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AMAÇ: Sürdürebilir, kesinüsiİ ve ettinİaglıl<

sunumu amacıyla fiziksel ve yazılımsal altyapıyı
hazırlayarak: Hastanemize başvuran hastalara,
çalışanlafa, hastanemizdeki idari ve mali
konulara ait verileri, derlemek, toplamak,
ve gerektiğinde tekrar hizmete sunulması işlemini
yapmak. Bilgi mahremiyetini gözeterek verilerin doğru ve güvenli
şekilde kayıt altına alınmasınr ve
depolanmasını sağlamak.

KAPSAM: Bu politika Kurum Bilgi İşlem altyapısını kullanmakta olan tiim birimleri ve bağlı
kuruluşları, üçiincü taraf olarak bilgi sistemlerine erişen kullanıcıları ve bilgi
$istemlerine teknik destek
2.0.

sağlamakta olan hizmet, yazı|ım veya donanım

Veri dosyaları, sözleşmeler vb. den oluşan bilgi
b) Uygulama yazıllmlan, sistem yazılımları ve
c) Yönlendirici cihazları, güvenlik cihazları,
kurulmuş sunucu sistemleıi, bilgisayarlar, iletişim
a)

var|ıklar,
d) Ttirn işlevlerin yerine getirilmesi ile ilgili
hizmet varlıkları,
e)

Kapsamdaki faaliyetlerin yürtitülmesini sağlayan

3.0.

KISALTMALARı

kapsamakla birlikte;
ve güvenliği,
oluşan yazılım varlıkları,
yönetim sunucuları, yasal yükümlülükler kapsamında
ve veri depolama ortamlarınr içeren fiziksel

iklimlendirme, kab]olama gibi unsurlardan oluşan
kaynaklan varhklarını kapsamaktadır.

BGYS : Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
BT : Bilgi Teknolojileri
SBY§: Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi
ÇKY§: Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi
TC: Tiirkiye Cumhuriyeti
USB: Universal Serial Bus
PC: Personal Computer
BIOS: Basic InpulOutput System
MAC: Media Access Control
PACS: Picfure Archiving Communication Systems
HBS: Hastane Bilgi Sistemi
VLAN: Virtual Local Area Network
4.0.

TANIMLAR:

Bilgi Güvenliği: Bilginin

hasarlardan
doğru teknolojinin, doğru amaçla ve doğru şekilde
kullanılarak bilginin her türlü ortamda, istenmeyen
tarafindan elde edilmesini önlemektir.
Bilişsel Mahremiyetı Bireyin kişisel bi
başkalan tarafından ulaşılma durumunu kontrol
edebilmesidir. Bireyin kendisiyle ilgili bilgileri
ne z.ıman ve ne ölçüde açığa wıabileceğine karar verme
hakkı olarak tanımlanmaktadır.
Mahremiyet: Hastanın bakım ve tedavi amacı1,1a (
sonuçları, hastalığı ve tedavisi ile ilgili bilgiler) ya
da başka bir sebeple açıklamak zorunda olduğu
toplumdaki ttlm diğer bireylerin bilgisinden saklamak
istediği yaşama alanını ifade etmektedir.
Bölüm Uyum Eğitimiı Bölümde yeni başlayan
böltimiin tanıtılması amacıyla yapılan eğitimdir.
Bilgi Yönetim Sistemi: Kurumların eğitimli kul
ve bilgisayar ağına bağlı cihazlar aracılığıyla, yapmış
olduğu her türlü çalışmayı (poliklinik, laboratuar rı,ıdyoloji, eczanc hizmetleırı v Iı,) geı
çı.,kleıltirınesıiııe .
kaydetmesine ve
etmesine yarayan e[
k vazılı n-ılar grı.ıbu.
yönetim Direkörü

Ona}ıla}ıad:

ü
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Log

Bilgi yönetim sisteminde yapılİn

ve izlenebilmesidir.
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ve silme işlemlerinin geriye dtlnUk görtllebilmesi

Log kıydı: Tam kelime anlamı ile seyir

kayıt tutulması demektir. Bilişim terminolojisinde bir
anlamında kullanllır.
ve onu etkileyen diğer konulardaki bilgileri kontrol
kiminle paylaşacağına karar verme hakkını kapsar.
Sosyal Mahremiyetı Bireyin, sosyal ilişkilerinin
yani ilişkinin taraları, sıklığı ve etkileşimine
ilişkin kontrolünün olmasıdır. İnsanları bireysel
grup olarak değerlendirmeyi, kültiirel özellikleri göz
önünde bulundurmayı gerektirir. Çeşitli kültürlerde
nedenle mahıemiyet kapsaını, önemi ve mahremiyeti
sağlama yöntemleri farklıllk göstermektedir. Batı
doğu toplumlannın, çeşitli dinsel grupların, modem ve
geleneksel toplumlann mahıemiyete ilişkin
inançları ve beklentileri arasrnda farklıhklar
bilgisayann gerçekleştirdiği etkinliğin kayıtlarının
Psikolojik Mahremiyet: Bireyiıı değerleri,
etme, düşünce ve duygularını, hangi koşullar altında

bulunmaktadır.

Tıbbi Kayıt: Muayene, teşhis ve tedavi amacıyla

hizmet verilen hastalaı ile adli vak'.alara ait her
türlü elektronik ya da manuel belgeyi ifade
. Veri Tabarıı: Birbirleriyle ilişkili bilgilerin depolandığı
alanlardır. Veri tabanları; büyük miktardaki bilgil
depolamada geleneksel yöntem olan,,''dosya-işlem
sistemine"" altematif olarak geliştirilmiştir.
Virtual LAN: Sanal yerel alan ağı anlamına gelen
, yerel ağ içerisinde çalışma grupları oluşturmak,
yeıel ağı anahtarlaıla bölmektir. Hata Bildirimi;
karşılaşılan sorunlara ilişkin yapılacak bildirimleri
ifade eder.

5.0. SORUMLULAR: Hastanede görev yapan
izinli olarak müdahale eden dış hizmet alımı
6.0. FAALİYET AKIŞI:
6.1,BİLGİ YöNETiNI SİsTEMi

GENEL KULLANIM POLİTİKASI:
temel politikası bulunmaktadır. Bunlar

> Ti.lrn kullanıcılar

gizlilik,

kendi bilgisayar si
kaynaklanabilecek hastaneye veya kişiye yönelik
> SBYS sistemi istenirse kullanılmadığı zaman
ekranına geçer.

} Hastanenin bilgisayarlarını kullanarak taciz
} Ağ güvenliğini, ağ ayarları, kullanıcı

yönetici ve çalışaıılar ile haştarıe bilişim alt yaplsrna
kuruluş ve çalışanları.

iı,işriN HASTANE [,oLiTiKAsı

:

bilgi işlem teknolojileri ve bi|gi güvenliği konusunda
tik ve erişebilirliktir. Ayrıca:

güvenliğinden sorumludur.

sistemin sahibi sorumludur.

Bu

3

bilgisayardan

olarak verilen zaman diliminde şifreli koruma

veya

olaylara kanşılmamalıdlr.
kaynak profillerini veya ağ frıaberleşmesini bozmaya
yeltenmek ve zarar vermek kesinlikle yasakhr. Böyl durum
da idari soruşturma başl6tıhr.
} Hastane bilgileri hastane dışındaki kişilere ileti
'r|İrnrn
} Bilgisayar kullanıcıları kendi bilgisayarlarına
nur.rl olmadan n{rhangi biı çewe birimi
yapmamalıdır.

bağlantısı

}
}
}
}

Yetkisi olmayan personetin, kurumdaki gizli ve
bilgileri görmesi veya elde etmesi yasaktır.
Bilgisayar kullanıcıları, kişisel verilerin gi
ve mahremiyetine özel önem göstermelidir.
Bilgisayarda hastanenin resmi belgeleri dışında
arşivlemek yasakiır.
Şirket kullanıcıları hastaneden ilişkilerini
derhal bilgi işleme haber vermek zorundadır. Avnı
zamanda şirket yetkilisi de bilgi işleme zaman
haber vererek
işlemi pasif yaptınlmahjr.
} Hastane çalışanlaıı ayrılışları yapmadan vİ yer değişikliğinde bilgikullanıcı
işleme haber vermek zorundadır.
Personel birimi de vakit kaybetmeden bilgi işleme ha
etmelidir.
Hazırlayan:
sorumlusu

önetim Direktöriı

ılıli^,!
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P t ılgı lşlem, bilgi güvenliği politikasına uymadlğı
ve tespit edilenlerin bilgisayarlarını tutanakla
alarak denetleme hakkına sahiptir.
6.1.1. YÖNETİM sÜnrçı,rnİı

-Hastane

Bilgi Yönetimi Sistemini kullanan

tüm çalışanlar: SBYS sistemini kullanan tiirn
çahşanlar
hastanedeki mevcut tüm bilgisayarlardan kendilerine verilmiş ve görevleri ile yetk|lendirilmiş
kullanıcı kodu
ve şifresi ile yaphğı tüm işlemlerden sorumludur.(Ve. i girişi, değiştirmesi, silmesi
vb.)
-Yazılım Kurma ve Silme İşlemleri: Burdur De vlet Hastanesi biinyesinde
kullanılma kararı alınmış
otomasyon sistemi d6hilindeki her türlü yazılımın l urma, silme ve di.izenleme
iş[emleri ile işletim sistemi
ayarlarının yapılması ve değiştirilmesi Bilgi İşlem 1 azılım Birimi yetkisindedir. Rilgi
İşlern Yazılım Birimi
bilgisi dışında herhangi bir yazılım kurma ve silme işlemi ve işletim sistemi ayarları yetkilendirilmemiş
bir
işlem olarak değerlendirilecektir ve tamamen ilgili cil azın kullanıcısının
sorumluluğundadır.
Hastane bilgi yönetim sistemi işlemleri, Bilgi İş!, ım Yazılım Birimi'nin
onaytadığı şartlar kapsamında
saptanan çalışanın yetkisinde olacaktır. Verilen stan1 lart yetkiler
dışında istenilen $ir yetki, bağlı bulunduğu
yöneticinin onayından soru.a, uygun görüldüğü seviyq le. Bilgi İşlem Yazılım
Birimi tarafindan verilir.
- Otomasyon sistemi işIemleri: Hastane bilgi yön| tim sistemi işlemleri, Bilgi lşlem
Yazılım Birimi'nin
onayladığı şartlar kapsamında saptanan
ıetkisinde
olacaktır. Verilen standart yetkiler dışında
çalışanın l
istenilen bir yetki, bağIı bulunduğu yöneticinin orj ıyından sonra,
uygun görllld$ğü seviyede Bilgi İşlem
Yazılım Birimi tarafından
l
6,r.2. BİLGİ
l

verilir.

>

}

cÜvnNıiĞİ:

ixsıx xayNAKLARI yöNETiM poı,iriıılsı

ÇalıŞan Personele ait Şahsi
kilitli dolaplarda müafaza edilmeli v" doİyuıa.,n anahtarları kolay
.dosyalar
ulaşılabilir bir yerde
l
} Gizlilik ihtiva eden yazılar kilitli dolaplarda müafaza edilmelidir.
> ÇKYS iİzerinden kiŞiYle ilgili.bir işlem yapıldığı|ıda (izin k6ğıdı gibi) ekranda
bulunan kişisel bilgilerin
diğer kişi veya kişilerce göri.ilmesi engellenmelidir. l
} Diğer kiŞi, birim veYa kuruluşlardan telefonla ya sözlü olarak
çalışanlarla ilgilfl bilgi istenilmesi halinde
{a
hiçbir suretle bilgi
} İmha edilmesi gereken (müsvedde halini almış ı! aa iptal edilmiş yazılar vb.) kağt kesme makinesinde
j
imha

olmamalıdır

verilmemelidir.

}
}
}

I

edilmelidir.

kimliklerini belgeleyen kartları gö üniir şekilde iizerlerinde bulun{urmalıdır.
Görevden ayrılan personel, zimınetinde bulunan ır üzemeleri teslim etmelidir,
Personel görevden ayrıldığında veya personelin görevi değiştiğinde elindeki
|ilgi ve belgeleri teslim
Ti,im çalışanlar,

etmelidir.
} Görevden ayrılan personelin kimlik kartı alınmalıc r.

> TEMİZ MASA TEMİZ EKRAN POLİTİKASI
} Kuruma ait uygulamalarda kullanılan parohl{r iş arkadaşlan da d6hil
Jh* ur... kimse ile
PaYlaŞılmamalı, ParolaIar Yazıh olarak posrit ya da|not kAğıtlanna yazılarak pano, bilgisayar ekranı, klavye
gibi donanımlara

yapıştırılmamalıdır.

D Ewak ve doktimanların gı.ivenliği

gerekmektedir.

} Ewak ve

dokiimanlarda

saklanmalıdu.

^, -

Hazrlavan: BİgyIşlem

Sorumlusu

(

Il
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ı

Yazılıdrl

lı U-ı 4

ki

için

İ

çalışrfıa saatleri dışında

ofis

kapıharuıın

kilitli

tufulması

l

bilgilerin farkh |işiler tarafından ele geçirilr4emesi için klasörlerde

l
l

Kontrol Eden: Kalit€ yönetim Direktörtl

\Jb,Olı \

tfii,!F" ı7; j! ç6p+1

öNpriıri pnosnoünü
}
}

erıat tlastlleri *Turu.a ait
K6ğıtların çöp kutularına atılması yerine,
Hassas bilgi içeren

gerekir.

