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     BGYS POLİTİKASI 

 
BGYS politikası, T.C. Sağlık Bakanlığı Batman İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı tüm birimler (sağlık tesisleri ve 1. 

Basamak birimleri dahil) bünyesinde yürütülen bilgi güvenliği yönetim sistemi çalışmalarının kapsamını, 

içeriğini, yöntemini, mensuplarını, görev ve sorumlulukları, uyulması gereken kuralları içeren bir 

dokümandır.  

 
1. AMAÇ 

 

   Bu politikanın amacı, T.C. Sağlık Bakanlığı Batman İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerinin bünyesinde bulunan 

tüm bilgi varlıklarını korumak, bilginin ve verinin gizliliğini sağlamak, bütünlüğünü bozmaya çalışacak 

yetkisiz kişilerin erişimini engellemek, ihtiyaç duyulan her alanda bilgiyi erişilebilir halde tutmak ve 

böylece kurumun güvenini ve itibarını sarsacak durumları bertaraf etmektir. 

 
 Bilgi diğer kıymetli varlıklarımızın içinde en çok ihmal edilen fakat kurum açısından en önemli 

varlıklardan biridir. Bilgi güvenliği yönetim sistemimiz TS ISO/IEC 27001:2005 Bilgi Güvenliği 

Yönetim Sistemi Standardına uygun olarak kurulmuş ve bu standardın gerekliliklerini 

karşılayacak şekilde PUKÖ (Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al) sürekli iyileştirme döngüsü 

çerçevesinde bir süreç olarak uygulanmaktadır. 

 
Bilgi güvenliği sadece bilgi teknolojileri çalışanlarının sorumluluğunda değil eksiksiz tüm çalışanların 

katılımı ile başarılabilecek bir iştir. Ayrıca bilgi güvenliği sadece bilgi teknolojileri ile ilgili teknik önlemlerden 

oluşmaz. Fiziksel ve çevresel güvenlikten, insan kaynakları güvenliğine, iletişim ve haberleşme 

güvenliğinden, bilgi teknolojileri güvenliğine birçok konuda çeşitli kontrollerin risk yönetimi metoduyla 

seçilmesi uygulanması ve sürekli ölçülmesi demek olan bilgi güvenliği yönetim sistemi çalışmalarımızın 

genel özeti bu politikada verilmektedir. 

 
2. KAPSAM 

 

Bu politika, T.C. Sağlık Bakanlığı Batman İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde görev 
yapan tüm personeli, üçüncü taraf olarak bilgi sistemlerine erişen kullanıcıları, bilgi sistemlerine 
teknik destek sağlamakta olan hizmet, yazılım veya donanım sağlayıcılarını ile envantere kayıtlı 
olup olmadığına bakılmaksızın kuruma ait tüm bilgi varlıkları, hassas bilgiler ve bu bilgilerin 
işlendiği ortamları kapsamaktadır. 

 
 Dayanak: 

 
-T.C. Sağlık Bakanlığı Bilgi güvenliği Politikaları Kılavuzu, Bakanlık Makamının 02/05/2018 tarihli ve 
98813779.719.54 sayılı Bilgi Güvenliği Politikası Yönergesi   ve  tüm ekleri, 

 
        - Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün 03/09/2018 tarihli ve E.4321 sayılı yazısı. 
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3. HEDEF 

 
Bu Politikanın hedefi; 

 
-T.C. Sağlık Bakanlığı Batman İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde görev yapan 

personellerin bilgi güvenliği konusunda bilinçlenmelerini sağlamak, konu hakkında farkındalık 

yaratmak, 

 
-Kurumun temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlamak (iş 

sürekliliği), 

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

erişilebilirlik prensiplerine uyacak önlemler almak amacıyla risk yönetimi faaliyetleri yürütmek, 

 
-Her bir varlık için risk seviyesinin kabul edilebilir risk seviyesinin altında tutmak, 

 
-Sürekli bir faaliyet olan risk yönetimi ve kontrollerin uygulanmasını sağlamak, kabul edilebilir risk 

seviyesinin altına inen riskler için de iyileştirmeler yapmaktır. 

 
 T.C. Sağlık Bakanlığı Batman İl Sağlık Müdürlüğü üst yönetimi, bu politikada geçen bilgi güvenliği ile ilgili 

uygulanabilir şartların karşılanması ve BGYS’nin sürekli iyileştirilmesi için gerekli yönetimsel destek 
ve kaynaklar sağlamayı taahhüt eder. 

 
4. TANIMLAR ve KISALTMALAR 

 
BGYS: Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi 

 
Risk Yönetimi: Bilgi güvenliği risklerinin analizi, değerlendirilmesi, işlenmesi ve sürekli 

iyileştirilmesi amacıyla yürütülen yönetimsel faaliyetler. 

 
Risk Analizi: Tehdit ve iş etkisinin çarpımı olan risk puanının bulunması amacıyla her bir bilgi varlığı 

için zayıflıkların, tehditlerin, iş etkilerinin bulunması ve hesaplanması çalışması. 

 
Risk Değerlendirme: Risk analizi sonucunda bulunan değerlerin yorumlanması ve 

derecelendirilmesi 

 
Risk İşleme: Risk değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak kaçınma, kabul, kontrol, transfer 

seçeneklerinden birinin seçilmesi ve uygulama planı. 
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Risk Derecelendirmesi: Riskin önemini tayin etmek amacıyla tahmin edilen riskin, verilen risk kriterleri 

ile karşılaştırılması sürecidir. 

 
Riskin Kabulü/Kabul Edilebilir Risk: Bir riski kabul etme kararı. Bir riskin zararını (negatif 

sonuçlarını) kabullenme. 

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

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

 
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. 

