetimine haber verilmelidir. 

- Kullanıcı hesapları, doğrudan ya da dolaylı olarak ticari ve kâr amaçlı olarak kullanılmamalıdır. 

Diğer kullanıcılara bu amaçla e-posta gönderilmemelidir. 

Zincir mesajlar ve mesajlara iliĢtirilmiĢ her türlü çalıĢtırılabilir dosya içeren e-postalar 

alındığında baĢkalarına iletilmeyip, Sistem Yönetimine haber verilmelidir. 

6.7  ĠĢe BaĢlayıĢ Prosedürü 

- İşe başlayan her personele (kadrolu ve hizmet alımı dahil) bilgi güvenliği ve sosyal mühendislik 

zafiyetleri konularında eğitim verilmelidir. Bu eğitimler  2019 yılında uyum eğitimlerine dahil edilmesi 

planlanmaktadır. 

- Kullanıcılar kurumumuzca tanımlanmış ve yayınlanmış gizlilik sözleşmelerini imzalayarak 

kurum politikalarına uyacaklarını taahhüt ederler. Taahhütname ve kurallar farklı dokümanlardır. 

Personel Bilgi Güvenliği Sözleşmesi (Taahhütnamesi) işe alınan her çalışanın (PC kullansın 

kullanmasın, kadrolu veya sözleşmeli tüm personel) imzaladığı bir belgedir. Kullanacağı bilgi 

sistemlerine yönelik kullanıcı adı ve şifreleri tanımlanmalıdır. 

- Ebys tanımlaması için ilgili personellere saglik.gov.tr uzantılı e-mail adresi tanımlanmalıdır. İl 

içi yer değişikliklerinde ise sistem üzerinden kurum/birim değişikliği tanımlaması yapılmalıdır. 

- Tüm personele kurum kimlik kartı çıkartılmalıdır. 

- Tüm personele tanıtıcı yaka kimlik kartı çıkartılmalıdır. 

6.8 ĠĢten AyrılıĢ Prosedürü 
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- Görevden ayrılan personelin kimlik kartı alınmalı ve yazıyla idareye iade edilmelidir. 

- Kullandığı bilgi sistemlerine yönelik (Tsim, Çkys, Ebys vb.) kullanıcı adı ve şifreleri sistem 

yöneticisi tarafından pasif hale getirilmelidir. 

- Görevden ayrılan personel, zimmetinde bulunan malzemeleri teslim etmelidir. 

- Personel görevden ayrıldığında veya personelin görevi değiştiğinde elindeki bilgi ve belgeleri 

teslim etmelidir. 

- Görevden ayrılan personel işten ayrılma onay formunu doldurarak bağlı bulunduğu kurumun 

insan kaynakları birimine teslim etmelidir. 

- İlgili form doldurulmadan personelin kurum ile ilişiği kesilmez. 

- Kurumdan ayrılan personele ait “İşten ayrılma onay formu” resmi yazı ile “Bilgi Güvenliği 

Yetkilisi” ne gönderilmelidir. 

6.9 Bilgi Kaynakları Ve Atık Ġmha Yönetimi Politikası 

- Hastanemiz kendi bünyelerinde oluşturduğu arşivden sorumludur. Evraklar idari ve hukuki 

hükümlere göre belirlenmiş Evrak Saklama Planı’na uygun olarak muhafaza edilmesi gerekmektedir. 

- Yasal bekleme süreleri sonunda tasfiyeleri sağlanmalıdır. Burada Özel ve Çok Gizli evraklar 

“Devlet Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği” hükümleri gereği oluşturulan “Evrak İmha Komisyonu” ile 

karar altına alınmalı ve imha edilecek evraklar kırpma veya yakılarak imhaları yapılmalıdır. 

- İmha edilemeyecek evrak tanımına giren belgeler geri dönüşüme devirleri yapılmalıdır. 

- Bilgi Teknolojilerinin (Disk Storage Veri tabanı dataları vb.) 14 Mart 2005 tarihli 25755 sayılı 

Resmi Gazete ’de yayınlanmış, sonraki yıllarda da çeşitli değişikliklere uğramış katı atıkların kontrolü 

yönetmeliğine ve Basel Sözleşmesine göre donanımların imha yönetimi gerçekleşmelidir. Komisyonca 

koşullar sağlanarak donanımlar parçalanıp, yakılıp (Özel kimyasal maddelerle) imha edilmelidir. 

- İmha işlemi gerçekleşecek materyalin özellik ve cinsine göre imha edilecek lokasyon 
belirlenmelidir. 

- Uygun şekilde kırılması ve kırılma sürecinden önce veri ünitelerinin adet bilgisi alınmalıdır. 

- Yetkilendirilmiş personel tarafından imhası gerçekleşen atıklara data imha tutanağı düzenlenmesi 

ve bertaraf edilen ürünlerin seri numaraları ve adet bilgisinin data-imha tutanağı düzenlenmelidir. 

- Kırılan parçaların fiziksel muayene ile tamamen tahrip edilip edilmediğinin kontrolü 

yapılmalıdır. 

- Tamamen tahrip edilememiş disk parçalarının delme, kesme makineleri ile kullanılamaz hale 

getirilmelidir. 

- Hacimsel küçültme işlemi için parçalanmalıdır. 

- Son ürünlerin gruplar halinde fotoğraflanarak ilgili kişi ve/veya kuruma iletilmesi gereklidir. 

- Çıkan metallerin sınıflarına göre ayrılarak, biriktirildikten sonra eritme tesislerine iletilmesi 

gerekmelidir. 

6.10 Ġhlal Bildirim ve Yönetimi 

- Bilginin gizlilik, bütünlük ve kullanılabilirlik açısından zarar görmesi, bilginin son kullanıcıya 

ulaşana kadar bozulması, değişikliğe uğraması ve başkaları tarafından ele geçirilmesi, yetkisiz erişim 

gibi güvenlik ihlali durumlarında mutlaka kayıt altına alınmalıdır. 

