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A. BİLGİ GÜVENLİĞİ
1.

Bilgi Güvenliği Nedir?

Bilgi, diğer önemli ticari ve kurumsal varlıklar gibi, bir işletme ve kurum için değeri olan ve bu
nedenle uygun olarak korunması gereken bir varlıktır. Bilgi güvenliği ise “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. Şüphesiz kamu
kurumlarında saklanan ve üretilen birçok bilgi yetkisiz kişiler tarafından görülmemesi gereken,
silindiğinde ve yetkisiz kişilerin eline geçtiğinde kurumu sıkıntıya sokacak bilgilerdir.
Bilgi güvenliği, kurumlarda bilişim sistemlerinin kullanılmasıyla daha önemli hale gelmiştir. Bilgi
saklama ortamları olarak çoğunlukla kâğıt kullanıldığı zamanlarda güvenlik önlemleri olarak fiziksel
güvenlik önlemlerine ağırlık verilmiş, ancak gelişen teknolojiler kullanılarak bilgilerin dijital
ortamlarda, veri tabanlarında, CD, disk gibi saklama ortamlarında kullanıcısının 24 saat erişebileceği
şekilde saklanması gündeme geldiğinde fiziksel güvenlik önlemleri yetersiz kalmaya başlamıştır.
Gerek bilişim sistemlerinin bağlantı ihtiyaçları sonucunda Internet erişimleri nedeniyle dünya
üzerindeki birçok saldırganın tehdit oluşturması, gerekse iç kullanıcıların bilinçli veya bilinçsiz olarak
bilgi güvenliğinde açıklıklara neden olması, kurumlarda bilgi güvenliğine olan ihtiyacı gün geçtikçe
daha fazla artırmaktadır. Bilgi güvenliğine duyulan ihtiyaçla birlikte, güvenliğin sağlanması için
bilinçli personel barındırmak ve güvenlik sürecinin işletilmesi için yeterli doküman ve prosedürlerin
oluşturulması da bir zorunluluk olmuştur. Bilgi güvenliği, bu politikada aşağıdakilerin korunması
olarak tanımlanır:

• Gizlilik: Bilginin sadece erişim yetkisi verilmiş kişilerce erişilebilir olduğunu garanti etmek,
• Bütünlük: Bilginin ve işleme yöntemlerinin doğruluğunu ve yetkisiz değiştirilememesini temin
etmek,
• Kullanılabilirlik: Yetkili kullanıcıların, gerek duyulduğunda bilgiye ve ilişkili kaynaklara en
hızlı şekilde erişebileceklerini garanti etmek.
Bilgi güvenliği politikası dokümanı, yukarıdaki korumaları ve gereksinimleri sağlayabilmek için
oluşturulmuş denetimlerin uygulanması sırasında kullanılacak en üst seviyedeki prensiplerin
belirtildiği dokümandır.
2.

Bilgi Güvenliği Amaçları

Bilgi sistemleri henüz yeterli güvenlik seviyesinde tasarlanmamıştır. Teknik olanaklar aracılığıyla
ulaşılabilen güvenlik sınırlıdır ve uygun yönetim ve yöntemlerle desteklenmelidir. Bilgi Güvenliğinin
amacı uygun ve etkili prensip ile politikalar kullanarak bilgi sistemlerinin güvenlik seviyesini
artırmaktır.
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Bilgi Güvenliğinin hedefi her seviyede kullanıcıya Bilgi Sistemleri'ni kullanımları sırasında ne
şekilde hareket etmeleri gerektiği konusunda yol göstermek, kullanıcıların bilinç ve farkındalık
seviyelerini artırmak ve bu şekilde bilgi sistemlerinde oluşabilecek riskleri minimuma indirmek,
kurumun güvenilirliğini ve temsil ettiği makamın imajını korumak, üçüncü taraflarla yapılan
sözleşmelerde belirlenmiş uygunluğu sağlamak, kurumun temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az
kesinti ile devam etmesini sağlamaktır.
3.

Bilgi Güvenliği Kapsamı ve Temel İlkeler
3.1. 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.
3.2. Her kullanıcı Kılavuzda yer alan kişisel veya çalışma alanı ile ilgili hususlara uymakla
yükümlüdür.
3.3. Kullanıcı, bilgi sistemleri ve ağlarının güvenliğinin gerekliliği ve güvenliği artırmak için
neler yapabileceği konularında bilinçli olmalıdır.
3.4. Tüm yöneticiler kendi sorumluluk alanlarındaki bilgi sistemleri ve ağlarının güvenliğinden
sorumludurlar.
3.5. Kullanıcı, güvenlik tehditlerini önlemek, saptamak ve bunlara tepki verebilmek için işbirliği
içinde ve zamanında eyleme geçmekten sorumludur.
3.6. Kullanıcılar, bilgi sistem ve ekipmanlarının kullanımında birbirlerinin haklarına saygı
göstermekle yükümlüdürler.
3.7. Kullanıcı, idarece yapılmış olan risk değerlendirmelerinde kendileriyle ya da çalışma
alanlarıyla ilgili öngörülen tedbirlere uymak zorundadır.
3.8. Kullanıcı, güvenliği, bilgi sistem ve ağlarının önemli bir unsuru olarak değerlendirmelidir.
3.9. Kurumlar hedeflenmek sureti ile içerden ya da dışarıdan yapılacak siber saldırılara karşı
kurumsal sorumluluk ve yetkiler çerçevesinde gerekli tedbirler alınmalıdır.
3.10. Yönetimler, bilgi güvenliği yönetimi ile ilgili kapsamlı bir yaklaşım benimsemelidir.
3.11. Yönetimler, bilgi sistem ve ağlarının güvenliklerini incelemeli ve yeniden
değerlendirmelidir. İnceleme ve yeniden değerlendirme neticesinde, güvenlik ile ilgili politika,
uygulama, önlem ve prosedürlerde gerekli değişiklikleri zamanında yapmakla yükümlüdür.

B. BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
BGYS politikası, T.C. Sağlık Bakanlığı Bingöl Genç Devlet Hastanesi bünyesinde yürütülen bilgi
güvenliği yönetim sistemi çalışmalarının kapsamını, içeriğini, yöntemini, mensuplarını, görev ve
sorumlulukları uyulması gereken kuralları içeren bir dokümandır. Bu politikada tüm bölümleri
ilgilendiren maddeler olduğu gibi sadece bazı bölümleri ilgilendiren maddeler de bulunmaktadır.
1. AMAÇ
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Bingöl BGYS politikası, T.C. Sağlık Bakanlığı, Bingöl Genç Devlet Hastanesi bünyesinde
yürütülen bilgi güvenliği yönetim sistemi çalışmalarının kapsamını, içeriğini, yöntemini,
mensuplarını, görev ve sorumlulukları, uyulması gereken kuralları içeren bir dokümandır. Bu
politikada tüm bölümleri ilgilendiren maddeler olduğu gibi sadece bazı bölümleri ilgilendiren
maddeler de bulunmaktadır.
Bilgi güvenliği yönetim sisteminin amacı tüm bilgi varlıklarımızın gizliliği, bütünlüğü ve
gerektiğinde yetkili kişilerce erişilebilirliğini sağlamaktır, Bilgi diğer kıymetli varlıklarımızın
içinde en çok ihmal edilen fakat kurum açısından en önemli varlıklardan biridir.
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 konuda çeşitli
kontrollerin risk yönetimi metoduyla seçilmesi uygulanması ve sürekli ölçülmesi demek olan bilgi
güvenliği yönetim sistemi çalışmalarımızın genel özeti bu politikada verilmektedir.
2.