 
YGG: Yönetimin Gözden Geçirilmesi  

PUKÖ: Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al  

EYS: Entegre Yönetim Sistemi 

5. BİLGİ GÜVENLİĞİ YAPISI VE  ORGANİZASYONU 

 
 

Sağlık Bakanlığı Batman İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bu politika metninde tarif edilen kapsam 

dahilinde TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı gerekliliklerini yürütmek 

üzere BGYS Komisyonu ve BGYS Çalışma Grupları kurulmuştur.
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5.1. BGYS Alt Komisyonu ve Some Ekibi 
 

 

İl Bilgi Güvenliği Alt Komisyonu Görevlendirilen Personel Listesi 

S.No Adı Soyadı Ünvanı Yedek Üye 

1 Suat SAĞLAM (Başkan) Mühendis Şehmus ASLAN 

2 Şehmus ASLAN (Üye) Uzman Mehmet Yusuf SELİMOĞLU 

3 Halil AYDIN (Üye) Bilgisayar İşletmeni Mesude CAN AKÇAY 

4 Mehmet Yusuf SELİMOĞLU (Üye) Tekniker Vasıf AKSOY 

5 Ethem UYSAL (Üye) VHKI Mehmet Yusuf SELİMOĞLU 

6 Rıfai GÖKTEPE (Üye) Bilgi İşlem Görevlisi Ethem UYSAL 

 
 
 

İl Kurumsal SOME Ekibi Görevlendirilen Personel Listesi 

S.No Adı Soyadı Ünvanı Yedek Üye 

1 Şehmus ASLAN (Koordinatör) Uzman Suat SAĞLAM 

2 Suat SAĞLAM(Üye) Mühendis Ethem UYSAL 

3 Halil AYDIN Bilgisayar İşletmeni Mesude CAN AKÇAY 

4 Mehmet Yusuf SELİMOĞLU(Üye) Tekniker Vasıf AKSOY 

 
 
 

İl Bilgi Güvenliği Yetkilisi ve SOME Ekip Lideri 
Görevlendirilen Personel Listesi 

S.No Adı Soyadı Ünvanı Yedek Üye 

1 Suat SAĞLAM(Bilgi Güvenliği Yetkilisi) Mühendis Şehmus ASLAN 

2 Şehmus ASLAN(SOME) Uzman Ethem UYSAL 

3 Halil AYDIN(SOME) Bilgisayar İşletmeni Mesude CAN AKÇAY 

4 Mehmet Yusuf SELİMOĞLU(Üye) Tekniker Vasıf AKSOY 

5 Ethem UYSAL (Üye) VHKI Rıfai GÖKTEPE 

6 Rıfai GÖKTEPE (Üye) Bilgi İşlem Görevlisi Ethem UYSAL 
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(Üye) 

 
(Üye) 

 
 

 

 

 

5.2. Organizasyon 

 

5.3. BGYS Komisyon Başkanı Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

 
-Bilgi Güvenliği konularının altyapısını oluşturacak projeler hazırlanmasını sağlamak. 

 
-Çalışmaların yürütülebilmesi için gerekli komisyonları, çalışma gruplarını oluşturmak ve görev tanımlarını 

yapmak. 

 
-BGYS Komisyonuna başkanlık etmek. 

 
-T.C. Sağlık Bakanlığı Batman İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimleri bünyesinde verilen hizmetleri yasal 
mevzuat iş gerekleri ve gereksinimlerine uygun olarak uluslararası standartlar seviyesinde bir hizmet 
kalitesini yakalamak amacıyla TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, TS ISO/IEC 
20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Standardı, Kurumsal Bilgi Güvenliği Mimarisi gibi konuların 
gerekliliklerinin yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak. 
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-BGYS Komisyonundan gelen istek ve talepleri değerlendirmek projelerin dayandırıldığı standartlar 

çerçevesinde onay vermek. 

 
-Projelerde referans alınan standartların temel gereksinimlerinden olan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi 

gerekliliklerini oluşturmak ve yönetmek. 

 
-Yönetim Sistemi dokümantasyonlarının hazırlanmasına rehberlik etmek ve hazırlanan dokümanları 

onaylamak. 

 
-Projelerin yürütülebilmesi için gerekli olan yönetim hizmetleri çerçevesinde ihtiyaçların temin 

edilmesinin sağlanması. 

 
-Yapılan çalışmalarla ilgili BGYS Komisyonuna rapor sunmak ve bilgilendirme toplantıları 
düzenlemek. 

 
-Yönetim sistemi gerekliliklerinden olan Yönetim Gözden Geçirme, İç Denetim, Farkındalık Eğitimleri gibi 

faaliyetlerin gerçekleşmesini sağlamak. 

 
5.4.BGYS Komisyonu Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

 
-BGYS Komisyonu BGYS Yönetim Temsilcisi tarafından oluşturulur, kurum yöneticisi tarafından 
onaylanır. 

 
-BGYS Yönetim Temsilcisi bu komisyona başkanlık eder. 

 
-Bilgi Güvenliği konularının altyapısını oluşturacak projelerin yürütülebilmesi için gerekli onay 
vermek. 

 
-BGYS yönetim temsilcisi ve BGYS birimi tarafından gerekli görüldüğünde toplantılara katılmak. 

 
-Kapsam kararları, risk değerlendirme metodolojisi, kontrollerin uygulanması konularında onay vermek ve 

bağlı oldukları birimlerde uygulanmasını sağlamak. 

 
-BGYS birimi tarafından hazırlanan projelerin gerekliliği olan, birim çalışanlarının, danışmanların ve 

yüklenici firma personellerinin farkındalık düzeylerinin artırılmasına yönelik organize edilen çalışmaların 

tüm tabana yayılması için gerekli desteği vermek. 

 

-Birimlerde bu çalışmaların yayılmasına öncülük etmek. 
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Risk Değeri = Varlık Mutlak Değeri (Varlık Değeri X İşe Etki Değeri) X Olasılık Değeri 

 
 
5.5.BGYS YGG (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Yönetim Gözden Geçirme) Toplantıları 

 
BGYS biriminin ve üst yönetimin bilgi güvenliğinin uygunluğunu, verimliliğini, risk yönetiminin 

işlevselliğini, tetkik sonuçlarını, düzeltici ve önleyici faaliyetleri ele aldığı yılda en az bir defa 
düzenlenen bir toplantıdır. Bu toplantıda yönetim risk kabul kriterlerini ve kaynak ihtiyaçlarını 
değerlendirir. Çalışmaların, risk değerlendirme ve işleme faaliyetlerinin verimliliğini inceler. Bu 
toplantılarda standarda göre girdi ve çıktılar Toplantı Tutanağı Formu kullanılarak kayıt altına 
alınmaktadır. 
 
