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DBY01 Bilgi Yönetim Sistemi süreçlerine ilişkin hastane politikası oluşturulmalıdır. 

 

DBY01.01 
Bilgi Yönetim Sistemi (BYS) politikasına ilişkin doküman bulunmalıdır. 
Doküman asgari aşağıdaki konuları içermelidir: 
o Yönetim süreçleri  
o Bilgi Güvenliği 
  Her kurumun kendi Bilgi Güvenliği Politikalarını belirlemesi gerekmektedir. İl Sağlık 
Müdürlüğü Bilgi Güvenliği Politikalarını dikkate alarak kurum ihtiyaçları doğrultusunda Bilgi 
Güvenliği Politikaları oluşturulmalıdır. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan BGYS 
Politikalarında yönetimsel süreçlere de ayrıntılı olarak yer verilmiş olup web sayfamızdan da 
yayınlanmıştır.  
 
o HBYS'ye ilişkin yazılımsal süreçler 
o Sistem alt yapısına ilişkin süreçler 
  HBYS işleyişine özgü yazılımsal süreçlere dair Müdürlüğümüz tarafından bir prosedür hazırlanmış 
olup kurumlara bilgi amaçlı gönderilmiştir.  
 Müdürlüğümüz tarafından yönetilen merkezi HBYS kapsamında veritabanı (VTYS), merkezi 
PACS dataları müdürlüğümüz veri merkezinde konumlandırılmıştır. Sistem alt yapısına dair 
süreçlerin tanımlandığı, sunucu, sistem odası, log yönetimi, envanter listesi gibi prosedürler 
Müdürlüğümüz tarafından hazırlanmış ancak Bilgi Güvenliği Politikaları gereğince web sayfamızda 
yayınlanmamıştır. Bilgi amaçlı sağlık tesislerimize ilgili prosedürler, sistem odasının yapısı 
(envanter marka model ip bilgileri hariç) gönderilmiştir. 
 
DBY02 Bilgi yönetimine ilişkin süreçlerin güvenli bir şekilde yürütülmesi ve koordinasyonu 
sağlanmalıdır. 

DBY02.01 
  Bilgi yönetimine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi ve koordinasyonuna yönelik sorumlular 
belirlenmeli ve sorumluluklar tanımlanmalıdır. 
 
  Her kurum tarafından kendisinin belirlemesi gereken bir süreçtir. 
 
DBY02.02 
Bilgi Yönetim Sistemine ilişkin rol grupları ve yetkileri belirlenmelidir. 
Rehberlik: 
Rol grupları: hekimler, hemşireler, sekreterler, satın alma çalışanları, yöneticiler gibi grupları ifade eder. 
 
  HBYS işleyişine özgü yazılımsal süreçlerin yönetilmesine dair hazırlanan prosedürde 
ayrıntılı olarak belirtilmiştir. HBYS yetki bazlı erişim işlemleri kurumlar tarafından yapılmaktadır. 
 
DBY02.03 
Her kullanıcının Bilgi Yönetim Sistemi uygulamalarında hangi bilgilere erişebileceği tanımlanmalıdır. 
 
  HBYS yetki bazlı erişim işlemleri kurumlar tarafından yapılmaktadır. 
 
DBY02.04 
Çalışanlar yetki düzeyleri ile ilgili olarak bilgilendirilmelidir. 
o Bilgilendirme ve yetki düzeyi kayıt altına alınmalıdır. 
o Aynı görevi icra eden çalışanlar aynı yetki gruplarına sahip olmalıdır. 
o İşe yeni başlayan ve işten ayrılan personele erişim yetkilerinin verilmesi ve iptal edilmesine yönelik 
yetki verme ve iptal etme prosedürü oluşturulmalıdır. 
 