- Bilgi güvenlik olayı raporlarının bildirilmesini, işlem yapılmasını ve işlemin sonlandırılmasını 

sağlayan uygun bir geri besleme süreci oluşturulmalıdır. 
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- Güvenlik olayının oluşması durumunda olay anında raporlanmalıdır. 

- İhlali yapan kullanıcı tespit edilmeli ve ihlalin suç unsuru içerip içermediği belirlenmelidir. 

- Güvenlik ihlaline neden olan çalışanlar, üçüncü taraflarla ilgili resmi bir disiplin sürecine 

başvurulur. 

- Tüm çalışanlar, üçüncü taraf kullanıcıları ve sözleşme tarafları bilgi güvenliği olayını önlemek 

maksadıyla güvenlik zayıflıklarını doğrudan kendi yönetimlerine veya hizmet sağlayıcılarına mümkün 

olan en kısa sürede rapor edilir. 

- Bilgi sistemi arızaları ve hizmet kayıpları, zararlı kodlar, dos atakları, tamamlanmamış veya 

yanlış iş verisinden kaynaklanan hatalar, gizlilik ve bütünlük ihlâlleri, bilgi sistemlerinin yanlış 

kullanımı gibi farklı bilgi güvenliği olaylarını bertaraf edecek tedbirler alınır. 

6.11 Bilgi Yönetim sistemi’ne ĠliĢkin Yazılımsal süreçler 

Ġnternet ve Elektronik Posta Güvenliği 

- Kullanıcıya resmi olarak tahsis edilen e-posta adresi, kötü amaçlı ve kişisel çıkar amaçlı 

kullanılamaz. 

- İş dışı konulardaki haber grupları kurumun e-posta adres defterine eklenemez. 

- Kurumun e-posta sunucusu, kurum içi ve dışı başka kullanıcılara SPAM, phishing mesajlar 

göndermek için kullanılamaz. 

- Kurum içi ve dışı herhangi bir kullanıcı ve gruba; küçük düşürücü, hakaret edici ve zarar verici 

nitelikte e-posta mesajları gönderilemez. 

- İnternet haber gruplarına mesaj yayımlanacak ise, kurumun sağladığı resmi e-posta adresi bu 

mesajlarda kullanılamaz. Ancak iş gereği üye olunması yararlı internet haber grupları için 

yöneticisinin onayı alınarak Kurumun sağladığı resmi e-posta adresi kullanılabilir. 

- Hiçbir kullanıcı, gönderdiği e-posta adresinin kimden bölümüne yetkisi dışında başka bir 

kullanıcıya ait e-posta adresini yazamaz. 

- E-posta gönderiminde konu alanı boş bir e-posta mesajı göndermemelidir. 

- Konu alanı boş ve kimliği belirsiz hiçbir e-posta açılmamalı ve silinmelidir. 

- E-postaya eklenecek dosya uzantıları “.exe”, “.vbs” veya yasaklanan diğer uzantılar olamaz. 

Zorunlu olarak bu tür dosyaların iletilmesi gerektiği durumlarda, dosyalar sıkıştırılarak ( .zip veya .rar 

formatında) mesaja eklenmelidir. 

- Bakanlık ile ilgili olan gizli bilgi, gönderilen mesajlarda yer almamalıdır. Bunun kapsamı 

içerisine iliştirilen öğeler de dâhildir. Mesajların gönderilen kişi dışında başkalarına ulaşmaması için 

gönderilen adrese ve içerdiği bilgilere özen gösterilmelidir. 

- Kullanıcı, kurumun e-posta sistemi üzerinden taciz, suistimal veya herhangi bir şekilde alıcının 

haklarına zarar vermeye yönelik öğeleri içeren mesajları göndermemelidir. Bu tür özelliklere sahip bir 

mesaj alındığında Sistem Yönetimine haber verilmelidir. 

- Kullanıcı hesapları, doğrudan ya da dolaylı olarak ticari ve kâr amaçlı olarak kullanılmamalıdır. 

Diğer kullanıcılara bu amaçla e-posta gönderilmemelidir. 

- Zincir mesajlar ve mesajlara iliştirilmiş her türlü çalıştırılabilir dosya içeren e-postalar 

alındığında başkalarına iletilmeyip, Sistem Yönetimine haber verilmelidir. 

- Spam, zincir, sahte vb. zararlı olduğu düşünülen e-postalara yanıt verilmemelidir. 

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

- Kullanıcı, e-posta kullanımı sırasında dile getirdiği tüm ifadelerin kendisine ait olduğunu kabul 

etmektedir. Suç teşkil edebilecek, tehditkâr, yasadışı, hakaret edici, küfür veya iftira içeren, ahlaka 

aykırı mesajların içeriğinden kullanıcı sorumludur. 

- Kullanıcı, gelen ve/veya giden mesajlarının kurum içi veya dışındaki yetkisiz kişiler tarafından 

okunmasını engellemelidir. 

- Kullanıcı, kullanıcı kodu/parolasını girmesini isteyen e-posta geldiğinde, bu e-postalara herhangi 

bir işlem yapmaksızın Sistem Yönetimine haber vermelidir. 

- Kullanıcı, kurumsal mesajlarına, kurum iş akışının aksamaması için zamanında yanıt vermelidir. 

- Kaynağı bilinmeyen e-posta ekinde gelen dosyalar kesinlikle açılmamalı ve tehdit unsuru olduğu 

düşünülen e-postalar Sistem Yönetimine haber verilmelidir. 

- Kullanıcı, kendisine ait e-posta parolasının güvenliğinden ve gönderilen e-postalardan doğacak 

hukuki işlemlerden sorumlu olup, parolasının kırıldığını fark ettiği anda Sistem Yönetimine haber 

vermelidir. 

6.12 Mal ve Hizmet Alımları Güvenliği 

-      Mal ve hizmet alımlarında İlgili kanun, genelge, tebliğ ve yönetmeliklere aykırı olmayacak ve 

rekabete engel teşkil etmeyecek şekilde gerekli güvenlik düzenlemeleri Teknik Şartnameler de 

belirtilmelidir. 