6. RİSK YÖNETİMİ 

 
6.1.Risk Analizi ve Yönetim Stratejisi 

 
Bilgi ile ilişkisi olan her varlığın tespiti için varlık keşif çalışması yapılır. Varlık envanteri ile her 

kullanıcının sahip olduğu (kullandığı ve yönettiği) varlıklar tespit edilir ve varlıkların sorumluları 

atanır. 

 
Risk analizi çalışması Tehdit Olasılığı ve İşe etkisi boyutlarında değerlendirilecektir. Risk hesaplama 

formülü kullanılarak her bir varlık için var olan risk değeri hesaplanır. Risk takip tablosunda tanımlanan 

her bir risk için 6 aylık risk durum değerlendirmeleri yapılarak son durum hesaplanır. Risk değerleri 

için Risk Değerlerine Göre İşleme Seçeneklerinden uygun olanı seçilir. Kontroller ISO 27001:2005’in Ek- 

A maddesinden seçilerek uygun olanlar her bir riske atfedilir. Kontrolün nasıl uygulanacağı, kim tarafından 

uygulanacağı Risk İşleme Takip Tablosunda izlenir. 
 

Risk Puanı Hesaplama; 

 
-Risk değerlendirme ve işleme için risk seviyesinin hesaplanması gerekir. 

 

 

Risk Önceliklendirme ; 

 
-Risk puanının hesaplanmasından sonraki adım, riskleri değerlendirmek ve tehdit seviyelerine 
göre önceliklendirmektir. 
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-Risklerin anlamlandırılması ve önceliklendirilmesi aşağıdaki tabloya göre yapılır. 

 

Risk Değeri Risk Önceliği 

1-25 Düşük 

26-50 Orta 

51-75 Yüksek 

76-100 Çok Yüksek 

 
 

-“Kabul edilebilir” risk seviyesi, yasal yükümlülüklere ve kurumsal politikalara uygun, kurumsal 
itibar zedelenmesi veya hizmeti yerine getirmeye engel olabilecek herhangi bir durum 
oluşturmayacak risk seviyesini ifade eder. 

 
-Kabul edilebilir risk seviyesi idarenin risk toleransına bağlıdır ve üst yönetim tarafından karar 
verilmesi gereken bir husustur. Genel olarak 25 puana kadar olan düşük seviyeli riskler kabul 
edilebilir risk olarak kabul edilir. 

 
    7.BİLGİ HASSASİYETİ VE RİSKLER 

 
7.1.Bilgi Varlıklarımız 

 
      T.C. Sağlık Bakanlığı Batman İl Sağlık Müdürlüğü BGYS politikasında belirtilen kapsam dahilinde yer 

alan tüm fiziki alanlarda bulunan birimlerin yapmış oldukları işlerde 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, email, telefon vb.) yer alan tüm veriler kurumumuz için bilgi varlığı olarak 

tanımlanmıştır.

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden fd40975b-6683-4030-b651-49b347385792 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.



                                                                                                                                                                              
  

BATMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI 

 

Kodu Yayınlama Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon No Sayfa 

BG.PO.01 12.05.2016 16.11.2018 V.2.0 10/21  

 Hazırlayan Onaylayan 

Suat SAĞLAM 

Bilgi Güvenliği Yetkilisi 

Uzm.Dr. Osman SÜNGER 

İl Sağlık Müdürü 

 

 

 

7.2.Varlık Sınıflandırılması 

 
 

BİLGİ SINIFLANDIRMA KILAVUZU 
 

SAKLANMA YERİ 

Gizli En kritik bilgilerdir, sadece yönetim 

kadrosunun erişimi vardır. Bu tür bilgilerin 

yetkisiz erişilmemesi, ifşa edilmemesi veya 

paylaşılmaması kurum açısından çok 

önemlidir. Gizlilik ön plandadır. 

Hazırlayan kişi tarafından 

kontrol edilen ve kapalı 

odalarda bulunan kilitli 

dolaplar ve kişisel 

bilgisayarlar 

İç Kullanım Sadece birimlere özel bilgilerdir. Departman 

çalışanları dışında hiçbir 3. taraf kurumun 

veya kişinin görmemesi gereken bilgilerdir. 

Gizlilik ön plandadır. 

Departmanın kilitli 

dolapları, kişisel 

bilgisayarlar 

Kişisel Birim çalışanlarının kişisel çalışmaları ile ilgili 

bilgilerdir. Kurum işlevleri için yapılan kişisel 

çalışmalar burada tutulabilir. PC, Laptop 

veya Dolaplarda işle ilgili olmayan diğer 

kişisel bilgiler tutulamaz. Erişilebilirlik ön 

plandadır. 

Çalışma masalarının kilitli 
çekmeceleri 

Kuruma Açık Bu bilgiler kurum çalışanlarının kullanımı 

içindir. Erişilebilirlik ve bütünlük ön plandadır. 

Departmanların kendi aralarında paylaştıkları 

bilgiler bu sınıfa girer. 

Departmanın kilitli ortak 

dolapları 

Halka Açık Bu bilgiler T.C. Sağlık Bakanlığına bağlı tüm 

teşkilatına, tedarikçilere ve halka açık 

bilgilerdir. Bu bilgilerin erişilebilirliği 

önemlidir. 

Dolaplar ve dolap 
dışında 

 

      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. 

 

      8.BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKA, PROSEDÜR ve KILAVUZU 

 
BGYS Politikası kurumumuzca yayınlanan bir çok farklı politika, prosedür, talimat ve rehberi kontrol ve 

risk yönetimi amaçları çerçevesinde adresler. 
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8.1.Bilgi Güvenliği Politikası ve Kılavuzu 

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

çerçevesinde, Batman İl Sağlık Müdürlüğü Bilgi Güvenliği ekibi tarafından yayınlanan bu 
dokümanda genel bilgi güvenliği kuralları tanımlanmıştır. Kurum bünyesinde görev yapan her 
çalışan bu dokümanda belirtilen kurallara uymakla sorumludur. 