}
}
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kdğıtlar kilitli

imha makinalarında

saklanmahdır.

kırpılmasına dikkat edilmesi

Hassas ve kritik bilgi içeren evı:aklar ağ üzerinden

Masa üstii doküman sayısını iırtırmamak için
olduğu kadar elektronik dokümanlann yazıcıdan
alınmamasına
dikkat
e.dilmelidir.
çıktılarının
} Masa üzerinde kartvizit kutuları, kişisel aj
, değerli bilgileıe sahip dokiimanlar bırakılmaz ve
bunların kilitli çekmecelerde muhafaza edilmesi
} Masa çekmecelerinin anahtarlan, ev ve araba gibi özel anahtarlar, kasa anahtarları masa üzerinde
bırakılmamalıdr.
ts Kuruma ait hitik bilgi içere,n doki,imanlar
edilmelidir.
} Personelin kişisel gizli bilgileri maE
muhafaza edilmelidir.
} Personel telefon konuşmalaıı sırasında hassas
} Bilgi ve veri alışverişinden öncı: dış taraflaıın
} Kurum btinyesinde kullanılan toplantı
sonrasında ilgili salonlarda bırakm amalı ve sal
} Gizlilik içeren bilgilerin umumi yeılerde
} Gizlilik içeren bilgileı, telefonlarda dışanya
içeren herhangi bir bilgi gönderilnıemelidir.
ts Bilgisayar gibi elektronik ortamlarda bulunan
kapılarının kilitli tufulması gerekir.
} Kısa siireli ayrılmalarda dahi, cep telefonu,
çalışma masası üzerinde buakılmamalıdu.
} Bilgisayarlar gözetimsiz bırakıldığında
koruyucusu aktif hale getirilmelidir.
} Fotokopi cihazlarının yetkisiz kı:llanımı
} Fotokopi cihazlarının belleğinde: bulunan kritik ve
} Hassas ve sınıflandınlmış bilgi içeren
silinmelidir.
} Parolalar yazılı olarak saklanmamalı ve gizli
} Kullanılan parolalar tahmin edilebilir olmamalıdr.
Ardışık, tiımü sayısal ya da tü:ıü alfabetik
kurallarırıa göre belirlenmeli.
} Personel bilgisayarındaki, Taşınabilir
olduğu ortamlarda ki gizlilik dereceli bilgi içeren
Taşuıabilir bellek veya harici dislıe gizli veya
gerekmektedir.

} Gizli

tarafından fark edilmeyecek şekilde mııhafaza

gibi başkaları tarafindan fark editmeyecek

şekilde

açığa ç*maması igin tedbirli davranmalıdır.
tespit edilmesi gerekir.

gizli, ve kritik bilgi içeıen dokümanları toplantı
tahtalara aluımış notlar silinmelidir.
gerekir.

açık olarak görtişülmemelidir. Faks yoluyla gizlilik
korunması

için

çalışprıa saatleri dışında ofis

bellek, harici hard dis!, CD, DVD gibi eşyalar

veya parola kullanılardk korunmalıdır. Ekan
bilgiler silinmelidir.

ki bilgiler

yazıcıdaıı

ç*tı alndıktan

sonra hemen

layı oluşturan kişi ile ilgili bilgiler içermemelidir.
erden oluşmamalıdır. Patola Yönetimi Politikası

harici diskte ve benzeri depolamanııı miimkün

tiirlü belgenin güvenliğini sağlamakla yüki,imlüdür.
veri konulması gerekiyorsa kıiptolayarak korunması

belgelerin, parolaların, adreslerin, özeltikle taşıııabilir bellek, e-post4 sosyal medya gibi alanlarda
paylaşılmamasına dikkat

BiLGİ öNnrirıri pnosrıo
}
}
}

BY.
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Bilinmeyen e-posta rJtaGğÇlannİ uye o
Elektronik posta ortamında kişisel parola bilgileri

Silinebilir ortamlara kaydedilmiş olan gizli bilgi
dönülmeyecek şekilde sitinmesi gerekir.

} Kuruma ait yürütülen iş ve

işlemlerde T.
kullanılmalıdr.
} Kurumsal işlerin yapıldığı bilgisayarlar
personel haricinde yetkisiz kullanıcılara teslim
> iNrpnNnr xuLLANIM poLiTiKAsI
} Tüm kullanıcılar interneti bilinçli kullanmak,
işleyişini engelleyici, bozucu faaliyetlerde
} Telif hakları ve lisansları ihlal eden, hastane
kullanıcı arasında veri paylaşmak için kullanılan
kullanılmaz.
} kullanıcılar kurumdaki intemet üzerinden
niteliğinde girişimde bulunamazlar.
} İntemet ortamında Kurumla ilgili bilgilerin
} Bilgisayarlar arası ağ üzerinden resmi
programları gibi chat programlarının
bulunuImamalıdır.

kullanımdan sonra etkin yöntemler kullarularak geri

Sağlık BakanlığI e-posta (@saglift,.gov.tr)

adresi

kendi sorumluluğundadır. Kurum bilgisayarlarını
hakkını ihlal edilci ve bilişim sisteminin

ytlkilmlüdilrler.
yoğun ağ trafiğine sebep
Plaıı, iki veya daha fazla
noktaya (Peer-to-peer - torrent) uygulamaları

bir sisteme, ağ kaynağına veya servise

saldırı

kesinlikle yapılamaz.
haricinde, Messenger v.ğ. mesajlaşma ve sohbet
Bu chat programlan ilzeriİıden dosya alışverişinde

}
}
}

Hiçbir kullanıcı intemet üzerinden Multimedia
yapmamalıdır.
Çalışma saatleri içerisinde iş ile ilgili olmayan site
gezinilmemelidir.
İş ile ilgili olmayan (müzik, video dosyalaıı
hacimli dosyalar göndeıme (upload) ve indirme
)1
(download) işlemleri yapılmamalıdır.
} İntemet üzerinden kurum tarafından
yazılımlar indirilmemeli ve kurum sistemleri üzerine
bu yazılımlar kurulmamahdır.
} Bilgisayarlar üzerinden genel ahlak anlayışına
(bahis siteleri, korsan yazı|ım siteleri, pomo siteler
v.b.) intemet sitelerine girilmemeli ve dosya indirimi
} Bilgisayar İşletim Sistemleıi için büyiik
tehdit ettiğ için intemet tizçrinden ekran korulucu,
masaüstil resimleri, yardımcı program olduğu
araçlar gibi her türl(i dosya ve pıogramlar
indirilnıemeli/kopyalanmamalıdır.
} Üçüncü şahısların kurum içerisinden
kullanmalaıı idaıenin izni ve bu konudaki kurallar
dihilinde gerçekleştirilmelidir.
kaYbının önlenmesi için çalışanların]intemet kullanımı hakkında
ve istatistik

İ#Şr,iŞ

> AĞ (NETWORK) PoLiTiKAsI
} Kullanıcılar; hastane sunuculan üzerinde

kullanılarak gerçekleştirilen her ti.irlü etkinlikten
} Ağ üzerinde paylaştırılan klasörlere kişi
ulaşması engellenmelidir.
} Kullanıcılar, diğer kullanıcılara ait verileri
Hazırlayan: B,i{ğifşlep

-Y

{ozıe.ıeme

tahsis edilen kullanıcı

ve IP adresi
{dı, sifre

yetki verilmesi, şifre kullarıılarak yetkisiz kişilerin
ya da zarar vermemelidir.

K

trn|ıil

BiLGi
}

Kullanıcılar ag tlrerinG gizlilik hffiıru ihlal

dağıtamaz.

}

Yerel, ulusal, uluslararası bilgisayarları veya
} Başkalarının telif haklarını ihlal edici konumda o
edinemez, yayın|ayamaz, dağıtamaz.
} Bilgisayarlara tahsis edilen IP numarası ve
idare tarafından yetkilendirilmiş kişiler dışında
} Kurum ağına sistem yöneticisinin bilgisi dışında

yöxnliıti

pnosB»tjn ij
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yasaklanmış her tiirlü materyali üretemez ya da

kasıtlı olarak yetkisiz kullanamaz,
yazı, makale, kitap, film, müzik eserleri gibi materyali
erişim kontrolü adresi

(MAC adresi) ile BIOS ayarları

bir aktif ağ cihazı ek]eııemez.
Kullanıcılar, kişisel bilişim kaynaklarını kurum
sistem yöneticisinden izin almadan kullanamaz.
Kurum içinde hizmet veren sunucu, sistem veya
bilgisayaılarına uzaktan erişim, zorunlu hallerde
sistem yöneticisinin onayı,/izni alınarak yapılır.
} Ağ üzerinde bulunan güvenlik duvarı (firewall), ağ üzeıindeki işlemlerin (sitçler, dosya
indirme, dosya
paylaşımı) kayıtlarını tutar ve ihlal tespit edilmesi
kişi hakkında yasal işlem başlatılabilir.
} Bina içerisinde ağ kablolaması idare tarafindan
kişiler taıafindaıı yapılır. yetkililer dışında
kablo tesisatında ekleme, değiştirme, vb.
} Bina içerisinde bulunan switch, hub, ap, vb. ağ cihazlarına yetkililer dışında
kesin|ikle müdahale
edilmemelidir.

}
}

> E-PosTA KULLANIM POLİTiKASI
} Çalışan tüm personel (memur, danışman ve
edilir ve tiim iş amaçlı e-postalarm kurumsal
} Kullanıcıya resmi olarak tahsis edilen e-posta

}
}

İş dışı konulardaki haber grupları kurumsal e-pı

Kurumun e-posta sunucusu, kurum içi ve dışı
(kimlik avı) mesajlar göndermek için kullanılamaz.
} Kurum içi ve dışı herhangi bir kullanıcı ve

nitelikte e-posta mesajları gönderilemez.
} İntemet haber gruplarına mesaj yayımlanacak

Ancak iş gereği üye olunması yararh İntemet
sağladığı resmi e-posta adresi kullanılabilir.
ts Hiçbiı kullanıcı, göndertliği e-posta adresinin
posta adresini y azaInaz.
ts Personel konu alanı boş bir e-posta mesajı

}

Konu alanı boş ve kimliği belirsiz hiçbir e-posta
ts E-postaya eklenecek dosya uzantıları ''.exe'', .'
olarak bu tiir dosyaların iletilmesi gerektiği
mesaja eklenecektir.

) için kurumsal

a-posta (@aaglik.gov. ır) hesabı tahsis
hesabı ile gerçekleştirilmesi zorıınludur.

kötii amaçlı ve kişisel çıtar amaçlı kullanılamaz.

adres deft erine eklenemez.

kullaıucılara $pam (istefmeyen e-posta), Phishing

küçtik düşiirtlcü,

haka]ret

edici ve zarar verici

kurumun sağladığı ıesmi e-posta hesabı kullanılamaz.
gruplan için yöneticisinin onayı alınarak kurumun
böliimtine yetkisi dışuıda ğaşka bir kullanıcıya ait e-

ve silinmelidir.

veya yasaklanan diğer uzantılar olamaz. Zorunlu
dosyalaı sıkıştnılarak ( zip velya ıaı formatında)

}

Bakanlık ile ilgili olan gizli bilgi, gönderilen mesajlarda yer almamalıdır.
Bunun kapsamı içerisine
iliştirilen öğeler de dAhildir. Mesajların gönderilen
dışında başkalarırıa ulaşmaması için gönderilen adrese

ve içerdiği bilgilere özen gösterilmelidir.

}

Kurumun e-posta sistemi üzerinden taciz,
veımeye yönelik öğeleri içeren mesajlar
kullanıcı
ve e-PPsta Yönetimi Birimine
Hazırlayan:
sorumlusu

veya herhangi bir şekilde ahcuıırı haklarına zarar

11.,İ",,H.
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}

Kullanıcı hesapları, doğrudan ya da dolaylı, ticari

amaçla e-posta gönderilmesi yasaktır.

kör amaçh olarak kullanılar{ıaz. Diğer kullanıcılara bu

}

Zincir mesajlar ve mesajlara iliştirilmiş her ti,irlü
dosya içeren e-flosta alındıgında, e- posta
başka kullarucılara iletilmeden Kullanıcı Hesapları
e-Posta Yönetimi Biriminp haberverilmelidir.
} Zararlı e-posta, zincir e-posta, sahte e-posta vb.
e-postalara yanıt verilmemçlidir.
} Kullanıcı hiçbir suretle kuruıısal e-posta ile
olmayan içerikler (siyasi propaganda, ırkçılık,
pomografi, fikri mülkiyet içeren malzeme, vb.)
} Kullanıcı, e-posta kullarumı sırasında dile
tiim ifadelerin kendisine ait olduğunu kabul
etmektedif, Suç teşkil edebilecek, tehditkar,
hakaret edici, kt|ftlr veya ifira ieeren, ahlaka ayktı
mesajların içeriğinden kullanıcı sorumludur.
ts Kullanıcı, gelen velveya giden mesajlannın
içi veya dışındaki yetkisiz kişiler tarafından
okunmasrnı engellemelidir.
} Kullanıcı, kullanıcı kodı:/parolasını girmesini
e-posta geldiğinde, bu e-postalaıa herhangi bir işlem
yapmaksızın Kullanıcı Hesapları ve e-Posta Y
Birimine haber vermelidir.
} Kullanıcı, kurumsal mesajlarına, kurum iş akışının
için zamanında yanıt vermelidir.
} Kaynağı bilinmeyen e-posta ekinde gelen
kesinlikle açılmamalı ve tehdit unsuru olduğu
düşünülen e-postalar Kullanıcı Hesapları ve e-Posta
Birimine haber verilmelidir.
} Kullanıcı, kendisine ait e-posta parolasurın
ve gönderilen e-postalardan doğacak hukuki
işlemlerden sorumlu olup, parolasının çalındığını
ettİği anda Kullanıcı Hesaplaıı ve e- Posta Yönetimi
Birimine haber vermelidir.
> BiLGi KAyNAKLARI ATIX. vr: iı.rrıı,.ı,ti
} yasal bekleme süreleri sonunda evrakların
sağlanmalıdır. Burada Özel ve Çok Gizli evraklar
"Devlet Arşiv Hizmetleri Yönetnıeliği'' hükümleri
i oluşturulan "Evrak İm$a Komisyonu" ile karar
altına alınmalı ve imha edilecek evraklar kırpma
yakılarak imhaları yapılmallıdır. İmha edilemeyecek
evrak tanımına giren belgeler geri dönüşi,ime
yapılmahdır.
} Bilgi Teknolojilerinin (Disk, Slorage, Veri
datalan, vb.) 14 Mart 2005 Tarihli 25755 sayılı Resmi
Gazete 'de yayınlanmış, soruaki yıllarda da çeşitli
uğıamış katı atıkların kontrolü yönetmeliğine
ve Basel Sözleşmesine göre donanımların imha
gerçekleşmelidir.
} Koınisyonca koşullar sağlanarak donanımlar
yakılıp (Özel kimfiasal maddelerle) imha
edilmelidir.
} İmha işlemi gerçekleşecek materyalin özellik ve
göre imha edilecek lokas1lon belirlenmelidir.
} uygun şekilde kırılması ve kırılma si.irecinden
veri ünitelerinin adet bilgisi alınmahdır.
} Yetkilendirilmiş personel tarafindan imhası
atıklara, vcrİ imha tutanağı düzenlenmesi ve
bertaraf edilen ürünlerin seri numaraları ve adet
veriimha futanağına yazılrınası gerekmektedir.
} Kırılan parçaların fiziksel muayene ile tamamen
edilip edilmediğinin kontrolü yapılmahdır.
} Tamamen tahrip edilememiş disk parçalannın
kesme makinaları ile kullanılamaz hale getirilmelidir.
} Hacimsel küçültme işlemi için parçalanmalıdır.
} Son liriinlerin gruplar halinde fotoğraflanarak
kişi velveya kuruma iletilmesi gereklidir.
} Çıkan metallerin sınıflarına göre aynlarak,
sonıa geri dönüşüm tesislerine iletilmesi
gerekmektedir.