-      Belirlenen güvenlik gereklerinin karşılanması için aşağıdaki maddelerin anlaşmaya eklenmesi 

hususu dikkate alınmalıdır: 

- Bilgi güvenliği politikası, 
- Bilgi, yazılım ve donanımı içeren kuruluşun bilgi varlıklarının korunması prosedürleri, 

- Gerekli fiziki koruma için kontrol ve mekanizmalar, 

- Kötü niyetli yazılımlara karşı koruma sağlamak için kontroller, 

- Varlıklarda oluşan herhangi bir değişimin tespiti için prosedürler; örneğin, bilgi, yazılım ve 

donanımda oluşan kayıp veya modifikasyon, 

- Anlaşma sırasında, sonrasında ya da zaman içinde kabul edilen bir noktada, bilgi ve varlıkların 

iade veya imha edildiğinin kontrolü, 

- Varlıklarla ilgili gizlilik, bütünlük, elverişlilik ve başka özellikleri, 

- Bilgilerin kopyalama ve ifşa kısıtlamaları ve gizlilik anlaşmalarının kullanımı, 

- Kullanıcı ve yönetici eğitimlerinin metodu, prosedürü ve güvenliği, 

- Bilgi güvenliği sorumluluğu ve sorunları için kullanıcı bilinci sağlama, 

- Donanım ve yazılım kurulumu ve bakımı ile ilgili sorumluluklar, 

- Açık bir raporlama yapısı ve anlaşılan raporlama formatı, 

- Değişim yönetimi sürecinin açıkça belirlenmesi, 

- Erişim yapması gereken üçüncü tarafın erişiminin nedenleri, gerekleri ve faydaları, 

- İzin verilen erişim yöntemleri, kullanıcı kimliği ve şifresi gibi tek ve benzersiz tanımlayıcı 

kullanımı ve kontrolü, 

- Kullanıcı erişimi ve ayrıcalıkları için bir yetkilendirme süreci, 

- Korumanın bir gerekliliği olarak mevcut hizmetleri kullanmaya yetkili kişilerin ve hakları ile 

ayrıcalıkları gibi kullanımları ile ilgili olan bir bilgilerin bir listesi, 

- Erişim haklarının iptal edilmesi veya sistemler arası bağlantı kesilmesi için süreç, 

- Sözleşme de belirtilen şartların ihlali olarak meydana gelen bilgi güvenliği ihlal olaylarının ve 

güvenlik ihlallerinin raporlanması, bildirimi ve incelenmesi için bir anlaşma, 
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- Sağlanacak ürün veya hizmetin bir açıklaması ve güvenlik sınıflandırması ile kullanılabilir hale 

getirilmesini tanımlayan bir bilgi, 

- Hedef hizmet seviyesi ve kabul edilemez hizmet seviyesi, 

- Doğrulanabilir performans kriterlerinin tanımı, kriterlerin izlenmesi ve raporlanması, 

- Kuruluşun varlıkları ile ilgili herhangi bir faaliyetin izlenmesi ve geri alınması hakkı, 

- Üçüncü bir taraf tarafından yürütülen denetimler için sözleşmede belirtilen denetleme 

sorumlulukları hakkı ve denetçilerin yasal haklarının sıralanması, 
- Sorun çözümü için bir yükseltme sürecinin kurulması, 

- Bir kuruluşun iş öncelikleri ile uygun elverişlilik ve güvenilirlik de dahil olmak üzere hizmet 

sürekliliği gerekleri, 
- Anlaşmayla ilgili tarafların yükümlülükleri, 

- Hukuki konularla ilgili sorumlulukları ve yasal gereklerin nasıl karşılanması gerektiğinden emin 

olunmalıdır, (örneğin, veri koruma mevzuatı, anlaşma diğer ülkelerle ile işbirliği içeriyorsa özellikle 

farklı ulusal yargı sistemleri dikkate alınarak) 
- Fikri mülkiyet hakları (IPRs), telif hakkı ve herhangi bir ortak çalışmanın korunması, 

- Üçüncü tarafların alt yüklenicileri ile birlikte bağlılığı ve altyüklenicilere uygulanması gereken 

güvenlik kontrolleri, 

- Anlaşmaların yeniden müzakeresi ya da feshi için şartlar, 

- Taraflardan birinin anlaşmayı planlanan tarihten önce bitirmesi durumunda bir acil durum planı 

olmalıdır. 

- Kuruluş güvenlik gereklerinin değişmesi durumunda anlaşmaların yeniden müzakere edilmesi. 
- Varlık listeleri, lisanslar, anlaşmalar ve hakların geçerli belgeleri ve onlarla ilişkisi. 
-      Farklı kuruluşlar ve farklı türdeki üçüncü taraflar arasında yapılan anlaşmalar önemli ölçüde 

değişebilir. Bu nedenle; anlaşmalar, belirlenen tüm riskleri ve güvenlik gereklerini içerecek 

şekilde yapılmalıdır. Gerektiğinde güvenlik yönetim planındaki gerekli kontroller ve prosedürler 

genişletilebilir. 

-     Üçüncü taraflarla yapılan anlaşmalar diğer tarafları içerebilir. Üçüncü taraflara erişim hakkı 

verilmeden önce, erişim hakkı ve katılım için diğer tarafların ve koşulların belirlenmesi amacıyla 

anlaşmaya varılması gerekir. 

-     Genellikle anlaşmaların esasları kuruluşlar tarafından geliştirilmiştir. Bazı durumlarda 

anlaşmaların üçüncü taraflarca geliştirilmesi ve kuruluşa empoze edilmesi durumu olabilir. 

Kuruluşlar, kendi yapılarına üçüncü taraflarca empoze edilecek anlaşmalarda kendi 

güvenliklerinin gereksiz yere etkilenmesini engeller. 

