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1.Amaç ve Hedef 

Bilgi güvenliği yönetim sisteminin amacı tüm bilgi varlıklarının gizliliği, bütünlüğü ve 

gerektiğinde yetkili kişilerce erişilebilirliğini sağlamaktır. Ayrıca Kurumumuzda bilgi varlıklarını 

korumak, bilginin ve verinin gizliliğini sağlamak, bütünlüğünü bozmaya çalışacak yetkisiz kişilerin 

erişimine karşı korumak ve böylece Kurumumuzun güvenini ve itibarını sarsacak durumlardan bertaraf 

etmektir. 

 

2.Kapsam 

Kurumumuzun bilgi varlıklarına gereksinimi olan tüm personellerimiz ile kendilerine herhangi 

bir nedenle kullanma yetkisi verilen paydaş ve misafir kullanıcıları, Bilgi Sistemleri unsurlarını İnsan 

Kaynaklarını, bilgi sistemleri ile ilgili mal ve hizmet alımlarındaki güvenlik unsurlarını, hizmet 

sağlayıcılarını sistem, veri, bilgi kullanıcıları ve kullanıcılarını ve kurallarını kapsar. İl Sağlık 

Müdürlüğüne bağlı sağlık tesislerinde bilgi güvenliği yetkilisi olmayacak olup İl Sağlık Müdürlüğü 

bünyesindeki Bilgi Güvenliği Yetkilisi tarafından iş ve işlemler yürütülecektir. 

 

3.Kısaltmalar 

a) Bakanlık : T.C. Sağlık Bakanlığı 

b) İdare : Çorum İl Sağlık Müdürlüğü 

c) BGYS : Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi 

d) BT  : Bilgi Teknolojileri 

e) ISO  : International Organization for Standardization (Uluslararası Standardizasyon Kurumu) 

f) IEC  : International Electrotechnical Commission (Uluslararası Elektroteknik Komisyonu)       

 

 

4.Bilgi Güvenliği 

Bilgi güvenliği, “bilginin bir varlık olarak hasarlardan korunması, doğru teknolojinin, doğru 

amaçla ve doğru şekilde kullanılarak bilginin her türlü ortamda, istenmeyen kişiler tarafından elde 

edilmesini önleme olarak” tanımlanır. Bilgisayar teknolojilerinde güvenliğin amacı ise “kişi ve 

kurumların bu teknolojilerini kullanırken karşılaşabilecekleri tehdit ve tehlikelerin analizlerinin 

yapılarak gerekli önlemlerin önceden alınmasıdır. 

 

Bilgi güvenliği temelde aşağıdaki üç unsuru hedefler:  

 

 
 

Bu kavramları biraz daha açacak olursak gizlilik, bilginin yetkisiz kişilerin erişimine kapalı olması 

şeklinde tanımlanabilir. Bir diğer tarif ile gizlilik bilginin yetkisiz kişilerce açığa çıkarılmasının 

engellenmesidir. Bütünlük, bilginin yetkisiz kişilerce değiştirilmesi, silinmesi ya da herhangi bir 

şekilde tahrip edilmesi tehditlerine karşı içeriğinin korunmasıdır. Bütünlük için kısaca kazara veya 

kasıtlı olarak bilginin bozulmaması diyebiliriz. Kullanılabilirlik, bilginin her ihtiyaç duyulduğunda 
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kullanıma hazır durumda olması demektir. Herhangi bir sorun ya da problem çıkması durumunda bile 

bilginin erişilebilir olması kullanılabilirlik özelliğinin bir gereğidir. Bu erişim kullanıcının hakları 

çerçevesinde olmalıdır. Kullanılabilirlik ilkesince her kullanıcı erişim hakkının bulunduğu bilgi 

kaynağına, yetkili olduğu zaman diliminde mutlaka erişebilmelidir. 

 

 

5.Bilgi Güvenliği Organizasyonu 

TS ISO/IEC 27001 Standardı bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı olup; bu standarda 

uyumlaşmak ve sertifikalandırılmak isteyen kurumlar kurumsal kapasiteleri çerçevesinde kuracakları 

Bilgi Güvenliği birimleri veya çalışma grupları ile uyumlaşma ve sertifikasyon sürecini, Sağlık Bilgi 

Sistemleri Genel Müdürlüğünden de destek alarak hayata geçireceklerdir. Bu komisyon en az altı(6) 

ayda bir toplanacaktır. 

İdare tarafından, bilgi güvenliğinin iç organizasyonunun sağlanması için bilgi güvenliği 

konusunda uzmanlaşmış, bilgi sistemlerinin kapsamı göz önüne alınarak yeterli sayıda personelden 

oluşan, teknik, idari ve hukuki süreçlerde çalışmalarda bulunmak üzere “Bilgi Güvenliği Komisyonu” 

oluşturulur. Bu komisyon ; 

 

 Bilgi güvenliği politika ve stratejilerini belirler. 

 Gerektiğinde Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesine bağlı olarak çalışma grupları tarafından 

hazırlanacak olan kılavuzlarla ilgili revizyon kararlarını verir. 

 Bilgi güvenliği politikalarının uygulamasının etkinliğini gözden geçirir. 

 Bilgi güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesini yönlendirir. 

 Bilgi güvenliği eğitimi ve farkındalığını sağlamak için plan ve programları hazırlar, 

 Bilgi güvenliği faaliyetleri ve kontrollerinin tüm kurum ve kuruluşlarda koordine edilmesini 

sağlar.  

 

BGYS Komisyonu: 

Destek Hizmetleri Başkanı Ahmet Bahadır ÜNLÜ 

Bilişim Uzmanı Samet ŞENSOY 

Bilgi İşlem Birimi Hakan ÇEKİŞ 

Bilgi İşlem Birimi Aykut SEYHAN 

İstatistik Birimi Haydar ÇİFTOĞLU 

İnsan Kaynakları Birimi Dilek YOSUL 

Kalite Birimi Şaban KEKEÇ 

Hukuk Hizmetleri Birimi Dilek TAŞ 

Sivil Savunma Birimi Emin YANDIK 

İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi Adem SAĞLAM 

 

 

6.Bilgi Güvenliği Politikası  

İdaremiz misyon ve vizyonuna bağlı kalarak Bilgi Güvenliği konseptinin esasını oluşturan 

basılı ve elektronik ortamdaki bilgilerin yasal mevzuat ışığında ve risk metotları kullanılarak “gizlilik, 

bütünlük ve erişilebilirlik” ilkelerine göre yönetilmesi amacıyla;  

 Bilgi Güvenliği Standartlarının gerekliliklerini yerine getirmek,  

 Bilgi Güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuata uyum sağlamak,  

 Bilgi varlıklarına yönelik riskleri tespit etmek ve sistematik bir şekilde riskleri yönetmek,  

 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini sürekli gözden geçirmek ve iyileştirmek,  

 Bilgi Güvenliği farkındalığını artırmak için, teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek 

şekilde eğitimler gerçekleştirmek, ana politikalar olarak öngörülmektedir.  
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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 konuyu da kapsar.  