KAPSAM

"Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Politikası” dokümanında yer alan kriterler, Bingöl Genç
Devlet Hastanesinde, çalışan tüm personel ile aşağıdaki varlık ve teknoloji kategorilerini
kapsamaktadır.
2.1. Veri dosyaları, sözleşmeler ve benzeri tüm bilgi varlıkları,
2.2. Uygulama ve Sistem Yazılımları,
2.3. Güvenlik cihazları, sunucular (server),
2.4. Bilgisayarlar, iletişim donanımı ve veri depolama ortamları,
2.5. Tüm işlevlerin yerine getirilmesi için gerekli fiziksel varlıklar (aydınlatma,
iklimlendirme, kablolama vs.)
2.6. Kurum tarafından üretilen, kullanılan ve geliştirilen tüm verileri kapsar.
3.

HEDEF

Kurumu içeriden veya dışarıdan gelebilecek tehditlere karşı korumak, üretilen veya kullanılan
bilgilerin gizliliğini güvence altına alarak kurumun imajını korumak,
Kurumun temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlamak,
Üçüncü taraflarla yapılan sözleşmelerde belirlenmiş uygunluğu sağlamak,
Bilgi Güvenliği prosedürlerini yerine getirerek personelin bilgi güvenliği farkındalıklarını
artırmak amacıyla kurum bilişim hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan tüm fiziksel ve
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elektronik bilgi varlıklarının bilgi güvenliğini sağlamayı hedefler.
4.

BILGI GÜVENLİĞİ HEDEFLERİ VE PRENSIPLERİ

Bilgi güvenliği yönetimi kapsamına alınan tüm süreçlerde ve varlıklarda gizlilik, bütünlük ve
erişilebilirlik prensiplerine uyacak önlemler almak amacıyla aşağıda detayları belirtilen risk
yönetimi faaliyetleri yürütülmektedir.
Her bir varlık için risk seviyesinin kabul edilebilir risk seviyesinin altında tutmak
hedeflenmektedir.
4.1.
Kurumu içeriden veya dışarıdan gelebilecek tehditlere karşı korumak, üretilen veya
kullanılan bilgilerin gizliliğini güvence altına alarak kurumun imajını korumak,
4.2.
Kurumun temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini
sağlamak,
4.3.
Üçüncü taraflarla yapılan sözleşmelerde belirlenmiş uygunluğu sağlamak
4.4.
Bilgi Güvenliği prosedürlerini yerine getirerek personelin bilgi güvenliği
farkındalıklarını artırmak amacıyla kurum bilişim hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde
kullanılan tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarının bilgi güvenliğini sağlamayı hedefler.
4.5.
Bilgi güvenliği ilkeleri, kurumdaki bilgi güvenliği ile ilgili genel kuralları koyar, Bu
ilkeler kullanıcılara çeşitli konu ve kavramlarla ilintili beklenen davranışları tanımlar.
4.6.
Kurum bilgi işlem altyapısını kullanan ve bilgi kaynaklarına erişen herkes:
4.7.
Kişisel ve elektronik iletişimde ve üçüncü taraflarla yapılan bilgi alışverişlerinde
kuruma ait bilginin gizliliğini sağlamalı,
4.8.
Kritiklik düzeylerine göre işlediği bilgiyi yedeklemeli,
4.9.
Risk düzeylerine göre belirlenen güvenlik önlemlerini almalı,
4.10. Bilgi güvenliği ihlal olaylarını Bilgi Güvenliği Yetkilisine bildirmeli,
raporlamalı ve bu ihlalleri engelleyecek önlemleri almalıdır,
4.11. Kurum içi bilgi kaynakları (duyuru, doküman vb.) yetkisiz olarak 3.kişiIere
iletilemez.
4.12. Kurum bilişim kaynakları, T.C. yasalarına ve bunlara bağlı yönetmeliklere aykırı
faaliyetler amacı kullanılamaz.
4.13. Kurumun tüm çalışanları; bu politikaya, prosedür ve talimatlarına uymakla
sorumludur.
4.14. İş süreçlerinin gereksinimi olarak her türü bilgi, en az kesintiyle kapsam dâhilindeki
birimler, hizmet verenler ve gereken üçüncü taraflarca erişilebilir olacaktır.
4.15. Bilgilerin bütünlüğü her durumda korunacaktır.
4.16. Hizmet alanlar ve verenler ya da üçüncü taraflara ait olmasına bakılmaksızın, üretilen
ve/veya kullanılan bilgilerin gizliliği her durumda güvence altına alınacaktır.
4.17. Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin tasarımı, uygulaması ve sürdürülmesi aracılığıyla
riskler kabul edilebilir düzeye indirilecektir,
4.18. Bilgi; bilginin elektronik iletişimi, üçüncü taraflarca paylaşımı, araştırma amaçlı
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kullanımı, fiziksel ya da elektronik ortamda depolanması gibi kullanım biçimlerinden
bağımsız olarak korunacaktır.
5.

BİLGİ HASSASİYETİ VE RİSKLER
6.1. Bilgi Varlıklarımız
6.1.1. T.C. Sağlık Bakanlığı Bingöl Genç Devlet Hastanesi Madde 2 de belirtilen
kapsam dahilinde yer alan tüm fiziki alanlarda bulunan birimlerin yapmış oldukları
işlerde üretilen bilgiler bilgi varlıklarımızı oluşturmaktadır.
6.1.2. Masaüstü bilgisayarlar, laptoplar, tabletler, telefonlar, CD, DVD ve USB
Bellek ortamındaki veriler, evraklar, klasör ve evrak dolapları, sunucular gibi elektronik
veya yazılı-baskılı ortamda bulunan veya iletim ortamında (internet,email, telefon vb.)
yer alan tüm veriler kurumumuz için bilgi varlığı olarak tanımlanmıştır.

6.2. Varlık Sınıflandırılması
BİLGİ SINIFLANDIRMA KILAVUZU
Gizli

Saklanma Yeri Dolap

Hazırlayan
kişi
En kritik bilgilerdir, sadece yönetim kadrosunun erişimi
tarafından kontrol edilen
vardır. Bu tür bilgilerin yetkisiz erişilmemesi, ifşa
ve
kapalı
odalarda
edilmemesi veya paylaşılmaması kurum açısından çok
bulunan kilitli
dolaplar
önemlidir.
ve
Gizlilik ön plandadır
kişisel bilgisayarlar

İç Kullanım

Sadece birimlere özel bilgilerdir. Departman çalışanları Departmanın
dışında hiçbir 3. taraf kurumun veya kişinin görmemesi
dolapları,
gereken bilgilerdir.
bilgisayarlar
Gizlilik ön plandadır

Kişisel

Birim çalışanlarının kişisel çalışmaları ile ilgili bilgilerdir.
Kurum işlevleri için yapılan kişisel çalışmalar burada
tutulabilir. PC, Laptop veya Dolaplarda işle ilgili olmayan
diğer kişisel bilgiler tutulamaz. Erişilebilirlik ön plandadır
Bu bilgiler kurum çalışanlarının kullanımı içindir.
Kuruma Açık Erişilebilirlik ve bütünlük ön plandadır. Departmanların
kendi aralarında paylaştıkları bilgiler bu sınıfa girer.
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Bu bilgiler T.C. Sağlık Bakanlığına bağlı tüm teşkilatına,
Dolaplar
tedarikçilere ve halka açık bilgilerdir. Bu bilgilerin
dışlarında
erişilebilirliği önemlidir.

ve

dolap

Kurum içinde her çalışan bu sınıflandırma çerçevesinde kendi kullanımında olan veya kendi
ürettiği bilgileri sınıflandırmalıdır. Bu sınıflandırmaya göre halka açık dokümanlar web sitesinde
yayınlanan ve işlem için üçüncü taraflara verilen kağıt veya elektronik ortamdaki başvuru formu,
duyurular vb. bilgilerdir.
6.