 
8.2.Bilgi Güvenliği Kitapçığı 

 
Kurum bünyesinde tüm çalışanların genel olarak uyması gereken kurallar kitapçık olarak hazırlanıp 

tüm personele dağıtılacaktır. Personel bu kitapçıkta önerilen uygulamaları takip etmeli, zayıflık ve 

tehditlere karşı farkında olmalıdırlar. Personel bu kitapçıkta tanımlanan bilgi güvenliği ihlallerini 

yapmamalı ve bu ihlalleri gözlemlediğinde mutlaka BGYS görevlisine bildirmelidirler. 

 
      9.İNSAN KAYNAKLARI VE SON KULLANICI GÜVENLİĞİ 

 
9.1.Kullanıcıların Bilgi Güvenliği Sorumlulukları 

 
-Batman İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birim/tesiste görevli personel, T.C. Sağlık Bakanlığı Batman 
İl Sağlık Müdürlüğü Bilgi Güvenliği Politikası’nda yer alan tüm koşullara uygun hareket eder. 
Burada yer alan hükümleri kişisel olarak ihlal etmesi halinde Bakanlığa, görev yaptığı kuruma ve 
üçüncü kişilere vereceği her türlü maddi ve manevi zararların tazmini yönünden hukuki olarak 
sorumludur. 
 

 -Personel, Anayasa’nın 20 nci maddesinde yer alan “Özel hayatın gizliliği” ve “Kişisel verilerin     
korunması” hükümleri ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine kayıtsız 
şartsız uyacaktır. 

 
-Personel, görev yaptığı kurum tarafından kendisine teslim edilmiş veya erişim yetkisi verilmiş 
olan bilgileri, sadece görevi ile ilgili işler için kullanır. Risk düzeylerine göre belirlenen güvenlik 
önlemlerini almalı, kritiklik düzeylerine göre işlediği bilgiyi yedeklemeli, bu bilgileri kendi gizli bilgisi 
gibi korur ve bilmesi gereken yetkili kişiler haricinde hiçbir kimse ile paylaşmaz. Personel, bilgi 
paylaşabileceği kişiler konusunda şüpheye düşerse, bilginin sahibi olan veya süreci yöneten birim 
ile irtibata geçerek veriyi kimlerle paylaşabileceğini teyit eder. 

 
-Personel, özel olarak yetkilendirildiği durumlar dışında, hizmet verilen tarafların yetkilileri de dâhil 
olmak üzere yetkisi olmayan hiçbir kişi ile bilgi paylaşımı yapmaz. Yetkisi olmadığı halde 
bulunduğu görev ve makamı kullanarak kendisinden ısrarla bilgi talep eden kişileri en yakın 
amirine bildirir. 
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-Personel, görevi kapsamında kendisine teslim edilmiş olan bilgileri ilgili mevzuata uygun olarak 
korur, işler ve aktarır. Görev yaptığı kuruma ait bilgileri, yetkisi olmayan üçüncü kişilerin yanında 
konuşmaz. 

 
-Personel, edindiği bilgileri hiçbir kişi, grup, kurum veya kuruluşun menfaati için kullanamaz. 

 
-Bilgi sınıflandırması ile ilgili hususlar (Bilgi Sınıflandırma/Gizlilik Derecelerinin Verilmesi) kurum 
politikasında açıklanmıştır. Bu kapsamda usulüne uygun olarak sınıflandırılmamış ve 
etiketlenmemiş olsa dahi; Batman İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerine ait özel sırlar, her türlü 
hasta bilgisi, mali bilgiler, çalışan bilgileri, sistem bilgileri ve çalışılan süre içinde derlenen tüm 
bilgiler, materyaller, programlar ve dokümanlar, bilgisayar ve telekomünikasyon sistemleri 
içerisinde saklanan veriler, donanım-yazılım ve tüm diğer düzenleme ve uygulamalar ile 
personelin çalışma süresi içerisinde yapmış olduğu tüm işler gizlidir. Bunların, görevin gerektirdiği 
durumlar haricinde kullanılması kesinlikle yasaktır. 

 
-Personel, görevi ile ilgili olsun veya olmasın edindiği ve gizlilik arz eden her türlü bilgiyi sır olarak 
saklamak ve bunları üçüncü kişilere hiçbir şekilde iletmemekle yükümlüdür. Bu yükümlülük, 
personelin görev yaptığı kurum ile ilişkisinin sona ermesi halinde de devam eder. 

 
-Personel, görevi nedeniyle edindiği gizli bilgiler hakkında, hiçbir sebeple yazılı veya sözlü 
açıklama yapamaz. 

 
-Personel, görevi kapsamında erişim hakkının bulunduğu sistemleri ve bilgileri, yetkisi içinde ya 
da yetkisini aşarak kendisine veya bir başkasına çıkar sağlamak amacıyla kullanamaz. 

 
-Personel, bilgi sistemlerinde kullanılan/yer alan programları, verileri veya diğer unsurları hukuka 
aykırı olarak ele geçirme, değiştirme, silme girişiminde bulunamaz ve bunları nakledemez veya 
çoğaltamaz. 

 
-Personel, başkasına zarar vermek ya da kendisine veya başkasına haksız yarar sağlamak 
maksadıyla yahut herhangi bir maksat gütmeksizin, kullandığı bilgi işleme ortamlarını ve bu 
ortamlarda saklanan verileri kısmen veya tamamen tahrip etmek, değiştirmek, silmek, sistemin 
işlemesine engel olmak veya yanlış biçimde işlemesini sağlamak gibi davranışlarda bulunamaz. 

 
-Personel, hangi amaçla olursa olsun görevi kapsamında edindiği bilgileri, bilgi işleme 
ortamlarında çeşitli şekillerde (basılı, manyetik vb.) bulunabilecek olan verileri, yetkisiz ve izinsiz 
olarak kullanamaz, kopyalayamaz, taşıyamaz ve aktaramaz. 

