
 

BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ 
POLĠTĠKASI 

 



   KırĢehir Kamu Hastaneleri 
Genel Sekreterliği olarak   
TS ISO/IEC 27001 Bilgi 

Güvenliği Belgesi almak için  
Türkiye’ de ilk baĢvuru 

yapan il olduk. 



 

BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ:  

 

  

  Bilgilere izinsiz erişmek, 
kullanılması, ifşa edilmesi ve yok 
edilmesinden korumaktır.  



AMAÇ KAPSAM:  

  Hastane personelimiz ve hizmet 
alan tüm hastalarımıza ait 
bilgilerin toplanması ve bu 
bilgileri güvenli ortamda 
muhafaza edilmesidir. Bu tüm 
hastane birimlerini kapsar. 

 



GĠZLĠ OLAN BĠLGĠLER 

 

Hasta ve hastalığına ait bilgiler 

Personele ait bilgiler 

Birime ait bilgiler 

Kuruma ait bilgiler 



SORUMLULAR:  

Hastane çalışanları 

Hizmet satın aldığımız firma 
çalışan ve yöneticileri 

Bilgi işlem firma elemanları 



BĠLGĠ 
GÜVENLĠĞĠNĠN 
SAĞLANMASI 



BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ KURALLARI 

Gizli bilgiler güvenli ortamda 
saklanmalı 

Önemli bilgiler kaybedilme riskine 
karşı belli aralıklarla yedeklenmeli 

Bilgisayar şifrelerle korunmalı 

Bilgisayarlarda mutlaka antivirüs ve 
Firewall ile korunmalı 



 

Bilgisayarda oluşacak problemlerde 
hastane ilgili personelinin 
müdahalesi beklenmeli 

Kişisel bilgilerin yetkisiz kişilerin 
ulaşımı engellenmeli ve bilgilerin 
doğruluğu için güncellenmelidir. 

Kişisel verilerin saklandığı ana 
server ulaşımı engellemek için 
güvenlik önlemleri alınmakta ve bilgi 
paylaşımı engellenmektedir. 

 
 
 



Her kullanıcının çalıştığı bölüme ait 
yetkilendirme yapılmaktadır. 

Bilgisayar kullanılmadığı zamanlarda 
kapatılmalıdır. 

Bilgisayara internetten yada USB 
bellekten bilgi yüklenilmemeli 

Yasaklı sitelerden uzak durulmalı 

Kurumsal bilgi güvenliği için güvenlik 
açıkları giderilmelidir. 



BĠLGĠSAYAR PROGRAMLARI 

   

   Hastanemizde HBYS nin 
kullanıldığı tüm bilgisayarların, 
donanımı, yazılımı, işletim 
sistemi ve veritabanı ile ilgili 
tüm işlemler Otomasyon firması 
tarafından yürütülmektedir. 



HASTANE HABERLEġME VE 
ĠNTERNETĠ 

   Hastanemizde tüm haberleşme 
ve İnternet erişimi Metro 
Ethernet ile sağlanmakta ve 
yazılım, kurulum ve ayarlaması 
Otomasyon firması tarafından 
yapılmaktadır. 

 



BĠLGĠ ĠġLEM ODASININ 
DURUMU 

  Hastane personeli ve hastaların 
kayıtlarının tutulduğu ana server Bilgi 
İşlem odası bulunmakta.  

  

  Bu oda müstakil kesintisiz güç kaynağı ve 
müstakil klima vardır. Odada suya karşı 
önlemi alınmış ve ortam nem kontrolü 
yapılmaktadır.  

 



Sistem odası fiziki şartları “Resim”de görüldüğü 
gibi standartları sağlamalıdır.  



   BĠLGĠ :  

  Hastanemizde internet erişimi 
sadece Hastane Yöneticisinin 
onay verdiği kullanıcıların 
bilgisayarından sağlanmaktadır. 
Bu bilgisayarlarda e-posta 
kullanımına açıktır.  



 

KULLANICILARIN BĠLGĠ 
GÜVENLĠĞĠNĠ 

SAĞLAMA AÇISINDAN 
ALINMASI GEREKEN 

TEDBĠRLER 



  TEDBĠR 1: 

 

  Her yetkili kendi şifresi ile 
işlem yapmalı. Şifresini 
başkalarına göstermemeli ve 
ulaşılabilir alanda yazılı olarak 
bırakmamalıdır. 



   TEDBĠR 2:    

  Kullanıcı bilgisayarda işi bitince 
şifresini kapatmalıdır. Kişinin 
çalışmadığı zamanlarda şifresi 
kullanılarak yapılan işlemlerden 
hastane sorumlu değildir. 

 



 TEDBĠR 3:  

 Yetkisiz bir kullanıcıdan yardım 
istenmemeli, başkasının kullanıcı 
kimliği, parola veya güvenlik 
kodlarını kullanılmamalıdır. 



 TEDBĠR 4:    

 Çalışma olmadığı saatlerde bölüm 
kapatılmalı. Anahtar çalışanda, 
yedek anahtar teknik servis 
odasında muhafaza edilmelidir. 
Dolap ve oda anahtarı kimseye 
verilmemelidir. 