  HBYS üzerinden yapılan işlemlere dair log kayıtları tedarikçi tarafından tutulmaktadır.  Her 
kurum Bilgi Güvenliği Politikaları gereğince işe başlama ve işten ayrılma süreçlerine dair prosedür 
geliştirmesi gerekmektedir. Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan örnek doküman web sayfamızda 
yayınlanmıştır. 
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DBY03 Bilgi Yönetim Sistemine ilişkin riskler yönetilmelidir. 
DBY03.01 
Bilgi Yönetim Sistemine yönelik olarak, yazılım ve donanımla ilgili sorunlar, bilgi güvenliği, bilgi 
mahremiyeti, kullanıcı hataları gibi konularda risk analizi yapılmalıdır. 
 Bakanlığımız Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesi gereğince Müdürlüğümüz Veri 
Merkezinde fiziksel, çevresel, yazılımsal, donanımsal, kullanıcı vb. gibi hususlara dair risk tanımı, 
planı ve analizi yapılmaktadır. İlgili analiz dökümante edilmiştir. Örnek risk planı yazımız ekinde 
gönderilmiştir. Kurumlarda veritabanı sunucuları olmadığından dolayı veritabanı seviyesinde 
oluşan risk planlarının transferi İl Sağlık Müdürlüğüne yapılmıştır. Ancak veritabanı (hbys) 
haricinde olan sunucu, pacs, storage, router vb. gibi donanımsal ya da yazılımsal yapılar, ayrıca 
insan faktörü çevresel fiziksel faktörler vb dikkate alındığında kurumlarında kendi risk planlarını 
oluşturması gerekmektedir. 
 
DBY03.02 
Tespit edilen riskler doğrultusunda iyileştirme çalışmaları başlatılmalıdır. 

 Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan risk planına istinaden iyileştirme çalışmaları 
yapılmaktadır. Her kurum kendi risk planını oluşturup iyileştirme çalışmalarını yapması 
gerekmektedir. 

DBY04 Bilgi Yönetim Sistemine ilişkin hata bildirimine yönelik düzenleme yapılmalıdır. 

 

Rehberlik: 
Hata Bildirimi; Süreçlerde karşılaşılan sorunlara ilişkin yapılacak bildirimleri ifade eder. 
DBY04.01 
Süreçlerde karşılaşılan sorunlar kayıt altına alınmalıdır. 
Kayıtlarda asgari aşağıdaki bilgiler yer almalıdır: 
o Sorunun oluştuğu tarih ve saat 
o Bildirimin yapıldığı tarih ve saat 
  
  Sistemin genelini etkileyen durumlarda yapılacak iş ve işlemler ile kurumları ilgilendiren 
yazılımsal süreçlerde dahil olmak üzere yapılması gereken iş akışı bilgileri kurumlara resmi yazı 
ile gönderilmiştir. Kurumlar ilgili yazı doğrultusunda işlem gerçekleştirerek göstergede istenilen 
durumları kayıt altına alabilmektedir. 
 
DBY04.02 
Sorunlar ile ilgili gerekli iyileştirme çalışmaları başlatılmalı ve kayıt altına alınmalıdır. 
 Kayıt altına alınmakta ve kurumlar ve müdürlüğümüz tarafından takip edilmektedir. (Arıza 
takip modülü, CRM gibi) 
 
DBY04.03 
Bilgi Yönetim Sisteminde meydana gelebilecek olası sorunlar ve çözüm süreçlerine ilişkin düzenleme 
yapılmalıdır. 
o Olası sorunlarda çalışanların kiminle nasıl irtibat kuracağı belirlenmelidir. 

Kurumlara HBYS yazılımsal süreçlerde yapılması gereken iş ve işlemlere dair resmi yazıda 
belirtilmiştir. Kurumlar olası sorunlarda öncelikle bünyesinde görevli bilgi işlem personelleri 
iletişime geçilmesi, bilgi işlem personeli olmayan kurumlar ise Veri Merkezi ile iletişime geçmeleri 
gerekmektedir. 

 
o Sorun giderilinceye kadar işlerin aksamamasına yönelik yapılması gerekenler bölüm bazında 
belirlenmelidir. 

Kurumlar tarafından oluşturulması gerekmektedir. 
 
DBY05 ÇEKİRDEK BYS üzerinde bilgi güvenliğini ve mahremiyetini sağlamaya yönelik gerekli 
tedbirler alınmalıdır. 
DBY05.01 
Bilgi güvenliği konusunda çalışanlara farkındalık eğitimi verilmelidir. 
 Kurumlar tarafından verilmesi gerekmektedir. Müdürlüğümüz politikaları web 
sayfamızdan yayınlanmıştır. 
DBY05.02 
Şifre kullanımına yönelik kurallar tanımlanmalıdır. 
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 Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzunda belirtilen hususlara göre kurumlar tarafından 
oluşturulması gerekmektedir. Müdürlüğümüz politikaları web sayfamızdan yayınlanmıştır. 
DBY05.03 
Bilgi Yönetim Sistemi kullanıcılarına yönelik gizlilik sözleşmesi bulunmalıdır. 
 Kurumlar tarafından takip edilmesi gerekmektedir. (Yetki verilen her kullanıcıya 
doldurulması gerekmektedir) 
 
DBY06 HBYS kullanıcı dostu olmalıdır. 
DBY06.01 
HBYS, veri girişi doğrulama ve kontrollerini yapmalıdır. 
Tarih kontrolü yapmalıdır. 
Kısayollar sistematik olmalıdır. 
 Parametrelerde tarih kontrolleri ve kısayollar ile işlemler yapılmaktadır. 
 