Bilgi güvenliği bilinçlendirme süreci kurum içinde en üst seviyeden en alt seviyeye kadar çalışanların 

katılımını gerektirmektedir. Kurum çalışanları, yüklenici firma personeli, yarı zamanlı personel, 

stajyerler, diğer kurum çalışanları, ziyaretçiler, iş ortaklarının çalışanları, destek alınan firmaların 

personeli kısaca kurumun bilgi varlıklarına erişim gereksinimi olan herkes kullanıcı kategorisine 

girmektedir. Kullanıcılar, bilgi güvenliği bilinçlendirme sürecindeki en büyük ve önemli hedef kitledir. 

Kurum içindeki işler yürütülürken istemeden yapılan hataları ve bilgi sisteminde oluşabilecek 

açıklıkları en aza indirmek onların elindedir. Yöneticiler, bilgi güvenliği bilinçlendirme ve eğitimi 

sürecinin gereklerine personelinin uymasını sağlamakla sorumludurlar.  

Başarılı ve etkin işleyen,bir bilgi güvenliği bilinçlendirme süreci oluşturulabilmesi için bu 

alandaki görev ve sorumlulukların açık ve net bir biçimde belirlenmesi gerekmektedir. Olgunlaşmış bir 

bilinçlendirme süreci, bu görev ve sorumlulukların sahipleri tarafından doğru anlaşılması, bilinmesi ve 

uygulanması ile mümkündür.  

Sonuç olarak Bilgi Güvenliği Politikasının amacı bilgi varlıklarını korumak, bilginin ve verinin 

gizliliğini sağlamak, bütünlüğünü bozmaya çalışacak yetkisiz kişilerin erişimine karşı korumak ve 

böylece Bakanlığımızın güvenini ve itibarını sarsacak durumları bertaraf etmektir. 

 

 

7.Bilgi Güvenliği Eğitimleri  

  İdare tarafından bilgi güvenliği eğitim planlamasını tüm personeli için yapmak suretiyle her 

seviyedeki personelin bilgi güvenliği farkındalık düzeylerini artırmak yönünde eğitim faaliyetlerinde 

bulunur. Teknik seviyedeki personelin bilgi düzeyinin artırılması yönünde ileri seviyede bilgi 

güvenliği eğitim planlamalarını yapar.  

 

 

8.Bilgi Hassasiyeti ve Riskler 

 

a. Bilgi Varlıklarımız 

T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Başkanlıkları ve bağlı kuruluşları 

bünyesinde belirtilen kapsam dahilinde yer alan tüm fiziki alanlarda bulunan birimlerin yapmış 

oldukları işlerde üretilen bilgiler bilgi varlıklarımızı oluşturmaktadır. 

Masaüstü bilgisayarlar, laptoplar, tabletler, telefonlar, cd, dvd ve usb bellek ortamındaki 

veriler, evraklar, klasör ve evrak dolapları, sunucular gibi elektronik ve yazılı-baskılı ortamda bulunan 

veya iletim ortamında (internet, e-mail ,telefon vb.) yer alan tüm veriler kurumumuz için bilgi varlığı 

olarak tanımlanmıştır. 

 

b. 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. 

Departman kilitli dolapları, 

kişisel bilgisayarlar 
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Kişisel Birim çalışanlarının kişisel çalışmalar ile ilgili 

bilgilerdir. Kurum işlevleri için yapılan kişisel 

çalışmalar burada tutulabilir. PC, laptop veya 

dolaplarda işle ilgili olmayan diğer kişisel bilgiler 

tutulmaz. 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 

teşkilatlarına, tedarikçilerine ve halka açık bilgilerdir. 

BU bilgilerin erişilebilirliği önemlidir. 

Dolaplar ve dolar dışında 

 

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

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

ve işlem için3. Taraflara verilen kağıt veya elektronik ortamındaki başvuru formu, duyurular vb. 

bilgilerdir. 

 

9.Temel İlkeler 

9.1 Tüm yöneticiler, yönetim alanları ve yerine getirmekle yükümlü oldukları tüm iş ve işlemlerin 

yürütülmesinde kullandıkları bilgi sistemleri ile ilgili olarak; bilgi güvenliği duyarlılığı 

çerçevesinde hareket etmekle, yönetim alanları ve işleri ile ilgili olarak bilgi güvenliği iş planı 

hazırlamakla ve yürürlüğe koymakla yükümlüdürler.  

9.2 Her kullanıcı kılavuzda yer alan kişisel veya çalışma alanı ile ilgili hususlara uymakla yükümlüdür. 

9.3 Kullanıcı, bilgi sistemleri ve ağlarının güvenliğinin gerekliliği ve güvenliği artırmak için neler 

yapabileceği konularında bilinçli olmalıdır.  

9.4 Tüm yöneticiler kendi sorumluluk alanlarındaki bilgi sistemleri ve ağlarının güvenliğinden 

sorumludurlar.  

9.5 Kullanıcı, güvenlik tehditlerini önlemek, saptamak ve bunlara tepki verebilmek için işbirliği içinde 

ve zamanında eyleme geçmekten sorumludur. 

9.6 Kullanıcılar, bilgi sistem ve ekipmanlarının kullanımında birbirlerinin haklarına saygı göstermekle 

yükümlüdürler. 

9.7  Kullanıcı, idarece yapılmış olan risk değerlendirmelerinde kendileriyle ya da çalışma alanlarıyla 

ilgili öngörülen tedbirlere uymak zorundadır.  

9.8 Kullanıcı güvenliği, bilgi sistem ve ağlarının önemli bir unsuru olarak değerlendirmelidir. 

9.9 Kurumlar, hedeflenmek sureti ile içerden ya da dışarıdan yapılacak siber saldırılara karşı kurumsal 

sorumluluk ve yetkiler çerçevesinde gerekli tedbirler alınmalıdır. 