6.13 Sosyal Mühendislik Zaafiyetleri Ve Sosyal Medya Güvenliği Politikası 

           Sosyal Mühendislik Zafiyetleri 

- Sosyal mühendislik, normalde insanların tanımadıkları birisi için yapmayacakları şeyleri 

yapmalarını sağlama sanatı olarak tanımlanmaktadır. Başka bir tanım ise; İnsanoğlunun zaaflarını 

kullanarak istediğiniz bilgiyi, veriyi elde etme sanatına sosyal mühendislik denir. Sosyal mühendisler 

teknolojiyi kullanarak ya da kullanmadan bilgi edinmek için insanların zaaflarından faydalanıp, en çok 

etkileme ve ikna yöntemlerini kullanırlar. 

- Taşıdığınız ve işlediğiniz verilerin öneminin bilincinde olunmalıdır. 

- Kötü niyetli kişilerin eline geçmesi halinde oluşacak zararları düşünerek hareket edilmelidir. 

- Arkadaşlarınızla paylaştığınız bilgileri seçerken dikkat edilmelidir. 

- Özellikle telefonda, e-posta veya sohbet yoluyla yapılan haberleşmelerde şifre gibi özel 

bilgileriniz paylaşılmamalıdır. 

- Şifre kişiye özel bilgidir. Sistem yöneticiniz dâhil telefonda veya e-posta ile şifrenizi 

paylaşmamalısınız. Sistem yöneticisi gerekli işlemi şifrenize ihtiyaç duymadan da yapabilmelidir. 
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- Oluşturulan dosyaya erişecek kişiler ve hakları "bilmesi gereken" prensibine göre belirlenmelidir. 

- Erişecek kişilerin hakları yazma, okuma, değiştirme ve çalıştırma yetkileri göz önüne alınarak 

oluşturulmalıdır. 

- Verilen haklar belirli zamanlarda kontrol edilmeli, değişiklik gerekiyorsa yapılmalıdır. 

- Eğer paylaşımlar açılıyorsa ilgili dizine sadece gerekli haklar verilmelidir. 

- Kazaa, emule gibi dosya paylaşım yazılımları kullanılmamalıdır. 

6.14  Sosyal Medya Güvenliği 

- Sosyal medya hesaplarına giriş için kullanılan şifreler ile kurum içinde kullanılan şifreler farklı 

olmalıdır. 

- Kurum içi bilgiler sosyal medyada paylaşılmamalıdır. 

- Kuruma ait hiçbir gizli bilgi, yazı sosyal medyada paylaşılmamalıdır. 

SĠSTEM ALT YAPISINA ĠLĠġKĠN SÜREÇLER 

 Bilgi işlem merkezi bünyesinde Yazılım –donanım destek birimi Yazılım donanım destek birimi 24 

saat kesintisiz hizmet sunmaktadır. Yazılım donenım destek birim çalışanlarının güncel iletişim 

bilgileri santralimizde bulunmaktadır. 

 Hastane Bilgi Yönetim Sistemi’nde (HBYS) yer alan modüller tek bir veri tabanı üzerinden 

yönetilir. HBYS’de yer alan temel modüllerin tümü aktif olarak kullanılır.HBYS de Hasta Kayıt, 

Poliklinik,Eczane, Depo, Satın alma, Ayniyat, Laboratuvar, Vezne, Faturalandırma,Radyoloji, 

Mutemetlik, Personel modülü ve diğer modüller bulunmaktadır. 

 Bölümlerin malzeme ve demirbaş istemlerinin yapılması, onaylanması, satın alınması, depoya 

teslim edilmesi, bölümler tarafından teslim alınması HBYS üzerinden gerçekleştirilir. 

 Personel bilgi modülünde çalışanların; fotoğrafı, çalıştığı bölüm, kan grubu, iletişim bilgileri, izin 

ve rapor bilgileri, eğitim durumu, sertifikaları, hizmet içi eğitimleri, yabancı dil bilgisi güncel 

olarak yer almaktadır. 

 Tüm bilgisayarların donanım ve yazılımlarının güncel envanter tablosu ile takip edilmektedir. 

Envanterde;Bulunduğu bölüm, marka, model, seri no, demirbaş numarası, donanım ve yazılım adı, 

İşletim sistemi, ek aksamlar, alınma tarihi, varsa garanti süresi bulunmaktadır. 

     Hastanemizde bilgi güvenliğini sağlamaya yönelik olarak aşağıdaki uygulamalar yapılmaktadır; 

 Hasta bilgilerinin girişi HBYS’ de tanımlanan alanlara yapılmaktadır. 

 Hasta bilgilerinin güvenliği için, tüm kullanıcılara her kademede yetkilendirme yapılır 

ve kontrol edilir. Çalışanlar yetki düzeyleri ile ilgili olarak Bilgi İşlem Sorumlusu tarafından 

bilgilendirilmiştir. 

 Her kademedeki Hastane personeli ancak yetkilendirilmiş olduğu işlemleri, diğer Hastane 

prosedürlerine uygun olarak uygular. Aynı görevi icra eden çalışanlar aynı yetki gruplarına 

sahip olarak çalışmaktadır. 

 Sunucu üzerindeki her türlü yazılım, işletim sistemi, veritabanı, Yazılım Firması elemanları 

Tarafından Bilgi İşlem Bölümü denetiminde  Dış Ortam Erişimleri Tespit Formu  ile 

yapılmaktadır. 

 Tüm fax-modem üniteleri ile haberleşme ve İnternet erişim yazılımlarının kurulması ve 

Ayarları Hastane Bilgi İşlem Bölümünün yetkisinde olmaktadır. 

 Veri yedekleme işlemi bilgi işlem işletimini yapan HBYS Sistem Destek Elemanlarınca 

yapılır. Bilgi İşlem personeli her gün akşam yedekleme alıp yedeklenen verileri kendi 

üzerinde bulunan başka bir diske ve hastanede başka bir odada bulunan yedek bilgisayar 

üzerine yedekleme işlemini yapar.Bu bilgilere Bilgi İşlem Sorumlusu ulaşabilir. 
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 Hastalarımıza ait bilgilerin güvenliği açısından hastanemiz sistem ve internet altyapısı en 

güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınır. 