 
DBY07 Bilgi Yönetim Sistemi etkin kullanılabilmelidir. 
DBY07.01 
Bilgi Yönetim Sisteminin etkin kullanılabilmesine ilişkin çalışanlara eğitim verilmelidir. 
 Tedarikçi ile kurumlar iletişime geçerek eğitim taleplerinde bulunmaktadırlar. Veri 
Merkezi tarafından da talep gelmesi halinde yerinde yada merkezi eğitimler ayrıca yapılmaktadır. 
DBY07.02 
Bilgi Yönetim Sistemi uygulamalarına ilişkin güncellemeler hakkında çalışanlar bilgilendirilmelidir. 
 Güncelleme işlemlerine dair kurumlara bilgilendirmeler yapılmakta olup, yazılımsal 
iyileştirme işlemleri sonucunda oluşturulan sürüm notlarının hazırlanma aşaması hbys tedarikçi 
tarafında devam etmektedir. 
 
DBY08 Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS)'nde yer alan modüller birbirine entegre olmalıdır. 

 
DBY08.01 
HBYS'de, farklı hizmet süreçlerine yönelik gerekli modüller oluşturulmalıdır. 
HBYS'de asgari aşağıda belirtilen modüller bulunmalı ve aktif olarak kullanılmalıdır: 
o Hasta Kayıt o Hasta Yatışı o Poliklinik o Klinik o Eczane o Depo o Satın alma o Ayniyat o Laboratuvar 
o Vezne o Faturalandırma o Radyoloji o Personel modülü 
DBY08.02 
Malzeme ve cihaz istemlerinin yapılmasından, bölümlerde kullanılmasına kadar geçen tüm süreçlere 
ilişkin işlemler HBYS üzerinden gerçekleştirilmelidir. 
DBY08.03 
HBYS üzerinde, modüllerin kullanımına ilişkin yardım bilgileri bulunmalıdır. 
DBY08.04 
Personel modülünde, çalışanlara ilişkin güncel bilgi ve belgeler bulunmalıdır: 
Çalışanlara ilişkin asgari aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler bulunmalıdır: 
o Çalışana ait fotoğraf 
o Çalıştığı bölüm 
o Kan grubu 
o İletişim bilgileri 
o İzin ve rapor bilgileri 
o Eğitim durumu 
o Sertifikaları 
o Hizmet içi eğitimleri 
o Yabancı dil bilgisi 
 
 HBYS üzerinden ayrıntılı olarak ilgili kriterlere erişim sağlanabilmektedir. 
 
 
DBY09 HBYS üzerinde yapılan işlemler izlenebilir olmalıdır. 

 
DBY09.01 
Düzeltme ve iptal kayıtları tutulmalıdır. 
DBY09.02 
Toplanan tüm tıbbi bilgilerin geçmişe yönelik takibi yapılabilmelidir. 
o Salt okunur özellikte ayrı bir veri tabanı ya da tablo mevcut olmalıdır. 
o  Veri tabanı ya da tablolarda sisteme giriş yapan kullanıcılar, gerçekleştirdikleri işlemler, sistem 
ayarlarında gerçekleştirilen değişiklikler, sistem mesajları ve hatalar  log izleme yazılımı tarafından kayıt 
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altına alınmalıdır. 
o Bu veri tabanı ya da tablolara sadece bilgi sisteminde yönetici olarak yetkilendirilmiş kişiler 
ulaşabilmelidir. 
 
 HBYS üzerinden yapılan işlemlere dair log kayıtları tutulmakta ve bu log kayıtlarına erişim 
yönetici seviyesinde olmaktadır. 
 
DBY10 ÇEKİRDEK HBYS üzerindeki verilerin yedeklenmesine yönelik düzenleme bulunmalıdır. 