9.10 Yöneticiler, bilgi güvenliği yönetimi ile ilgili kapsamlı bir yaklaşım benimsemelidir. 

9.11 Her kullanıcı bilgisayarına, tabletine oturum şifresi koymak zorundadır. 

9.12 Tüm kullanıcılar kurumsal işlemlerde resmi olarak tahsis edilen @saglik.gov.tr uzantılı e-posta 

adresini kullanmak zorundadır. 

9.13 Bilgisayar başından uzun süreli uzak kalınması durumunda bilgisayar kilitlenmeli ve 3. 

Şahısların bilgilere erişimi engellenmelidir. 

9.14 Bütün kullanıcılar kendi bilgisayarlarının güvenliğinden sorumludurlar. Açık bırakılması 

hakinde veya kullanıcı oturum şifrelerini 2. Şahıslarca biliniyor olması durumlarında 

kaynaklanabilecek, kuruma veya kişiye yönelik saldırılardan (örneğin; elektronik bankacılık 

,hakaret-siyasi içerikli e-posta paylaşım vb.) bilgisayarın kullanıcısı sorumludur. 

9.15 Kurum bilgisayarları kullanılarak taciz ve yasadışı olaylara karışılmamalıdır. 

9.16 Ağ güvenliğini( örnek:yetkisiz kişinin sunucu erişimi denemesi) veya ağ trafiğini bozacak 

(packet sniffing,packet spoofing,denial of service vb.)eylemlere girişilmemelidir. 
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9.17 Ağ güvenliğini tehdit edici faaliyetlerde bulunulmamalıdır. DOS saldırısı, port-network 

taraması vb., güvenlik duvarını aşacak programlar kullanılması(örnek:ultrasurf, vb.) 

yapılmamalıdır. 

9.18 Cihazlar, yazılımlar ve veriler izinsiz olarak kurum dışına çıkarılmamalıdır. 

9.19 Kurumsal veya kişisel verilerin gizliliğine ve mahremiyetine özel önem gösterilmelidir. Bu 

veriler, Kurumumuzun be konudaki ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla elektronik 

veya kağıt ortamına 3. Kişi ve kurumlara verilemez. 

9.20 Kurumun kullanmakta olduğu yazılımlar hariç kaynağı belirsiz olan programlar(Dergi Cd’ler 

veya internetten indirilen programlar vb.) kurulmamalı ve kullanılmamalıdır. Lisansız yazılım 

bilgisayar barındıran personel ilgili mevzuat çerçevesinde kendisi sorumludur. 

9.21 Personel kendisine tahsis edilen  ve kurum çalışanlarına masaüstü, dizüstü bilgisayarlarındaki 

ve tabletlerindeki kurumsal bilgilerin güvenliği ile sorumludur. 

9.22 Bilgi işlem birimi tarafından yetkili kişiler kullanıcıya haber vermek kaydı ile yerinde veya 

uzaktan, çalışanın bilgisayarına erişip güvenlik, bakım ve onarım işlemleri yapabilir. Bu durumda 

uzaktan bakım ve destek hizmeti veren yetkili personel bağlanılan bilgisayardaki kişisel veya 

kurumsal bilgileri görüntüleyemez, kopyalayamaz ve değiştiremez. 

9.23 Bilgisayarda oyun ve eğlence amaçlı programlar çalıştırılmamalı / kopyalanmamalıdır. 

9.24 Bilgisayarlar üzerinde resmi belgeler, programlar ve eğitim belgeleri haricinde dosya 

alışverişinde bulunulmamalıdır. 

9.25 Bilgisayar üzerinde bir problem oluştuğunda, yetkisiz kişiler tarafından müdahale edilmemeli 

,ivedilikle bilgi işlem birimine haber verilmelidir. 

9.26 Kullanıcılar, bilgisayarlarında ya da sorumlusu oldukları sistemler üzerinde usb flash bellek 

ve/veya harici hard disk gibi taşınabilir medya bırakmamalıdır. 

9.27 Son kullanıcılar, mesai bitiminde bilgisayarlarını kapatmalıdırlar. 

9.28 Kullanıcı bilgisayarlarında güncel antivirüs programı bulunmalıdır. Hiçbir kullanıcı herhangi 

bir sebepten ötürü antivirüs programını sistemden kaldıramaz ve başka bir antivirüs kuramaz. 

9.29 Zararlı programları(virüs, solucan, truva atı, e-mail bombaları vb.) kurum bünyesinde 

oluşturmak ve dağıtmak yasaktır. 

9.30 Dizüstü bilgisayarın, tabletlerin veya telefonların çalınması/ kaybolması durumunda en kısa 

sürede Sağlık Müdürlüğü İstatistik be Bilgi İşlem Birimine haber vermelidir. 

 

 

10.Politikalar 

10.1 İnsan Kaynakları ve Zafiyetleri Yönetimi  

10.1.1 Çalışan personele ait şahsi dosyalar kilitli dolaplarda muhafaza edilmeli ve dosyaların 

anahtarları kolay ulaşılabilir bir yerde olmamalıdır.  

10.1.2 Gizlilik ihtiva eden yazılar kilitli dolaplarda muhafaza edilmelidir.  

10.1.3 ÇKYS üzerinden kişiyle ilgili bir işlem yapıldığında(izin kağıdı gibi) ekranda bulunan kişisel 

bilgilerin diğer kişi veya kişilerce görülmesi engellenmelidir.  

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

istenilmesi halinde hiçbir suretle bilgi verilmemelidir.  

10.1.5 İmha edilmesi gereken (müsvedde halini almış ya da iptal edilmiş yazılar vb.) kağıt kesme 

makinasında imha edilmelidir.  

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

10.1.7 Görevden ayrılan personel, zimmetinde bulunan malzemeleri teslim etmelidir.  

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

teslim etmelidir.  
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10.1.9 Görevden ayrılan ve göreve başlayan personeller için bilgi güvenliği politikalarına uygun 

olarak işe başlama ve işten ayrılma prosedürleri işletilmelidir. 

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

 

 

10.2  İnternet ve Elektronik Posta Güvenliği  

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

kullanılamaz. 

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

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

göndermek için kullanılamaz. 

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

nitelikte e-posta mesajları gönderilemez. 

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

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

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

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

kullanıcıya ait e-posta adresini yazamaz. 

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

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

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

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

veya rar formatında) mesaja eklenmelidir. 