BİLGİ GÜVENLİĞİ DOKÜMANI VE İHLAL BİLDİRİMİ

Kurum bünyesinde tüm çalışanların genel olarak uyması gereken kurallar doküman olarak
hazırlanıp tüm personele dağıtılmıştır. Personel bu dokümanda önerilen uygulamaları takip
etmeli, zayıflık ve tehditlere karşı farkında olmalıdırlar. Personel bu dokümanda tanımlanan bilgi
güvenliği ihlallerini yapmamalı ve bu ihlalleri gözlemlediğinde mutlaka BGYS Komisyonuna
veya https://bingolism.saglik.gov.tr web adresindeki formu doldurarak bildirmelidirler.
7.

BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

Günümüzde kurumlar ve bireylerin sahip olduğu en değerli varlıkları olan bilginin; gizlilik,
bütünlük ve erişilebilirlik nitelikleri bakımından sürekli korunması gerekmektedir. Koruma bir
takım fiziksel ve sistemsel önlemlerin yanında bireylerin bilgi güvenliğine ilişkin tehdit ve
risklerden, kurum bilgi güvenlik politika ya da kurallarından haberdar olması, bu tehditlere nasıl
karşı koyabileceği, olası riskleri mümkün olabilecek en düşük risk düzeyinde nasıl tutabileceği
konusunda bilgilenmesiyle mümkün olabilir.
Güvenliğin en zayıf halkası olarak da kabul edilen insan faktörü üzerinde çeşitli farkındalık
programları uygulanması gerekmektedir. Bu programların en başında ise bilgi güvenliği eğitimi
yer alır,
8.1. Bilgi Güvenliği Eğitim Konuları
8.1.1. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standartları Eğitimi
8.1.2. Bilgi Güvenliği Hukuki Boyutu Eğitimi
8.1.3. İnsan Kaynakları ve Zafiyetleri, Sosyal Medya Kullanımı, Sosyal Mühendislik
Zafiyetleri
8.1.4. Parola Güvenliği Eğitimi
Hazırlayan
Bilgi İşlem Uzmanı
Emre YÖNDEŞ
imza

Kontrol Eden
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Cihad EKER
imza
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Bilgi Güvenliği Sözleşmeleri ve Farkındalık Taahhüdü Eğitimi
Web Güvenliği Eğitimi
Taşınabilir Medya ve Cihaz Güvenliği Eğitimi
Siber Güvenlik Eğitimi
Ağ Güvenliği
Elektronik Posta Güvenliği
Sunucu ve Sistem Güvenliği

C. POLİTİKALAR ve PROSEDÜRLER
1. Genel Kullanım Politikası

1.1. Her kullanıcı bilgisayarına, tabletine oturum şifresi koymak zorundadır.
1.2. Tüm kullanıcılar kurumsal işlemlerde resmi olarak tahsis edilen @saglik.gov.tr uzantılı
e-posta adresini kullanmak zorundadırlar.
1.3. Bilgisayar başından uzun süreli uzak kalınması durumunda bilgisayar kilitlenmeli ve
3.şahısların bilgilere erişimi engellenmelidir.
1.4. Bütün kullanıcılar kendi bilgisayarlarının güvenliğinden sorumludur. Açık bırakılması
halinde veya kullanıcı oturum şifrelerinin ikinci şahıslarca biliniyor olması durumlarında bu
bilgisayarlardan kaynaklanabilecek, kuruma veya kişiye yönelik saldırılardan (Örneğin;
elektronik bankacılık, hakaret-siyaset içerikli mail, kullanıcı bilgileri vs.) bilgisayarın sahibi
sorumludur.
1.5. Kurumun bilgisayarları kullanılarak taciz veya yasadışı olaylara karışılmamalıdır.
1.6. Ağ güvenliğini (Örneğin; bir kişinin yetkili olmadığı halde sunuculara erişmek istemesi)
veya ağ trafiğini bozacak (packetsniffing, packetspoofing, denial of service vb.) eylemlere
girişilmemelidir.
1.7. Ağ güvenliğini tehdit edici faaliyetlerde bulunulmamalıdır. DOS saldırısı, port- network
taraması vb. yapılmamalıdır.
1.8. Cihazlar, yazılımlar ve veriler izinsiz olarak kurum dışına çıkarılmamalıdır.
1.9. Kurumsal veya kişisel verilerin gizliliğine ve mahremiyetine özel önem gösterilmelidir.
Bu veriler, Kurumumuzun bu konudaki ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla
elektronik veya kâğıt ortamında üçüncü kişi ve kurumlara verilemez.
1.10. Kurumun kullanmakta olduğu yazılımlar hariç kaynağı belirsiz olan programlar (Dergi
CD'leri veya internetten indirilen programlar vs.) kurulmamalı ve kullanılmamalıdır. Lisansız
yazılımı bilgisayarında barından personel ilgili mevzuat çerçevesinde kendisi sorumludur.
1.11. Personel, kendilerine tahsis edilen ve kurum çalışmalarında kullanılan masaüstü,
dizüstü bilgisayarlarındaki ve tabletlerindeki kurumsal bilgilerin güvenliği ile sorumludur.
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1.12. Bilgi İşlem 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.
1.13. Bilgisayarlarda
oyun
ve
eğlence
amaçlı
programlar
çalıştırılmamalı/
kopyalanmamalıdır.
1.14. Bilgisayarlar üzerinde resmi belgeler, programlar ve eğitim belgeleri haricinde dosya
alışverişinde bulunulmamalıdır.
1.15. Bilgisayar üzerinde bir problem oluştuğunda, yetkisiz kişiler tarafından müdahale
edilmemeli, ivedilikle Bilgi İşlem Birimine haber verilmelidir
1.16. Kullanıcılar, bilgisayarlarında ya da sorumlusu oldukları sistemler üzerinde USB flash
bellek ve/veya harici hard disk gibi removable media (taşınabilir medya) bırakmamalıdır.
1.17. Son kullanıcılar, mesai bitiminde bilgisayarlarını kapatmalıdır.
1.18. Kullanıcı bilgisayarlarında, güncel anti virüs bulunmalıdır. Hiç bir kullanıcı herhangi
bir sebepten dolayı anti virüs programını sistemden kaldıramaz ve başka bir anti virüs
yazılımını sisteme kuramaz.
1.19. Zararlı programları (virüs, solucan, truva atı , e-mail bombaları v.b)kurum bünyesinde
oluşturmak ve dağıtmak yasaktır
1.20. Dizüstü bilgisayarın, tabletlerin veya telefonların çalınması/kayboiması durumunda en
kısa sürede Sağlık Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi İşlem Birimine haber verilmelidir.
2. İnsan Kaynakları ve Zafiyetleri Yönetimi

2.1. Tüm çalışanlar, kurumun bilgi güvenliği politikalarına uymakla yükümlüdürler.
Kullanıcılar, politikalara uygun olmayan davranışları sonucu meydana gelebilecek bilişim
olaylarından sorumlu olacaklardır.
2.2. Kurum çalışanları, kurum personeli olduğu sürece ve kurumdan ayrılmaları (emeklilik,
istifa, vs.) durumlarında kurum bilgilerini gizlilik prensibine uygun olarak korumaktan
sorumludur. Bu nedenle güvenlik politikaları ve prosedürleri konusunda gerekli
taahhütnameler hazırlanmalı ve ilgili personele imzalatılmalıdır.
2.3. Tüm kurum personeline Bilgi güvenliği farkındalık eğitimi verilmelidir. Bu eğitimler,
her yeni personel alımı sonrasında yeni personel için de tekrarlanmalıdır.
2.4. Çalışan personele ait şahsi dosyalar kilitli dolaplarda muhafaza edilmeli ve dosyaların
anahtarları kolay ulaşılabilir bir yerde olmamalıdır.
2.5. Gizlilik ihtiva eden yazılar kilitli dolaplarda muhafaza edilmelidir.
2.6. ÇKYS üzerinden kişiyle ilgili bir işlem yapıldığında(izin kağıdı gibi) ekranda bulunan
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kişisel bilgilerin diğer kişi veya kişilerce görülmesi engellenmelidir.
2.7. Diğer kişi, birim veya kuruluşlardan telefonla ya da sözlü olarak çalışanlarla ilgili bilgi
istenilmesi halinde hiçbir suretle bilgi verilmemelidir.
2.8. İmha edilmesi gereken (müsvedde halini almış ya da iptal edilmiş yazılar vb.) kağıt
kesme makinasında imha edilmelidir.
2.9. Tüm çalışanlar, kimliklerini belgeleyen kartları görünür şekilde üzerlerinde
bulundurmalıdır.
2.10. Görevden ayrılan personel, zimmetinde bulunan malzemeleri teslim etmelidir.
2.11. Personel görevden ayrıldığında veya personelin görevi değiştiğinde elindeki bilgi ve
belgeleri teslim etmelidir.
2.12. Görevden ayrılan personelin kimlik kartı alınmalı ve yazıyla idareye iade edilmelidir.
3. Sosyal Mühendislik Zaafiyetleri Politikası

