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1. AMA<; 

Bu politika; Yalova ii Sagltk Mi..idtirlilgi..inde kullarnlan bilgi varliklannin gizliligi , bilttinlilgil ve 

sadece yetki verilen ki~ilerce eri~ilebilirligini saglayarak, kurum bi.inyesinde 9ali~anlann ve diger 

ilgili taraflann uymas1 gereken bilgi gi.ivenligi ~artlanmn 9er9evesini 9izmek amac1yla 

hazirlarum~tlr. 

2. KAPSAM 

Bu politika; Yalova ii Saghk Mtidtirlilgil hizmet sunumu silrecinde yer alan tilm bilgi sistemlerini, 

bili~im kaynaklanm, fiziksel bilgi varhklanm, bili~im aglan ve altyap1s1m, uygulama yaz1hmlanm, 

veri tabam sistemlerini, tilm bilgi i~lenen platform ve silre9leri ve bu silre9lerde gorev yapan 

personel ve tedarik9iler de dahil tilm payda~lar1 kapsar. 

3. DAYANAK 

• 21/06/2019 tarihli ve 30808 say1h Resmi Gazetede yay1mlanan Ki~isel Saghk Verileri 

Hakkmda Yonetmelik (Yonetmelik) 

• 02/05/2018 tarihli ve 98813799.719.54 say11I Bakanlik Makam onay1 ile yilrilrlilge giren Saghk 

Bakanhg1 Bilgi Gl.ivenligi Politikalan Yonerges i (Yonerge) 

• Saglik Bakanlig1 Bil gi Gi.ivenligi Politikalan Kdavuzu (S i.irliln 2.1) (Kdav uz) 

• Saghk Bakanhg1 Kururnsal SOME Kurulum ve Yonetim Rehberi (Rehber) 

• Cumhurba~kanhg1 tarafmdan yay1mlanan 2019/12 say1h "Bilgi ve ileti~im Gilvenligi 

Tedbirleri" hakkmda genelge. 

4. T ANIMLAR ve KISAL TMALAR 

• Bilgi Giivenligi: Bi lgi ve bilgi i~leme tesislerinin emniyetli ve gilvenilir olarak 

kullamlabilmesi , bilttinltigilniln ve gizliliginin muhafazas1 ve yetkisiz ~ah1 s l ann bilgiye ula~malan 

halinde tespit ed ilmelerine yo nelik tedbirlerin tilmildilr. 

Hazirlayan 

~ 
ullah Ci.ineyt BESLER 

Ba~kan 
Bilgi Sistem leri Koordinatbri.i 
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• Bilgi Gtivenligi ihlal Olay1: Bilginin gizlilik, bi.ittinli.ik ve kullarnlabilirlik ac;:1smdan zarar 

gbrmesi, bilginin son kullarnc1ya ula$ana kadar bozulmas1 , deg;i$iklige ugramas1 ve ba$kalan 

tarafmdan ele gec;:irilmesi, yetkisiz eri$im gibi gi.ivenlik ihlali durumland1r. 

• Bilgi Gtivenligi Yonetim Sistemi (BGYS) : Bilginin gizliligini, bi.ittinltigi.ini.i ve 

eri$ilebilirligini saglamak i.izere sistemli, kurallan koyulmu$, planh, ybneti lebilir, si.irdi.iri.ilebilir, 

yaz1h hale getirilmi$, kurumun ybnetimince kabul gbrmi.i$ ve uluslararas1 gi.ivenlik standartlannm 

temel almd1g1 faaliyetler bi.iti.ini.idi.ir. 

• iSM: tl Saghk Mi.idi.irli.igi.i 

• SOME: Siber Olaylara Mi.idahale Ekibi 

• Ust Yonetim: Kumm adma karar verme ve harcama yetki sine sahip yb netici I ybneticilerdir. 