> SosYAL MÜHENDİSLİK Zl,.FiYETLERi
Hazırlayan: Bl,iği/İş lem

-Y

sorumlusu(ALt-

SOSYAL MEDYA GÜVEI\ıLiC;İ

öNBrjnıi pRosI]DüRij

BİLGİ

ts Sosyal mühendisler tekıoloj iyİTullanaralt yİ aa
bilgi edinmek için insanların zaaflarından
faydalanrp, en çok etkileme ve ikna yöntemlerini
. Tqınan ve işlenen venilerin öneminin bilincinde
olunmalıdır.
} Veriledn kötü niyetli kişilerin eline geçmesi
oluşacak zararları düşiinerek hareket edilmelidir.
} Arkadaşlarla paylaştığınız bilgileri seçerken
edilmelidir.
D Özellikle telefonda, e-posta veya sohbet yoluy yapılan haberleşnelerde
lıfre sibi özel bilgileriniz
paylaşılmamalıdır.
} Şifre kişiye özel bilgidir. Sistem yöneticisi dahil
a veya e-posta ile şifre p|ylaşılmamalıdır.
} Oluşturulan dosyaya erişecek kişiler ve hakları
gereken" prensibine görq belirlenmelidir.
} Yetkilendirilmiş personel taıafından imhası
atıklara, veri imha lutanağı düzenlenmesi ve
bertarafedilen ürünlerin seri numaraları ve adet bi
veri-imha tutanağına yazılması gerekmektedir,
} Kırılan parçaların fiziksel muayene ile tamamen
edilip edilmediğinin kontroiü yapılmalıdır.
} Tamamen türip edilememiş disk
delme, kesme makinalar1 ile kullanılamaz hale
getirilmelidir.
} Hacimsel küçültme işlemi için parçalanmalıdır.
} Son iiıiinlerin gruplar halinde fotoğraflanarak
kişi ve/veya kuruma iletilmesi gereklidir.
} Çıkan metallerin sınıflarına göre aynlarak,
sonra geri dönüşfilm tesislerine iletilmesi

gerekmektedir.

> BİLGİ cüvoNı,İĞİ İrır,aı OLAYLARI
bütiınlüğiinü veya kullanılabilirliğini herhangi
olaydır. Burdur Devlet Hastanesiaşağıdaki

PRO§EDÜRÜ: Kurumun bilgilerinin

gizliliğini,
biçimde etkileme potansiyçline sahip herhangi bir
kaynaklanacak ihlaller Bilği Güvenliği ıhlali olarak

kabul edilmiştiı.
-Kullanılan bilgi varl*larınuı çalınması, kaybolması

d a kırılması
-Bilginin Gizlilik, Bütiınliik, Erişilebilirlik
ihla1.1er
-İnsan hatalarından kaynaklanan ihlaller
-Genel Müdülük ve Bakanlık tarafindan
Bilgi Güvenliği Yönergesi, PPlitikalar ve Prosedürlere
göre iş ve işlemlerin yürütülmemesi
-Fiziksel Güvenlik düzenlemelerinin ihlali
-Kontrolsüz sistem değişiklikleıi
-Yazılun ya da donanım arızalarr
-Erişim ihlalleri (yetkisiz erişim), yetkisiz bilgi
izin veren uygun olm6yan erişim denetimleri
-Siber saldtılar (Virüs, izinsiz giriş, Truva atı,
yazılım vb. bulgular içi|ı, sistem sunucu servis
problemleri için)
-Gizli bilginin yetkisiz kişilerce ifşa edilmesi
olaylannın belirlenmesi, ıapqrlanması ve kayıt altına
alınmasına ilişkin siiıeçleri alırıntılarıyla aç*layan
bir olay raporlama mekanizr{ıası butunmaktadır. Tüm
ihlal
olaylarırıın
ele
alırrması
çalışanlar,
için gerekli
raporlama ve eylemin önerrıi hakkında BGYS Birimi
tarafindan stirekli olarak bilgilendirilir.
}_ Bu.pıosedürün ele aldığı olay türleri
şunlan içerir,|ancak bunlarla sınırh değildir:
-Servis DıŞı Bırakma (DDO§): Çoklu sistemlerde
{ıedef sistemin kaynaklaİı ya da baııt genişliği istitaya
uğradığı zaman oluşur, bunlar genellikle bir veya bİrden fazla web sunucusudur.
Su sistemler saldırganlar
tarafından çeşitli yöntemler kullanılarak bağdaştırılır.
-Bilgi Sızdırma (Data Lea}ıge), Kr.rrn,İ,, Uİlişi. ı|nrolo;lleri ile kullandığı, i,şlediği ya da iirettiği
verilcrin
I

KonİIol Eden: Kalite

Ylkd

BiLGi ıöNETiMi pRoS]ODüRtI
bilinçli ya da bilinçsiz Uir şetilae turum aışına
-Zararlı Yazılım (Malware); Bilgisayar sisteml
etmek gibi amaçlarla hazırlanmış yazılımlara genel o
-DolandırıcıIık (Fraud): Aldatma arnacı ile yapılan

-Port Taramaı Sunucu üzerinde çalışan

31.12.20|9

belirlenmiş "bilgi
politikalarının ihlali.
zarar vermek, bilgi çalmak veya kullanıcıları rahatsız
verilen ad.
eylemdir.

hizmet verdiği mantıksa| bağlantı noktalannı ve

durumlarını tespit etmek için yapılan işlemdir.

-Veri Tabanı Saldırısı: Veri tabanı yazılımlarmın
ele geçirilmesi, yönetilmesi ya da yetki yükseltilmesi

-Wcb Uygulamaları Güvıınlik İhlall€ri: ARP

çalınması vb. metotlar ile web sitesinin güvenliğinin

-Sosyal Mühendislik: İnternette insanlann
yöntemleriyle istenilen bilgileri elde etrneye

oluşabilecek zafiyetlerinden veri tabanının
saldırılardır.
işlevselliğin kötüye kull4nımı, içeriğe sızma, DNS
edilmesi veya sağlanamaı|ası durumlaııdır,

faydalanarak çe$itli ikna ve kandırma
verm$ siireçleıini değiştirmeye

. İnsanlarıı karar

yönelik teknikler içerir.
-Veri kaybı / ifşası: Gizli bilgilerin e-posta
yanhş alıcıya iletimi, intemet iizerinden güvenli
yazıcılarından alırıan çıktıların sahiplenilmemesi ya
alanlarda basılı kopyaların denetimsiz bırakılması
bütiınlüğünü korumanın önemini göz öntinde

ile iletimi, ağ iizerinden iletilen bilgilerin yetkisiz ya da
kanallar aracılığıyla vori iletimi, ortak kullanım
güvenliğine önem verilmemfi, masa üstü ya da o(ak
. dıırumlarda ttlm çalışanlar verilerin güvenliğini ve
bilinçli hareket etrne|i, ihlal durumlarını rapor

etmesi gerekir.

-Zararlı Elektronik Posta (Spam): İsteginiz

size gönderilen ticari iperikli oyada poiitik bir
göıüşiin propagandasını yapmak ya da bir konu
kamuoyu oluşturmak aıriacı ile gönderilen e-posta
iletileridir.
-Parola ele geÇirme: DePolanmaması gereken b|r yerde depolaııarı parotalanp
tespiti ya da sızması
durumudur. ya da herharıgi bir saldırı yöntemi ile pa{olaların ele geçiriıınesidir.
-TaŞınır Cihaz KaYbl: CD / DVD, DAT (manyet|k ses band9, veri
depolamak için USB taşınabilir veri
dePolama / HD sürücüler gibi taŞınabilir ortamlar|n kullanılrnası, kullanıcının
ğİı ttır cihaztarı kutlanma
sorumluluklarının tamamen farkında
geretjiır. PC'lerin, diziistü bilgisaya]larm, tabletlerin ve diğer
9]mlsıııı
taŞuıabilir aYgıtların kullanılması, verilerin
izinsiz
{iıime açık hale g"lmeriİe neten olauiıir. Kasıtlı ya da
kazaYla, herhangi bir taŞınabilir aygıtın yetkili kuil|nıcısı
(aşınabilir medya dahilj dışında kullanımı, kaybı
veya bulunması durumunda lhlal olay Raporlama pr{sediirleri aracılığıyla
BGYS Birimine bildirilir.
-Kimlik taklidi: KiŞilerin fiziksel, telefon ya Oa
ortamda olrnadığı uır
.
|al;ital
{işi giui davranıp, onun
ye&ilerini bilgisi dışında kullanmasıdır.
-Oltalama:Dolandırıcıların kullanıcı hesaplaruıa
e-posta göndeıerek bilgi sızdırmaya yönelik
çevrimiçi saldırı türüdiir.
-KişiseI bilgilerin kötüye kullanımı: Ttim
nitelikteki bilgileri göriintülpmek, ifşa etmek veya
dağıtmak 6698 sayıh Kişisel Verilerin
Kanunu (Dış Kaynaklı DokPman Listesi ) usul ve
esaslaruıa aykırıdt. Herhangi kasıtlı ya da hata
oluşacak kişisel bilgilerin kötl{ye kullanımı duıumların
l

raporlanması zorunludur,

-Diğer ihlal olayları: Yukarıda tanımlanan ihlal
ihlallerdir.

Hazırlayan: Bilgi Slerg

- Yazılım

dışırıda bilgi giiver}liğini tehdit eden diğer

BIl.,GI
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} UYGULAMA:

_İhıaı biıdirimıeri,

olay Bildiıim Formu, Hata B

web servisi aracılığı ile gerçekleştirilir.
-Web üzerinden yapılan bildirimler, BGYS
zamanlı mail olarak iletilir.

Formu veya }ütn://burf urism. saglik.

gov.trl

saglik.gov.tr uzantılı e-mail hesaplaruıa otomatik eş

-BGYS Birim sorumlusu bildirimin bilgi güvenliği lal olayı olup olmadığınr tesqit eder, analizini yapar
ve
yayılmasını önlemek için alınması gereken acil eylem gerekli ise stireci
\aşlatır. Olayın ciddiyeti
değerlendirilip yasal işlem öngörütmekte ise, ilgili
ya da güvenlik otoriteleri
şliıece d6hil edilir.

İhlal olayuıın çözümü için kullanılacak bildirim
-BGYS Birimi tarafindan yapılan değerlendirme
(Birimin bağlı olduğu Daire Başkanına ve üst
için harekete geçilir.

-Kapsam ddhilinde ya da taşra teşkilatından bil
web sitesi üzerinden sadece yetkilendirilmiş BGYS
-Bildirilen ihlal olayının çöziimü için atılan
kapahlu.

-Bildirilen ihlal olayları çerçevesinde yapılan
gerektiıiyor ise sorumluluk ihlalin
çöztimilnü

taraflaıa bildirmek suretiyle çözülmesini

-Bilgi Güvenliği ihlal olayları, BGYS Birimi

planlanır ve /veya farkındalık e-postaları
eğitimleri için olay kayıtları girdi oluşturur.

> ANTİ-viRÜ§ PoLİTiKAsI
> Büttin bilgisayarlarda merkezi sunucu iizerinden
bilgisayarlar her Cuma saat 16:30 da virüs
gördüğü her zaman antivirtls taraması yapar.

}

Anti-virüs yazılımı yüklü değilse bilgi işlem

yüklenmesi sağlanmalıdır. Bilgisayannda ant!
bağ|anmamalıdır.

}

Hastane bilgisayarından zaraılı programlar
yasaktır.

}

e-posta ya da telefondur.

)

ihlal olayının çözüınğ için ilgili sorumlu tarafa
ivedi bir şekilde iletişiırıe geçerek olayın çözi,imü

ihlal olayları tütp://bu rduri sm. s agl ik, gov. trl

)i talafıııdan izlenmek ve rapqr edilmek üzere saklanır.
her biı ihlal olay kaydı içi4 ayrı ayrı yazılarak olay

çöaimleri, her hangi bir maliyet
birime aittir. BGYS B|rimi sadece olayı ilgili
sonucu

kaydedilerek, gereklİ ise Düzeltici Faaliyet
Ayrıca, yılda bir kez ya!ılan BGYS farkuıdalık

edilen lisanslı anti-virüİ yazı|ımı yiiklüdür. Tiim
geçecek şekildc ayarlaıım[stır. Bilsi İşlem gerekli
serviso haber vererek bilgisay{nnıza

antivirüs yazı|ımı

yazılımı olrnayan kullar|ıcı hiçbiı şekilde

ağa

solucan, truva atı, e-mail bombaları v.s) yaymak

Hiçbir sebepten dolayı anti-virüs yazılımı kal

BiLGi GüvENı,iĞi nisipı.ix pRosEDüRü:
} Burdur Devlet Hastanesi kapsamı dAiıilinde

gerekliliklerine aykırı davranılması durumunda
hükiimlerine göre ve yaşanan olayn durumuna göre
} 657 Sayılı Devlet Memurlaıı Kanununa tabi
göre değerlendirilecek olup 657 Sayılı Devlet
(Danışmanlar, Firma Personelleri) sözleşmelerinde
çerçevesinde hareket edilecektir.