İnsanların zafiyetlerinden faydalanarak çeşitli etkileme, ikna ve kandırma yöntemleriyle
istenilen (normalde paylaşmamaları gereken) bilgileri elde etmeye çalışmaktır.
3.1. Kötü niyetli kişilerin eline geçmesi halinde oluşacak zararları düşünerek hareket
edilmelidir.
3.2. Arkadaşlarımızla paylaştığımız bilgileri seçerken dikkat edilmelidir.
3.3. Telefon, e-posta veya sohbet yoluyla yapılan haberleşmelerde Kullanıcı adı ve özellikle
şifre bilgileri paylaşılmamalıdır. Şifre kişiye özel bilgidir. Sistem yöneticileri dâhil telefonda
veya e-posta yazışmalarında şifremizi paylaşmamalıyız. Sistem yöneticisi gerekli işlemi
şifrenize ihtiyaç duymadan da yapabilmelidir.
3.4. MuIe, torrent gibi dosya paylaşım yazılımları kullanılmamalıdır.
3.5. Sadece yetkili kişilerin kurum içerisindeki sınırlı bölümlere erişim izni olduğundan
emin olmak için uygun erişim kontrol mekanizmaları olması gerekir.
3.6. Kurum Web Sayfasında kurum ile ilgili paylaşılan bilgilere son derece dikkat edilmeli
ve bu sürekli izlenmelidir.
3.7. Elektronik posta ile yapılan yazışmalarda saglik.gov.tr uzantılı e-posta hesapları
kullanılmalıdır.
3.8. E-PostaIara gelen kaynağı belli olmayan, şüphe uyandıran e-postalar açılmamalı ve
ilgili sorumlulara bilgi verilmelidir.
3.9. Sosyal medya hesaplarına giriş için kullanılan şifreler ile kurum içinde kullanılan
şifreler farklı olmalıdır. Kurum içi bilgiler, sosyal medyada paylaşılmamalıdır.
3.10. Kuruma ait hiçbir gizli bilgi ve yazı sosyal medyada paylaşılmamalıdır.
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4. Bilgi Kaynakları Atık ve İmha Yönetimi Prosedürü

4.1.
Bakanlık ve Bağlı Kuruluşlar kendi bünyelerinde oluşturacakları arşivden sorumludur.
Evraklar idari ve hukuki hükümlere göre belirlenmiş Evrak Saklama Planı’na uygun olarak
muhafaza edilmesi gerekmektedir.
4.2.
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.
4.3.
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.
4.4.
İmha işlemi gerçekleşecek materyalin özellik ve cinsine göre imha edilecek lokasyon
belirlenmelidir.
4.5.
Uygun şekilde kırılması ve kırılma sürecinden önce veri ünitelerinin adet bilgisi
alınmalıdır.
4.6.
Yetkilendirilmiş personel tarafından imhası gerçekleşen atıklara data imha tutanağı
düzenlenmesi ve bertaraf edilen ürünlerin seri numaraları ve adet bilgisinin data- imha
tutanağı düzenlenmelidir.
4.7.
Kırılan parçaların fiziksel muayene ile tamamen tahrip edilip edilmediğinin kontrolü
yapılmalıdır.
4.8.
Tamamen tahrip edilememiş disk parçalarının delme, kesme makinaları ile
kullanılamaz hale getirilmelidir.
4.9.
Hacimsel küçültme işlemi için parçalanmalıdır.
4.10. Son ürünlerin gruplar halinde fotoğraflanarak ilgili kişi ve/veya kuruma iletilmesi
gereklidir.
5. Parola Yönetimi Politikası

Güvenliğin oluşturulacağı birim için kullanılan programlarda uygulanan parola standardı
belirlenmeli, bu parola sistemi aşağıdaki unsurları içerecek standarda getirilmelidir.
5.1. Bilgi Güvenliği Yetkilisinin devreye girmesi ile parola standardı belirlenerek
uygulanmaya başlanmalı, geliştirilerek aşağıdaki yapıya çekilmesi konusunda plan
yapılmalıdır.
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5.2. Parola en az 8 karakterden oluşmalıdır.
5.3. Harflerin yanı sıra, rakam ve "?, @, !, #, %, +, -, *, %" gibi özel karakterler içermelidir.
5.4. Büyük ve küçük harfler bir arada kullanılmalıdır.
5.5. Bu kurallara uygun parola oluştururken genelde yapılan hatalardan dolayı saldırganların
ilk olarak denedikleri parolalar vardır. Bu nedenle parola oluştururken aşağıdaki önerileri de
dikkate almak gerekir.
5.6. Kişisel bilgiler gibi kolay tahmin edilebilecek bilgiler parola olarak kullanılmamalıdır.
(Örneğin 12345678, qwerty, doğum tarihiniz, çocuğunuzun adı, soyadınız gibi)
5.7. Sözlükte bulunabilen kelimeler parola olarak kullanılmamalıdır.
5.8. Çoğu kişinin kullanabildiği aynı veya çok benzer yöntem ile geliştirilmiş parolalar
kullanılmamalıdır.
5.9. Basit bir kelimenin içerisindeki harf veya rakamları benzerleri ile değiştirilerek güçlü
bir parola elde edilebilir.
6. İşe Başlayış ve İşten Ayrılma Prosedürü

6.1. İşe Başlayış Prosedürü
6.1.1. İşe başlayan her personele (kadrolu ve hizmet alımı dâhil) bilgi güvenliği ve
sosyal mühendislik zafiyetleri konularıyla ilgili eğitim verilmelidir.
6.1.2. KuIIanıcıIar kurumumuzca tanımlanmış ve yayınlanmış gizlilik sözleşmelerini
imzalayarak kurum politikalarına uyacaklarını taahhüt ederler. Her çalışan personel
"Bilgi Güvenliği Kullanıcı Sözleşmesi” ni (PC kullansın kullanmasın, kadrolu veya
sözleşmeli tüm personel) imzalamakla yükümlüdür.
6.1.3. Var ise kullanacağı bilgi sistemlerine yönelik kullanıcı adı ve şifreleri
tanımlanmalıdır.
6.1.4. EBYS üzerinden yazışma yapabilmesi ve ya yazışmaları takip edebilmesi için
ilgili personele saglik.gov.tr uzantılı e-mail adresi tanımlanmalıdır. İl içi yer
değişikliklerinde ise sistem üzerinden kurum/birim değişikliği tanımlaması yapılmalıdır.
6.1.5. Tüm personele kurum kimlik kartı çıkartılmalıdır.
6.2. İşten Ayrılma Prosedürü
6.2.1. Görevden ayrılan personelin kurum kimlik kartı ve yaka kartı alınmalıdır.
6.2.2. Kullandığı bilgi sistemlerine yönelik (ÇKYS/TSIM, EBYS vb.) kullanıcı adı ve
şifreleri ilgili sistem yöneticileri tarafından iptal edilmeli ya da pasif hale getirilmelidir.
6.2.3. Görevden ayrılan personel, zimmetinde bulunan malzemeleri teslim etmelidir.
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6.2.4. Personel görevden ayrıldığında veya personelin görevi değiştiğinde elindeki bilgi
ve belgeleri teslim etmelidir.
6.2.5. Görevden ayrılan personel "İŞTEN AYRILMA ONAY FORMU" nu doldurarak
bağlı bulunduğu kurumun insan kaynakları birimine teslim etmelidir.
6.2.6. İlgili form doldurulmadan personelin kurum ile ilişiği kesilmez
7. Mal ve Hizmet Alımları Güvenliği