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

içerisine iliştirilen öğeler de dâhildir. Mesajların gönderilen kişi dışında başkalarına 

ulaşmaması için gönderilen adrese ve içerdiği bilgilere özen gösterilmelidir. 

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

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

sahip bir mesaj alındığında Sistem Yönetimine haber verilmelidir. 

10.2.12 Kullanıcı hesapları, doğrudan ya da dolaylı olarak ticari ve kâr amaçlı olarak 

kullanılmamalıdır. Diğer kullanıcılara bu amaçla e-posta gönderilmemelidir. 

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

alındığında başkalarına iletilmeyip, Sistem Yönetimine haber verilmelidir. 

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

10.2.15Kullanıcı, e-posta ile uygun olmayan içerikler (siyasi propaganda, ırkçılık, pornografi, fikri 

mülkiyet içeren malzeme, vb.) göndermemelidir. 

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

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

içeren, ahlaka aykırı mesajların içeriğinden kullanıcı sorumludur. 

10.2.17Kullanıcı, gelen ve/veya giden mesajlarının kurum içi veya dışındaki yetkisiz kişiler tarafından 

okunmasını engellemelidir. 

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

herhangi bir işlem yapmaksızın Sistem Yönetimine haber vermelidir. 
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10.2.19 Kullanıcı, kurumsal mesajlarına, kurum iş akışının aksamaması için zamanında yanıt 

vermelidir. 

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

olduğu düşünülen e-postalar Sistem Yönetimine haber verilmelidir. 

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

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

haber vermelidir.  

 

10.3 İşletim Sistemleri ve Son Kullanıcı Güvenliği 

10.3.1 İşletim Sistemleri Güvenliği  

10.3.1.1 Kurum son kullanıcı düzeyinde hangi işletim sistemini kullanacağına karar verir ve bu işletim 

sistemine uygun yazılım donanım sistemlerinin kurulumunu temin eder.  

10.3.1.2 Kurum, işletim sistemlerinin güncel ve güvenli olması için yama yönetimi yapmalıdır.  

 10.3.1.3 Kurum, bilgisayar başındaki kullanıcının doğru kullanıcı olup olmadığını tespit etmek için 

her bilgisayarda etki alanı kimlik doğrulamasını sağlamalıdır.  

10.3.1.4 Kurum, mevcut envanteri haricindeki donanımların kurum bilgisayarlarında kullanımını 

engellemelidir.  

10.3.1.5  İşletim sistemlerinde kurulumda gelen yönetici hesaplarının (Administrator, root) kaba 

kuvvet saldırılarına karşı, Microsoft ürünlerinde pasif hale getirilmesi, Linux tabanlı ürünlerde root 

hesabına ssh erişiminin engellenmesi gerekir.  

 

 

10.3.2 Son Kullanıcı Güvenliği  
10.3.2.1 Son kullanıcılar sistemlere, etki alanları dâhilinde kendilerine verilmiş kullanıcı adı ve 

şifreleri ile bağlanmalıdır. 

10.3.2.2 Son kullanıcılar, yetkileri dâhilinde sistem kaynaklarına ulaşabilmeli ve internete 

çıkabilmelidir. 

10.3.2.3 Son kullanıcıların yetkileri, içinde bulundukları grup politikasına göre belirlenmelidir. 

10.3.2.4 Son kullanıcıların aktiviteleri, güvenlik zafiyetlerine ve bilgi sızdırmalarına karşı loglanarak 

kayıt altına alınmalıdır. 

10.3.2.5 Güvenlik zafiyetlerine karşı, son kullanıcılar kendi hesaplarının ve/veya sorumlusu oldukları 

cihazlara ait kullanıcı adı ve şifre gibi kendilerine ait bilgilerin gizliliğini korumalı ve başkaları ile 

paylaşmamalıdır.  

10.3.2.6 Son kullanıcılar bilgisayarlarında ki ve sorumlusu oldukları cihazlarda ki bilgilerin düzenli 

olarak yedeklerini almalıdır. 

10.3.2.7 Son kullanıcılar, güvenlik zafiyetlerine sebep olmamak için, bilgisayar başından ayrılırken 

mutlaka ekranlarını kilitlemelidir. 

10.3.2.8 Son kullanıcılar, bilgisayarlarında ya da sorumlusu oldukları sistemler üzerinde USB flash 

bellek ve/veya harici hard disk gibi removable media (taşınabilir medya) bırakmamalıdır. 

10.3.2.9 Son kullanıcılar, mesai bitiminde bilgisayarlarını kapatmalıdır. 

10.3.2.10 Kullanıcı bilgisayarlarında, güncel anti virüs bulunmalıdır.  

10.3.2.11 Kurum, son kullanıcı güvenliğine dair oluşturulmuş grup politikalarını, etki alanı üzerinden 

kullanıcı onayı olmaksızın uygulamalıdır.  

10.3.2.12 Kurum, son kullanıcıların farkında olmadan yapabilecekleri ve sonunda zafiyet yaratabilecek 

değişikleri merkezi grup politikalarıyla engellemelidir. 

10.3.2.13  Kullanıcılarına yeni parolaları bildirilirken sms gibi daha güvenli yöntemler kullanılmalıdır. 

10.3.2.14 Temiz masa, temiz ekran ilkesi benimsenmeli ve hayata geçirilmelidir.  
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10.4 Parola Güvenliği 

10.4.1 Kurum içerisinde görev yapan tüm personelin, kurum adına işlem yapmakta kullandığı elektrik 

veya elektronik (bilgisayar, cep telefonu, tablet vs.) cihazların kullanıcı adı, parolası gibi kişisel 

güvenlik ilkeleri, kullanıcı tarafından oluşturulur. BGYS ilkeleri göz ardı edilerek kullanıcı 

tarafından oluşturulmuş parolaların, güvenlik açığından doğabilecek problemlerden idare sorumlu 

tutulamayacaktır. 

10.4.2 Güvenliğin oluşturulacağı birim için kullanılan programlarda uygulanan parola standardı 

belirlenmeli, bu parola sistemi aşağıdaki unsurları içerecek standarda getirilmelidir. 

10.4.3 Bilgi güvenliği kapsamında bilgisayarların açılış şifreleri olmalı. Yetkisiz kullanımı engellemek 

ve güvenliği sağlamak amacıyla Bilgisayarlar Domain yapısı içine dahil edilmelidir. 

10.4.4 Bilgi Güvenliği Yetkilisinin devreye girmesi ile parola standardı belirlenerek uygulanmaya 

başlanmalı, geliştirilerek aşağıdaki yapıya çekilmesi konusunda plan yapılmalıdır. 