 TEDBĠR 5:   

 Hastane Yöneticisinin müsaadesi 
ve Otomasyon firmasının izni 
olmadan uzak erişim girişiminde 
bulunmamalıdır. 



   

 TEDBĠR 6: 

  Hastanemizden hizmet alan 
hastalarımızın izni olmadan özel 
bilgileri hiçbir şekilde dışarı 
sızdırılmamalıdır. 



BĠLGĠ TOPLAMA ĠLE ĠLGĠLĠ 
KANUNĠ GEREKÇE 

    

   663 Sayılı KHK Maade 47: 

 

  Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluĢlarda  
görevlerini yerine getirebilmek için 
hizmete iliĢkin bilgileri her türlü 
vasıtayla toplama ve paylaĢma yetkisi 
verilmiĢtir. 



BĠLGĠ PAYLAġIMI ĠLE ĠLGĠLĠ 
KANUNĠ GEREKÇE 

  663 Sayılı KHK Maade 47 devamı: 

   Bakanlık ve bağlı kuruluĢları iĢlediği 
kiĢisel sağlık verilerini ilgili üçüncü 
kiĢiler ve Kamu kurum ve kuruluĢları ile 
ancak bu kiĢi ve kurumların bu verilere 
eriĢebileceği hususunda kanunen yetkili 
olması halinde ve görevlerini 
yapmalarına yetecek derecede 
paylaĢabilir. 

 



 

 

ÖZEL HAYATIN GĠZLĠLĠĞĠ 
ĠLE ĠLGĠLĠ KANUN VE 

YÖNETMELĠKLER  



Anayasanın 20. maddesi ek fıkra : 
7/5/2010-5982/ 2 madde kiĢi kendisi 
ile ilgili kiĢisel verilerin saklanmasını 
isteyebilir. Aksi durumda zarar temini 
isteyebilir. 

 Ġnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 
Madde 12 ve Avrupa Ġnsan Hakları 
SözleĢmesi Madde 8/1 de özel hayatın 
gizliliği ve kiĢisel verilerin korunması 
gerektiği belirtilmiĢtir. 



Türk Ceza Kanunu Madde 135: 
Hukuka aykırı olarak kiĢisel verileri 
kaydeden kimseye bir yıldan üç yıla 
kadar hapis cezası vardır. 

 

Madde 136 : KiĢisel verileri, hukuka 
aykırı olarak bir baĢkasına veren, 
yayan veya ele geçiren kiĢi, bir yıldan 
dört yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır.  

 

 



  KiĢisel Verilerin Korunması Hakkında 
Kanun Tasarısı Madde7: 

  

   Kişilere ait özel veriler mağduriyete 
sebep olacağından başkasına verilemez. 

 

   Kanunla yasaklı olmayan veriler ise ancak 
kişinin rızası dahilinde verilebilir. 



VERĠ ĠġLEME NELERDĠR 

Toplama 

 Kaydetme  

Organize etme  

Saklama 

Uyarlama veya değiştirme  

Geri alma  

Danışma 

 Kullanma  

 



VERĠ ĠġLEME 

İleti ile açığa çıkarma  

Yayma veya başka şekilde mevcut 
hâle getirme 

Sıraya koyma veya birleştirme, 

Bloke etme, silme veya yok etme  

 



KĠġĠSEL VERĠ ĠġLEME 

 Kanunla öngörülen hâllerde ve kişinin 
rızası dahilinde işlenebilir. 

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun 
olarak 

 Belirli ve meşru amaçlarla 

Doğrulama ve güncelleme için 

Toplama amacına bağlı, yeterli ve 
orantılı,  

Amacına uygun olarak belirli bir süre 
muhafaza edilmesi  

 



KĠġĠSEL SAĞLIK 
VERĠLERĠNĠ KĠMLER ĠġLER 

Sağlık kurumları, 

Sigorta şirketleri, 

Sosyal güvenlik kurumları, 

İşyeri sağlık birimi oluşturmakla 
yükümlü işverenler,  

Sağlıkla ilgili okul ve üniversiteler  

 



Görevini yapan sağlık personeli 
(1219 m.72) 

Sağlık Bakanlığına ait yataklı tedavi 
kurumları (m.27,32,53,66,67,71) 

Özel hastaneler (2219 /Tüzük 
m.29) 

Diğer sağlık hizmeti veren kurumlar 
(mevzuatınca) 

 



NELER KİŞİSEL VERİDİR 

 Ġsmi 
 YaĢı 
 Cinsiyeti 
Doğum yeri 
TC Kimlik numarası 
 Cinsel hayata iliĢkin bilgiler 
Telefon Numarası 
Medeni Durumu 
 



NELER KİŞİSEL VERİDİR 

 ĠĢi, Geliri, Borçları 
Adresi 
Siyasi DüĢüncesi 
 Irk Bilgisi 
Dini Ġnancı 
Sağlık Verileri 
Adli Durumu 
Dernek, Vakıf, Sendika Üyeliği 
 
 



   

Herhangi bir olumsuzluk 
durumunda hastanemiz bilgi 
iĢlem servisi ile irtibata 

geçebilirsiniz. 



 

TEġEKKÜR EDERĠM 