-Personel, görev yaptığı kurum tarafından kendisine verilen ya da tanımlanan kullanıcı 
adını/parolayı hiç kimseyle paylaşmaz. Parolasının gizli kalması için alınması gereken tüm 
tedbirleri alır. Kurumdan ayrılması halinde kullanıcı adını/parolayı iptal ettirir. Kullandığı bilgisayar 
ve/veya diğer elektronik veri depolama cihazlarında oluşturduğu veri, bilgi ve belgeler dâhil tüm 
belgeleri, cihazları ve ofis malzemelerini eksiksiz olarak ilgilisine teslim eder ve bunların hiçbir 
kopyasını alamaz. 
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-Personel, görev yaptığı kuruma ait sunucu ve bilgi sistemleri üzerinden kendisine tahsis edilen 
kullanıcı adı/parola ikilisi ve/veya IP adresini kullanarak gerçekleştirdiği her türlü etkinlikten, 
Kurum bilişim kaynakları kullanılarak oluşturduğu ve/veya kendisine tahsis edilen Kurum bilişim 
kaynağı üzerinde bulundurduğu her türlü içerikten (kayıt, doküman, yazılım vb.) sorumludur. 

 
-Personel, 5651 sayılı kanun gereği tutulması gereken kayıtlara ilave olarak; Bakanlık ve görev 
yaptığı kurum tarafından uygun görülen diğer sistemlerin, uygulamaların, kullanıcı işlemlerinin ve 
bilgi sistem ağındaki veri akışının iz kayıtlarının hukuki süreçlere kaynak teşkil etmesi ve 
sistemlerin güvenli bir şekilde işletilmesi amacıyla toplanabileceğini kabul eder. 

 
-Kişinin kendi kusuru nedeniyle parolasının ifşa olması durumunda, başkası tarafından yapılmış 

olsa dahi personele teslim edilen kullanıcı adı ve parolalar ile yapılan iş ve işlemlerden ilgili 

personel şahsen sorumludur. 

 
9.2.Gizlilik Sözleşmeleri, Bildirgeler ve Formlar 

 
-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) imzalaması gerekmektedir.  

 
-Bakanlığımıza ait gizli kalması gereken bilgilerin korunması maksadıyla, Bakanlık merkez ve 
taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlarda görev yapan 657 sayılı Kanuna bağlı personel de dâhil 
kendilerine herhangi bir nedenle kurumun bilgi ve bilgi işleme tesislerine erişim yetkisi verilen tüm 
çalışanlar ve tedarikçiler ile gizlilik sözleşmeleri yapılır. 

 
-Gerçek kişiler ile personel gizlilik sözleşmesi, tüzel kişiler ile kurumsal gizlilik sözleşmesi 
imzalanır. Staj vb. nedenlerle geçici olarak çalışanlar da dâhil tüm personel ile gizlilik sözleşmesi 
yapılması esastır. 

 
-Resmi bir sözleşme veya protokol olmasa bile yasal bir gerekçeye istinaden geçici olarak 
kendilerine hassas bilgiler verilen/hassas bilgilere erişim izni verilen tüzel kişiler ile gizlilik 
sözleşmesi yapılması gerekmektedir. 

 

-Kamu personeli ile yapılacak gizlilik ve ifşa etmeme düzenlemelerinde, personelin statüleri 
gereği bağlı oldukları başta 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu olmak üzere diğer yasal mevzuat 
dikkate alınır. 
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-Kişisel ve kurumsal gizlilik sözleşmesi olarak; 

 
* Sözleşmeli olarak çalışan personel için Personel Gizlilik Sözleşmesi, 

 
* Firmalar ve diğer kurum ve kuruluşlar için Kurumsal Gizlilik Taahhütnamesi, 

 
* 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa bağlı personel için Bilgi Güvenliği Farkındalık Bildirgesi 
kullanılır. 

 
-Kişi ve kurumlar ile yapılan gizlilik sözleşmeleri, protokol ve benzeri dokümanlar, ilgili birimler 

tarafından yürürlük süresince ve sonrasında ilgili alt komisyonlar tarafından belirlenecek süreler 

boyunca saklanır. 

 
-İşe başlayan her personel için “İşe Başlama Formu” düzenlenecektir. 

 
-Kişi, görevi esnasında edinmiş olduğu bilgileri, görev yeri değişmesi veya ayrılması durumunda 
dahi sır olarak saklamaktan ve hiçbir şekilde yetkisiz olarak ifşa etmemekten sorumludur. Sır 
saklama yükümlülüğü süresizdir. 

 
-İşten ayrılan veya görev değişikliği yapan personelin ayrılma işlemlerinin eksiksiz olarak 
yapılmasını sağlamak için “İşten Ayrılma Formu” hazırlanır ve uygulanır. 

 
-Formda yazan işlemlerin tam olarak uygulanmasını sağlamaktan, kişinin bağlı bulunduğu birim 
yöneticisi ile insan kaynakları birimi müştereken sorumludur. 

 
9.3.Sosyal Mühendislik Ve Sosyal Medya Güvenliği 

 

Sosyal mühendislik, normalde insanların tanımadıkları birisi için yapmayacakları şeyleri 
yapmalarını sağlama sanatı olarak tanımlanır. Başka bir tanım ise insanoğlunun zaaflarını 
kullanarak istenilen bilgiyi, veriyi elde etme sanatıdır. Sosyal mühendislik yapan kötü niyetli 
kişiler, sosyal medya ve analiz yöntemlerini kullanarak hedef kişiler hakkında bilgi toplarlar. 
Sonrasında sosyal mühendislik tekniklerini kullanarak insanların zaaflarından faydalanıp 
istedikleri bilgilere ulaşmak için çalışma yaparlar. 

 

Sosyal mühendislik saldırılarından korunmak için kişisel olarak dikkat edilmesi gereken hususlar 
şu şekildedir: 

 
-Taşıdığınız ve işlediğiniz verilerin öneminin bilincinde olunuz. 

 
-Bilgilerin kötü niyetli kişilerin eline geçmesi halinde oluşacak zararları düşünerek hareket ediniz. 
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-Arkadaşlarınızla, çevrenizle paylaştığınız kayıtları seçerken dikkat ediniz. 

 
-Özellikle telefonda, e-Posta veya sohbet yoluyla yapılan haberleşmelerde parola gibi özel 
bilgilerinizi kesinlikle paylaşmayınız. 

 
-Parola kişiye özel bilgidir. Sistem yöneticiniz dâhil telefonda veya e-Posta ile parolanızı hiç 
kimseyle kesinlikle paylaşmayınız. 