5. BiLGi GUVENLiGi ORGANiZASYONU 

5.1 iSM genelinde (Mtidtirli.ige bagh olan tum saghk te$killerini de kapsayacak $ekilde) bilgi 

gtivenligi ve siber olaylara mtidahale ile ilgili konularda en list dtizeyde karar orgam olarak gbrev 

yapmak, bilgi gtivenligi yetkilisi ve kurumsal SOME tarafmdan gerc;:ekle$tirilecek faaliyetlere 

destek vermek, Bakanhk tarafmdan yay1mlanan eylem planlan dogrultusunda bilgi gi.ivenligi ile 

ilgili faaliyetleri takip etmek ve gerekli c;:ah$malar1 yapmak maksad1yla iSM Bilgi Gtivenligi Alt 

Komisyonu olu$turulmu$tur. 

5.2 Bilgi Gi.ivenligi Alt Komisyonu c;:ah$malarm1 koordine etmek ve komisyon toplantilanna 

ba$kanhk yapmak tizere iSM' de gbrev yapan bir ybnetici Bilgi Sistemleri KoordinatOrti olarak 

atanm1$ttr. 

5.3 Ybnerge ve Kilavuzda belirtilen gbrev leri yerine getirmek ve iSM blinyesinde yer alan ttim 

kurum ve kurulu$lar adma Saghk Bilgi Sistemleri Gene! Mi.idi.irltigi.i ile koordineli olarak gerekli 

c;:ah$malar1 ytiri.itmek tizere Bilgi Gtivenligi Yetkilisi ve Kurumsal SOME Ekip Lideri 
go rev lendirilmi$tir. 

5.4 ilimiz genelinde meydana gelebilecek siber olaylara mi.idahale etmek ve gbrev alarn ile ilgili 

hususlarda Bakanhk Sektbrel SOME ile birlikte c;:ah$mak i.izere, Rehberde belirtilen esaslar 

c;:erc;:evesinde bir adet Kurumsal SOME olu$turulmu$tur. 

5.5 Bilgi gi.ivenliginin insan kaynaklan, fiziksel ve c;:evresel gi.ivenlik, hukuk i$leri ve bilgi 

sistemleri ile ilgili alanlannda gerekli destegi vermek tizere ilgili birimleri terns· en B ilgi Gi.ivenligi 

Hazirlayan 

~ 
<I:~""'dullah Clineyt BESLER 

Ba~kan 
Bilgi Sistem leri KoordinatOrli 
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Alt Komisyonunda komisyon ilyesi olarak gorev yapmak ilzere personel gorevlendirmesi 

yaptlm1 ~tir. 

5.6 Yukanda belirtilen esaslar dogrultusunda il Saghk Mildilrti oluru ile gorevlendirilmi~ personel 

bilgileri ektedir. 

5. 7 iSM'ye bagh diger saghk tesislerinde bilgi gtivenligi ile ilgili faaliyetler a~ag1da belirtilen usu! 

ve esaslar dogrultusunda ytirtittiltir. 

5.7.1. iSM'ye bagh 2 ve 3'ncti basamak saghk hizmeti sunumu yapan sagltk te~killerinde bilgi 

gilvenligi ile ilgili faaliyetleri ytirtitmek ve iSM Bilgi Sistemleri KoordinatOtii , iSM Bilgi Gilvenligi 

Yetkilisi ve Kurumsal SOME Lideri ile her ttirlil koordinasyonu yapmak ilzere bir personel Bilgi 

Giivenligi Yetkilisi olarak gorevlendirilir. Bilgi Gtivenligi Yetkilisi gorevlendirilmesi yaptltrken 

mtimktin olmas1 halinde ilgili kurumda gtinltik bilgi sistem i~letme ve yonetim faaliyetlerini 

yapmakla sorumlu personel d1~mda, Ktlavuz'un A.2.4.3 maddesinde belirti len niteliklerde bir 

ki~inin se9ilmesi tercih edilir. 