10.4.5 Parola en az 8 karakterden oluşmalıdır. 

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

10.4.7 Büyük ve küçük harfler bir arada kullanılmalıdır. 

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

10.4.9 Örneğin 12345678, qwerty,1q2w3e4r, doğum tarihiniz, çocuğunuzun adı, soyadınız gibi) 

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

kullanılmamalıdır. 

10.4.11 Kullanıcı hesaplarına ait parolalar (örnek: HBYS, e-Posta, web, masaüstü bilgisayar 

vb.) en geç yılda bir değiştirilmesi sağlanır. 

 

10.5 Ekipman Güvenliği 

10.5.1 Hassas bilgiler içeren evraklar, bilgi ve belgelerin masa üzerinde kolayca ulaşılabilir yerlerde ve 

açıkta bulunmaması gereklidir. Bu bilgi ve belgelerin kilitli yerlerde muhafaza edilmesi 

gerekmektedir. 

10.5.2 Personelin kullandığı masaüstü veya dizüstü bilgisayarlar iş sonunda ya da masa terkedilecekse 

ekran kilitlenmelidir. Bu işlem Windows + L tuşuna basılarak yapılabilir. 

10.5.3 Sistemlerde kullanılan şifre, telefon numarası ve T.C kimlik numarası gibi bilgiler ekran 

üstlerinde veya masa üstünde bulundurulmamalıdır. 

10.5.4 Kullanım ömrü sona eren, artık ihtiyaç duyulmadığına karar verilen bilgiler kâğıt öğütücü, 

disk/cd-dvd kıyıcı, yakma vb. metotlarla imha edilmeli, bilginin geri dönüşümü ya da yeniden 

kullanılabilir hale geçmesinin önüne geçilmelidir. 

10.5.5 Her türlü bilgiler, şifreler, anahtarlar ve bilginin sunulduğu sistemler, ana makineler (sunucu), 

PCler vb. cihazlar yetkisiz kişilerin erişebileceği şifresiz ve korumasız bir şekilde başıboş 

bırakılmamalıdır. 

10.5.6 Ekipman yerleşimi yapılırken çevresel tehditler ve yetkisiz erişimden kaynaklanabilecek 

zararların asgari düzeye indirilmesine çalışılmalıdır. 

10.5.7 Hırsızlık, yangın, duman, patlayıcılar, su, toz, sarsıntı, kimyasallar, elektromanyetik radyasyon, 

sel gibi potansiyel tehditlerden kaynaklanan riskleri düşürücü kontroller uygulanmalıdır. 

10.5.8 Kurum varlıklarının yetkisiz olarak kurum dışına çıkarılıp çıkarılmadığını saptamak için 

denetleme yapılmalıdır ve Kurum çalışanları bu tip denetlemelerden haberdar olmalıdır. 

10.5.9 Her türlü bilgiler, şifreler, anahtarlar ve bilginin sunulduğu sistemler, ana makineler (sunucu), 

PC ler vb. cihazlar yetkisiz kişilerin erişebileceği şifresiz ve korumasız bir şekilde başıboş 

bırakılmamalıdır. 

 10.5.10 Nem ve sıcaklık gibi parametreler izlenmelidir. 

 10.5.11 Elektrik şebekesine yedekli bağlantı, kesintisiz güç kaynağı gibi önlemler ile ekipmanları 

elektrik arızalarından koruyacak tedbirler alınmış olmalıdır.  
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10.6 Sunucu ve Sistem Güvenliği  

10.6.1 İdareye hizmet veren tüm uygulama, veri tabanı sunucuları ve disk üniteleri idarece uygun 

görülen güvenli fiziksel alanlarda konumlandırılmalıdır. 

10.6.2 Sunucu üzerinde çalışan işletim sistemleri, hizmet sunucu yazılımları, anti virüs vb. koruma 

amaçlı yazılımlar sürekli güncellenmelidir. 

10.6.3 Kurumda bulunan sunucuların yönetiminden, ilgili sunucu yönetimi için yetkilendirilmiş 

personel sorumludur. Yetkilendirme Sistem Yönetimi tasarrufunda yapılmalıdır. Görevinden ayrılan 

personelin tüm erişim yetkileri anında iptal edilmelidir. 

10.6.4 Sunucu kurulumları, konfigürasyonları, işletim sistemi yedeklemeleri, yamaları, güncellemeleri 

Sistem Yönetimi tarafından yapılmalıdır. 

10.6.5 Sunucuların yazılım ve donanım bakımları, üretici firma tarafından periyodik olarak, yetkili 

uzmanlar tarafından yapılmalıdır. 

10.6.7 Tüm bilgiler, sistem yöneticisinin belirlediği kişi(ler) tarafından güncel tutulmalıdır. 

10.6.8 Sunucular ile ilgili, üçüncü parti firmalar ile yapılacak çalışmalarda, ilgili sunucuyla 

yetkilendirilmiş personel eşlik etmelidir. 

10.6.9 Sunucular üzerinde lisanslı yazılımlar kullanılmalıdır. 

10.6.10 Sunucular fiziksel olarak korunmuş sistem odalarında bulunmalıdır. Bu odalara erişim sadece 

yetkili personel tarafından olmalıdır. 

10.6.11 Kayıtlar sunucu üzerinde tutulmalarının yanı sıra ayrı bir yedekleme ünitesinde saklanmalıdır. 

10.6.12 Sunucu üzerinde zararlı yazılım (malware, spyware, hack programları, warez programları, vb.) 

çalıştırılmamalıdır. 

10.6.13 Sunucuların bilgileri yetkilendirilmiş kişi tarafından tutulmalı ve güncellenmelidir.  

10.6.14 Sunucu odalarında nem ve ısıya karşı tedbirler alınmış olmalıdır.(İklimlendirme sistemleri) 

10.6.15 Sunucu odalarında su baskını, yangın gibi istenmeyen olaylara karşı tedbirler alınmalıdır. 

 

10.7 Yazılım ve Donanım Güvenliği 

10.7.1 Kurum içerisinde kullanılan tüm bilgisayarların zararlı yazılımlara karşı en güncel anti virüs 

yazılımına sahip olmalı ve düzenli olarak güncellenmelidir. 