ınaıı Entegre Yönetim §istemi dokiimantasyonu
657 Sayılı Devlet Merr!ıurları Kanunu Disiplin
kanun ve yönetmeliklere g$re hareket edilecektir.
aynı kanunun l25 maddeŞinde sayıları hükiimlere
Kanuıunun dışında kaları çalışaıılar ile ilgili olarak
özel hüki.imlere yok§a genel hukuk kurallan

llfiıı
Hazırlavan: Bily'i İSem

Sorumlusu

t

r'

/| U

|

ıı

öNnrivıi pnosr»ünü
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>

BGYS

gerekliliklerine uyulmİdıgının 1
durumlarda ilgili kişi hakkında tutanak tutularak

havale edilir.

D Disiplin Prosediininü Burdur Devlet Hastaııesi

makamı yüriitecektir.
} Burdur Devlet Hastanesi bulunan donanımlar
kanun nezdinde suç teşkil eder. Donanımın dış
değiştirmek, parçaları çalmak veya çalmaya t(
birim ve kişiler taıafindan tutanak tutulur,
kapatılır. Burdur Devlet Hastanesi söz konusu
şikiyette bulunur.
} Disk alanında zararlı dosyalar bulundurulması
silinir.
Başkalarının alanlarına erişilmesi
başlahlır, disiplin soruşturması açılır.

7-

} Her türlü kişisel parolayı

1
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)

uygun hareket

Devlet Hastarıesi B

tespit edildigi

Güvenliği Komisyonuna

Gtivenliği Komisyonu vf nuraur Devlet Hastanesi
Devlet Hastanesi malı olup bunlara verilecek zaraflar
linüşilnü değiştirmek, bağlı perçalann bağlantı şeklini
üs etrnek. Bu tür durumlaf gerçekleştiğinde yetkili
soruşturması açılır. Ek olarak kullarucı hesabı süresiz
bulunan kişiler ha$kında yetkili makamlara
la kullanrcı hesabı sürbsiz kapatılır ve dosyalar
kullanrcı hesabı sües{z kapatılıı, kanuni İüreç

paylaşmak disiplin soruştıırrna§ı gerektirir.
Şifrtsini paylaşan her türlü

sorumluluğu kabul etrniş sayılır.
ts Başkasının e-posta hesabını kullanılması
} Hakaret içerikli e-posta gönderilmesi
başlatılır, disiplin soruşturması açılır.
} Burdur Devlet Hastanesi tarafından sağlanan e-

bilgi ve ewak, Know-how üçiincü şüıslarla
disiplin prosedürü başlatlır.
} Bunun dışındaki kural ihlallerinde eı fazla
soruştunnasl açılır.

}

Sistem ve ağ güvenliğinin ihlal edilmesi
Güvenliği Birimi bu tür ihlallerin söz konusu ol
dululursa yasa uygulayıcı ile işbirliği yapar,
} Fiki Mülkiyet Haklarının ihlali durumunda iş
olacaktır. 15- kullanım politikasını kabul eden
belirlenen kurallara uygun kullanımının, kullanıcının
haberdardır ve bunu açıkça kabul eder. Kullanrcı,
farkına varması üzerine, güvenliği sağlamak için
belirtilen durum genel ağ işleyişini ve güvenliğini
kurulduktan ve belli bir süre tanındıktan sonıa ;lını

} Kullaıucılar, Burdur Devlet

kullanıcı hesabı süesiz kapahlır.

kullarucı hesabı sliresiz kapatılır, kanuni siiıeç

hizrneti kullanılarak devlet sfm niteliğindeki her tiiılü
durumunda kanııni
bulrınulur ve

ğirişimlerde

uyan yapılır. Tekrarlanı4ası durumunda disiplin
r, cezai ve hukuki mesuliyötle sonuçlanabilir. Bilgi
durumlaıı inceler ve eğer bi4 suç oluştuğundan şüphİ

Bilgi Güvenliği Disiplin Proşedüü hükiimleri geçerli
af Burdur Devlet Hastaııesi yukarıdaki maddelerde
k haklan saklı kalmak iizerç, kontrol edebileceğinden

Dwlet Hastanesi, sorun y4ratan heıhangi bir olayın
önlemler alabileceğini kabul eder. Ancak bu önlemİer,
siirece, ilgili kişi] veya birim ile iletişim

Hastanesi
çalışmaya başladığı z4maır Personel Gizlilik
Sözleşmesini imzalar, sözteşmede yazan him
uymayl taahhüt ve kabul eder. Edilmediği takdirde
iş bu disiplin prosedürü usullerine göre hareket edilir
} Burdur Devlet Hastanesi hizmet ;ldığı yükleniciler de Kurumsal Gizlilik Sözleşr4esi imzalanır.
} Bilgi güvenliği politika, prosedür vİ
uyulmaması halinde, 657 Deylet Memuıları Kanunun
]25 Maddesinde yer alan hükilrnler uygulanacaktır.
} 657 Devlet Memurları Kanunu hUkümlerine tı olmayan personele (Danışmaflar, Firma Personelleri)
kurumla aralarındaki sözleşmelerde yer alan
ır uygulanacaktır. Sözleşmeletde hfüüm bulunmamasİ
halinde genel hukuk kurallarına tabi olacaktır.
} 657 Devlet Memurları Kanunda yer alan ve di pozisyonlara görev yaparr
$alışanlar için öngörülen
cezai yaptırımlar aşağıdaki gibi olacaktır.
a. Uyarma,
b. Kınama,
c. Ayhktan kesme,
l(Oıtlt[İ]L!_ü i(OP,JJ
d. kademe ilerlemesinin
Hazırlayan: Bilgi

Sorumlusu

l${ıh V

L

{

^

öNrriıri pRosEI)
BY. PR.0l

e. Devlet Memurluğunda çıkarma,
f. Para cezası (657 dışında kalanlarla yapılan
g. Sözleşmenin feshi.

sBYs,YE İı,İş«iN YAZIMSAL

6.1.3.

}
}

Yazımsal Süreçler:
Hastane çalışanları yaptıkları işle ilgili düzeltme,
iletir.
} Yazılım personeli kullanıcı ile birlikle sorunu
firma sorumlusu ile birlikte yazılım şirketine ait
isteği kaydeder ve raporunu bilgi işlem soıumlusuna
} Sorunların Çözümü:
} Hastane iç hat telefon nrımarası ve SBYS
çalışanlanyla irtibat kurulur.
} İlgili bölümlerden oluşan sorunlar hemen
yazılım personelinden yaıdım alınır. İşlerin
} İlgili sorun çözüldüğünde çözen bilgi işlem
6.1.4.

31.12.2019

sİsTEM ALT YAPISINA iLİŞKİN s

eme, değişiklik eiUl

ve yazılımsal değişiHile gerek olan durum varsa
internet ortamrndaki istek bi|eilerini sisteme yazılımsal
slim eder.

t eder

istek ve değişiklik formu ile yazılım servisi

lışılır çözülemediği ttkdirde diğer bilgi

}

işlem_

tarafından SBYS kayıt edilir

> NETWORK DONANIM CİHAZLARI;
} Ana omurgayı (Merkez Switch) taşıyan

yapılandırmasını yapar.
} Ağ cihaz ve yazılımlarını kurar, intemet ve
} Kenar switch cihazlarının, değişen şartlar ve
} Routerlann, değişen şartlaı ve ihtiyaçlaı doğrul
} Güvenlik cihazlarının, değişen şartlar ve ihti

lıllmlerl yazılım personeline

değişen şartlar
bağlantı

ve

ihtiyaçlar doğrultusunda

lannı yönotir
yapı landınt'asını yapar.

1T^

9ğ_T]T,:T9
yapılandırmasını yapar.

doğrultusunda

Kablolu (ADSL, GSHDSL, Metro Ethemet) ve
iletişim cihazlarınrn (wireless cihazlar, Optik
Laser Hat, Wimax..) iletişim cihazlarının
yilnetinıini
} Bilgisayar sistemlerinin fiziksel güvenliğinin
yazılımsal güvenlini de
} Elektronik ortamda sisteme olabilecek saldırıları virus, worm, rootkit,
tğan, hacker keyloger,

spy,lvare v.b.) engellemek,

}
}

sistem odasındaki cihazların bakım ve
Tilrn bilgisayar sisteminin sağlıklı çalışmasını
yapar, sistemin virüs saldırıları nedeni ile kesinti
yönelik güncelleştirmeleri sisteme yükler
ts Ti.im bilgisayarların donanımsal ve yazılımsal
hastane sistemindeki tilm bilgisayarlara ytikler.

>
>

}

yapar/yaphrır.

antivirus sunucularrnı, }urar, gtinceller, bakımını
uğramaması için tedbirler ilır. Yeni çıkan virüslere
giderir. Son çıkan güı|cellemeleıi takip eder ve

ixrnnxnı nAĞLANTILARI;
iıvrnnıpr ynrriınni:

Hastane idaresi tarafından İı Sagıık Müdürlüğü
kullanıcılara yetki verilir.
} Hastanenin intemet Bağlantısını yönetir, izleı
} Firewall cihazırun yönetimini yapar, IP, port,
yapar VPN (sanal Özel Ağ)
1,önetir.( İl
Hazırlayan:
Sorumlusu

istişare edilerek yetki

kullanıcılann internete
erişim kontrol
Müdiirlüğü ile
yönetim Direktörü

oluşturulur buna göre
ıztn veİır.

inin tanımlanmasını
,

öNBriıvıi pRosn»ünü
}

ile uygun
bilgisayarlarını bozmasına engel olur. Yeni çıkan
Müdürlüğü ile koordinasyon içerisinde)

içeriğe ulaşımı engeller, zzrarlı sitelerin kullanıcı
siteleri cihaz
engeller.( İl Sağlık

Intemet kullanıcılarının hastane web sitesine
üzerinden intemet yayını yapmasını sağlar.

web sunucusunun güvenli biçimde intemet

Filtreleme cihazı aracılığı

}

}

Elektronik posta sunucusunu kurar, işletir,
kurumsal kullanıcıların kendilerine verilen

kullanıcılannın e-posta

göndermesini sağlar.

dAhilinde sistern

kullanmasına izin

verır.

>

}
}

}
}

}

işı,nriıı si§TEMLERi;

Yazılım gtincelleştirmelerini, yamalarını,

performanslarını izlerler.
nnr yapaılar.

İşletim sistemlerinin
İşletim sistemlerinin güvenlik ayarlarını yapaılar.
İşletim sistemlerinin iizerinde çalıştığı fiziksel
ıculann çalışma dilz.olnl tonf,ol ea".l.r.
Donanım kaynaklarının (Diski, Ram, Kontrol
tlan, Güç Kaynaklan, İılem|ler)

çalışırlığını izler ve

kontrol ederler-

} Veri tabanlarının;
} Veri tabanın performansını izlerler.
} Yedeklerinin alınmasını sağlar velveya
} Yedek alma ve arşivleme işlemi depolama
> İlgili sistemlerde bulunan verilerin yedeğini
} Yedekleme cihazlannı izler,

}
}

Yedekleri güvenli yerlerde saklar.
Belirli aralıklarla veri arşivleme çalışması yapar.
6.2. BiLGi YöNETİMiNE iı,iŞxİN

KooRDiNASYoNUN

UI{

sAĞLANMASI:

6.2.r. Bilgi yönetimine ilişkin faaliyetlerin
ve sorumluluklar tarumlanmıştır.

} Tüm
} Bilgi

YazıIım Firma Elemanları:
işlem merkezinde görevli personelle

vermek.

}

o

Giln içerisinde hastalara ait sevklerin, bilgi

oluşturup aksaklıkları düzeltmek.
ts 24 saat boyunca icap yöntemi

ile

hastane

irler.
ve kotalan yönetir,

periyotlar da alır.

ınli yerlerde müafaza ede|.

GüVENLİ BİR şEKİLTE YüRüTüLMESi VE
vo koordinasyonuna yöne[ik sorumlular belirtenmiş

çalışan tüın peısonellere

1tomasyon

ile ilgili destek

.tanı, işlem)gibi tespit ediJ mesai bitiminde kontrol

ızal<taı ıeya bizzat

gelerek soruna

müdahale etmek.