5. 7.2. 2 ve 3 ' tincti basamak saghk te~killerince , gerekiyorsa iSM Bilgi Gtivenligi Alt Komisyonu 

ile benzer gorevleri ytirtitmek tizere Hastane Bilgi Gtivenligi Ekibi kurulur. (Kurulmas1 halinde) Bu 

ekiplerde gorev yapan personelin kimlik bilgileri, Hastane Hizmet Kalite Standartlan geregi 

haz1rlanmas1 gereken Hastane Bilgi Yonetim Siirecy dokiimanlarmda belirtilir. Bu personelin 

bilgilerinin, aynca ii Saghk Mtidtirltigtine gonderilmesine gerek bulunmamaktad1r. 

5.7.3. iSM'ye bagh 1 ' inci basamak saghk hizmeti sunumu yapan saghk te~killerinde aynca bir 

bilgi gtivenligi yetkilisi gorevlendirmesi yapdmaz. Varsa ilgi li kurumda glin!Uk bilgi sistem i~letme 

ve yonetim faaliyetlerini yapmakla sorumlu olan ki~i bilgi gtiven li gi ile ilgili faaliyetleri de ytirtittir. 

Konuyla ilgili hi9bir personeli olmayan kurum ve kurulu~lann bilgi gtivenligi ile ilgili faaliyetleri 
iSM Bilgi Guvenligi Y etkilisi tarafmdan yerine getirilir. 

5.8 iSM Kurumsal SOME' si, iSM' nin kendisi de dahil iSM ' ye bagh ttim saghk te~kill erinde 

meydana gelen siber gtivenlik olaylanna mtidahale etme ile yetkilidir. Diger saghk te~killerinde bu 

ad altmda bir ekip ya da ki~i gorevlendirilmesi yapdmasrna gerek bu lunmamaktad1r. 

Haz1rlayan 

..-..J,,J.d<~u ah CUneyt BESLER 
Ba~kan 

Bilgi Sistem leri K oordinatori.i 
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Bilgi Giivenligi Yonetim Sistemi Komisyonu 
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Abdullah Ctineyt 

Mah sun 

Mel tern 

Mustafa 

Mehmet Akif 

Cemal 

Celalettin 

Samet 

Hilly a 

Rahime 

Sirin 

Himmet 

Hazirlayan 

Mahsun b ER 

SOYADI 
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KANDEMiR 
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Saghk Hizmetleri Ba~kam 
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Bilgi i~lem 

il Ambulans Ba~hekimi 

KHHB Mali Hizmetler 

Sube Mtidtiril 

Uzman (Satin Alma) 

Avukat 

Kalite 

izleme Degerlendirme 

Atama ve Personel 

Planlama 

Sivil Savunma Uzmarn 

ah CUneyt BESLER 
Ba~kan 

Bilgi Sistem leri KoordinatOrU 
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GORE Vi 

Bilgi Sistemleri 

KoordinatOrti 

Bilgi Gtivenligi Y etkilisi 

Kurumsal SOME Ekip 

Lideri 

Dye 

Dye 

Dye 

Dye 

Dye 

Dye 

Dye 

Dye 

Dye 

la an 

Omer KA~IKCI 
MUdUrU 
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6. POLiTiKA METNi 

6.1 Yalova ISM bilgi gtivenligi modeli , Sagl1k Bakanli g1 Bilgi Gl.i venligi Politikalan Yonerges i ve 

Bilgi Gtivenligi Politikalan Ktlavuzuna dayamr ve kurumsal bilgi varltklannm gizlilik, btittinltik ve 

eri$ilebilirligini saglamak i9in operasyonel ve yonetsel 9er9eveyi sunar. 

6.2 ii Saghk Mtidtirti, tist yonetim adma, kurumsal faaliyetlerin icrasmda i$ stire9lerinin bilgi 

gtivenligi kurallanna uygun olarak yi.irtittilmesi i9in gerekli olan kaynak ihtiya9lanm temin etmek 

ve bilgi gtivenliginin etkin bir $ekilde uygulanmas1m saglamak hususundaki iradesini , Bilgi 

Gtivenligi Taahhtitnamesi ile taahhtit ve beyan etmi$tir.Taahhi.itname,https://yalovaism.saglik.gov.tr 

adresinde yer almaktad1r. 