 
DBY10.01 
Yedekleme, günde 3 defa yapılmalı, yedekleme işlemi için sistemin yoğun olmadığı zamanlar seçilmelidir. 
 Veritabanı yedekleri günde 3 defa olmak üzere sistemin yoğun olmadığı zaman dilimlerinde 
alınmaktadır. Örnek yedekleme kontrol listesi onay formu ekte gönderilmiştir. 
DBY10.02 
Yedekleme dosyaları HBYS’nin çalıştığı sunucu haricindeki bir ortama alınmalıdır. 
o Yedekleme; harici bellek, taşınabilir kayıt ortamları veya ağ üzerinde çalışan yedek sunucu gibi bir 
ortamda olmalıdır. 
 Yedekleme işlemleri hem sunucu hemde storage seviyelerinde yapılmaktadır. Ayrıca 
yedekler taşınabilir disklerde de muhafaza edilmektedir. 
DBY10.03 
Alınan yedekleme ortamı, fiziksel olarak HBYS’nin üzerinde çalıştığı alanlardan farklı bir alanda, 
mümkünse farklı binada saklanmalıdır. 
 Alınan yedekler farklı bir lokasyona alınmakta ve ofline olarak saklanmaktadır. 
DBY10.04 
Veriler offline ortamlarda süresiz olarak hastane yönetimi tarafından saklanmalıdır. 
 Yedekler ofline ortamda saklanmaktadır. 
DBY10.05 
Yedeklemeler aracılığı ile yılda bir kez veri kurtarma testi uygulanmalıdır. 
o Yedeklemeden geri dönüşüm sağlanıp sağlanmadığı ve veri kaybının olup olmadığı kontrol edilmelidir. 
o Test kayıt altına alınmalıdır. 
o Gerektiğinde iyileştirme çalışmaları başlatılmalıdır. 
 Veri kurtarma tesleri için donanımsal çalışmalar devam etmektedir. Çalışmalar bittiğinde 
kurumlar ile test dökümanları paylaşılacaktır. 
 
DBY11 Bigi Yönetim Sisteminde kullanılan tüm bilgisayarlara yönelik düzenleme yapılmalıdır. 

DBY11.01 
Tüm bilgisayarlar etki alanına dahil edilmelidir. 
  Müdürlüğümüz tarafından tüm kurumları etki alanına dahil etmeyi planlayan merkezi 
domain çalışmaları devam etmektedir. Merkezi domain yapısına tamamen entegre olan kurumlar 
olduğu gibi çalışması devam eden, hiç başlamayan kurumlarda bulunmaktadır. Kurumlara tahsis 
edilen read only domain sunucuları üzerinden kurum envanterine dahil olup ne kadar 
bilgisayarların etki alanına alındığı bilgisi kurumlar tarafından gösterilebilmektedir. Bazı 
kurumlarımızda ise (merkezi yapıya henüz geçmeyen) lokal bazlı domain bulunmaktadır. Bu 
göstergede yer alan kritere kurumların cevap vermesi uygun olacaktır. 
 
DBY11.02 
Bilgisayarlarda kullanılan tüm programlar lisanslı olmalıdır. 
 Kurumların envanter listesi ile cevap vermesi gereken bir kriterdir. 
DBY11.03 
Bilgisayar donanım ve yazılımlarının güncel envanteri oluşturulmalıdır. 
Envanterde asgari aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır: 
o Bulunduğu bölüm 
o Marka 
o Model 
o Seri no 
o Demirbaş numarası 
o Donanım ve yazılım adı 
o İşletim sistemi 
o Ek aksamlar 
o Alınma tarihi 
o Varsa garanti süresi 
 Kurumların envanter listesi ile cevap vermesi gereken bir kriterdir. 
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DBY11.04 
Tüm bilgisayarlarda merkezi sunucu tarafından kontrol edilebilen antivirüs yazılımı olmalıdır. 
 Müdürlüğümüz tarafından tüm kurumlarımızı kapsayacak şekilde antivürüs alımları 
yapılmıştır. Bazı kurumlarımızın kullandıkları antivirüs lisans süreleri devam ettiğinden yeni 
antivirüs programına geçiş yapılmamıştır. Bu göstergeye kurumlar tarafından cevap verilmesi 
uygundur. 
DBY11.05 
Kablosuz ağ bağlantıları için farklı vlan oluşturulmalıdır. 
 Kurumlar tarafından cevap verilmesi gereken bir kriterdir. 
 