} Bilgi

işlem merkezi personeli tarafından, hastane
iletmek, takip etmek ve sonucunu bilgi işlem
Gtin içerisinde işlemlerin giin sonunda ahnan
imza karşılığı bilgi işlem sorumlusuna teslim etmek.
} Hastane ile yazıhm şirketi arasında koordineyi

}

} Bi[i

}
}

İş|em

Sorum]usu

sorumlusrına rapor etmek.
sağlam ve çalışır

Elemanlarıı

Sistem odasının fiziksel durumlarını her giin
Yazılım üzerinde her tiirlii/gelişmeye destek

HaZıIlayan:

1arafindan bildirilen istek]eri yazılım şirketine

(,

edip kayıt alhna almak.(

olduğunu kontrol edip

BII_,GI

NETİMİ PROSEDÜRÜ

ts Hastaneye ait bilgisayar sisteminin verimli ve
uygun çalışmasını
} Bilgisayar sistemleri ile ilgili her ttirlü donanım
lemlerinin çözümü işlemlerini ytiri,itrnek.
} sistemlerin arızalanması durumunda ön ince
ve bakrmını yspaıak, ge{tkli servis hizmetlerinin
verilmesini sağlamak.
} Bilgisayar sistemlerinin periyodik bakımlarında ve onanmlannda sözıesmeıi firma elemanlarını ve
ılı-sözlü bilgi vermek.
çahşmalannı denetlemek, gerekli gördüğü hallerde
F Her gün mesai başlangıcında bilgisayar
ve donanımlarının açllmasını, iş bitiminde ise
kapahlmasını sağlamak. (gerekli durumlarda)
} Faaliyetler çerçevesinde, ihtiyaç duyulan yazılım
nleri konusunda personelf destek vermek; meydana
gelen küçük teknik arızaları geciktirmeden gidermek
giderilmesini sağlamak.
} Bilgisayar donanımlarında meydana gelen
giderilmesi için amirine bilgi vermek.
} Konusuyla ilgili olarak amiri taıafından verilen di işleri y,ırine getirmek.
6,2.2. Bilgi Yönetim Siste:mine ilişkin rol gruıpları
yetkileri belirlenmiştir.
> BAŞHEKİM: Hastanede bulunan tüm işlerüleIin
nli biı şekilde yapılmasını sağlar.
> BAŞHEKİM YARDIMCILARI: Sorumluluk
ile ilgili tiim işlemlerin
olarak yapılmasını
{üzenli
sağlamak.

>

iı.ı.ni vE MALi rIİzN,IETLER ı.rü»t,Rtı:

sağlamak.

ve mali işlernlerin auzetl bir şekilde yapılmasını

> MÜDÜR yARDIMCISI: Sorumluluk

ilgili tüm idari ve mali |şlemlerin dilzenli

> SAĞLIK BAKIM HiZMETLERİ ııü»ünü

Hemşirelik v.b. gibi ttlın sağlık bakım hizmetlerinin

yapılmasıru sağlamak.

düzenli olarak yapılmasını sağlamak.

> HASTA KABUL/VEZNE (SEKRETERLER)
} Hasta bilgilerine doğrudan etkin, güvenli ve tuzlı
} Muayeneye gelen hastaların kimlik kontrolünü

}

Hastanemize gelen tüm hastaların sistem

ts Hastalar için (ayakta tedavi ve yatan) tiim
} poliklinik ve kliniklerden tüm laboratuarlara

}
}

olarak

erişir.
kaydını açmak ve ilgili polikliniğe yönlendirir.
tetkik isteğinde bulunur.

Hastanın işlem/tetkik/ilaç isteklerinde ödemeyi
Hasta ilk gelişinde tiim bilgileri girer düa

gelişlerinde ise kimlik
girilerek sadece
lıumarasl
gideceği poliklinik seçilerek müracaatı sağlanır. Hastalarda internet iizerindegı m{lracaat modülünden
çıkmadan provizyon sorgulaması yapar.

} Yıtış-Taburcu;
} Yatışına karar verilecek

hastanın Poliklinik
başvurur, hastanın yatış işlemleri yapılarak
ilgili servise alınır.
D Yatış sırasında hasta veya hasta yakınına
} Servisten taburcusu yapılan hastanın dosyası
işlemlerini yapar.
> SAĞLIK ÇALIŞANLARI /(HEKİMLER,
ts Hastayı kabul eder. Kuruma uyumunu sağlar,
} Hemşirelik Hizmetleri Ön Değerlendiıme Form
bakım gereksinimlerini
ve kaydeder,
Hazırlavan: Bi)4ffileı;ı

-Y

bittikten sonıa yatışl yapılacak olan bankoya
ameliyat grubuna göre hasta{a dosya çıkanlır ve hasta
işlemler hakkında fıyat bilgilQndirmesi yapar.
Yatış-Taburcu islem mPailunden hastanın çıkış

SEKRETI]RLER.,)
kullanarak hastanın

truo*,

:

Başhekim

öNnrivıi pnosroünü
ts Hasta bakım planınr

hazr.lar,

31.12.20l9

lar]

göre bakımda yeni

düzenlemeler yapar.

}

Hasta vizitleri yaparak hastalalın durumunu i
bilgilendirir. Hasta ve ailesine hastahğına ilişkin ve
} Hemşirelik hizmetleri için gerekli olan
göriiş bildirir.

ekiple bilgi alış verişinde Uı{lunur, hasta ve yakınlarını
nel sağlık konulannda eğitirrİ ve danışmanlık yapar.
ve malzemelerin isteminde
sorurnlu hemşiresine

frvis

}

Hemşirelik uygulamaları için gerekli
.n yeterli ve çalşır aurum{a olduğunu kontrol eder.
Gürültll, ışık, ısınma, havalandırma gibi
uyaranlan konnol altına aİlarak hastaların uyku ve
dinlenmelerini sağlar.
} Enfeksiyon ve kaza|ara karşı güvenli bir
sağlar. Hemşirelik bakımın{a gerekli oları tekniklere
(asepsi, sterilizasyon, izolasyon vb.) uyar ve
ıı sağlar.
ts İzolasyonu gereken hastalar için gerekli
alır. Enfeksiyon belirtileri s{tanaıEınOa servis sorumlu
hemşiresine bildirir,
} İlaçları güvenli bir şekilde temin eder, uygun
ırd4 güverıli ve dtizenli bir
{ekilde korunmasını sağlar.
llaçlann son kullanma tarihini kontrol eder. Na
ilaçların kullanımını kontrol] altına aIır, bunlara ilişkin
talimatlara uyar. Teslim saatinde narkotik ilaçları
ık teslim alır ve kaydeder.
} Tanı ve tedavi amaçh girişimler için hastayı
işlem sırasında destek olur; işlem sonrası izler. Hasta
ile ilgili numuneleri alır, uygun şekilde ve en kısa
yerine ulaştınlmasını sağlar.
} Hastayı ameliyata hazırlar.
} Hastanın güvenli bir biçimde taşınmasını
Hastayı, ilgili bölilmün henışiresine l{asta Transfer
Formunu ve Hasta Eşyaları Teslİm Formunu
yazılı olarak teslim eder.
} Taburculuğuna karar verilen hastaıun taburculuk
> EczANE
} Eczanede bulundurulması gereken belirli ilaç ve
malzemeleri belirlenen mifıimum stok miktarlarında
daima bulundurmak ve ilaçlann her zaman taze
kodekse uygun olmasını sağlamakla ytlkiimlüdür. Bu
amaçla ihale ve ara alım yöntemİ İle alınacak ilaç
malzemeleri
eleri takip etrnek
etmek ve ıfinimum
r4inimum stok seviyeleıine
sevivelerine
göre Satın alma prosedüriimüz doğultusunda satın
sğamakan sorumludur.
} Eczane ile ecza deposunda bulunan bütün
n, alet ve Tıbbi mal|emenin iyi bir şekilde
muhafazasından ve usulü uygun sarf edilmesinden,
ı giron çıkan ilaçların ve hbbi malzemelerin yazılı
ve bilgisayar ortamında düzenli olarak işlenmesinin
nasından sorumludur.
} Eczaneden servıs ve Laboratuarlar ve de ara
gtinlük olarak çıkacak i|aç ve tıbbi malzeme]erin
otomasyon sistemi ve yazılı oılama kayıtlarını
} Eczanede mevcut ilaçların cinslerine göre
rak dolaplara yerleştirilmf inden, her ilacın üzerine
kodeksteki ismiyle pratikie kullanılan ismini gös ,Ien etiketler
enKeuer konulmasından,
konulm$ından, şiddetli ve hafif zehirli
ilaçlarla ışıktan muhafazası gereken maddelerin Tiirk Kodeksine göre tasnif
edilerek ayrı dolaplara

konulmasından sorumludur.

> GELİR TAHAKKUK (_FATURA)

} İşi ile ilgili yeni çıkan genelge, yönetmelik vb. gt
} Verilen işleri belirlenen periyodda ve zamanında
} Vakalann meduladan gönderilmesinl ve faturalar
} Analık hali, yurt dışı yeşil }artlı hastaların
} Acil

Hazırlayan:
sorumlusu

epikrizleri yazılmış pfan evraklann kontrol

şmeleri işine uyarlamak ve ona] göre yapmak.
yaprnak,

hazırlamak ve
gönderilmesini ve

1,apnak.

öxnrivri rnosn»üRü

BİLGİ
}
}
}

Provizyonu alınmayan hasta kİrtl.drırıın
Dönem sonlandırma ve ömeklem işlemlerinde

almak.

müasebe sorumlusuna

Hazır olan evrakları kuruma götürmek veya

1aıdımcı

olmak.

> ARşİv

} Hastane'ye ait dosyalama ve arşivieme işleıinin
sağlamak.
} Teslim alınan evrakların kontrolünü mevzuat ve
göre 1,apmak.
} Arşiv malzemesinin tahribini önleyecek tedbirler
} Ayıklama, saklama ve imha işlemlerini
yapmak.
} Arşivden yararlanma esaslarına göre, diğer birimlerden selen anivde|i

değerlendirmek ve gerektiğinde izin vermek.
} Her tiirlü bilgi ve arşiv malzemesini derlemek,
ederek muhafaza edilmesini yapılmasını sağlamak.
} Arşiv giriş çıkış kayıtlarını muntazam olaıak

araştırma taleplerini

ve her an kullanılır \hle gelecek şekilde tasnif
edilmesini yapılmasını sağlamak.

}

Adli raporların müafazasrnı sağlamak
6.2.3. Her kullanrcının Bilgi Yönetim
tanımlanmıştır.
HASTANE BiLGi YÖNE,[İı,r sis.ronri
} Hastane bilgi yönetim sistemine erişimde,
ulaşması "Yetkilendirme Tabiosu'' ile
} Hastalar ile ilgili mahrem bilgiler yetkisiz eri

uygulımalınnda hangi bilgitere

erişebileceği

verilero sadece o|us-*, gereken kişilerin

kaışı güvence altına alınmıştır.
Hastaya verilen hizmetlerin ve yapılan işlemlerin
önceden belirlenmiş
Netki düzeyleri tarafindan
ulaşılabilmesine imk6n veren,,Hastane otomasyonu
YS sistemine " sahiptiı.
} Hasta mahıemiyeti açısından, Sistem
ı hasta bilgilerine ulaşm, ,f,dece ge.eken kimseler
tarafından gerektiği kadar gerçekleştirilir. Bunun için her kullanıcının veri t{banında
hangi bilgilere
erişebileceğinin" Yetkilendirme Tablosunda'' tanımı
} Hasta kayıt elemanları gün içinde girilmiş olan ht
serbestge ulaşabiliderken, hastalann geçmiş
kayıtlarına sınırsız erişimleri engellerımiştir.
} yetkilendiıme tablosunu hastane idaresi belirler İdare yetkilendinno tablosunq imzalı bir şekilde bilgi
işlem yazılım birimine bildirir.
> Hastane otomasyon sisteminde sadece yönetici
ile ulaşılabilon, sisteme giriş yapan kullanıcılar,
gerçekleştirdikleri işlemler, sistem ayatlannda
değişiklikleı, sistem mesajları ve hataları ile
ilgili kayıtları tutan, salt okunur özellikte
ilgili "LOG Tablolannda" mevcuttur.
> I«itik verilere her türlü erişim işlemleri (okuma,
silme, ekleme) *YEtkitendirme Tablosu" ile
sınırlanmıştır.
D yetkilendirilme işlemlerine ait kayıtlara
yazılı izm olmadan kesinlik|e hiçbir şekilde erişim

}

;;;''İ.

yapılmamaktadır.

} Kuıum içi yer değiştiren veya başka kurumdan
yetkilerİ alınır veya gtincellenir.

> HASTA DOSYALARJ ERiŞİM YErriı,rnİ:
> Bütiin kiŞisel ve kurumsal bilgilerin (klinik, idari,

hususlara dikkat

edilmelidir.

} Veri güvenliği konusundi
veerişiıebiıirıiktir.
Hazırlayan:

Sorumlusu

Biğfşlerp

//l

_

Ll'

Y

/l

üç temel prensibin gOz

personele yetki tablosun| göre yetki veriliı eski
]

.

[nali ,U,; güvenliğinin sağlanması için aşağıda beliıtilen
1

|Ontıne alınması gerekmekledir. Bunlar;

l

gizlik, bütiinlük

[$$r['...r;;İ"K4b'1.

siııci
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iui pnosııntın
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}

Sağlık kayıt Uilgil"ri t ustİ
sağlık
kayıtlarına erişebilmelidirler. Ancak hastanın yazılı
iıe
diger
saglık
eI.
çalışanlanıu veriye
{niyı
} Hasta taburcu olmuş ise hiçbir kurum çalışanı has|anın
sagııi tayıiiannu ..iş..çr.
} Hastanın nzası olmadan hiçbir çalışan sozle del olsa hasta sağl,t biıgı.ilri jhastanın
dışında
üçiincü şahıslara ve kurumlara
} Hasta sağlık bilgileri ücari amaçlı olarak da UçUn|U şahıslara iletilemez. Hastadın kullandığı
, diyet
programlan vs. buna dahildir,
} Hasta dosyasının bir kopyası hastaya teslim t
. İlgili mevzuat hiikilrnleri saklı kalmak
yla hiç
bir hasta kaydı, elektronik veya kağıt ortamında
kişi ve kurumlara verilmemelidir.
} Hastanın dosyasırun izlenmemesi için gerekli
alınmalıdır, [Hasta dosyalarının
ortada
bırakılmaması, bilgisayar ekranının başkalannca,
şekilde bırakılmaması gibi]
} Telefon ile konuşurken hasta ile ilgili mahrem
üçiincü şahıslann eline geçmernesine
göstermelidir.
} Büttin hasta sağlık sağlık kayıtları fıziksel olarak
mek6nlarda saklanmalıdır.
} Elektronik hasta kayıtlarına intemet ortamrndan
müırıl<ün olmamalıdır.
} Hasta sağlık bilgileri bilginin üretildiği kurum
lan veya Bakanlığımızın Bilgi Yönetim
emleri
tarafindan araştırma, istatistik ve Karar Destek
i9in kullanılabilir. Bu durumda hasta saj
bilgisi
hasta tanımIayıcrsr ile ilişkilendirilemez.
> DOMAİN GTKi ALANI) YAPISI
Hastane idaresi tarafindan hizmet alımı
[irııa
ile ve İl sağlık Müdürlüğü ile istişare edilerek
tablosu oluşturulur kullanıcılan buna göıe
verilir.
Hastanede bulunan bütiin bilgisayarlar etki
girmek zorundadr. Hangi bilgisayarın etki alanına
girmeyeceği idare tarafindan belirlenir.

iletemez.

