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 Hastanemiz Bilgi Güvenliği konusunda temel amaç; bilginin toplanması, değerlendirilmesi, 

raporlanması ve paylaşılması süreçlerinde güvenliğin sağlanmasına yönelik tedbir almak, bilginin 

gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kapsamında değerlendirilerek içerden veya dışarıdan kasıtlı ya da 

kazayla oluşabilecek tüm tehditlerden korunmasını sağlamak, son kullanıcı, idareci, sistem ve veri 

tabanı yöneticileri ve teknik personelin bilgi sistem ve ağları üzerinde yapacakları çalışmalarda bilgi 

güvenliği farkındalık, duyarlılık ve teknik bilgi düzeylerinin artırılması ile sistemsel güvenlik 

açıklarının ortadan kaldırılmasını sağlayarak, insan kaynaklı zafiyetlerin önlenmesi ve gizliliği, 

bütünlüğü ve erişilebilirliği sağlanmış bilişim alt yapısının kullanılması ve sürdürebilirliğinin temin 

edilmesi sureti ile; veri ve bilgi kayıplarının önlenmesi bu yolla ekonomik zarara uğranılmaması ve 

kurumsal prestij kaybı yaşanmaması ana ilke ve amaçlar olarak öngörülmektedir. 

 

A. YÖNETİM SÜREÇLERİ 

 Hastane Bilgi Yönetimi Sistemini kullanan tüm çalışanlar HBYS sistemini kullanan tüm çalışanlar 

hastanedeki mevcut tüm bilgisayarlardan kendilerine verilmiş ve görevleri ile yetkilendirilmiş 

kullanıcı kodu ve şifresi ile yaptığı tüm işlemlerden sorumludur.(Veri girişi, değiştirmesi, silmesi vb.) 

 

a. Bilgi işlem Kısmı Sorumlulukları  

➢ Bilgi işlem merkezinde görevli personel hastanede çalışan tüm personellere otomasyon ile 

ilgili destek vermek. 

➢ Hastane birimlerinde çalışan tüm personellerin yazılım üzerinde oluşabilecek yenileme, 

düzeltme gibi işlemleri tespit edip firma yöneticisine teslim etmek. 

➢ Gün içerisinde hastalara ait sevklerin, bilgi eksikliği (tanı, işlem) gibi tespit edip mesai 

bitiminde kontrol oluşturup aksaklıkları düzeltmek. 

➢ 24 saat boyunca icap yöntemi ile hastane çalışanlarına uzaktan veya bizzat hastaneye gelerek 

soruna müdahale etmek. 

➢ Yazılım üzerinde her türlü gelişmeye destek vermek, 

➢ Bilgi işlem merkezi personeli tarafından, hastane çalışanları tarafından bildirilen istekleri 

yazılım şirketine iletmek, takip etmek ve sonucunu bilgi işlem merkezi sorumlusuna rapor 

etmek. 

➢ Hastane ile yazılım şirketi arasında koordineyi sağlamak konularında sorumludur. 

  

b. Donanım Kısmı Sorumlulukları 

➢ Hastaneye ait bilgisayar sisteminin verimli ve amaca uygun çalışmasını sağlamak. 

➢ Bilgisayar sistemleri ile ilgili her türlü donanım ve yazılım problemlerinin çözümü, 

yedeklerinin alınmasını ve bilgilerin arşivlenmesi işlemlerini yürütmek. 

➢ Sistemlerin arızalanması durumunda ön inceleme ve bakımını yaparak, gerekli servis 

hizmetlerinin 

➢ verilmesini sağlamak. 

➢ Bilgisayar sistemlerinin periyodik bakımlarında ve onarımlarında sözleşmeli firma 

elemanlarını veçalışmalarını denetlemek, gerekli gördüğü hallerde yazılı-sözlü bilgi vermek. 

➢ Her gün mesai başlangıcında bilgisayar sistemleri ve donanımlarının açılmasını, iş bitiminde 

isekapatılmasını sağlamak. 

➢ Teknik malzemelerin alımında malzemelerin şartnamelere uygunluğunun kontrolünü yapmak. 
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➢ Faaliyetler çerçevesinde, ihtiyaç duyulan yazılım sistemleri konusunda personele destek 

vermek; 

➢ meydana gelen küçük teknik arızaları geciktirmeden gidermek veya giderilmesini sağlamak. 

➢ Bilgisayar donanımlarında meydana gelen aksaklıkların giderilmesi için amirine bilgi vermek. 

 Sistem odasının fiziksel durumlarını her gün kontrol edip kayıt altına almak.(ısı, nem) 

 

B. BİLGİ GÜVENLİĞİ: 

➢ Her kullanıcının yetkileri otomasyon üzerinden birim yöneticisi tarafından onaylanarak 

belirlenir. 

➢ Hastane içinde içeriği hasta mahremiyetini etkileyecek olan bilgiler otomasyon sisteminde 

yetkilendirilip, bilgi işlem personeli dahil kimseye gösterilmez. Yalnızca başhekimliğin onay 

verdiği kullanıcılara görme yetkisi verilir. 

➢ Kullanıcıların sisteme kaydettiği nitelikli hizmetlerin hiçbiri yönetim onayı olmadan, bilgi 

işlem personeli haricinde hiçbir personel tarafından silinemez. 

➢ Personele ait özlük bilgileri ise yalnızca İnsan Kaynakları personeli tarafından görülüp, 

yetkileri yönetim tarafından belirlenir. Yetkili personel dışında kimse personel özlük 

bilgilerine erişemez. 