  Kişilere ait bilgilerin güvenliğinin sağlanması için öncelikle verilerin doğru olarak 

toplanması, depolanması ve kullanılmasına ilişkin uygulamalarımızın ve güvenlik 

önlemlerimizin dâhili olarak gözden geçirilmesi ve kişisel verileri depoladığımız sistemleri 

yetkisiz erişime karşı korumak için fiziksel güvenlik önlemlerinin alınmasını içerir. 

 Kişisel bilgilere erişim hizmetlerimizi işletmek, geliştirmek ve iyileştirmek için onları 

bilmeleri gereken hastane çalışanları, yüklenicileri ve aracılarıyla sınırlı tutulur. Bu bireyler 

gizliliği koruma yükümlülükleri altında çalışırlar. 

 Hastanemizde hasta ile ilgili bilgilerin bütünlüğü ve güvenliği kurulmuş olan bilgisayar 

yazılım programlarında yetkilendirilmiş girişler ile korumaya alınmıştır. Elektronik ortamdaki 

verilerin güvenliği sağlanmaktadır. Hasta bilgilerine yetkili olmayan kişilerin ulaşımına / 

kullanımına izin verilmez. 

  Hastanemizde internet erişimi ve kullanımı Başhekim tarafından onay verilen bilgisayarlarda 

kullanılmaktadır. Bunun haricinde tüm pc lerden resmi sitelere erişim sağlanmaktadır. E-

posta kullanımı sadece idari personeller resmi e-postaları kullanabilirler. İnternet erişimi ve e-

posta kullanım bağlantıları Genel Sekreterliğimizde  bulunan firewall cihazı tarafından 

kontrol edilmektedir. 

  Her yetkili kullanıcı kendi şifresi ile işlem yapar. Başkalarına şifresini söylemez,şifreler 

görünür, ulaşılabilir alanlara yazılı olarak bırakılmaz. Güvenli bir bilgi sistemine erişmek için 

yetkisiz bir kullanıcıdan yardım istenmez. 

 Başka bir kişinin kullanıcı kimliği, parola veya diğer güvenlik kodları kullanılmamaktadır. 

Kullanıcı şifreleri bilgi güvenliği açısından 90 gün süreyle kullanılmakta sistem üzerinden 

uyarı yapılarak değiştirilmesi sağlanmaktadır. 

 Çalışanlar gizliliği koruma yükümlülükleri altında çalışırlar 

 Kullanıcı yetkisi olan yetkili çalışanlar, bilgisayar kullanımı bitince, odadan ayrıldığında, 

mesai ve nöbet bitiminde şifresini kapatmalıdır. Kişinin çalışmadığı veya bulunmadığı 

zamanlarda şifresi kullanılarak yapılan işlemlerden kurum sorumlu değildir. 

 Sisteme erişim kontrolü ilgili Başhekim ve Bilgi İşlem Sorumlusu tarafından kişilerin yetki ve 

sorumlulukları dikkate alınarak düzenlenir. Bu şartlar uzaktan erişim içinde geçerlidir. 

Sistemde herhangi bir arıza durumunda HBYS firması tarafından uzaktan bakım için bağlantı 

verilir. Bu bağlantı ekstra programlar aracığı ile yapılır ve her bağlantıdan sonra program 

kapatılır. 

 Sisteme erişim ve yetkilendirme sağlık bakanlığı tarafından belirlenmiş olan esaslara göre 

düzenlenir. 

 Birimden sorumlu Hastane Müdürü ve ilgili teknik personelin bilgisi dışında bilgisayarlar 

üzerindeki ağ ayarları, kullanıcı tanımları, kaynak profilleri vb üzerinde mevcut yapılan 

düzenlemelerin hiçbir suretle değiştirilemez. 

 Bilgisayarlar üzerinden resmi belgeler, programlar ve eğitim belgeleri haricinde dosya 

alışverişinde bulunulamaz 

 Virüs ve saldırganlardan korunma sorumluluğu Hastane Müdürü ve Bilgi İşlem sorumlusuna 

aittir. İlgililer virüs ve saldırganlardan korunma için gerekli donanım ve yazılımı üst yönetime 

bildirip gerekli tedbirleri alır. Bu tedbirler içinde anti virüs yazılımları ve firewall gibi 

donanımsal ve yazılımsal aparatları içeren sağlık bakanlığınca istenen asgari şartlardan 
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oluşur. Bu yazılımların güncellenmesini de yapmak yukarda belirtilen ilgililerin 

sorumluluğundadır, zamanı geldiğinde üst yönetimin haberdar ederek güncellemeleri 

yaparlar. 

 Hastanemizde bilgi güvenliğinden sorumlu bir ekip oluşturulmuştur. Hastane 

üstyönetiminden Başhekim Yardımcısı ekibe başkanlık eder . Müdür, Müdür Yardımcısı, 

Bilgi işlem Sorumlusu, Kalite Yönetim Direktörü ve İnsan Kaynakları Sorumlusu bu ekibin 

üyeleridir.Ekip; Bilgi güvenliği ile ilgili mevcut durumu tespit etmekle,bilgi güvenliği için 

olası riskleri belirlemekle, tanımlı kullanıcılar için yapılan yetki değişikliklerini 

izlemekle,gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatılmaktadır. 

          Sunucu odalarının güvenliği sağlanması için; 

 Sadece sunuculara tahsis edilmiş bağımsız bir oda mevcuttur. 

 Sunucu odasına yetkisiz personelin girişi engellenmiştir. 

 Suya karşı yalıtım yapılmış, alttan ve üstten su akmalarına karşı gerekli önlemler Alınmış, 

hırsızlık önlemlerine karşı şifreli kapı yapılmıştır. Kamera görüşü sağlanmaktadır. Yangın 

alarm sistemleri mevcuttur. 

 Hastanedeki diğer kesintisiz güç kaynaklarından bağımsız bir kesintisiz güç kaynağına 

bağlanmıştır. 

 Oda ısı takipleri günlük olarak yapılır. Sıcaklığın 18-22 °C; nemin % 30 - % 60 arasında 

olmasına dikkat edilmektedir.  