 
-Oluşturulan dosyaya erişecek kişiler ve haklarını, “bilmesi gereken” prensibine göre belirleyiniz 
ve erişim kontrol tedbirleri uygulayınız. 

 
-Verdiğiniz erişim haklarını belirli dönemlerde kontrol ediniz. 

 
-Çöpe atılan kâğıtlara dikkat ediniz. Kişisel veri içeren ya da kuruma ait bilgilerin yer aldığı 
kâğıtları, kâğıt kırpma makinesinde imha ediniz. 

 
-Çok acele bilgi istendiği zaman istenen bilginin niteliğine göre teyit mekanizması kullanınız. 

 
-Bilgisayarınızı yabancı bir kişiye kullandırmayınız. Bu kişiler tarafından bilgisayarınıza takılacak 
olan USB depolama aygıtları ya da harici disklerden bilgisayarınıza zararlı yazılım bulaştırabilir. 

 
-Hediye olarak verilen USB depolama aygıtlarını kullanmadan önce mutlaka virüs taramasından 
geçiriniz. 

 
Kişisel Sosyal Medya Güvenliği ; 

 
-Sosyal medya hesaplarına giriş için kullanılan parolalar ile kurum içinde kullanılan parolalar farklı 
seçilir. 

 
-Kurum içi bilgiler sosyal medya ortamlarında paylaşılmaz. 

 
-Kuruma ait gizli bilgiler, resmi yazılar, çeşitli gelişmeler sosyal medya ortamında yayımlanamaz. 

 
-Eğitimlerde sosyal medya güvenliği ile ilgili hususlara yer verilir. 
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    9.4.Bilgi Güvenliği Eğitimleri 

 
Yılda en az bir defa olmak üzere tüm personele yüz yüze veya uzaktan eğitim şekilde Bilgi 

Güvenliği farkındalık eğitimleri düzenlenecek. 

 
2018 yılında “Bilgi Güvenliği, Sosyal Mühendislik ve Sosyal Medya Güvenliği” ile ilgili eğitim 

düzenlendi. 
 

      10.FİZİKSEL VE ÇEVRESEL GÜVENLİK 
 

-Fiziksel koruma, bir ya da daha fazla fiziksel engel konularak gerçekleştirilir. Birden fazla fiziksel 
engel kullanımı (kartlı geçiş sistemleri, turnikeler, kayar kapılar, kilitli odalar vb.) ilave koruma 
sağlayarak tek bir engelin başarısızlığı durumunda güvenliğin tehlikeye girmesi önlenir. 

 
-Kişilerin kontrolsüz olarak giriş çıkış yapabilecekleri herhangi bir boşluk bulunmamasına dikkat 
edilir. Bu tür boşlukların kapatılması/korunması için ilave tedbirler alınır. 

 
-En dış güvenlik sınırında yer alan geçiş noktalarında sadece yetkili personele erişim izni 
verilmesini temin edecek giriş kontrolleri yapılır. 

 
-Sunucu odaları, güvenlik kontrol merkezleri, arşiv odaları vb. hassas bilgilerin işlendiği veya 
saklandığı alanlar kolayca ulaşılamayacak yerlere kurulur. Bu gibi yerlere giriş için iki faktörlü 
kimlik doğrulama mekanizmaları kullanılır. 

 
-Yangın, sel, deprem, patlama ve diğer doğal afetler veya toplumsal kargaşa sonucu oluşabilecek 
hasara karşı fiziksel koruma tedbirleri alınır ve uygulanır. 

 
-Giriş/çıkış yapılan yerler ve ortak kullanım alanları güvenlik kameraları ile kayıt altına alınır. 

 
-Hassas bilgiler içeren bilgi, belge ve evraklar masa üzerlerinde ya da kolayca ulaşılabilir yerlerde 
açıkta bulundurulmaz. Bu gibi bilgi ve belgeler kilitli dolap, çelik kasa ya da arşiv odası gibi fiziki 
koruması olan güvenli alanlarda muhafaza edilir. 

 
-Yetkisiz kişilerin erişiminin engellenmesi için bilgisayar başından ayrılma durumunda ekran 
kilitlemesi yapılır. Otomatik ekran kilitlemesi devreye alınır. 

 
-Sistemlerde kullanılan parola, telefon numarası ve T.C. kimlik numarası gibi bilgiler ekran 
üstlerinde veya masa üstünde bulundurulmaz. 

 

       -Kullanım ömrü sona eren, artık ihtiyaç duyulmadığına karar verilen bilgiler imha edilir. 
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-Her türlü bilgiler, parolalar, anahtarlar ve bilginin sunulduğu sistemler, sunucular, kişisel 
bilgisayarlar ve benzeri cihazlar yetkisiz kişilerin erişebileceği bir şekilde parola korumasız ve 
fiziki olarak güvensiz bir şekilde gözetimsiz bırakılmaz. 

 
-Hırsızlık, yangın, duman, patlayıcılar, su, toz, sarsıntı, kimyasallar, elektromanyetik radyasyon, 
sel gibi potansiyel tehditlerden kaynaklanan riskleri düşürücü kontroller uygulanır. 

 
-Ekipmanların elektrik arızalarından korunması için ana besleme noktalarında elektrik şebekesine 
yedekli bağlantı yapılır. 

 
-Kritik sistemlerde hizmet kesintisi yaşanmaması için kesintisiz güç kaynağı kullanılır. 

 
-Yedek jeneratör ve jeneratörün iş sürekliliği planlarında belirtilen süre boyunca çalıştırılması için 
yeterli düzeyde yakıt bulundurulur. 

 
-Su bağlantısı iklimlendirme ve yangın söndürme sistemlerini destekleyecek düzeyde olmalıdır. 

 
-Güç ve iletişim kablolarının (ağ kabloları, güç kaynağı kabloları, telefon kabloları, vb.) fiziksel 
etkilere ve dinleme faaliyetlerine karşı korunması için önlemler alınır. 

 
-Kablolar binalar arası geçişte yeraltında, bina içlerinde kablo kanalları veya tavalar içerisinden 
geçirilir. 

 
-Karışmanın (interference) olmaması için güç ve iletişim kabloları fiziksel olarak ayrılır. 

 
-Hatalı bağlantıların olmaması için ekipman, kablolar ve prizler görülebilecek bir şekilde etiketlenir 
ya da işaretlenir. 