DBY12 ÇEKİRDEK Bilgi yönetim Sisteminin etkinliği ve sürekliliği için gerekli teknik ve destek alt 
yapıları oluşturulmalıdır. 
DBY12.01 
Yazılım-donanım destek birimi bulunmalıdır. 
o Yazılım-donanım destek birimi 24 saat kesintisiz hizmet sunmalıdır. 
o Yazılım-donanım destek birimi çalışanlarının güncel iletişim bilgileri ilgili birimde bulunmalıdır. 
 Kurumlar tarafından cevap verilmesi gereken bir kriterdir. 
DBY12.02 
Bilgi Yönetim Sisteminin devre dışı kaldığı durumlar ve sistemdeki arızalar kayıt altına alınmalıdır. 
 Kurumlar sistemin devre dışı kaldığı süreleri tutanak ile kayıt altına alması gerekmekte 
olup ilgili kriterlere kurumlar cevap verebilecektir. 
DBY12.03 
Sistemde tespit edilen aksaklıklara yönelik gerekli iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır. 
 Kurumlar tarafından cevap verilebilecektir. Veri Merkezi tarafında sistemi iyileştirme 
amacıyla donanım alımı ihale işlemleri yapılmış (inceleme aşamasında), veritabanı seviyesinde 
incelemeler yaptırılmış, ayrıca Bakanlığımız tarafından güvenlik duvarında iyileştirmeler 
yapılmıştır. Ayrıca veri merkezinin donanım ve network işlemlerini yürütmek amacı ile teknik 
konusunda uzman firma ile destek anlaşması yapılmıştır. HBYS üzerinden ise tedearikçi firma 
sistemlerinde yazılımsal düzenlemeler yapmaktadır.  
 
DBY13 ÇEKİRDEK Sunucu odalarının güvenliği sağlanmalıdır. 

 

DBY13.01 
Sadece sunuculara tahsis edilmiş bağımsız bir oda olmalıdır 
 Veri merkezinde sunucular bağımsız bir odada konumlandırılmıştır. Sağlık tesilerinde Pacs 
sunucuları (seah hariç), domain sunucuları bulunduğundan dolayı bu kritere de sağlık 
tesislerininde cevap vermesi gerekebilmektedir. 
DBY13.02 
Yetkisiz personelin girişi engellenmelidir. 
 Veri merkezinde sunucu odaları, elektrik, kamera vb odalara giriş işlemleri yetki dahilinde 
yapılmakta olup, erişimler kontrol mekanizmaları ile kontrol edilmekte ve loglanmaktadır.  
DBY13.03 
Suya karşı iyi bir yalıtıma sahip olmalıdır. 
 Sistem odası suya karşı yalıtıma sahiptir. 
DBY13.04 
Hastanedeki diğer kesintisiz güç kaynaklarından bağımsız bir kesintisiz güç kaynağı bulunmalıdır. 
 Veri merkezinde güç kaynağı ve jenaratör bağımsız bölümde yer almaktadır. Sağlık 
tesislerinde sistem odası için sağlık tesislerininde cevap vermesi gerekmektedir. 
DBY13.05 
İdeal sıcaklık ve nem oranları belirlenmeli ve kontrolü sağlanmalıdır. 
o İdeal sıcaklık; 18-22  °C, 
o Nem oranı;  %30- %60 aralığında olmalıdır. 
 Isı ve nem kontrolleri yapılmakta olup, ortam izleme cihazı ile ayrıca elektrik, su gibi 
kontroller ayrıca veri merkezinde yapılmaktadır. Ancak bu kritere sağlık tesislerinin de cevap 
vermesi uygun olacaktır. 
DBY13.06 
Yedekli olarak çalışan klima bulunmalıdır. 
 Veri merkezinde sunucu odalarında yedekli hassas kontrollü klimalar, elektrik, güç 
kaynakları odasında ise yedekli klimalar da bulunmaktadır. Bu kritere sağlık tesislerinin de cevap 
vermesi uygun olacaktır. 
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DBY14 ÇEKİRDEK Sunucunun güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirler alınmalıdır. 