6.3 Ti.im personel, faaliyetlerini dayanak ktsmmda belirtilen mevzuat ve ba$ta bu politika olmak 

i.izere i.ist yonetim tarafmdan belirlenen bilgi gi.ivenligi politikalanna uygun $ekilde yi.irtitmekten 

sorumludur. 

6.4 Ti.im personel , https ://yalovaism. saglik .gov. tr adresinde yay1mlanrn1$ olan BGYS politikalanm 

bilmek ve gerekliliklerini uygulamakla sorumludur. 

6.5 Bilgi gi.ivenligi ihlal olay1 fark edildiginde, https: //bilgiguvenligi. saglik .gov.tr/Home/OlayBildir 

adresinde yer alan ihlal bildirimi internet sayfas1 arac1hg1 ile bildirilmesi ttim personelin 

soruml ul ugundadtr. 

6.6 Fiziksel gtivenlik tedbirleri 9er9evesinde (giri$ 91k1$ kaptlan , ofi s odalan, tirtin teslim alanlan , 

depolarm gtivenligi ve personel tamt1m kartlannm kullamm1 vb.) belirlenmi$ kurallara tum personel 

tarafmdan uyulmas1 zorunludur. 

6. 7 Bili$im altyap1 hizmetlerine eri$mek isteyen ( sunucu eri$imi , veri ta barn eri$imi vb.) d1$ taraflar 

(eri$ime ihtiya9 duyan her ttirlti tedarik9i ya da Saghk Bakanhg1 d1 $mdaki kurumlar) mutlak suretle 

kurum eri$im prosedi.irtine uygun bir $ekilde eri$im saglarnalidir. Uygunsuz eri$im giri$imleri ihlal 

olay1 olarak tammlamr. 

6.8 ii Saghk Mi.idi.irli.igi.ine bilgi gi.ivenligi politikas1 kapsammda hizmet veren ti.im taraflar ile 

gizlilik sozle$rnesi imzalamr. 

Hazirlayan 

® Ila Ctineyt BESLER 
Ba$kan 

Bilgi Sistemleri Koordinatori.i 
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A-POLiTiKA VE PROSEDURLER 
a. E- POST A KULLANIM POLiTiKASI 
b. TEMiZ MASA TEMiZ EKRAN POLiTiKASI 
c. BiLGi GUVENLiGi DiSiPLiN PROSEDURU 
d. BiLGi GUVENLiGi iHLAL OLA YLARI PROSEDURU 
e. PAROLA YONETiMi POLiTiKASI 
f. YEDEKLEME PROSUDURU 

B-ORT AK DOKUMANLAR 
a. KULLANICI OLU$TURMA VE YETKiLENDiRME T ALEP FORMU 
b. A YRICALIKLI ERi$iM HAKKI T ALEP FORMU 
c. iSE BA$LAMA FORMU 
d. iSTEN A YRILMA FORMU 
e. GOREY YERi DEGi$iKLiK FORMU 
f. OLAY BiLDiRiM-MUDAHALE FORMU 
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YALOVA 

IL SA(;UK MODORLUW 

Sa fa 
6/6 

g. TEKNiK $ARTNAMELER i<:;iN BiLGi GUVENLiGi GEREKSiNiMLERi LiSTESi 
h. BiLiSiM CiHAZLARI ENV ANTERi 

C-SOZLESME VET AAHHUTNAMELER 
a. PERSO EL GiZLiLiK SOZLE$MESi 
b. KURUMSAL GiZLiLiK TAAHHOT AMESi 
c. BiLGi GUVENLiGi F ARKINDALIK BiLDiRGESi 
d. GiZLiLiK SOZLE$MELERi UYGULAMA PROSEDURU 

Hazirlayan 

la CUneyt BESLER 
Ba~kan 

Bilgi Sistemleri KoordinatbrU 