10.7.2 Bilgisayarların üzerinde kullanılan işletim sistemleri düzenli olarak güncelleştirilmelidir. 

10.7.3 Bilgisayarlar üzerinde korsan yazılımlar bulundurulmamalıdır. 

10.7.4 Kurum için geliştirilen uygulamalar ve satın alınan yazılımlar, güvenlik zafiyetlerine neden 

olmamak için en son stabil yamalara ve güncelleştirmelere sahip olmalıdır. 

10.7.5 Kuruma ait sistemler ve sunucular dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı, güncel teknolojilere 

sahip donanımsal firewall cihazları ile korunmalıdır. 

10.7.6 Kurum çalışanlarının internete çıkışlarının kontrol edilerek, zararlı ve kurum politikasına 

uymayan sitelere erişimlerinin engellenmesi için proxy cihazları ile korunmalıdır. 

10.7.7 Kuruma ait uygulamaların güvenli bir şekilde çalışması ve uygulamalara gelebilecek 

saldırıların engellenmesi için Web Application Firewall (Web Uygulama Güvenlik Duvarı) ile 

korunmalıdır. 

10.7.8 Kurumda kullanılan güvenlik cihazlarının loglarının düzenli olarak alınması ve saklanması 

gerekmektedir. 



11 | S a y f a  
 

10.7.9 Kurumda kullanılan bütün sistem ve güvenlik donanımları, kurumun ihtiyaçlarına bağlı olarak 

sadece izin verilen erişimlere göre konfigüre edilmelidir. 

 

 

10.8 Bilgi Kaynakları Atık ve İmha Yönetimi  

10.8.1 İdare kendi bünyesinde oluşturacağı arşivden sorumludur. Evraklar idari ve hukuki hükümlere 

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

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

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

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

edilemeyecek evrak tanımına giren belgeler geri dönüşüme devirleri yapılmalıdır.  

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

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

kontrolü yönetmeliğine ve Basel Sözleşmesine göre donanımların imha yönetimi gerçekleşmelidir. 

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

edilmelidir.  

10.8.4 İmha işlemi gerçekleşecek materyalin özellik ve cinsine göre imha edilecek lokasyon 

belirlenmelidir.  

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

10.8.6 Kırılan parçaların fiziksel muayene ile tamamen tahrip edilip edilmediğinin kontrolü 

yapılmalıdır.  

10.8.7 Tamamen tahrip edilememiş disk parçalarının delme, kesme makinaları ile kullanılamaz hale 

getirilmelidir.  

10.8.8 Hacimsel küçültme işlemi için parçalanmalıdır.  

 

 

10.9 İhlal Bildirim ve Yönetimi  

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

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

gibi güvenlik ihlali durumlarında mutlaka kayıt altına alınmalıdır. 

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

sağlayan uygun bir geri besleme süreci oluşturulmalıdır. 

10.9.3 Güvenlik olayının oluşması durumunda olay anında raporlanmalıdır.  

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

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

başvurulur.  

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

maksadıyla güvenlik zayıflıklarını doğrudan kendi yönetimlerine veya hizmet sağlayıcılarına mümkün 

olan en kısa sürede rapor edilir.  

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

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

kullanımı gibi farklı bilgi güvenliği olaylarını bertaraf edecek tedbirler alınır. 

10.9.8 Tüm çalışanlar bilgi güvenliği ihlali yapmamalı ve ihlal gözlemlediği takdirde mutlaka BGYS 

Komisyonuna veya http://corum.ism.saglik.gov.tr web adresindeki formu doldurarak bildirmelidirler. 

http://corum.ism.saglik.gov.tr/
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10.10 Sosyal Mühendislik Zafiyetleri  

10.10.1 Sosyal mühendislik, normalde insanların tanımadıkları birisi için yapmayacakları 

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

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

mühendisler teknolojiyi kullanarak ya da kullanmadan bilgi edinmek için insanların zaaflarından 

faydalanıp, en çok etkileme ve ikna yöntemlerini kullanırlar.  

10.10.2 Taşıdığınız ve işlediğiniz verilerin öneminin bilincinde olunmalıdır.  

10.10.3 Kötü niyetli kişilerin eline geçmesi halinde oluşacak zararları düşünerek hareket 

edilmelidir. 

10.10.4 Arkadaşlarınızla paylaştığınız bilgileri seçerken dikkat edilmelidir.  

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

bilgileriniz paylaşılmamalıdır.  

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

paylaşmamalısınız. Sistem yöneticisi gerekli işlemi şifrenize ihtiyaç duymadan da yapabilmelidir.  

10.10.7 Oluşturulan dosyaya erişecek kişiler ve hakları “bilmesi gereken” prensibine göre 

belirlenmelidir.  

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

alınarak oluşturulmalıdır.  

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

10.10.10 Eğer paylaşımlar açılıyorsa ilgili dizine sadece gerekli haklar verilmelidir.  

10.10.11 Peer to peer (Kazaa, emule,bear share vb)gibi dosya paylaşım yazılımları 

kullanılmamalıdır.  

 

 

10.11  Mal ve Hizmet Alımları Güvenliği 

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

rekabete engel teşkil etmeyecek şekilde gerekli güvenlik düzenlemeleri Teknik Şartnameler de 

belirtilmelidir.  

10.11.2 Belirlenen güvenlik gereklerinin karşılanması için aşağıdaki maddelerin anlaşmaya eklenmesi 

hususu dikkate alınmalıdır:  

• Bilgi güvenliği politikası,  

• Bilgi, yazılım ve donanımı içeren kuruluşun bilgi varlıklarının korunması prosedürleri,  

• Gerekli fiziki koruma için kontrol ve mekanizmalar,  

• Kötü niyetli yazılımlara karşı koruma sağlamak için kontroller,  

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

donanımda oluşan kayıp veya modifikasyon,  

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

varlıkların iade veya imha edildiğinin kontrolü,  

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

• Bilgilerin kopyalama ve ifşa kısıtlamaları ve gizlilik anlaşmalarının kullanımı,  

• Kullanıcı ve yönetici eğitimlerinin metodu, prosedürü ve güvenliği,  

• Bilgi güvenliği sorumluluğu ve sorunları için kullanıcı bilinci sağlama,  

• Uygun olduğu yerde personel transferi için hüküm,  
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• Donanım ve yazılım kurulumu ve bakımı ile ilgili sorumluluklar,  