> iNrnnxnr yETKlLEIüi:
> İı sagıık MüdürlÜğü ve Hastane idaresi
kullanıcılara yetki verilir.
6.2.4. Çahşanlar yetki düzeyleri ile ilgili
} Bilgilendirme ve yetki düzeyi kayıt aitına
-Kritik verilere her türlü erişim işlemleri (okuma,
sınırlanmıştır.
-Yetkilendirilme işlemlerine
yapılmamaktadır.

ait kayıtlara

-Kurum içi yer değiştiren veya başka kurumdan

yetkileri alınır veya güncellenir.
} Aynı görevi icra eden çıılışanlar aynı yetki
} İşe Yeni Bışlayan ve İşten Ayrılan
Yönelik Yetki Verme ve İptal Etme Prosedürü:
- Görevden ayrılan personel. zimmetinde bulunan
-Personel görevden ayrıldığında veya personelin
etmelidir.
- Görevden ayrılan personelin kimlik kartı alınmalı
-Şirket kullanıcıları hastaneden ilişkilerini
zamanda şirket yetkilisi de bilgi işleme
yaptırılmaktadır.
-Hastane çalışanları

yapmadan ve yer
işlemi haberdar

birimi de vakit
Hazırlayan:

Biğ

Sorumlusu

r

iJlem

l\

--

l,

Y
W

|

istişare edilerek yetki tablosu oluşturulı,ır

silme, ekleme) "Yftkilendirme Tablpsu'' ile

yazılı

izıı

olmadan kesinli{te hiçbir şekilde erişim

en personele yetki tablosurja göre yotki veri]lir eski

ınna sahiptirlen

Erişim Yetkilerinin Veritmesi ve İptal Edi|mesine
teslim etmelidir.

deği$iğinde elindeki

ve belgeleri teslim

tilsi

yazıyla idarcye iade edi|melidir.
derhal bilgi işleme haber Vermek zorundadıf. Aynı
geçirmeden haber vererek kullanıcı işlem| pasif
bilgi işleme haber vemıek zorı_ın<iadq. Personel

olarak, yazılım ve donanımla ilgili sorunlar,
konularda risk analizi yapılmıştır.
} Risk analizi ekli tabloda belirtilmiştir.

güvenliği, bilgi mahremiyeti, kullanıcı
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-Hastanemizde tabloda belirtilen algoritmaya göre

risklerin eüilerinin en optimum dereceye
doğrultusunda iyileştirme çalışmaları başlatılır.

","*

analizi yapılır ıre bu algor|tmaya göre oluş4bilecek
için gerdkli önlemler alınıİ ve tespit edilen riskler

BİLGİ YÖNETiM sİsiTEMİNE iı,İşrİıı
-Hastane bilgi sistemi bakım ve destek hizmetleri kesintisiz olarak sağlanmaktadır, Bunun için 24 saat
boyunca ulaşılabilecek teknik destek personeline
telefon numaraları ve e-mail adresleri mesai saatleri
6.4.

dışında saııtral birimi tarafindan bilinmektedil.
-Hastane bilgi sistemi teknik destek sorumlulannın
-Hastane personeli olası bir durumda kullanılan

birimine bilgi verip bilgi işlem destek elemanlanna
-Eğer daha önceden yaşanmış bir problem ise k
çözemediğinde bilgi işlem destek biriminden yardım
-Mesai saatlerinde hata bildirimi mutlaka sBys
6.4.1. Süreçlerde karşılaşılan sorunlar kayıt
} Hastanemizde bulunan sBys sistemi
tutulmaktadır. Sorunun oluştuğu saat ve tarih
yapıldığı tarih -saatte otomatik olarak sisteme
birimler sistemde kayıtlı olarak bulunmaktgdır.

bilgileri Santralde yazılı olarak m9\,cı-ıttur.
veya donanım hatası ile ilk $efa karşılaşıyorsa] santral
ile ulaşarak sorunu bildirir.
verilmiş bilgiler doğultusıİnaa işlem yapar.
§orunu
tizerinden yapılmalıdır.
alınmak,tadır.

hata bildirimleri veri tabarıında kayıth olarak
bildirimini yapan kişi taıafından beliıtilir. Bilbirimin
Gtirevlendirilen porsoııcl, i:lle:n ı,apıiına

tar._ı.: r,b.

}

Hastanemizde yup,la,r-hatİ-ildirİİle"i
gerekli personele
endirme yapılır. Bu
görevlendirme sonrasında yapılan işlemler takip
yapılır,
6.4.2. Bilgi Yönetim Sistonıinde ıneydana
olası sorunlır ve çözüm süreçleri:
Hastanemizde bulunan SBYS sisteminde sorunlar ve sonrasında yapılan işlem|er
sırasıyla kayıtlı olarak
veritabanında tutulmalıdır. Arıza bildiriml yapan kjşi, birim ve en
az bir telefon numarası sistemde kayıtlı
olarak bulunmalıdır. Sistemde idarece gerekli arı{a bildirimini yapan
birim blı bilgilerden gerektiğinde
bildirimi yapan kişiye ulaşabilir. Sistern aksamadan Jürd
için idarece gerekli tedbirler alınır. Sorunları
için
Bilgi
İşlem
ve
Yazılım
çöziimü
çalışanlarına i kısa lİod bulunmaktadır. Bu kısa kod ile mesai dışında
sorunların çözümü için ulaşılabilmektedir.
6.4.3. Sorun Giderilinceye Kadar İşlprin Aksamı
\'önelik YapılanIar:
} Olası bir güvenlik olayı sonrasındd geçici veya
olarak devre dışı kalan
|ilgi sisterıi bileşenlerinin
normal çalışma şaftlanna dönmesi için gerekli kullı
ve sistem bileriıe göre serPkli iyileştiıme
çalışmaları
hemen
]

}

başlatılır.

Veritabaıu ve sunucu hizmetlerinih öııem
faaliyetlerinde farktı sistem bileşenleri için
almak için en azami siirede başlatma
çglışmaları
Veritabanı ve sunucu operasyonlannın gü.
yazılımlarda yaşanabilecek
en
edilecek destek hizmetlerinde sorun o
ıçln
} Üçiincü parti hizmet
temin
kesintilere karşı deweye alınabilecek
hazırdıı
merkezinin ihtiyaç duyacağı kapasite
önünde
} Kurtarma çalışmalarında tespit
iyileştirilmektedir.
} Herhangi bir bilgi güvenliği olayı sonrasrrıda
sistem bileşenlerinin çalışma durumu

}

ve risk değeılendirmesipe bağh olarak, kuıtarma
göre bileşenlerini
hizmetleri devreye

J*eıa

ve devaplılığı açısından §itik Onemdeki cihazlar ve
ı siirede çözi.imlemek için ilglüi tedaritçile.den temin
im bilgileri gtlncel bir şekilde tutulmaldadır.
telekomiinikasyon r" .n{li hizmetlerindeki olası
ı yedek hizmetler için, bu
[ip kesintiler boyunca veri
nılarak planlama yapı l ma|çtadır.
nedenleri incelenmek suretiyle sürekli olarak

.

sistem bileşenleri devıeye

}

Hizmet silıekliliği zorunlulukları
konu sistem bileşenlerinin devreye
siirede yapılması sağlanmaktadır.

}

Kurtarma çalışmaları sonrasında
} Fiziksel arızalarda en yakın
} Bitgi İşlem birimi, yazılım biri
Sorunun acilen giderilmesine

reket edilmesi gereken duruml]arda konfıgi.irasyon bahse

bırakılabilir. Böylesi durumlalda bu kontrollerin en kısa

veri kaybı
ı bu arızanın
ile irtibııtlı

ise yedeklerden geri ytikleme yapılmaktadır.

için gerekli çalışma yapılmaktadır.
yaam firması ile koordlineli haıeket etrnektedir.

niıci cüvtNliĞiNi vE

6.5. BİLGİ YÖNETiNI

SAĞLAMAYA YÖNELiK
> HASTA DOSYALARI ERİŞİPİ

l:

MAHREMiynriNi

Bütiln kişisel ve kurumsal bilgilerin (klinik, idari, m6li
uslara dlltkat edilrrıelidir.
ine alınmhsı gerekmektedir. Bunlaı; gizlik, bütiinlük ve

vb.) güvenliğinin sağlanması için
- Veri $ivenliği konusunda üç temel

erişilebilirliktir.
- Sağlık kayıt bilgileri hastaya aittir.
kayıtlarına erişebilmelidirlerz Ancak

çalışmalannın
uonın ardından ilgili
'rın"rn'[n
Bu lhusustaki olası
aks|klıklar giderilmeden ilgili

l

yazı|ı

çalışanlar]ancak kendisine kal,Jıüı olan hastaların sağhk
ile diğer sağlık çalışglgr1.[y
_veriyp

ıışcb_ili

BİLGi öNBrivıi pRosEDüRtJ
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hiçbir kurrm çalışarıı
- Hastanın pzası olmadan hiçbir çalışan sözle de olsa
şahıslara ve kurumlara iletemez.
- Hasta sağlık bilgileri ticari amaçlı olarak da
programları vs. buna dahildir.
- Hasta dojyasının bir kopyası hastaya teslim
bir hasta kaydı, elektronik veya kağıt ortammda
- Hastanın dosyasının izlenmemesi için gerekli
bırakılmaı4ası, bilgisayar ekıanının başkalaıınca
- Telefon ile konuşurken hasta ile ilgili malırem
- Hasta taburcu olmuş ise

erlşemez.

bilgilerini hastanııı yakınları dışında üçüncü
şüıslara 1iletilemez, rlastanı|ı kullandığı ilaçlar, diyet
ir. İlgili ınevzuat htiki,imleri saklı kalmak kaydıyla hiç
kişi ve kıuumlara verilmemslidir.

alınmılıdır. [Hasta dosy4larının gelişigüzel ortada
cek şekilde bırakılmaması gibi]
üçUnlU şahslann eline İeçrne-esine azami özen

göstermelidir.

- Bütiln hasta sağlık sağlık kayıtları fiziksçl olarak
- Elektronik hasta kayıtlarına intemet ortapıındaıı (

saklanmalıdır.
olmamahdır.
tsakanlığımızın Bilgi Yönetim sistemleri
Bu dutumda hasta sağlık bilgisi

- Hasta sağlık bilgileri bilginin üretildtğ| kurum
tarallndan araştırma, istatistik ve Karar Destek S
hasta tanlmlaylc:sı ile ilişkil,:ndirilemez.

> FİZİKSEI,VEÇEVROSELGüVENLiX::

- Kurum içerisinde belli yerlere sadece
kurulmalıdır.
- Kapsam ve prosedürü

yjtkili

girişine izin verecek şekilde kontrol mekanizmaları

idareleıce

ziyaıetçi|erin giriş ve çıkış z{manları kaydedilmelidir.
tiim İıersonel ve ziyaretçiler güvenlik elemanları
devamlı takmalıdır.

- Kapsam ve pIosedürü idarelerce
tarafından rüatça teşhis edilmelerini

- Güvenli çalışma alanlanndaki

faaliyetlerde bulunan

personel ve üçüncü parti çalışanlan için
- Kayıt cihazlarının güvenli alanlara
- Kullanılıirayan güvenli alanlar kili

bilme" plensflbi uygulanmalıdır.
olunmalıPır.l
olarak kontol ediliyor olmalıdır.

- Kötü niyetli girişimlere engel olmak

-Tiim kullanıcılar kendi bilgisayar
hastaneye veya kişiye yönelik saldırılardap sistemin
-SBYS sistemi istenirse krıllanılmadığı ,zaman o
ekranına geçer.
-Hastanenin bilgisayarlarını kullanaıak
veya
-Ağ güvenliğini, ağ ayarları, kullanıcı
yeltenmek ve zarar vermek kesinlikle
. Böyle
-Hastane b'ilgileri hastane dışındaki

-Bilgisayar kullanıcıları kendi
bağlantısı
-

f ,
iyapmamalıdır.

-Bil gisayarda hastanenin resrni belgeleri

Sorumlusu

7Y.nılım/

f

lA 0* ( ı

olarak verilen zaman {iliminde şifreli koruma
pr,pfillerini veya ağ {ıaberleşmesini bozmaya
da iğari soruşturma başlatılır.

olınadan hefhangi bir çevre birimi

i

1

Hazırla},an Bilgi işf6m

sorunüudur.

ki

-Yetkisi ol,tnayan personelin, kurumdak{ 1
-Bilgisayat kullanıcılan, kişisel verileriıİ
-Bilgisayarlarda oyun ve eğlence amaçhÜr

,l

sodmliJdur. Bu bilgisayardan kaynaklanabilecek

1

bilgileri görmesi veya elde etnıesi yiısaktır.
mııhremİy,ıtİne özel önem gösternreliclir.

s

ça]ıştırllınası yasaktır.
arşivlemeJ<

yasaktır,

i

Onaylavan: Başhekim

BİLGİ
31,12.2019

-Şirket kullanıcıları hastaneden
zamanda şirket yetkilisi de bilgi işleme zarnan
-Hastane çalışanları ayrılışları yapmadan önce bilgi
kaybetmeden bilgi işleme haberdar etmelidir.
-Bilgi işlem, bilgi güvenliği politikasına uymadığt
alarak denetleme hakkına süiptir.

bilgi işleme
vererek kullanıcı
vermek
l

|ıe tespit edilenleriıf bilgisayarlannı tutanakla

6.5.ı. BiLGi cüvrNı,iıĞi nĞiriıı,ıı,nni:

ü.

web,

değiştiritmelidir.

istli bilgisaya

eklenmesi
elektronik

hesapları
.