 Hastane merkezi klima sistemi dışında yedekli klima sistemiyle odanın iklimlendirilmesi 

sağlanmaktadır. 

 Kurumda bulunan bütün sunucuların kayıtları tutulur. Bu kayıtlarda: sunucunun yeri, sorumlu 

kişisi, donanım,işletim sistemi üzerinde çalışan uygulama bilgileri yer alır. Sunucu üzerinde 

çalışan işletim sistemleri, hizmet sunucu yazılımları ve antivirüs gibi koruma amaçlı 

yazılımların güncel olmalarına dikkat edilir. Sunucuların yazılım ve donanım bakımları 

üretici firmanın uygun gördüğü süreler dâhilinde yetkili kişiler tarafından yapılır. 

 Veritabanı güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirler alınır. Veri tabanı sistem logları tutulur ve 

gerektiğinde idare tarafından izlenebilir. Veri tabanı ile ilgili sorumlu kişilerin İletişim 

bilgileri santralde ve birimde bulunmaktadır. Kullanıcıların ara yüze bağlanmak için 

kullandıkları şifreler şifreli bir şekilde saklanmaktadır. Veri tabanı üzerinde tüm İşlemler 

loglanır. Kullanıcılar veri tabanına yapılacak müdahale (yama ve güncelleme vb.) öncesinde 

bilgilendirilir. 

 Hastaneye destek hizmeti veren firmanın dış ortamdan iç ortama hangi durumlarda erişim 

yapacağı hakkında hastane tarafından onaylanmış gizlilik sözleşmesi mevcuttur.  Dış 

ortamdan iç ortama yapılan erişimler Dış Ortamdan erişim tespit formu ile kayıt altına alınır. 

Üçer aylık dönemlerde Hastane Yönetimi bilgilendirilmektedir. 

 Yedeklemeler aracılığı ile yılda bir kez veri kurtarma testi uygulanır, Yedeklemeden geri 

dönüşün sağlanıp sağlanmadığı ve veri kaybının olup olmadığı kontrol edilir, Test kayıt altına 

alınır, gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatılır. 

 HBYS üzerinde yapılan işlemler izlenebilir niteliktedir. Salt okunur özellikte ayrı bir veri 

tabanı ya da tablo mevcuttur. Veri tabanı ya da tablolarda sisteme giriş yapan kullanıcılar, 

gerçekleştirdikleri işlemler, sistem ayarlarında gerçekleştirilen değişiklikler, sistem mesajları 

ve HATALAR İLE İLGİLİ VERİLER KAYIT ALTINA ALINIR. Veri tabanı ya da tablolara 

sadece bilgi sisteminde yönetici olarak yetkilendirilmiş kişiler ulaşabilir. 
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  HBYS’de oluşan sorunların çözümüne yönelik Bilgi İşlem Sorumlusu gerekli çalışmaları 

yapar. HBYS ile ilgili sorunlarda çalışanlar kiminle nasıl irtibat kuracağı konusunda 

bilgilendirilir. Sorun giderilinceye kadar işlerin aksamamasına yönelik yapılması gerekenler 

bölüm bazında belirlenmiştir. Eğitimleri Bilgi İşlem Sorumlusu tarafından Veri Hazırlama 

Personellerine verilmektedir. Sistem sorunlarında HBYS çalışmadığı durumlarda hastaların 

kimlik fotokopileri alınarak HBYS tekrar aktif olduğunda bu süreçte elde edilen verilerin 

HBYS’ye kayıtlar Bilgi İşlem Sorumlusu tarafından yapılmaktadır. HBYS ile ilgili sorunlar 

ve çözümler kayıt altına HBYS Sorun bildirim formu ile kayıt altına alınmaktadır. 

  Sorunun oluştuğu tarih ve saat, bildirimin yapıldığı tarih ve saat,sorunun çözüldüğü tarih ve 

saat kayıt altına alınır. Sorunlar ile ilgili aylık istatistiksel çalışma yapılarak hastane yönetimi 

bilgilendirilmektedir. Sorunlar ile ilgili gerekli düzeltici önleyici faaliyet başlatılmaktadır. 

          Parola Güvenliği Politikası 

- Güvenliğin oluşturulacağı birim için kullanılan programlarda uygulanan parola standardı 

belirlenmeli, bu parola sistemi aşağıdaki unsurları içerecek standarda getirilmelidir. 

- Bilgi Güvenliği Yetkilisinin devreye girmesi ile parola standardı belirlenerek uygulanmaya 

başlanmalı, geliştirilerek aşağıdaki yapıya çekilmesi konusunda plan yapılmalıdır. 

- Parola en az 8 karakterden oluşmalıdır. 

- Harflerin yanı sıra, rakam ve "? @, !, #, %, +, -, *, %" gibi özel karakterler içermelidir. 

- Büyük ve küçük harfler bir arada kullanılmalıdır. 

- Bu kurallara uygun parola oluştururken genelde yapılan hatalardan dolayı saldırganların ilk 

olarak denedikleri parolalar vardır. Bu nedenle parola oluştururken aşağıdaki önerileri de dikkate 

almak gerekir. 

- Kişisel bilgiler gibi kolay tahmin edilebilecek bilgiler parola olarak kullanılmamalıdır. 

- (Örneğin 12345678, qwerty, doğum tarihiniz, çocuğunuzun adı, soyadınız gibi) 

- Sözlükte bulunabilen kelimeler parola olarak kullanılmamalıdır. 

- Çoğu kişinin kullanabildiği aynı veya çok benzer yöntem ile geliştirilmiş parolalar 

kullanılmamalıdır. 

- Basit bir kelimenin içerisindeki harf veya rakamları benzerleri ile değiştirilerek güçlü bir parola 

elde edilebilir. 

- Basit bir cümle ya da ifade içerisindeki belirli kelimeler özel karakter veya rakamlarla 

değiştirilerek güçlü bir parola elde edilebilir. 

'B' yerine 8 'Z' yerine 2 
Örneğin 

Balıkçıl-Kazak 8a11kç11-

Ka2ak Solaryum! 