7.1. Mal ve hizmet alımlarında İlgili kanun, genelge, tebliğ ve yönetmeliklere aykırı
olmayacak ve rekabete engel teşkil etmeyecek şekilde gerekli güvenlik düzenlemeleri Teknik
Şartnamelerde belirtilmelidir.
7.2. 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 methodu, prosedürü ve güvenliği,
Bilgi güvenliği sorumluluğu ve sorunları için kullanıcı bilinci sağlama,
Uygun olduğu yerde personel transferi için hüküm,
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,
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• 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 dâhil 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.
7.3. 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.
8. Gizlilik Sözleşmeleri
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8.1.
Kullanıcılar kurumumuzca tanımlanmış ve yayınlanmış gizlilik sözleşmelerini
imzalayarak kurum politikalarına uyacaklarını taahhüt ederler. Taahhütname ve kurallar farklı
dokümanlardır. Personel Bilgi Güvenliği Kullanıcı Sözleşmesi (Taahhütnamesi) işe alınan her
çalışanın (PC kullansın kullanmasın, kadrolu veya sözleşmeli tüm personel) imzaladığı bir
belgedir.
8.2.
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.

8.3.
Bir kuruluşun güvenlik gereksinimlerine dayalı olarak, diğer unsurlarla bir gizlilik veya
ifşa etmeme anlaşması gereklidir.
8.4.
Gizlilik ve ifşa etmeme anlaşmaları uygulandığı yerin geçerli tüm yasa ve
yönetmeliklerine uygun olmalıdır.
8.5.
Gizlilik ve ifşa etmeme anlaşmaları için gerekler periyodik olarak veya gerekleri
etkileyecek bir değişiklik olduğunda gözden geçirilmelidir.
8.6.
Gizlilik ve ifşa etmeme anlaşmaları kurumsal bilgileri korumalı ve imzalayanın, bilginin
korunmasından, kullanılmasından ve ifşa edilmesinden yetkili ve sorumlu olduğunu
belirtmelidir.
8.7.
Farklı koşullarda gizlilik ve ifşa etmeme anlaşmaları kuruluşun ihtiyaçları doğrultusunda
farklı şekillerde kullanılmalıdır.
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9. Fiziksel ve Çevresel Güvenlik

9.1. Fiziksel Güvenlik Sınırı
9.1.1. Fiziksel ve çevresel güvenlik, işyerine yetkisiz erişimlerin engellenmesi ve bilgi
varlıklarının hırsızlığa veya tehlikeye karşı korunmasıdır.
9.1.2. Bilgi işlem servisini korumak amacıyla herhangi bir fiziksel sınır güvenliği tesisi
kurulmuş olmalıdır.
9.2. Fiziksel Giriş Kontrolleri
9.2.1. Kurum içerisinde belli yerlere sadece yetkili personelin girişine izin verecek
şekilde kontrol mekanizmaları kurulmalıdır.
9.2.2. Kapsam ve prosedürü idarelerce belirlenmek suretiyle ziyaretçilerin giriş ve
çıkış zamanları kaydedilmelidir
9.2.3. Kapsam ve prosedürü idarelerce belirlenmek suretiyle tüm personel ve
ziyaretçiler güvenlik elemanları tarafından rahatça teşhis edilmelerini sağlayacak kimlik
kartlarını devamlı takmalıdır
9.2.4. Güvenli alanlara erişim hakları düzenli olarak gözden geçiriliyor olmalıdır.
9.2.5. Personel, önemli varlıkların bulunduğu güvenli alanlarda sigara içmemeli,
yiyecek ve içecekle güvenli alana girmemelidir.
9.3. Ofislerin ve Odaların Güvenliğinin Sağlanması
9.3.1. Ofisler ve odalarla ilgili fiziksel güvenlik önlemleri alınmalıdır.
9.3.2. Personel güvenliği ve sağlığı ile ilgili yönetmelikler uygulanmalıdır.
9.3.3. Binada bilgi işlem faaliyetlerinin yürütüldüğüne dair işaret tabela vb
bulunmamasına dikkat edilmelidir.
9.4. Harici ve Çevresel Tehditlerden Korunma
9.4.1. Yangın sel deprem patlama ve diğer tabii afetler veya toplumsal kargaşa sonucu
oluşabilecek hasara karsı fiziksel koruma tedbirleri alınmalı ve uygulanmalıdır.
9.5. Güvenli Alanlarda Çalışma
9.5.1. Güvenli çalışma alanlarındaki personel veya bu alanda yürütülmekte olan çeşitli
faaliyetlerde bulunan personel ve üçüncü parti çalışanları için "ihtiyacı kadar bilme"
prensibi uygulanmalıdır.
9.5.2. Kullanılmayan güvenli alanlar kilitleniyor ve düzenli olarak kontrol ediliyor
olmalıdır.
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9.5.3. Kötü niyetli girişimlere engel olmak için güvenli bölgelerde yapılan çalışmalara
nezaret edilmelidir
9.5.4. Güvenli bölgelere örneğin sistem odasına yapılan girişler kayıt altına alınmalıdır.
10. Ekipman Güvenliği

Masalarda ya da çalışma ortamlarında korumasız bırakılmış bilgiler yetkisiz kişilerin
erişimleriyle gizlilik ilkesinin ihlaline, yangın sel deprem gibi felaketlerle bütünlüğünün
bozulmalarına ya da yok olmalarına sebep olabilir. Tüm bu tehditleri yok edebilmek için
aşağıda yer alan belli başlı temiz masa kurallarına ilişkin politikalar geliştirilmeli ve bu
politikalardan çalışanların haberdar olması sağlanmalıdır.
10.1.

Temiz Masa Kuralları;
10.1.1. 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
10.1.2. Personelin kullandığı masaüstü veya dizüstü bilgisayarlar iş sonunda ya da masa
terkedilecekse ekran kilitlenmelidir Bu işlem Windows + L tuşuna basılarak yapılabilir
10.1.3. Sistemlerde kullanılan şifre telefon numarası ve TC kimlik numarası gibi bilgiler
ekran üstlerinde veya masa üstünde bulunmamalıdır
10.1.4. Kullanım ömrü sona eren ve artık ihtiyaç duyulmadığına karar verilen bilgiler
kâğıt öğütücü, disk/disket kıyıcı, yakma vb. metotlarla imha edilmeli, bilginin geri
dönüşümü ya da yeniden kullanılabilir hale geçmesinin önüne geçilmelidir.
10.1.5. Faks makinelerinde gelen giden yazılar sürekli kontrol edilmeli ve makinede
yazı bırakılmamalıdır.
10.1.6. 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.