L

?*

yaızmııması konusunda

bu

yönergenin ilgili

Paylaşılamaz, keğıtlara ya da elektronik

farkındalık

önemi iletilir.
-parola kırma ve tümin etme
- Güvenlik taraması sonucunda parolalar
edilir.

//l

parolalar

zorundadır.

giııli

-Web taraylcısı ve diğer parola hatı
kullanılması bilgi güvenliği açısuıdatı

Sorumıusu

için farklı

ile dlizenli aralıklarla

-Kurum ça!ışanı olmayan kişiler için açılan

-Kullanıcının son 3 parolayı
} Parolı Politikası
-En az 8(sekİz) karakterli olmalıdır.
-İçerisinde en az l (bir) tane büyük ve en
-İçerisinde en az l (bir) tane rakam bulun
-İçerisinde en az l (bir) tane özel karakter
-Aynı karakterler peş peşe
-Sııalı karaherler kullanılmamalıdır. (
-Biı kullanıcı adı ve parolası, birim za
-Kişisel bilgiler gibi kolay tahmin
qwerty, dofum tarihiniz, çocuğunuzun
-Sözlükte
parola
Hazırlavan: Bilgi lş{ç|fi - tazı|ım

6 (altı) ayda bir
"s.| "n seı

ku|lanıcı hesap

ı

kullanmalıdır.
-Parolalann e-posta iletilerine veya herhangi bir
-Kullanıcı, parolasını başkası ile paylaşmaması,
BGYS Biıimi tarafuıdan yapılan farkuıd4lık
bilgilendirilir.

Büt{in parolalar Burdur Devlet Hastanesi
ortamlara yazılamaz.

..rly.a|

personelin bilgi güvenliği
Kurum yıllı! egitim planlarında bilgi
düzeyitin artınlm|sı amacı ile ileri seviyede
ılışan her

farkındalık dtizeylerini artırmak amacı ile eİ
güvenliği eğitimine yer verilir. Teknik seviyede
bilgi güvenliği eğitim planları yapılır,
6.5.2. PAROLA YÖNETİMi PoL İTİKASI:
} parola yönetimi ve kullanımı
-Kullanıcı hesaplaruıa ait parolalar (ömek;
-Sistem yöteticileri, kendi yönetiminde{<i

verrnek zorundadır. Aynı
emİ pasif yaptıIılmalıdır.
. personel bidmi de vakit

güvenlik

kullanıcıdan

hatırlama" seçeneği
bu hususun
gerçekleştirilir.
değiştirmesi talep

dtizenli kullanması engellenmelidir.

(bir)

KuçtıK
r.

(@,|,?

1,xxx,

+,$,#,&/, {,*,_,],=,.,],)

1234

kullanılmamalıdı:.

. (Ömeğin 12345678,

ılı ı ii §ftı}i

Bİr_,Gi

aynı veya
kullanılrnamölıdır.
- Basit biı kelimenin içerisindeki harf veya
edilebilir.
kullanabildiği

-Çoğu

'ta

ı)NBriiıvıi pRo sI]DüRü
3|.12,2019

benznr yöntem

ile

geliştirilmiş parolalar

benzerleri ile değiştirilerek güçlü bir parola elde

i

İ;rine 8-

'Z' yerine 2

'S' yerine 5 G' yerine
il!
i!
........:

,:

6

;

'O' harfi yerine

Balıkç|l-Kazak 8a1

;gi yÖrine
9

Ka2ak SolaryumI

1

kç,1'1-

501aryum!

-Basit bir cümle ya da ifade içerisindeki belirli ke

bir parola elğe edilebilir.

özel karakter veya rakaırİlarla değiştirilerek güçlü

]

I

'Ş', 'ş'yeri4e '$'

,"

!

i,----,-

i'$ru;y;rin{n

"gibi"

i-...-__.--.-]__-..
' "gıll" yerine 'İ)'

ii]_-.---.
'

L__

- vdrine
"bir". "tek"
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KULLANICI DOSTU SBYS:
> sBys, ellb yapılan işlerin otomatik ol

"Düıı Kar Yağmışl'
Dün*Yağm1$
"Şek,er gibi bir soru soıdu"
$eker-l ?Sordu
"Tek eksiğim bir güldüil : l-ğiml:)dü
"Ytlqeysel bir soru eşittiı eksi puan":
%eysel 1 ?=-Puan

6.6.

olanak sağlamalıdr,
ve etkinliği artırmalıdır.

} Hasta kayPı, takibi vb. işlerin yapılma
} Aynca, tciplanan veriler, ihtiyaç

böylece bilgiye

ulaşmak için harcanan zaman kısalarak,
} HBS sisteminin temelinde
geliştiricilerinin bakış açısından,

artırmalıdır.

işlevsBlliği

kullanıcı dostu olmalıdır. Buı sayede memnuniyet ı
} Verimlilik; SBYS kullanıcı isteklerinin hızlı, et

}
}

Etkililik; SBYS kullanıcı,ya yardımcı olmalıdır,
Yardımseverlik; yazılımı kullanan kull4nıcıya s
> Kontrol Ebiıebiıirıik; kullanıcının krıllanımında
} Ögrenilebilirlik; yazılımın kullarııcı tarafindan l
> sBYs,
girişi doğrulama ve kontrolİerini

}

Tarih

de kilit rol

oynamaktadır. Yazılım
önemli
bir faktöıdiir. Yazılım programları
çpk
yüksek olacaktır.
ve ekonomik bir şekilde gerçekleştirmelidir.
için yardımcı olmalıdır.
edilebilir ve tutarlı olmalıdır.
ve kolayca öğrenilmesi sağlanmalıdır.

ılü yapmaktadır.
sistematiktir.

6.7.

}

BİLGİ öNrcriı,ı sisTEMi

Hastane
olmayıp
Hazırlavan:
sorumlusu

Sistemleri ('SBYS)
sistemlerle de veqj alış

hastane i

siireçleri etkileyen ve bu süreçlerden etkilenen bir yapı
sistemleid dönüşmüşttır. Bqirüdg{q.w$ I4baddü4 iet

Bi]LGİ,, röurriııi

pnosBuür ü

KoD l BY. PR,0l Y.TAR. l ocAw20l7 REv. TAR. 3l,l2.20I9 l RİV. No
alan tüm verilerin gerektiğinde kullanıl n,ıak
başka bjr veri tabanına ekı
duyulacak bEka verilerin (Kimlik Payta lşım S
(KPS), Çekirdek Kaynak
elektronik faturalama siireçleri (MEDU] LA), vb)
sistemlerden hastane
aktarılması, sisteme veri aktaıabilecek ııihazIarın
entegrasyonu, hastan

iyileştirilmesi, kaynak tasarrufu sağlanmaı ı gibi bekl
de cevap vermelidir.
6.7.1. Bilgi Yönetim §isteminin Etkin ]kullanılab
esine İlişkin Çalışanların l
} Kurulan ve devreye alman tifun modüllı ır İçİıı Yül
Firma, Hastane İdaresi'
uç kullanıcılarına sistemi verimli olarak iş leteb:ilmek
eğitim vermelidir.
_Eğitim Diliı Eğitim Tilrkçe verilmektedi ,r.
_Eğitim Mıteryalleriı Eğitim tipine gör e düzıenlen
gereken eğitim ortamtnı
gerekli materyalleri Yi.iklenici Firma temiı1 etmelidir
-Eğitim Yeri: Kurum personeline veı,ilecek eği
programları (Bilgisayar
Kullanıcı Eğitimi) Hastane İdaresi'nin bel irledi.ği me
ya da mekanlaıda, teknik
[,an
göz önüne alınarak yapılmalıdır. Diğer ejlitimJer içi ise (Yerel Ağ İşIetim Sisterı
[ı
İşletim Sistemi, VTYS Eğitimi, Sistem Bakım ve IOnanm Eğitimi) Yüklenici I
onayına sunmak üzere eğitim yerleri önıermelidir. |Yilklenici Firma, bu eğitimi,
olmak kaydıyla i,lretici firma lisanslı eğit menlı:rden |oluşan bir kıırum aracılığıyla
Hastane İdaresi'nin onayı alınmalıdır.
-Eğitilecek Fersonel: Yüklenici Firma, Hıastan3 İdar
Psi'nce belirtilen sayıda person
konularda eğitmelidir.
-Eğitimde Kullanılacak Yazılı Dokümaı ılar:
h stlresinde kullanılacak olan e
programları başlamadan önce hazırlanma lı ve
lanmak tizere Hastane İdaresi'
dokümanlar Ttirkçe olmalıdır. Onaylan anc
anlar en az eğitime alınaca

:

]

03 |

Syf.

No,

|

23l?8

iksiz aktarılm ıası, ihtiyaç
önetim sisteııni (ÇKYS),
temine elekhı onık olarak
ı içi iş akış süreçleıinin

belirleyece1 ği teknik ve

re

eğitim programlan için

ıkur yazarlığ ,, Yazılım
artlarda belirk ınen esaslar

iEğitimi, Çok. kullanrcılı

irma Hastane ıdaresi'nin
ığitimlerin içerikleri aynı
ila verebilir. E}u durumda

I
I

çoğaltrlmalldır,
-İ'aİrin §,--".-ıla

Il,.ll-_,l_^_r.

Q^-. li

,

tekrarlanmalıdır.

-Katılım Belgeleriı : Eğitilen Içıişinin ilgili
ilgili eğitim progran ıları içirı r/i,iklenici Firm

ogrammı başarılı bir şekilde l
an Katılım Belgesi verilmelidiı

,

Kontrol.

\\

litim dokiimar ıları, eğitim
ne teslim edit melidir. Bu
r personel sııylsl kadar

ı Eğitim silresince kullanılaca ı CD/DVD, stıreKll İorm,

A4 kAğıdı gibi sarf malzemeleri ek ücret İlEp edilme ksizin yiiklenici Firma tarafınc
-Eğitim Planı: Ytiklenici Firma, her i,t|m ıçın 5nerdiği eğitim planlannı, gü
eğitimi alacak aday. la-rın başarı düz
recek plan ve prosediirleri kapı
teklifinde srınmahd ır, Eğitimin yu karıda .al
çizelgeye ve Yiiklenici Firma
uygun olarak yiiriitt lldüğü Hastane idares ta
denetlenmelidir.
-Eğitmenler: YükJ Lenici Firma, eğitimin
ısında yetecek eğitrnerı/saati
yüklenici Firma lbu iş için görevlendir
rsonelin eğitim durumunu,
deneyimlerini belirl :melidir. Çok kullanıcılı işletim istemi ve VTYS eğitimleri içi
lisanslı eğitimci olnıalıdır.
-Eğitim Maliyeti: Bu dokiimanda verilen ş
çevesinde verilecek eğitimin b
teklifbedelleri içeri sinde yer almalıdır.
-Eğitim ProgrımJ larının Değerlendiriln
r eğitim programrnın bitimi
tarafindan değerlenı lirme formları doldurulr
ve ı formlar baz alınarak Hastane
onaylanmalıdır. Kııtılımcılar tarafından 1
I uygun bir şekilde verilme

ffi,*ff"urüyU l

ıli kendi birim. leriyle ilgili

!94:

Kalite Yönetim Diİektörü

l \,d4

ın karşılanmal rdır.
ılük eğitim çi zelgelerini,
ayacak bir Eği,tim planını
tarafından suııulan plana

|emin etrnelid ,ir. Ayrıca,
ayısını, bu l ıonulardaki
ı eğitmen tiret ici firmada
ıdeli yiiklenicj i Firma'nın

nden sonıa ]kaülımcılar
ıdaresi tarafın dan Eğitim

üği

belirtilen

ı

d

eğitimler

r,Cl|l'}ı| '}1ttffiü,,,
''

\Y

Onayla}ız p: Başhekim _,z

Bİ]LGİ

31

-Ek Eğitim Programlarıı

aynlan veya
eğitimleri garanti ve bakım onarım sözleşmesi
kişilik gruplann oluşturulması gerektiği hususu

-Bilgisayar Okur Yazarlığı Eğitimi: Bu
bilgisayar va yazrcl kullanımı (iş istasyonlarının
önerilmişse fare kullanımı, yedekleme), konularında
genel bilgisqyar kawamları ile tanışmış olmaları
kurum perso|ıeline verilmelidir.
-§istem Ba!ıını ve Onarımı Eğitimi: Yi.iklenici F
ekipmanları lve bilgisayar çevre birimleıi (yazıcı,
müdahale eğitimi verilmelidir.
-İletişim Altyapısı Bakım ye İşletimi Eğitimi: Y

bakımı, işletimi, yönetimi ve kullanımı konulz
yazılımlarının kullanımını kapsamalıdır.
-Çok Kullanıcılı İşletim Sistemi Eğitimi: Y
kullanıcılı işletim sisteminin kullanımı Ve
konulannda bğitim vermelidiı.
-VTYS Eği(imi: Yi.iklenici Firma, belirti|en
(yedekleme, }ullanıcr tanımlam4 sorgu yar4tma
-Yazılım Kullanıcı Eğitirni: Yüklenici Firnıa,
konusunda eğitim vermelidir.

6,7.2. Bilgi Yönetim liistemi
Bilgilendirilmesi; Yukarıdır belirtilmiş olan konular
gtincelleme I konusunda da yapılmaktadİr.
gönderilmektedir.
6.s.