501aryum! 

I, i, L, l yerine 1 'O' harfi yerine 0 

'S' yerine 5 'G' 
yerine 6 

'g' yerine 9 

'T', 't' yerine '+' 'Ş', 'ş' yerine '$' Örneğin 
"Dün Kar Yağmış" : 

Dün*Yağm1$ 

 

"Şeker gibi bir soru sordu" 

: 

$eker~1?Sordu 

 

"kar", "yıldız" 
yerine '*' 

"dolar", "para" 
yerine '$' 

"Soru" yerine '?' gibi" yerine '~' 

"gül" yerine ':)' "eksi" yerine '-' 
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"bir", "tek" yerine 1 "yüz", "yüzde" 
yerine '%' 

"Tek eksiğim bir güldü" : 

1- ğim1:)dü 

 

"Yüzeysel bir soru eşittir 

eksi puan": 

 

Bilgi Güvenliği Uygulama Politikası 

Kurumumuz bilgi güvenliği politikasına uygun davranıp davranılmadığını düzenli olarak kontrol 

ederek gözden geçirir. Kurumumuzun kişisel bilgileri kullanma biçimi ile ilgili her türlü sorunuzu veya 

katkınızı iletmek için lütfen iletişim yollarını veya kurumumuza gelerek bizzat yetkili kişilere durumu 

bildiriniz. Şikayetinizi yazılı olarak bildirdiğinizde ise en yakın zamanda iletişime gerçek kurumumuz 

politikasıdır. Şikayetlerin çözüme kavuşturulması için, yasal yollar dahil olmak üzere, düzenleme 

yapma konumundaki ilgili yetkililerle işbirliği yapılmaktadır. 

6.15 Uzaktan eriĢim: Sisteme erişim kontrolü ilgili başhekim yardımcısı ve bilgi işlem sorumlusu 

tarafından kişilerin yetki ve sorumlulukları dikkate alınarak düzenlenir. Bu şartlar uzaktan erişim 

içinde geçerlidir. Sistemde herhangi bir arıza durumunda HBYS firması tarafından uzaktan bakım için 

bağlantı verilir. Bu bağlantı ekstra programlar aracığı ile yapılır ve her bağlantıdan sonra program 

kapatılır. Sisteme erişim ve yetkilendirme sağlık bakanlığı tarafından belirlenmiş olan esaslara göre 

düzenlenir (yöneticiler için bilgi güvenliği politikası).Birimden sorumlu müdür yardımcısı ve ilgili 

teknik personelin bilgisi dışında bilgisayarlar üzerindeki ağ ayarları, kullanıcı tanımları, kaynak 

profilleri vb. üzerinde mevcut yapılan düzenlemelerin hiçbir suretle değiştirilemez. 

6.16 KiĢisel sağlık kayıtlarının güvenliği: Hastanemizde hasta ile ilgili bilgilerin bütünlüğü ve 

güvenliği kurulmuş olan bilgisayar yazılım programlarında yetkilendirilmiş girişler ile korumaya 

alınmıştır. Elektronik ortamdaki verilerin güvenliği sağlanmaktadır. Hasta bilgilerine yetkili olmayan 

kişilerin ulaşımına / kullanımına izin verilmemektedir Bulunmadığı zamanlarda şifresi kullanılarak 

yapılan işlemlerden kurum sorumlu değildir. 

Veri Bütünlüğünün Sağlanması 

Sağlık hizmetlerimizin devamlılığını sağlamak veya geliştirmek için gerekli olan kişisel bilgileri 

topladığımızdan ve kullandığımızdan emin olmak için, veri toplama ve kullanmaya ilişkin 

uygulamalara tekrar kontrol edilerek, kullanılan bilgilerin doğru, tam geçerli olmasını sağlamak 

amacıyla kişisel bilgilerin güncellenmeleri gerektiğinde 

   Kurumumuzdan verilen tüm hizmetler için hastane tanıtım kitapçığı bulunmaktadır. Bu kitapçık 

tüm hizmetlerimize ulaşım konusunda gereken bilgiyi içerir. Ayrıca Hastanemizde verilen hizmetler, 

topluma yönelik tanıtım seminerleri vb. bilgiler duyuru panoları aracılığı ile de yapılmaktadır. 

   Hastalarımızın, kendileri ya da yasal vasileri kanalı ile tanı ve tedavinin tüm süreçlerine ve 

hastalığın olası gidişatına ilişkin tam ve yeni bilgi alma, kuruşumuzun kendilerine ilişkin tıbbı 

dokümanları bir kopyasına alma hakkı vardır. 

Bilgi Ġsteme Hakkını Kullanması 

          Kurumumuza başvuran kişiler için hazırlanmış Hastane Genel Tanıtım BroĢürü’ nden 

yararlanılabilir. Hastanemize başvuran kişisel sosyal, dinsel, fiziksel, ruhsal ve düşünsel özelliklerine 

bakılmaksızın, var olan tanı, tedavi ve rehabilitasyon olanaklarından en üst düzeyde yararlanma hakkına 

sahiptir. 

ġifre kullanımı: Her yetkili kullanıcı kendi şifresi ile işlem yapar. Başkalarına şifresini söylememeli 

görünür, ulaşılabilir alanlara yazılı olarak bırakılmamalıdır. 

Güvenli bir bilgi sistemine erişmek için yetkisiz bir kullanıcıdan yardım istenmemelidir. Başka bir 

kişinin kullanıcı kimliği, parola veya diğer güvenlik kodları kullanılmamalıdır. Çalışanlar gizliliği 

koruma yükümlülükleri altında çalışırlar 

Kullanıcı yetkisi olan yetkili çalışanlar, bilgisayar kullanımı bitince, odadan ayrıldığında, mesai ve 

nöbet bitiminde şifresini kapatmalıdır. Kişinin çalışmadığı veya bulunmadığı zamanlarda şifresi 

kullanılarak yapılan işlemlerden kurum sorumlu değildir 
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6 .17 Kayıt Ġnceleme Hakkını Kullanması  

 Hastalar, dosyasında bulunan bilgi kayıtlarını, doğrudan veya vekili veya kanuni temsilcisi 

vasıtası ile inceleyebilir ve bir suretini alabilir. Bu kayıtlar, sadece hastanın tedavisi ile 

doğrudan ilgili olanlar tarafından görülebilir. 