10.2. Ekipman Yerleşimi ve Koruması;
10.2.1. Ekipman yerleşimi yapılırken çevresel tehditler ve yetkisiz erişimden
kaynaklanabilecek zararların asgari düzeye indirilmesine çalışılmalıdır.
10.2.2. Ekipman gereksiz erişim asgari düzeye indirilecek şekilde yerleştirilmelidir
10.2.3. Nem ve sıcaklık gibi parametreler izlenmelidir.
10.2.4. Bilgi işlem araçlarının yakınında yeme, içme ve sigara içme konularını
düzenleyen kurallar olmalıdır.
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10.3. Destek Hizmetleri;
10.3.1. Elektrik, su, kanalizasyon ve iklimlendirme sistemleri destekledikleri bilgi
işlem dairesi için yeterli düzeyde olmalıdır.
10.3.2. Elektrik şebekesine yedekli bağlantı, kesintisiz güç kaynağı gibi önlemler ile
ekipmanları elektrik arızalarından koruyacak tedbirler alınmış olmalıdır.
10.3.3. Yedek jeneratör ve jeneratör için yeterli düzeyde yakıt bulundurulmalıdır.
10.3.4. Su bağlantısı iklimlendirme ve yangın söndürme sistemlerini destekleyecek
düzeyde olmalıdır.
10.4. Kablolama Güvenliği;
10.4.1. Hatalı bağlantıların olmaması için ekipman ve kablolar açıkça etiketlenmiş ve
işaretlenmiş olmalıdır.
10.4.2. Alternatif yol ve iletişim kanalları mevcut olmalıdır.
10.4.3. Fiber optik altyapı yapılandırılmalıdır.
10.4.4. Bağlantı panelleri ve odalara kontrollü erişim altyapısı kurulmuş olmalıdır.
10.5. Ekipman Bakımı;
10.5.1. Ekipmanın bakımı doğru şekilde yapılmalıdır.
10.5.2. Ekipmanın bakımı, üreticinin tavsiye ettiği zaman aralıklarında ve üreticinin
tavsiye ettiği şekilde yapılmalıdır.
10.5.3. Bakım sadece yetkili personel tarafından yapılıyor olmalıdır.
10.5.4. Tüm şüpheli ve mevcut arızalar ve bakım çalışmaları için kayıt tutulmalıdır.
10.5.5. Ekipman bakım için kurum dışına çıkarılırken kontrolden geçirilmelidir.
10.5.6. İçindeki hassas bilgiler silinmelidir.
10.6. Kurum Dışındaki Ekipmanın Güvenliği;
10.6.1. Tesis dışına çıkarılan ekipmanın başıboş bırakılmamasına seyahat halinde
dizüstü bilgisayarların el bagajı olarak taşınmasına dikkat edilmelidir.
10.6.2. Cihazın muhafaza edilmesi ile ilgili olarak üretici firmanın talimatlarına
uyulmalıdır
10.6.3. Kurum alanı dışında kullanılacak ekipmanlar için uygulanacak güvenlik
önlemleri tesis dışında çalışmaktan kaynaklanacak farklı riskler değerlendirilerek
belirlenmelidir.
10.6.4. Ekipmanın Güvenli İmhası ya da Tekrar Kullanımı;
10.6.5. Ekipman imha edilmeden önce gizli bilginin bulunduğu depolama cihazı fiziksel
olarak imha edilmelidir.
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10.6.6. Depolama cihazının içerdiği bilginin bir daha okunamaması için klasik silme
veya format işlemlerinin ötesinde yeterli düzeyde işlem yapılmalıdır.
11. İşletim Sistemleri ve Son Kullanıcı Güvenliği

11.1.

İşletim Sistemleri Güvenliği
11.1.1. Kurum son kullanıcı düzeyinde hangi işletim sistemini kullanacağına karar
verir ve bu işletim sistemine uygun yazılım donanım sistemlerinin kurulumunu temin
eder.
11.1.2. Kurum, işletim sistemlerinin güncel ve güvenli olması için yama yönetimi
yapmalıdır.
11.1.3. Kurum, bilgisayar başındaki kullanıcının doğru kullanıcı olup olmadığını tespit
etmek için her bilgisayarda kimlik tanımlaması yapmalıdır.
11.1.4. Kurum, mevcut envanteri haricindeki işletim sistemlerinin kurum
bilgisayarlarında kullanımını engellemelidir.

11.2. Son Kullanıcı Güvenliği
11.2.1. Son kullanıcılar yetkileri dâhilinde sistem kaynaklarına ulaşabilmeli ve
internete çıkabilmelidir.
11.2.2. Son kullanıcıların yetkileri içinde bulundukları grup politikasına göre
belirlenmelidir.
11.2.3. Son kullanıcıların aktiviteleri güvenlik zafiyetlerine ve bilgi sızdırmalarına
karşı loglanarak kayıt altına alınmalıdır.
11.2.4. 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.
11.2.5. Son kullanıcılar bilgisayarlarında ki ve sorumlusu oldukları cihazlarda ki
bilgilerin düzenli olarak yedeklerini almalıdır.
11.2.6. Son kullanıcılar güvenlik zafiyetlerine sebep olmamak için bilgisayar başından
ayrılırken mutlaka ekranlarını kilitlemelidir.
11.2.7. Son kullanıcılar bilgisayarlarında ya da sorumlusu oldukları sistemler üzerinde
USB flash bellek ve/veya harici hard disk gibi removable media (taşınabilir medya)
bırakmamalıdır.
11.2.8. Son kullanıcılar mesai bitiminde bilgisayarlarını kapatmalıdır.
11.2.9. Kullanıcı bilgisayarlarında güncel anti virüs bulunmalıdır.
12. İnternet Kullanım Politikası
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12.1. Hiçbir kullanıcı peer-to peer bağlantı yoluyla internetteki servisleri kullanamayacaktır.
(Örneğin; KaZaA, iMesh, eDonkey, Gnutella, Napster, Aimster, Madster, FastTrak,
Audiogalaxy, MFTP, eMule, Overnet, NeoModus, Direct Connect, Asquisition, BearShare,
Gnucleus, GTK-Gnutella, LimeWire, Mactella, Morpheus, Phex, Qtella, Shareaza, XoLoX,
OpenNap, WinMX. vb)
12.2. Bilgisayarlar arası ağ üzerinden resmi görüşmeler haricinde ICQ, MIRC, Messenger
vb. mesajlaşma ve sohbet programları gibi chat programlarının kullanılmaması. Bu chat
programları üzerinden dosya alışverişinde bulunulmamalıdır.
12.3. Hiçbir kullanıcı internet üzerinden Multimedia Streaming (Video, mp3 yayını ve
iletişimi) yapamayacaktır.
12.4. Çalışma saatleri içerisinde aşırı bir şekilde iş ile ilgili olmayan sitelerde gezinmek
yasaktır. 4) İş ile ilgili olmayan (Müzik, video dosyaları) yüksek hacimli dosyalar göndermek
(upload) ve indirmek (download) etmek yasaktır.
12.5. İnternet üzerinden kurum tarafından onaylanmamış yazılımlar indirilemez ve kurum
sistemleri üzerine bu yazılımlar kurulamaz.
12.6. Bilgisayarlar üzerinden genel ahlak anlayışına aykırı internet sitelerine girilmemeli ve
dosya indirimi yapılmamalıdır.
12.7. Kullanıcıların Internet kullanım yoğunluğu diğer kullanıcıların Internet'e ulaşımlarını
engelleyecek şekilde olmamalıdır. Güvenlik yöneticileri, sistem yöneticileri ve bilgisayar
operatörleri gibi sistem bakım-idame işlerini yürüten personele ayrıcalıklar tanınabilir.
12.8. İnternet kullanımı, içerik kontrolcüleri ve virüs tespit sistemleri kullanılarak
sınırlandırılmaktadır. Kullanıcılar, bu kontrollerin yapıldığını bilerek interneti kullanmalı,
güvenlik amacıyla konulan önlemleri devre dışı bırakmaya çalışmamalıdır.
13. E-Posta Kullanım Güvenliği