 

DBY14.01 
Kurumda bulunan bütün sunucuların kayıtları tutulmalıdır. 
Bu kayıtlarda asgari aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır: 
o Sunucunun yeri 
o Sorumlu kişisi 
o Donanım 
o İşletim sistemi üzerinde çalışan uygulama bilgileri 
 Veri merkezinde sunuculara dair kimlik kayıtları tutulmaktadır.  Sağlık tesislerinde 
konumlu sunucularda da ilgili kayıtların tutulması gerekmektedir. 
DBY14.02 
  Sunucu üzerinde çalışan işletim sistemleri, hizmet sunucu yazılımları ve antivirüs gibi koruma 
amaçlı yazılımlar güncel olmalıdır. 
 Veri merkezinde sunucular üzerinde yer alan tüm sistemler ve yazılımlar güncel olup 
güncelleme yayınlandığında ilgili paydaşlar ile saha bilgilendirilerek güncelleme yapılmaktadır. 
DBY14.03 
Sunucuların yazılım ve donanım bakımları üretici firmanın uygun gördüğü süreler dâhilinde yetkili kişiler 
tarafından yapılmalıdır. 
 Veri merkezinde yer alan tüm cihazlarımız garanti süreleri devam etmekte olup bakımlar 
üreticiler tarafından yapılmaktadır.  
DBY14.04 
Sunucular güvenlik duvarının arkasında bulunmalıdır. 
 Veri merkezinde yer alan tüm sunucularımız güvenlik duvarının arkasında (vlan) yer 
almaktadır. 
 
DBY15 Veri tabanı güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirler alınmalıdır. 

 
DBY15.01 
Veri tabanı sistem logları tutulmalı ve gerektiğinde hastane yönetimi tarafından izlenebilmelidir. 
o Veri tabanı ya da tablolarda sisteme giriş yapan kullanıcılar, gerçekleştirdikleri işlemler, sistem 
ayarlarında gerçekleştirilen değişiklikler, sistem mesajları ve hatalar log izleme yazılımı tarafından kayıt 
altına alınmalıdır. 
 HBYS üzerinde veritabanı logları tutulmakta olup gerçekleştirilen işlemler kayıt altına 
alınmaktadır. 
DBY15.02 
Veri tabanı ile ilgili sorumlu kişilerin iletişim bilgileri bulunmalıdır. 
 Veritabanı erişimleri Veri Merkezi tarafından yapılmaktadır. 
DBY15.03 
Kullanıcıların ara yüze bağlanmak için kullandıkları şifreler şifreli bir şekilde saklanmalıdır. 
 Arayüz üzerinden yapılacak işlemlerde kullanıcı şifreleri ****** olacak şekilde 
saklanmaktadır 
DBY15.04 
Veri tabanı üzerinde loglanması gereken işlemler belirlenmelidir. 
 Veritabanı üzerinde kritik işlemler loglanmakta olup tüm işlemlerin loglanması 
hedaflenmektedir. 
DBY15.05 
Kullanıcılar veri tabanına yapılacak müdahale öncesinde bilgilendirilmelidir. 
 Bilgilendirmeler yapılmaktadır. 
 
 
 
DBY16 ÇEKİRDEK Dış ortamdan iç ortama erişimlerde güvenlik tedbirleri alınmalıdır. 

DBY16.01 
Hastaneye destek hizmeti veren firmanın dış ortamdan iç ortama hangi durumlarda kimlerin erişebileceği 
belirlenmelidir. 
 Dış ortamdan iç ortama erişimlerde Bakanlığımız Bilgi Güvenliği Politikaları gereği 
güvenlik duvarından yapılan yetkilendirme ile yapılmaktadır. Yetkilendirmeler Bakanlığımız 
tarafından yapılmakta olup Gizlilik sözleşmeleri, vpn erişim talep formları doldurulmaktadır. Bu 
yetkilendirmelerin nasıl yapılacağına dair örnek dökümanlar müdürlüğümüz web sayfasında 
yayınlanmıştır. Bu kriter il sağlık müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. 
DBY16.02 
Hastanede firma adına tam zamanlı çalışan elemanlara gizlilik sözleşmesi imzalatılmalıdır. 
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 Kurumlar tarafından takip edilmesi gereken bir süreçtir. 
DBY16.03 
Dış ortamdan iç ortama yapılan erişimler kayıt altına alınmalıdır. 
 Bakanlığımız tarafından yetkilendirmeler yapılmakta ve log kayıtları Bakanlığımız 
bünyesinde tutulmaktadır. ( İl olarak Bakanlığımız güvenlik duvarına geçiş yapmış bulunmaktayız.) 
 
Ek:  
Örnek Risk Planı 
Yedekleme Kontrol Listesi 
Sunucu Sistem Güvenliği Prosedürü 