➢ Gün içerisinde hastane internet ağına bağlı olan tüm bilgisayarların hangi zamanda, hangi 

internet sitesine bağlandığını, ne kadar süreyle o sayfada kaldığı gibi tüm bilgiler hastane 

fiziksel güvenlik duvarında yedeklenip log'ları kayıt altına alınmaktadır. 

 

a. Kişisel Sağlık kayıtların güvenliği: 

 Kullanıcılar, hasta ile ilgili bilgileri girilir, muayene ve reçete girildikten sonra hasta kaydı kapanır. 

Tekrar kullanıcılar bilgileri değiştiremez. Kişisel bilgiler kişinin kendisi veya mahkeme tarafından 

istenildiği takdirde verilir. 

 

b. Yedekleme: 

➢ Yedekleme sunucuda günlük olarak yapılmaktadır. Arşivlemesi harici bellekte 30 günlük, 

diğer PC’lerde aylık olarak yapılmaktadır. 

➢ Veriler yedekleme yapıldıktan sonra offline ortamda saklanmaktadır. 

 

C. HBYS’YE İLİŞKİN YAZIMSAL SÜREÇLER 

➢ Hastane çalışanları yaptıkları işle ilgili düzeltme, güncelleme, değişiklik gibi işlemleri bilgi 

işlem personeline iletir. 

➢ Bilgi işlem personeli kullanıcı ile birlikte sorunu tespit eder ve yazılımsal değişikliğe gerek 

olan durum varsa firma sorumlusu ile birlikte yazılım şirketine ait olan internet ortamındaki 

istek bilgilerini sisteme yazılımsal isteği kaydeder ve raporunu bilgi işlem sorumlusuna teslim 

eder.  

➢ Yazılım şirketi isteği değerlendirip 48 saat içerisinde planlamaya alır. Planlamaya alınan 

istekler hastane bilgi işlem sorumlusu tarafından kritik derecesi belirlenerek uygun süreçlerde 

çözümü sağlanır. 

➢ Normal sürelerde yapılan istekler ise bilgi işlem sorumlusu ve isteği yapan kullanıcı tarafından 

onaylanarak, sistem üzerinden kapatılır. 
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Sorunların Çözümü 

➢ Hastane iç hat telefon numarası ve HBYS üzerinden hasta istek ve değişiklik formu ile bilgi 

işlem servisi çalışanlarıyla irtibat kurulur. 

➢ Bilgi işlem personeli arasında iş bölümü oluşturulmuştur. Poliklinik ve servisler, donanım ve 

teknik arıza, görüntüme ve laboratuar, idari birimler olarak bölümlere ayrıldı ve görev 

paylaşımı yapıldı. 

➢ İlgili bölümlerden oluşan sorunlar hemen çözülmeye çalışılır çözülemediği takdirde diğer bilgi 

işlem personelinden yardım alınır. İşlerin aksamamasına meydan verilmemeye çalışılır. 

➢ İlgili sorun çözüldüğünde çözen bilgi işlem personeli tarafından HBYS kayıt edilir. 

 

Bilgi Sistemleri Yöneticisine Açık Hastane Bilgi Sistemi İşlemleri: 

➢ Aşağıda belirtilen ve otomasyon sistemi üzerinde normal kullanıcı şifreleri ile yapılamayan 

işlemler BİMOB (Bilgi İşlem Merkezi Otomasyon Birimi)’in yetkisindedir. Bu işlemlerin 

yapılabilmesi için gereken şifreler BİMOB Sorumlusu tarafından verilir ve gerektiğinde 

değiştirilir. 

➢ Otomasyon sistemi üzerinde rutin kullanım yolları ile ancak yanlış olarak girilmiş ve aynı 

yollarla değiştirilmesi mümkün olmayan bilgilerin düzeltilmesi. 

➢ Doğru olarak girilmekle beraber kullanıcıların kontrolü dışında yanlış sonuçlar doğuran ve 

aynı yollarla değiştirilmesi mümkün olmayan bilgilerin düzeltilmesi. 

➢ Yetkilendirmeye uygun olmayan hastane bilgi sistemi işlemlerinin hangi operatörler 

tarafından ve ne zaman yapıldığının sistem kayıtlarından açığa çıkarılması. 

 

D. SİSTEM ALT YAPISINA İLİŞKİN SÜREÇLER: 

➢ Ana omurgayı (Merkez Switch) taşıyan cihazın, Kenar switch cihazlarının, Routerların 

Güvenlik cihazlarının, değişen şartlar ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırmasını yapmak, 

➢ Ağ cihaz ve yazılımlarını kurmak, internet ve intranet bağlantılarını yönetmek, 

➢ Kablolu (ADSL, GSHDSL, Metro Ethernet) ve kablosuz iletişim cihazlarının (wireless 

cihazlar, Optik Laser Hat, Wimax..) iletişim cihazlarının yapılandırılmalarını, yönetimini 

gerçekleştirmek, 

➢ Bilgisayar sistemlerinin fiziksel güvenliğinin ötesinde yazılımsal güvenlini de sağlamak. 

➢ Elektronik ortamda sisteme olabilecek saldırıları (virus, worm, rootkit, backdoor, trojan, 

hacker keyloger, spyware v.b.) engellemek, 

➢ Sistem odasındaki cihazların bakım ve onarımlarını yapmak/yaptırmak, 

➢ Tüm bilgisayar sisteminin sağlıklı çalışmasını sağlayan antivirus sunucularını kurmak, 

güncellemek, bakımını yapmak, sistemin virüs saldırıları nedeni ile kesintiye uğramaması için 

tedbirler almak. 