13.1. Çalışanlar kurum tarafından belirlenen e-posta/iletişim ağı hizmetleri
(…@saglik.gov.tr) haricinde e-posta hizmeti kullanamazlar.
13.2. Bingöl Genç Devlet Hastanesi, bilgisayarlarına veya ağlarına gönderilen her türlü
bilgiyi filtreleme yetkisini saklı tutar. Bingöl Genç Devlet Hastanesi, suç veya kanunsuz
olması muhtemel olarak görülen her türlü malzemeyi kendi bilgi sistemlerinden çıkarma
hakkını ve bununla ilgili resmi işlem başlatma hakkını saklı tutar.
13.3. Kullanıcıya resmi olarak tahsis edilen e-posta adresi, kötü amaçlı ve kişisel çıkar
amaçlı kullanılamaz.
13.4. İş dışı konulardaki haber grupları kurumun e-posta adres defterine eklenemez.
13.5. Kurumun e-posta sunucusu, kurum içi ve dışı başka kullanıcılara SPAM, phishing
mesajlar göndermek için kullanılamaz.
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13.6. Kurum içi ve dışı herhangi bir kullanıcı ve gruba; küçük düşürücü, hakaret edici ve
zarar verici nitelikte e-posta mesajları gönderilemez.
13.7. 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.
13.8. Hiçbir kullanıcı, gönderdiği e-posta adresinin kimden bölümüne yetkisi dışında başka
bir kullanıcıya ait e-posta adresini yazamaz.
13.9. E-posta gönderiminde konu alanı boş bir e-posta mesajı göndermemelidir.
13.10. Konu alanı boş ve kimliği belirsiz hiçbir e-posta açılmamalı ve silinmelidir.
13.11. 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.
13.12. 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.
13.13. Kullanıcı, kurumun e-posta sistemi üzerinden taciz, suiistimal veya herhangi bir
şekilde alıcının haklarına zarar vermeye yönelik öğeleri içeren mesajları göndermemelidir.
13.14. Kullanıcı hesapları, doğrudan ya da dolaylı olarak ticari ve kâr amaçlı olarak
kullanılmamalıdır. Diğer kullanıcılara bu amaçla e-posta gönderilmemelidir.
13.15. Spam, zincir, sahte vb. zararlı olduğu düşünülen e-postalara yanıt verilmemelidir.
13.16. Kullanıcı, e-posta ile uygun olmayan içerikler (siyasi propaganda, ırkçılık, pornografi,
fikri mülkiyet içeren malzeme, vb.) göndermemelidir.
13.17. 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.
13.18. Kullanıcı, gelen ve/veya giden mesajlarının kurum içi veya dışındaki yetkisiz kişiler
tarafından okunmasını engellemelidir.
13.19. Kullanıcı, kurumsal mesajlarına, kurum iş akışının aksamaması için zamanında yanıt
vermelidir.
13.20. Kaynağı bilinmeyen e-posta ekinde gelen dosyalar kesinlikle açılmamalıdır.
13.21. Kullanıcı, kendisine ait e-posta parolasının güvenliğinden ve gönderilen e- postalardan
doğacak hukuki işlemlerden sorumlu olup, parolasının kırıldığını fark ettiği anda saglik.gov.tr
uzantılı e-posta hesapları için Bakanlığa acilen başvurulması amacıyla BGYS Yöneticisi ile
irtibata geçilmelidir.
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14. Sunucu ve Sistem Güvenliği

14.1.

Sunucu Güvenlik Politikaları
14.1.1. Sunucu üzerindeki servislere erişimler kaydedilmeli ve servis erişimleri erişim
kontrol yöntemleri ile sağlanmalıdır.
14.1.2. Sunucu üzerinde çalışan işletim sistemleri hizmet sunucu yazılımları anti virüs
vb koruma amaçlı yazılımlar sürekli güncellenmelidir
14.1.3. Güncellemelerde değişiklik yapılacak ise bu değişiklikler önce değişiklik
yönetimi kuralları çerçevesinde uygulama sahipleri tarafından test mekanizmasından
geçirilmeli onaylanmalı sonra uygulanmalıdır.
14.1.4. Kurumda bulunan sunucuların yönetiminden ilgili sunucu yönetimi için
yetkilendirilmiş personel sorumludur Yetkilendirme BGYS Yöneticisi tasarrufunda
yapılmalıdır Görevinden ayrılan personelin tüm erişim yetkileri anında iptal
edilmelidir.
14.1.5. Sunucu kurulumları, konfigürasyonları, işletim sistemi yedeklemeleri,
yamaları, güncellemeleri Uzman Bilgi İşlem Personeli tarafından yapılmalıdır
14.1.6. Sunuculara ait bilgilerin yer aldığı envanter veri tabanı oluşturulmalıdır. Bu
veri tabanında sunucuların isimleri, IP adresleri, yeri, ana görevi, üzerinde çalışan
uygulamalar, işletim sistemi sürümleri ve yamaları, donanım, kurulum, yedek, yama
yönetimi, işlemlerinden sorumlu personelin isimleri yer almalıdır.

14.2.

Sahip Olma ve Sorumluluklar İle İlgili Kurallar
13.2.1. Kurumda bulunan sunucuların yönetiminden ilgili sunucuyla yetkilendirilmiş
personel sorumludur.
13.2.2. Sunucu kurulumları konfigürasyonları, işletim sistemi yedeklemeleri, yamaları,
güncellemeleri sadece sorumlu personel tarafından yapılmalıdır
13.2.3. Tüm bilgiler sistem yöneticisinin belirlediği kişi(ler) tarafından güncel
tutulmalıdır.
13.2.4. Sunucular ile ilgili üçüncü parti firmalar ile yapılacak çalışmalarda ilgili
sunucuyla yetkilendirilmiş personel eşlik etmelidir.

15. Ağ Cihazları Güvenliği

15.1. Ağ Cihazları Güvenlik Politikası
15.1.1. Ağ cihazlarının IP ve MAC adres bilgileri envanter dosyasında yer almalıdır.
15.1.2. Cihazlar üzerinde yerel kullanıcı hesapları açılmamalıdır.
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15.1.3. Yönlendirici ve anahtarlardaki tam yetkili şifre olan 'enable şifresi' kodlanmış
formda saklanmalıdır. Bu şifrenin tanımlanması kurumun içerisinden yapılmalıdır.
15.1.4. İhtiyaç duyulduğu zaman erişim listeleri eklenmelidir.
15.1.5. Yönlendirici ve anahtarlar Ağ Yönetimi kontrolünde olmalıdır.
15.1.6. Yazılım ve firmware güncellemeleri önce test ortamlarında denenmeli sonra
çalışma günlerinin dışında üretim ortamına taşınmalıdır.
15.1.7. Cihazlar üzerinde kullanılmayan servisler kapatılmalıdır.
15.1.8. Cihazlar Sistem odası gibi yerlerde şifreli kabinlerde konumlandırılmalıdır
Sistem odası dışında kalan cihazlar yine uygun kabinlerde kapalı dolap ya da şifreli
kabinlerde muhafaza edilmelidir.
15.2. Kablosuz Ağlar Güvenliği
15.2.1. Güçlü bir şifreleme ve erişim kontrol sistemi kullanılmalıdır Bunun için Wi-Fi
Protected Access2 (WPA2-kurumsal) şifreleme kullanılmalıdır IEEE 802 lx erişim
kontrol protokolü ve TACACS+ ve RADIUS gibi güçlü kullanıcı kimlik doğrulama
protokolleri kullanılmalıdır.
15.2.2. Erişim cihazlarındaki firmwareler düzenli olarak güncellenmelidir. Bu
donanım üreticisi tarafından çıkarılan güvenlik ile ilgili yamaların uygulanmasını
sağlamaktadır.
15.2.3. Cihaza erişim için güçlü bir parola kullanılmalıdır. Erişim parolaları varsayılan
ayarda bırakılmamalıdır.
15.2.4. Varsayılan SSID isimleri kullanılmamalıdır. SSID ayar bilgisi içerisinde
kurumla ilgili bilgi olmamalıdır. (Kurum ismi ilgili bölüm çalışanın ismi vb.)
15.2.5. Erişim cihazları üzerinden gelen kullanıcılar Firewall üzerinden ağa dâhil
olmalıdırlar.
15.2.6. Kullanıcı bilgisayarlarında kişisel anti-virüs ve güvenlik duvarı yazılımları
yüklü olmalıdır.
15.2.7. Erişim cihazları bir yönetim yazılımı ile devamlı olarak gözlemlenmelidir.
15.2.8. Kablosuz erişim noktalarının aktif cihazlara giden kablolamasında fiziksel
güvenliğe dikkat edilmelidir.
15.2.9. Kablosuz ağa dâhil olan kurum çalışanları için bile erişimler
sınırlandırılmalıdır.
16. Uygulama Yazılımları Güvenlik Yönetimi