• Açık bir raporlama yapısı ve anlaşılan raporlama formatı,  

• Değişim yönetimi sürecinin açıkça belirlenmesi,  

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

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

kullanımı ve kontrolü,  

• Kullanıcı erişimi ve ayrıcalıkları için bir yetkilendirme süreci,  

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

ayrıcalıkları gibi kullanımları ile ilgili olan bir bilgilerin bir listesi,  

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

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

güvenlik ihlallerinin raporlanması, bildirimi ve incelenmesi için bir anlaşma,  

• Sağlanacak ürün veya hizmetin bir açıklaması ve güvenlik sınıflandırması ile kullanılabilir 

hale getirilmesini tanımlayan bir bilgi,  

• Hedef hizmet seviyesi ve kabul edilemez hizmet seviyesi,  

• Doğrulanabilir performans kriterlerinin tanımı, kriterlerin izlenmesi ve raporlanması,  

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

• Üçüncü bir taraf tarafından yürütülen denetimler için sözleşmede belirtilen denetleme 

sorumlulukları hakkı ve denetçilerin yasal haklarının sıralanması,  

• Sorun çözümü için bir yükseltme sürecinin kurulması,  

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

sürekliliği gerekleri,  

• Anlaşmayla ilgili tarafların yükümlülükleri,  

• Hukuki konularla ilgili sorumlulukları ve yasal gereklerin nasıl karşılanması gerektiğinden 

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

özellikle farklı ulusal yargı sistemleri dikkate alınarak)  

• Fikri mülkiyet hakları (IPRs), telif hakkı ve herhangi bir ortak çalışmanın korunması,  

• Üçüncü tarafların alt yüklenicileri ile birlikte bağlılığı ve altyüklenicilere uygulanması 

gereken güvenlik kontrolleri,  

• Anlaşmaların yeniden müzakeresi ya da feshi için şartlar,  

• Taraflardan birinin anlaşmayı planlanan tarihten önce bitirmesi durumunda bir acil durum 

planı olmalıdır.  

• Kuruluş güvenlik gereklerinin değişmesi durumunda anlaşmaların yeniden müzakere 

edilmesi. 

• Varlık listeleri, lisanslar, anlaşmalar ve hakların geçerli belgeleri ve onlarla ilişkisi.  

 

10.11.3 Farklı kuruluşlar ve farklı türdeki üçüncü taraflar arasında yapılan anlaşmalar önemli ölçüde 

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

yapılmalıdır. Gerektiğinde güvenlik yönetim planındaki gerekli kontroller ve prosedürler 

genişletilebilir.  

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

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

anlaşmaya varılması gerekir.  

10.11.5 Genellikle anlaşmaların esasları kuruluşlar tarafından geliştirilmiştir. Bazı durumlarda 

anlaşmaların üçüncü taraflarca geliştirilmesi ve kuruluşa empoze edilmesi durumu olabilir. Kuruluşlar, 

kendi yapılarına üçüncü taraflarca empoze edilecek anlaşmalarda kendi güvenliklerinin gereksiz yere 

etkilenmesini engeller.  
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10.11.6 Gizlilik Sözleşmeleri  

10.11.6.1 Gizlilik veya ifşa etmeme anlaşmaları yasal olarak uygulanabilir terimleri kullanarak gizli 

bilgileri korumanın gerekliliğini ele almalıdır. Gizlilik veya ifşa etmeme anlaşmaları için aşağıdaki 

unsurlar dikkate alınmalıdır:  

• Korunacak bilginin bir tanımı (örneğin; gizli bilgileri),  

• Gizliliğin süresiz muhafaza edilmesi gereken durumlar da dahil olmak üzere anlaşma süresi,  

• Anlaşma sona erdiğinde yapılması gereken eylemler,  

• Yetkisiz bilginin açığa çıkmasını önlemek için sorumluluklar ve imza eylemlerinin 

belirlenmesi (‘bilmesi gereken’ gibi),  

• Bilginin sahibinin, ticari sırların ve fikri mülkiyet haklarının ve bu gizli bilgilerin nasıl 

korunması gerektiği,  

• Gizli bilgilerin kullanım izni ve bilgileri kullanmak için imza hakları,  

• Gizli bilgileri içeren faaliyetleri izleme ve denetleme hakkı,  

• Yetkisiz açıklama ya da gizli bilgilerin ihlal edilmesinin bildirimi ve raporlama prosesi,  

• İade veya imha anlaşmasına bırakılacak bilgi için terimler,  

• Bu anlaşmanın ihlali durumunda yapılması beklenen eylemler. 

10.11.6.2 Bir kuruluşun güvenlik gereksinimlerine dayalı olarak, diğer unsurlarla bir gizlilik veya ifşa 

etmeme anlaşması gereklidir.  

10.11.6.3 Gizlilik ve ifşa etmeme anlaşmaları uygulandığı yerin geçerli tüm yasa ve yönetmeliklerine 

uygun olmalıdır.  

10.11.6.4 Gizlilik ve ifşa etmeme anlaşmaları için gerekler periyodik olarak veya gerekleri etkileyecek 

bir değişiklik olduğunda gözden geçirilmelidir.  

10.11.6.5 Gizlilik ve ifşa etmeme anlaşmaları kurumsal bilgileri korumalı ve imzalayanın, bilginin 

korunmasından, kullanılmasından ve ifşa edilmesinden yetkili ve sorumlu olduğunu belirtmelidir. 

10.11.6.6 Farklı koşullarda gizlilik ve ifşa etmeme anlaşmaları kuruluşun ihtiyaçları doğrultusunda 

farklı şekillerde kullanılmalıdır.  

10.11.6.7 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 Kurumsal 

Gizlilik Sözleşmeleri eklenerek yüklenicilere imzalatılmalıdır. 

10.11.6.8 Yüklenici firmalar üzerinden çalışan personel ve devlet memuru, işçi statüsünde olmayan 

personellere “Personel Gizlilik Sözleşmesi” ve “Bilgi Güvenliği Farkındalık Bildirgesi” 

imzalatılmalıdır. 

10.11.6.9 Devlet memuru/işçi statüsündeki  personellere “Bilgi Güvenliği Farkındalık Bildirgesi” 

imzalatılmalıdır. 

 

 

10.12 Erişim Kontrol Yönetimi  

10.12.1  Erişim kontrolünün amacı, bilgi ve bilgi işleme tesislerine yapılacak olan erişimlerin 

kısıtlanması, sadece yetki verilen kişilerin kontrollü ve kayıt altına alınarak bilgiye erişmesine 

imkân verecek bir sistemin tesis edilmesidir. 
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10.12.2 Sağlık Bilişim Ağı (SBA) dışındaki ağlar güvensiz ağ olarak kabul edilir. Yetkisiz 

erişimler de dâhil olmak üzere iç ağı dış tehditlerden korumak için sınır güvenlik sistemleri 

(güvenlik duvarı vb.) tesis edilir.  