BiLGİ YöNETİM SİsrEMİ

ENTEGRASYONU:

@Y|j),

}

Yazılım modüler yapıda olmalı ı,e var olan ve
Yazılım
çalışınalarına uyum sağlaııalı, yeni modüllerin
Eklenebilecek modtiller detaylarıyla birlikte belirti
bulundurulmplıdır. Sistemde yer alan bütiiıı
başka bir
yeniden .yapılmasına gerek
modülün
münıkün olmahdır.
,DE, FARKI.,I HİZMET
6.8.1.
enlbrmasyon teknolojileri
bulunan

,|2,20l.9

artırımı nedeniyle
sağlanmalıdır. Ek eğitim
yer alınıılıdır.
prograınlnda, Yüklenici Fi
sistemleri, klavye ve
. Bu eğitimin so
enmekteıdir. Bu eğitim,

edilen yeni elemanların
için en az kaç

belirtilen hedef kitleye
birimleri, vb.)

edilen sunucu, yerel ağ
balıım, onarım ve

Firmq hedef kitteye,
eğitim vermelidir.

edilen iletişim allyapısı
önerilen tiim iletişim

teklif edilen çok

kitleye, toklif ettiği VTYS'
vb,) konularında eğitim
hedef kitleye

kullanımı ve yönetimi

İlişkin

GüncelIemeler
gerekli güncelleme

de sistem

üzerinden

I] YER ALAN ı[o
tünı süreçlerde Hastane
bütiinleştirilmesi
. N{odiiller arası
birbiriyle :ilişkili olmalı, bir
, Sisteme yeni

Yöı{ELİK GERIıKLİ

kurtarma

vb.)

yazılımrnın kullanımı

Hakkrnda Çahşanlar
dığında ayru eğitimler
cılara uyarı mesajı

BİRBİR,İNE
yüriitülen kalite
yapılabilmelidir.
yapısallık göz önünde
den yapılan kayıtların
eklenınesi, herhangi bir

ODtIl,LI]R:

SBYS'lı:r de birçok modül bulunmaktadır. Aşağıda

yatan hasta

sistemleri ve ayniyat modüllerinden oluşmaktadır.
- Ayrıca kan bankası, diyet, eczane laborafuvar, :ra

hedef kitleyi kişisel
kullanıcı arayüzü
eğitimi alan personelin
kullanacak olan tüm

Fİrm4 belirtilen hedef
(yedekleme, kullanıcı

bulurunaktadır.
vtı yoğun bakım,

- Klinik
servts,

ı)Nn:rı[vıi pRoSIDD

, satrnalma, fatura ve

ve doğum, acil

vezne, karar destek

Bİ]-Gİ

- Ayrıca DSÖ ve Sağlık Bakanhğı arasİndİ

3802TU sayılı İkinci Sağlık Projesi İkıaz

sistemleıilnin istatistik, personel ve bordio,
depo (stok), eczane, ameliyathane, radyoloji,
hasta modüllerinden oluşması yönünde karar
çahşmalar yapılmıştır. Bu karalara göre
ve cihaz istemlerinin
süre çlere ilişkin işlemler S BYS üzerinden

>

sToK TAKİP, DEMİRBAş VE sA!

çalışmaktadır.
Stok takip modülü ÇKYS/}ı4KYS modül

}

6.8.3. SBYS üzerindc, modül|erin
6.8,4. ğersonel modülünde,
bulunmdktadır:

öunrinni pRosEI)
3l .I2.20l9

1994 taıih ve 22149 sayı|ı

yapılmıştır. Bu

göre Hastane Bilgi

ve nıu.hasebe, döner
yatan hasta,

Gazete'de yayınlanan

poliklinik,

Bu modüllerin bütünleşik
alınmalıi,ır.
.

vezne, ambar-ayniyat,
kabul ve danrşma, yatan
çalışması amacı ile

kadar geçen tüm

iŞLEMLERi MoDüLü
alış verJşini yapabilecek bir
d,n

n

yardım bilgileri tıuIunı
asgari aşağıda beliı

iri ile

entegre biçimde

yapıya süiptir.

bilgi ve

belgeler

}

Çalışana ait fotoğraf
ts Çalıştiğı bölüm
} Kan grubu

}
}

İletişim bilgileri
İzin ve rapor bilgileri

D Egitim durumu

ts sertifikaları
} Hizmet içi eğitimleri
} Yabancı dil bilgisi
6.9.

}
}
}
}

BİLGi YöNETiM Sİ§iTEMi

Ği:

Düzeltme ve iptallere ait [og kayıtları
Toplanan tüm ııbbi bilgi|,:rin geçmişe
salt okunur özellikte ayrı bir
Veritabanı ya da tablolarda sisteme

IjBYS

cılar, gerçekleştirdikleri
, sistem ayarlarında
hatalar lgg izleme yazılımı taıafindan kayıt altına

gerçekleştirilen değişiklikler, sistem

alınmaktadır.
} Bu veritabanı

ulaşabilir,
6.10.

}

yapılabilmektedir,

tabloda

İ

ya da tablolara sadeoel

sBYs ÜztnİN»nri

Yedekleme işlemi için sistemin
defa yapılmaktadır.
} Yedekleme dosyaları SBYS'nin
Blokta bulunan sunucu üzerine
eski sruıucu odasında bulunan
verileri de A Blokta bulunan depo
portable olarak yazılım birimindeki
} veriler ofline ortamlarda

j

kişiler tarafindan

]

işlemi günde en az

'ın Yedek kayıtları

da

AB

3

. PACS kayıtları B
Bilgi İştem birimindeki
diğer kayıtların
yedeJ<ler gtinde .} :lefa

taralindan

Bİ]LGi

ıiNB:rilri pRoSlıt)
3l.|2.20|9

).I

er aracılığı ile yılda bir kez veri

firmasına yazı

kayıtları yazılım biriminde bulunmaktadlr.
} Yedeklemeden geri dönüşüm sağlanıp
kontrol edilmekte ve resmi yazı ile kuruma
başlatılmaktadır.

kaybının olup
Oerektiğinde

6.1l. BİLGİ YÖNETİM SisTEMiNDE

}

Hastane idaıesi tarafından hizmet alımı yapılan
tablosu oluşturuluı kullanıcılaıı buna göre yetki
} Hastanede bulunan bütün bilgisayarlar etki

}
}
}

Hangi bilgisayarın etki alanına girmeyeceği idare
Bilgisayaılarda kullanılan tüm programlar
Bilgisayar donanım ve yazılımlarının giincel
Enyanteı{e asgari aşağıdaki bilgiler bul{nmaktadır:
o Bulunduğu böliim
o

firma taıafindan
iyileştirme çalışmaları

YARLARA YÖMİLİK

TÜNI

DÜZENLEMEİ

yaptınlmakta ve

ile ve İl Saglık

ile istişare edilerek yetki

belitlenir.
oluşturulmuştur.

Marka

o Model
o Seri no
o Demirbaş numarası
o Donanım ve yazılım adı

o İşletim sistemi
o
o

Ek aksamlar
Alınma tarihi

o Varsa garanti siiresi

}
}

'I'üm bilgisayarlarda mor.kezi
sunucu tarafından

Kablosuz ağ bağlantıları için farkh vlan o

BİLGİ yöNBrİnı SİSTEMiNİN ETK]INLİ
DESTEK ALT YAPILARI:
} Hastanemizde Bilgi Sistemleri işlemleri, B
teşkilatlanmıştır. Bilgi işlem biriminde donanım
6.12.

işlemler yapılmaktadır.
} Bilgi İşlem ve yazı|ım biriminde personeller
işlem ve yazılım hizmetlerinin kesintisiz;
} Bilgi İşlem ve yazılım biriminde çalışanların
kodları telefon rehberinde bulunmaktadır. Bu kısa
bir olumsuz durumda ilgili personele ulaşılmaktadır.
} Bilgi sistemlerinin devre dışı kaldığı süreler ve
yerIere iletilmelidir.
} Sistemde tespit edilen aksaklıklann en kısa
performaıısını artırmak ve daha optimum hizmet

sUNUCU oDALA[ıININ
sadece sunuculara tüsis odi

6.13.

}

l edilebilln antiviriis

VE SÜ]REKLİLİĞİ

mevcuttur.

İçiu

Işlem ve Yazılım
ilgili işbmler, yazılım

TEKNİK vE

iki ayn

birim olarak
ise SBYS ile ilgili

bir olumsuz durumda 24 saat hizmet vererek bilgi
l

telefon nutnaralan hastane
üzerinden veya santral üze

ve aynca kısa
bağlanarak herhangi

]

aİrzElar tutınak ile
çöz{lrnü |çin gerekli
nek amaoiyla gerekli

ĞıaNıyıasıı
A Blokta bul

altına alınmalı ve ilgili

yapılmalıdır. Sistemin
donanımsal ve idari

niııçi

pRosııııtır :ü

KoD
B\ PR.0l
Y.TAR. I ocAK/20l7 l ngv. ran. 3|.|2.20|9 l REV. No
} Bu odaya giıebilmek için 2 adet kilitli kapı bulıu drıaktadır. 2. l(apının anahtarı
bulunmaktadır. Bu sebeple yetkisiz personelin girişi {ngellenrnek İpdir.
} Su baskınlanna karşı kabinet yerden yükseltilmiş ] ...bır yahtır na sahip alan üa
lyı
D Hastanedeki diğer kesintisiz güç kaynaklarından l ılağımsız bir jkesintisiz güç ka
} İdeal sıcaklık ve nem oranları belirlenmeli ve kor {rolü için dat { logger kurulud
} İdeal sıcaklık; 18-22 "C, o Nem oranı; %30- % aralıgınaa
Sunucı+ odasında 2 adet yedekli olarak çahşan

Syf. No.

27l28

bilgi işlem biriminde

e

bulunmaktadır.
sunuculara bağlıdır.
data logger personele

]O

uyarı mesajı göndermektedir.

}

03 |

]

kli ha bulunma}

6.14. sUi{UcUNUN GÜvENLİĞİxİ sıĞı,e*ı.ı
} Kuruırıda bulunan bütün sunucuların kayıtlar

{vıvöxnı İTEDBİRLEI
.biriminı

bulunmaktadır.

]

}

kalite, bil

Sunucu üzerinde çalışan işletim sistemleri, hiz
srnu"u 5
yazılımlaııın giincellemeleri domain v.b. yapılarla sü ["t
Pkli yapılma

}

Sunucuların yazrlım ve donanım bakımları iiretic
tarafından yapılmaktadır.

f,..*,n

ve ayniyat

işlem

ılımları ve anti rüs gibi koruma amaçlı
Cır.

u1

n gördüğü süreJ

,

İdeal sicakl* ve nem oranlarr belirlenmiş ve kont
data log1
|olü
İdeal sıcaklık;18-22 "C, o Nem oranı; %30- %6( aralığında o
I
göndermekte ve sıcaklık ve neme hemen kontrol sağ
|anmaktadır,
2 adet:klima bulunmaktadır. Bunlar yedekli olara [. çalışmaktnı
§
a,._,,^.,l^- L^-_:
--a- -^-l ]i- quvarlnln itrkaslnca 0
ıIçpşı ğuvğllll§
- 9uıruvuığl
İunmaktadıt.
6.15. VERİTABANI GÜVENLİĞİNİ seĞı,aıvr.,

tarafından sağlı

maktadrr.

}
}

I

biriminde

I

döhilinde yetkili kişiler

data logger uyan mesajı

}

[e

}

vöxrı

TEDBİRLER;

Verita6anı sistem logları tutulmaktadır ve gere .tiğinde hast ıe yönetimi v.b.
izlenebilmelidir. Veritabanı ya da tablolarda sistt ne giriş yap n kullanıcılar, g
sistem ayarlannda gerçekleştirilen değişiklikler, si lem mesajla ve hatalar log i
kayıt alhna alınmaktadır.

}

Veritabaru

ile ilgili sorumlu kişilerin

iletişi

bulunmaktadır.

}
}

Kullanıcılann arayüze bağlanmak için kullandıkl
Veritabanı üzerinde loglanması gereken işlemler

ı
ı

bilgileri
şifreler

alite ve bilgi

ı

şiİ li

Kullarucılar veritabanına yapılacak müdahale
buna göre önlem alması sağlanmaktadır.

ö

yazılım biriminde

bir şekilde sak)

(SBY§'de ki De. te,Update,İnsent İnfu vb.

işlemler)

}

personel tarafından
eştirdikleri işlemler,
ı yazıhmı tarafından

cesinde tele ın ve mesaj yolı ıla bi|gilendirilmekte ve

DIŞ]oRTAMDAN iÇ ORTAMA ERİŞİML )RDE Gtİvl ltLİKTEDBİR] ERİı
Hastaneye destek hizmeti veren firmanrn dış oil ndan iç orta ıa hangi durumlı ia kimlerin erişebileceği

6.16.

}

idarenin izni d6hilinde yapılmaktadır.
} Hastanede firma adına tam zamanlı çalışaİı elema lara gizlilik
} Dış ortamdan iç ortama yapılan erişimler güven. k duvarrnın
altına alınmaktadır

}

}

;

lzleşmesi imzalal maktadır,
gili bağlı olduğu )rogrıım vasıtasıyla kayıt

UzaklBağlantıKuralları:

Uzaktan erişim hastanenin çalıştığı bilişim firmı anna verilir. Bunlar, Firewall
satıcısı, SBYS yazılım firması, PACS yazılıtn firma dır.
Her firma kendine ait kullanıcı adı şifresi ile bağ nabilir.
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)3 | Syf. No. 1 28128
I BY. PR.ol Y.TAR. I ocAKJ2Dl7 |REV.TAR. l l l2,20l9 I REV. No
Izin ver|ldn hastane personeli uzaktan erişim yap
istediğirıde teamviewer p: ,gramı aracılığı ile uzak
masaüstü voya idarece izin verilen başka yöntemlerle
D Kurum bilgisayarlarına dışandan ulaşımına bilgi i
sorumluısu izin verebilir. erilen Kullanıcı ve şifre
bağlarıtı kapahldıktan sonra kullanrmdan kaldınlır.
} Uzak erişimler firewall iizeıinden denetlenir ve ka.
tutulur.

KoD

}

İLGİLİ DOKüMANLAR:
-Personel Gizlilik Sözleşmesi
7.0.

-Sunucu Sçrver Bilgileri Listesi
-sunucu sğrver odası sorumlu personel Bilgileri Lisl
-yazılım ve Donanım sorumlu personel Listesi
-Bilgisayar Donanım ve Yazılım Envanteri Listesi
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