 
-Ağ tabanlı erişim kontrol sistemleri (NAC: Network Access Control) yoksa kullanılmayan uçlar 
için kenar anahtar ile dağıtım paneli arasına ara bağlantı kablosu takılmaz. 

 
-Dağıtım panelleri ve kenar anahtarların konulduğu kabinler yetkisiz erişime karşı kilitli olarak 
bulundurulur. Bu kabinlerin de kesintisiz güç kaynağı ve jeneratör altyapısından faydalanması 
sağlanır. 

 
-Üretici garantisi kapsamındaki ürünler için garanti süreleri kayıt altına alınır ve takip edilir. 
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      11.TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİ 
 

11.1.Mal ve Hizmet Alımları Güvenliği 

 
Satın alma faaliyetine konu olan iş kapsamında; yüklenicinin  yükümlülüklerini 

gerçekleştirmesi için yükleniciye özel koruma ihtiyacı olan veri/bilgi teslim edilmesi, ilgili kurumun 
fiziki alanlarında personel çalıştırılması veya kurum bilgi sistemlerine (uzaktan erişimler dâhil) 
erişim yapılması ihtiyacı olması halinde; satın alma için hazırlanan teknik ya da idari şartnamelere 
“Bilgi Güvenliği Gereksinimleri” başlığı altında asgari olarak aşağıdaki hususlar eklenir: 

 
-Yüklenici sözleşmeye konu yükümlülüklerini ifa ederken, Bakanlık Bilgi Güvenliği politikalarına 
uymak zorundadır. Bakanlığın Bilgi Güvenliği Politikaları, “Sağlık Bakanlığı Bilgi Güvenliği 
Politikaları Yönergesi” ve “Sağlık Bakanlığı Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu”nda açıklanmıştır. 
Bahse konu dokümanlara, Bakanlığın resmi web sitesinden erişilebilir. 

 
-Bakanlık/Kurum BGYS Politikaları uyarınca, idareye ait bilgilerin korunması maksadıyla, 
yükleniciler ile “Kurumsal Gizlilik Sözleşmesi” ve söz konusu iş kapsamında çalışacak olan 
yüklenici personeli ile “Personel Gizlilik Sözleşmesi” imzalanır. Bahse konu dokümanların boş 
halleri, hazırlanan teknik veya idari şartnameye eklenir. 

 
-İhaleyi kazanan firma ile sözleşmenin imzalanmasını takiben kurumdaki yetkili makam (Satın 
Alma Birimi ve/veya Kurum Bilgi Güvenliği Yetkilisi) huzurunda “Kurumsal Gizlilik Sözleşmesi” 
imzalanır. 

 
-“Kurumsal Gizlilik Sözleşmesi” ve ihaleye konu iş kapsamında çalıştırılacak personelin “Personel 
Gizlilik Sözleşmeleri” imzalanmadan ve idareye teslim edilmeden, yüklenici tarafından işe 
başlanamaz. 

 
-Yüklenici çalışanlarının bilgi ve bilgi işleme tesislerine erişim yetkileri, “Personel Gizlilik 
Sözleşmeleri” idareye teslim edildikten sonra tanımlanır. 

 
-Yapılacak iş kapsamında alt yüklenici kullanılacaksa, alt yükleniciler de yukarıda belirtilen 
hükümlere aynen uymak zorundadır. Yüklenici, alt yüklenicileri ve çalışanlarının gizlilik 
sözleşmeleri ile ilgili yükümlüklere uymasından birinci derecede sorumludur. 

 
 Yukarıda belirtilen gereksinimlere ek olarak, aşağıdaki konular teknik/idari şartnamelere veya 

tedarikçiler ile imzalanacak gizlilik sözleşmelerine eklenerek, garanti altına alınır: 

 
-Alınan hizmetle ilgili olarak güvenlik kontrol gereksinimleri, hizmet seviyeleri ve yönetim 
gereksinimleri, 
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-Yükleniciye verilecek veya erişilecek bilgilerin tanımları ile bu bilgilerin sağlanma veya erişim 
metodları, 

 
-Yüklenici ile paylaşılacak olan bilgilerin kabul edilebilir kullanım kuralları ve gerekiyorsa kabul 
edilemez kullanım durumları, 

 
-Yüklenici personeli için erişim yetkilendirme ve yetki kaldırma prosedürleri. 

 
11.2.SBYS Firmaları ile İlişkilerde Dikkat Edilecek Hususlar 

 
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS), Aile Hekimliği Bilgi Sistemi (AHBS), Laboratuvar Bilgi 

Yönetim Sistemi (LBYS), Görüntü Saklama ve Arşivleme Sistemleri/Radyoloji Bilgi Sistemi 
(PACS/RIS) vb. yazılımların tamamı SBYS yazılımıdır. SBYS Firmaları ile ilişkilerde dikkat 
edilecek hususlar: 

 
-SBYS’lerin ilk kurulumu esnasında uzaktan destek ile kurulum talepleri kabul edilmez. 

 
-SBYS yazılım üreticisi, ilk kurulum esnasında çalıştıracağı personel ile ilgili planlamayı kurulum 
ve proje planında detaylı olarak açıklamak zorundadır. 

 
-Kurulum ve proje planının işletmeye alınacağı tarihe, sağlık kuruluşları tarafından karar verilir. 
Sözleşme imzalandıktan sonra SBYS’nin işletmeye alınacağı tarih, sağlık kuruluşları tarafından 
hazırlanan şartnamelerde belirtilir. 

 
-Sağlık kuruluşları, HBYS tedarikçilerinden en az altı ayda bir kez olacak şekilde son alınan 
yedek üzerinden veri kurtarma testi yapmasını istemeli ve gerekli kontrolleri yapmalıdır. 

 
-Herhangi bir sebeple mevcut SBYS yazılımının kullanımına son verilirse, verilerin tamamı orijinal 
veri tabanı formatında, kolay ve sorunsuz okunabilir bir medya ortamında, 3 (üç) kopya halinde 
sağlık kuruluşuna teslim edilmek zorundadır. 