10.12.3 Erişim izinleri verilirken, “görevlerin ayrılığı” ve “bilmesi gereken” prensiplerine göre 

hareket edilir. 

10.12.4 “Bilmesi gereken” prensibi uyarınca; sistemde bulunan süreçler ve kullanıcılara, sistem 

kaynaklarına erişirken, kendilerine atanmış görevlerini gerçekleştirmelerine yetecek kadar yetki 

verilir. 

10.12.5 Sunuculara kullanıcı erişimi için SSH, RDP gibi protokollerle sunucu yönetimi için 

belirli portlar erişim verilmelidir 

10.12.6 Kurumun yedekleme sistemlerine sadece memur ya da danışman yetkili kişi erişim 

yapmaktadır. Firmaların yapacakları tüm işlemler sistem birimi nezaretinde yürütülmelidir. 

10.12.7 Kullanıcı ve sunucuların bulunduğu ağlar, güvenlik duvarları ve/veya ağ cihazları 

erişim kontrol listeleri vasıtasıyla ayrılır. VTYS sunucularının bulunduğu ağ kesimlerine, 

normal kullanıcı erişimleri engellenir 

 

10.13 Yedekleme Yönetimi 

10.13.1 Yedekleme politikasının yerine getirilmesi için detaylı bir yedekleme analiz çalışması 

yapılmalı ve politikayı sağlayacak bir yedekleme planı ortaya koyulmalıdır. Yedekleme planının asgari 

aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir;  

  

10.13.1.1 Yedekleme sıklığı,  

10.13.1.2 Hangi saklama ortamında ne kadar süre tutulacağı,  

10.13.1.3 Hangi yedekleme türü ile yedekleneceği,  

10.13.1.4 Kabul edilebilir geri dönüş süresi,  

10.13.1.5 Kabul edilebilir veri kaybı süresi.  

10.13.2         Yedekleme sistemi oluşturulmasının ilk adımı detaylı bir veri analiz çalışmasıdır.  

10.13.3 Kurumun sistem gereklilikleri göz önüne alınarak Sunucular, Sanal Sunucular, Veri 

Tabanları, Aktif Dizin/ Etki Alanı Denetleyicisi, Güvenlik ve Ağ Cihazları gibi veri içeren 

platformların yedeklenmesi planlanmalıdır.  

10.13.4 Kurumun gereklilikleri doğrultusunda hazırlanmış olan Yedekleme Planına göre 

yedeklerin düzenli aralıklarla alınması ve sürekli olarak gözden geçirilmesi gerekir.  

10.13.5 Yedekleme politikası ve planları doğrultusunda yapılan yedekleme işlemleri düzenli 

olarak kontrol edilmeli ve Yedekleme Kontrol Listesi ile kayıt altına alınmalıdır  

10.13.6 Kurumun yedekleme işlemlerinin başarısının ölçülmesi ve rapor oluşturulması amacıyla 

yedekleme başarısızlıkları izlenmeli ve kayıt altına alınmalıdır  

10.13.7 Yedekleme medyaları acil durumlarda kullanılması gerekebileceğinden güvenilir 

ürünlerden seçilmeli ve düzenli periyotlarda test edilmelidir.  

10.13.8 Yedekleme medyalarının bulundurulduğu ortamların fiziksel uygunluğu ve güvenliği 

sağlanmalı ve herhangi bir felaket anında etkilenmeyecek şekilde bilgi işlem odalarından farklı 

odalarda veya binalarda saklanmalıdır.  

10.13.9 Kritik veriler yedeklenirken iki farklı şekilde yedeklenmek üzere bir yedekleme sistemi 

oluşturulmalıdır. Bunlardan ilki; canlı çalışma ortamında eş zamanlı olarak kümelenmiş disk 

sisteminin farklı disk bölümlerine; ikincisi ise, çevrimdışı olarak varsa yedekleme sunucusu yoksa 

şifrelenmiş olarak harici depolama ortamlarında yedeklenmesidir.  

10.13.10 Kritik olmayan veriler yedeklenirken, verilerin bir kopyası mevcut sunucular üzerinde, 

diğer bir kopyası çevrimdışı olarak yedekleme sunucusu veya harici depolama ortamlarında 

tutulur.  
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10.13.11 Yedeklenen verilerin orijinal verileri yansıtması ve başarılı bir şekilde yedeklenip 

yedeklenmediğinden emin olunması için belirli aralıklarla geri dönüş testlerinin yapılması gerekir.  

10.13.12 Yılda en az 2(iki) kez geri dönüş testi yapılarak tutanakla kayıt altına alınır. Tutanakta; 

sunucu adı, test tarihi, önceki test tarihi, yedek türü ve yedek durumu, geri yükleme testlerinin 

kimler tarafından, ne zaman yapıldığı, başarılı olup olmadığı gibi asgari bilgiler yer almalıdır.  

10.13.13 Yedekleme politikasının işletilmesi ve zaman içerisinde günün ihtiyaçlarına göre 

güncellenmesi veri kaybı durumunda kurumun göreceği zararı en aza indirecektir.  

10.13.14 Bu nedenle, yedekleme sistemlerinin yönetiminden, yedekleme politikasının ve 

yedekleme planının hazırlanmasından, uygulanmasından ve güncellenmesinden sorumlu personelin 

görevlendirilmesi gerekmektedir.  

10.13.15 Yedekleme işleminin gerekli eğitimi almış personel tarafından yapılması sağlanmalıdır.  

 

 

 

11. KAYNAKLAR 

1. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü  

2. TÜBİTAK-BİLGEM  

3. https://bilgiguvenligi.saglik.gov.tr 

 

12. HAZIRLAYANLAR 

ÇORUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 

1. Samet ŞENSOY / Uzman 

2. Hakan ÇEKİŞ / Bilgi İşlem Sorumlusu 

3. Turan KÜYÜK / Bilgi İşlem Personeli 

4. Fatih ÜNAL/Bilgi İşlem Personeli 

 

 

 

 

 

Samet ŞENSOY  Hakan ÇEKİŞ    Turan KÜYÜK           Fatih ÜNAL 

        Uzman       Bilgi İşlem Sorumlusu      Bilgi İşlem Personeli         Bilgi İşlem Personeli 