 Hasta katlarında bulunan hasta dosyalarımıza hasta taburcu işlemleri tamamladıktan sonra 

güvenliği sağlanmış arşivlerde ve bilgisayar sistemlerinde tutulmaktadır. 

 Bakım verecek sağlık çalışanları hastaya ait eski kayıtlara gerekli görüldüğü durumlarda 

ulaşabilmelidir. 

 

6.18 Bilgilerin Düzeltilmesinin Sağlanması 

 Kurumumuza müracaat eden kişiler talep ettikleri kayıtlarda herhangi bir kayıt eksikliği, 

tanımlama hatası, açıklama ya da düzeltme talep ederler ise; hasta dosyası Başhekim ve onun 

belirleyeceği yetkili muhakkik tarafından incelenerek uygun bulunur ise düzeltme yapılarak 

kişiye düzeltme bildirilir. Yapılan inceleme neticesinde düzeltme tıbbi, etik ve yasal kurallara 

uygun bulunmuyor ise düzeltmenin yapılmayacağı ilgili kişiye bildirilerek yasal süreci 

başlatabileceği bildirilir. 

 

   6.19 Bilgi Verilmesi Uygun Olmayan Ve Tedbir Alınması Gereken Hallerle Ġlgili Bilginin 

Verilmesi 

 Kurumumuzda hasta ile ilgili tüm tıbbi bilgiler her gün hekim ve sorumlu hemşire tarafından 

hastaya veya hasta yakınına anlatılarak durumu hakkında bilgilendirme yapılır. 

 Konulan teşhisin hastaya söylenmesinin doğuracağı olumsuz etkiler göz önünde 

bulundurularak hastalığın artması ihtimalinin bulunması veya hastalığın seyrinin ve 

sonucunun vahim görülmesi hallerinde, teşhis hastadan sağlanabilir. Ancak hastanın yasal 

temsilcisine tüm bilgiler verilerek beraber karar oluşturulur. 

 Tedavisi olmayan bir teşhis, ancak bir hekim tarafından ve tam bir ihtiyat içinde bildirilir. 

 

6.20 Bilgi Verilmesine Yasaklama Durumu  

 Hastalarımızın sağlık durumu hakkında verilecek gerçek bilgilerin kendisini etkileyeceğini 

düşünüyor ise bu konuda kendisine ve ailesine bilgi verilmemesini talep edebilir. Bu durum 

genel bilgilendirme ve Onam formu’ na not olarak yazılır. 

 Bu amaçla bilgi verilmesi yasaklanan durum ve kişisel (yasal yeterlilik 

çerçevesinde)kurumumuz yetkililerine yazılı olarak bildirilir. Hastalarımız tek kişilik 

odalardayken yapılan işlemler esnasında yanlarında bulunacak yakınlarına karar vererek bunu 

bildirilir. 

 Yasal konular dışında, hasta durumu hakkında kendisine veya ailesine, yakınlarına bilgi 

verilmemesine isteyebilir. Hasta veya hasta yakını hakkında bilgi almak istediği alanları 

tarafımıza bildirmelidir. 

 Hastalarımız ile ilgili bilgilerin paylaşımları hastalarımızın ve yasal temsilcilerin belirlediği 

kişilerin yanında ve onların belirlediği ortamlarda yapılmaktadır. Hastalarımızın ismi ve 

kendileri tarif edilerek yapılacak bilgi paylaşımları genel ortamlarda ve başkalarının 

bulunduğu alanlarda yapılamaz. Hastalarımızın sağlık değerlendirmelerine “Hastane Bilgi 

Sistemi”nde yetkilendirilmiş kişiler tarafından ulaşılabilmektedir. 

 Hastalarımızın ölümü halinde mahremiyet hakları bozulmaz. 

 Hastanemizde hasta ile ilgili bilgilerin bütünlüğü ve güvenliği kurulmuş olan bilgisayar 

yazılım programlarında yetkilendirilmiş girişler ile korumaya alınmıştır. Elektronik ortamdaki 

verilerin güvenliği sağlanmaktadır. 

 Hasta dosyalarına yetkili olmayan kişilerin ulaşımına /kullanımına izin verilmemektedir. 

 Basılı doküman ile ilgili güvenlikler ArĢiv Talimatlarında belirlendiği şekilde güvenliği 

sağlanmakta ve belirli zaman aralıklarındaki denetimlerle kontrolü yapılmaktadır. 
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 Resmi makamların kurumumuzdan istediği evraklar tarafından onlara ulaştırılmaktadır. 

Ancak rutin dışı resmi evrak talepleri kurumumuzun ilgili birimlerinden talep edilmelidir. 

 

BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ POLĠTĠKAMIZ 

-Hastalarımıza ait bilgilerin güvenliği açısından Hastanemiz sistem ve internet altyapı en güvenilir 

seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır. 

-Hastalarımıza ait sağlık bilgilerine muayene olduğu doktor dışındaki personelimiz tarafından 

ulaşılması kısıtlanmıştır. 

-Hastanemiz söz konusu bilgileri hastaların onayı dışındaki ya da yasal bir yükümlülük altında 

bulunmadığı sürece herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluş ile paylaşmayacaktır. 

-Hastanemiz bu bilgileri sadece gerekli yetkiler ve yasal düzenlemeler çerçevesinde açıklayabilir. 

-Hastalarımızı kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla Hastanemizde gerekli önlemler 

alınmıştır. 

Ek olarak bilgi alınmak istenen konularda Hastanemize danışabilirsiniz. 

 

7.ĠLGĠLĠ DÖKÜMANLAR 

Bilgi Güvenliği Sözleşmesi 

Kurumsal Gizlilik Tahattütnamesi 

 

 