 
-Kritik alanlardaki değiştirme ve silme işlemlerinin, ancak yetki ölçüsünde yapılması gerekir. 
Değişikliklere sonradan erişim ve geri düzeltme için mutlaka iz kaydı dosyaları detayları olarak 
tutulmalı veya VTYS katmanındaki denetleme (audit) uygulama yazılımından da desteklenir 
olmalıdır. 
 

-Kişisel sağlık verileri özel nitelikli kişisel veriler kapsamında olması sebebiyle; sözleşme 
süresince veya sonrasında kayıtlı tüm veriler hiçbir surette, hiçbir zaman SBYS üreticisinde 
kalmak üzere kopyalanamaz, çıktı alınamaz, firma sunucularına aktarılamaz, ifşa edilemez. 
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-SBYS yazılımları tüm sistem genelindeki kullanıcı, işlem ve bilgi düzeylerinde bilgi gizliliğini ve 
güvenliğini sağlamak zorundadır. Her kullanıcının gerektiğinde değiştirilebilir kişisel bir parolası 
olmalıdır. Bu parola ile farklı bir lokasyonda oturum açıldığında ilk oturum otomatik olarak 
kapatılmalıdır. Bir kişiye ait parolanın birden çok kişi tarafından kullanılmasına izin verilmemelidir. 

 
-Çeşitli yetki düzeyleri ve grupları tanımlanabilmeli, yetki değişimi SBYS Yöneticisi tarafından 
yapılabilmelidir. Verilere erişim bu tanımlamalar çerçevesinde yapılmalıdır. 

 
-SBYS’de kullanıcılar için saat bazında sisteme giriş sınırlandırması yapılabilmelidir. 

 
-SBYS’de kullanıcıların otomasyona giriş-çıkış zamanları ve geçersiz giriş denemeleri 
istenildiğinde raporlanabilmelidir. 

 
-SBYS yazılımlarında Kurum Parola Yönetimi Politikasında belirtilen parola özellikleri 
tanımlanabilmeli ve bu kurala uymayan parolalar kabul edilmemelidir. 

 
-Sağlık kuruluşu ile ilişiği kalıcı olarak kesilen tüm personelin SBYS erişim yetkisi tamamen ve 
otomatik olarak iptal edilmelidir. 

 
-Geçici olarak sağlık kuruluşunda bulunmayan (izin, rapor, geçici görev kurs, eğitim vb.) 
personelin SBYS’ye girişi otomatik olarak engellenmelidir. 

 
-Sunucu işletim sistemi, sunucu yazılımları, veri tabanında yapılacak yapısal değişiklikler gibi tüm 
sistemi etkileyen güncellemeler mesai saatleri dışında veya hasta yoğunluğunun en az olduğu 
saatlerde yapılmalıdır. Acil müdahale edilmesi gereken bir arıza durumunda ise mesai saatleri 
içinde güncelleme yapılabilir. 

 

      12.POLİTİKA İHLALİ, YAPTIRIMLAR ve DÜZELTİCİ-ÖNLEYİCİ FAALİYETLER 

 

İç tetkiklerde, ihlal olaylarıyla veya personelin kendi gözlemleriyle tespit ettikleri uygunsuzlukların 

tespitinde ve standarda, politikalarımıza, prosedür ve kurallarımıza uymayan durumların tespitinde ortaya 

çıkan uygunsuzluğun nasıl giderileceği ve potansiyel uygunsuzlukların henüz ortaya çıkmadan önce nasıl 

önleneceğine ilişkin Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü hazırlanacaktır. Tüm personel düzeltici 

ve önleyici faaliyetlere katılmakla sorumludur. 

 

Kurum bilgi güvenliği faaliyetlerinin etkin olarak yürütülmesi maksadıyla yaygın olarak kabul 
görülen bilgi güvenliği standartları, ilgili yasa, mevzuat ve yönetmeliklerin gerektirdiği şartlara 
yönetim tarafından uyulacak, ilgili taraflarca uyulması sağlanacaktır. İç bağlamda belirtilen 
unsurlar, ilgili standart, mevzuat ve yönetmeliklerin getirdiği sorumluluklara uymakla yükümlüdür. 

 

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden fd40975b-6683-4030-b651-49b347385792 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
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Suat SAĞLAM 

Bilgi Güvenliği Yetkilisi 

Uzm.Dr. Osman SÜNGER 

İl Sağlık Müdürü 

 

 

 
“Bilgi Güveliği Politikası” Batman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından onaylanmasının ardından 
yürürlüğe girer. Politika çerçevesinde, Kurumsal Bilişim sistemlerinin güvenliğinde herhangi bir 
aksamaya mahal verilmemesi için genel sistem seviyesinde alınmış olan güvenlik tedbirleri yanında 
aşağıda ve ekte belirtilen hususlara Batman İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı tüm sağlık tesisi/birimi 
çalışanları uymak zorundadır. 

 
Bilgi güvenliği politika, prosedür ve talimatlarına uyulmaması halinde, ilgililer hakkında adli ve 
idari yasal takibat başlatılarak; aşağıdaki yaptırımlardan bir ya da birden fazla maddesi uygulanabilir.  

• Uyarma,  

• Kınama,  

• Aylıktan Kesme,  

• Kademe İlerlemesinin durdurulması,  

• Para cezası,  

• Sözleşmenin feshi 

 
12.1.Desteklenen Politika, Prosedür ve Dokümanlar 

 
 Bu politika; 

 
- Erişim kontrol politikası 

- Uzaktan erişim prosedürü 

- İşe başlama, görev değişikliği ve işten ayrılma süreçlerini tanımlayan prosedür 

- İşe başlama ve işten ayrılma süreci ve ilgili formlar 

- Personel Gizlilik Sözleşmesi 

- Bilgi Güvenliği Farkındalık Bildirgesi 

- Taşınabilir ortam yönetimi prosedürü 

- Bilgi saklama ortamları yok etme prosedürü 

- Kurumsal Gizlilik Sözleşmesi 

- İnternet ve e-posta kullanım prosedürü 

- Kurum Parola Politikası 

- Kurum yedekleme politikası 

- Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü 

 
ve gerekli görüldüğü takdirde diğer politika ve prosedürlerle desteklenecektir. 

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden fd40975b-6683-4030-b651-49b347385792 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.