16.1. Yazılım Geliştirme Politikası
16.1.1. Mevcut sistem yazılımları, sistem üzerine kurulacak kullanılacak yeni bir
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yazılım veya mevcut sisteme yapılacak olan güncellemeler ile etkisiz hale
getirilmemelidir.
16.1.2. Yönetim sadece uygun yazılım projelerinin başlatıldığından ve proje
altyapısının uygun olduğundan emin olmalıdır
16.1.3. Uygulama yazılımlarının kurum içerisinde mi hazırlanacağı yoksa satın mı
alınacağının belirlenmesi, uygun bir şekilde tanımlanmalıdır
16.1.4. Sistem geliştirmede, ihtiyaç analizi, fizibilite çalışması, tasarım, geliştirme,
deneme ve onaylama safhalarını içeren sağlıklı bir iş planı kullanılmalıdır
16.1.5. Kurum içinde geliştirilmiş yazılımlar ve seçilen paket sistemler ihtiyaçları
karşılamalıdır.
16.1.6. Yazılım geliştirme ve temin politikalarına uygun olmayan, ulusal ve
uluslararası yazılım geliştirme standartları çerçevesinde geliştirilmemiş ve kurum
talebi olmaksızın üretilmiş olan yazılımların kurumsal sistemler üzerine entegre
edilmesine izin verilmemelidir.
16.1.7. Hazırlanan sistemler mevcut prosedürler dâhilinde, işin gerekliliklerini yerine
getirdiklerinden ve iç kontrol yapıldığından emin olunması açısından test edilmeli,
yapılan testler ve test sonuçları belgelenerek onaylanmalıdır.
16.1.8. Yeni alınmış veya revize edilmiş bütün yazılımlar test edilmeli ve
onaylanmalıdır.
16.1.9. Eski sistemlerdeki veriler tamamen, doğru olarak ve yetkisiz değişiklikler
olmadan yeni sisteme aktarılmalıdır
16.1.10. Yeni yazılımların dağıtımı ve uygulanması kontrol altında tutulmalıdır.
16.1.11. Yazılımlar sınıflandırılmalı/etiketlenmeli ve envanterleri çıkarılarak bir yazılım
kütüğünde muhafaza edilmelidir.
16.1.12. Kurumda kişisel olarak geliştirilmiş yazılımların kullanılması engellenmelidir.
16.2. Güvenlik Donanım ve Yazılımları Yönetimi
16.2.1. Bu sunuculara Bilgi İşlem Biriminin admin/root yetkisi bulunmalıdır.
Yapılacak tüm işlemler Bilgi İşlem Biriminin nezaretinde yürütülmelidir. Kuruma ait
sunucularda, sadece yetkili kişilerin erişebileceği administrator/root yetkisi
bulunmalıdır.
16.2.2. Kuruma ait sunucular üzerinde bulunan, tüm kullanıcı hesapları (administrator
ve root hesapları da dâhil olmak üzere) güçlü şifreler ile korunmalıdır.
16.2.3. Yapılacak tüm işlemler düzgün bir şekilde dokümante edilmeli ve ilgili birim
sorumlularına iletilmelidir.
16.2.4. Güvenlik yazılım ve donanımlarının erişim logları, merkezi log sisteminde
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tutulmalı ve izlenmelidir.
16.2.5. Güvenlik yazılım ve donanımlarının logları, her bir yazılım ve donanım için
belirlenen disk alanlarında tutulmalı ve ilgili birim tarafından yönetilmelidir.
16.2.6. Güvenlik donanımları, yetkisiz kişiler tarafından erişilememesi için gerekli
güvenlik tedbirleri alınmış sistem odalarında tutulmalıdır.
16.2.7. Güvenlik donanımlarının konfigürasyon yedekleri düzenli olarak alınmalı ve
bir back-up sunucusunda tutulmalıdır.
16.2.8. Kurumda kullanılan güvenlik yazılım ve donanımları en güncel ve stabil
yamaya (patch) sahip olmalıdır.
16.2.9. Kurumda kullanılan güvenlik donanımları, harici izleme yazılım ya da
donanımları ile izlenmeli ve cihazlarda oluşan sorunlar sms ve/veya eposta aracılığı ile
ilgili sorumlulara iletilmelidir.
16.2.10. Kurumun tüm istemcileri ve sunucuları anti-virüs yazılımına sahip olmalıdır.
Ancak sistem yöneticilerinin gerekli gördüğü sunucular üzerine istisna olarak anti-virüs
yazılımı yüklenmeyebilir.
16.2.11. Sistem yöneticileri, anti-virüs yazılımının sürekli ve düzenli çalışmasından ve
istemcilerin ve sunucuların virüsten arındırılması için gerekli prosedürlerin
oluşturulmasından sorumludur.
16.2.12. Kullanıcı hiç bir sebepten dolayı anti-virüs yazılımını bilgisayarından
kaldırmamalıdır.
16.2.13. Bilinmeyen veya şüpheli kaynaklardan dosya indirilmemelidir.
16.2.14. Kurumun ihtiyacı haricinde okuma/yazma hakkı veya disk erişim hakkı
tanımlamaktan kaçınılmalıdır. İhtiyaca binaen yapılan bu tanımlamalar, ihtiyacın
ortadan kalkması durumunda iptal edilmelidir.
16.2.15. Optik Media ve harici veri depolama cihazları anti-virüs kontrolünden
geçirilmelidir.
17. Bilgi Güvenliği Teknolojileri Güvenliği

17.1. Yazılım Güvenliği
17.1.1. Kurum içerisinde kullanılan tüm bilgisayarların zararlı yazılımlara karşı en
güncel anti virüs yazılımına sahip olmalıdır.
17.1.2. Bilgisayarlarda kullanılan anti virüs yazılımları düzenli olarak
güncellenmelidir.
17.1.3. Bilgisayarların
güncelleştirilmelidir.
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17.1.4. Bilgisayarlar üzerinde korsan yazılımlar bulundurulmamalıdır.
17.1.5. Geliştirilen yazılımlar gizlilik, bütünlük ve erişebilirlik şartlarına uygun
olmalıdır.
17.1.6. Yazılım geliştirme sürecinde, giriş doğrulama, yetkilendirme, kimlik
doğrulama, konfigürasyon yönetimi, hassas bilgi, kriptografi, parametre manipülasyonu,
hata yönetimi ve kayıt tutma ve denetimi kriterleri dikkate alınmalıdır.
17.1.7. Yazılım geliştirme süreci boyunca, gerekli bütün testler eksiksiz şekilde
yapılmalıdır.
17.1.8. Kurum için geliştirilen uygulamalar ve satın alınan yazılımlar, güvenlik
zafiyetlerine neden olmamak için en son stabil yamalara ve güncelleştirmelere sahip
olmalıdır.
17.1.9. Uygulamalar geliştirilme süreçlerinde gerçek ortamda uygulanmadan önce test
sunucularında test edilmelidir.
17.1.10. Web sitesi, çevresel bilgi sistemi ve diğer yollarla İnternet üzerinde bulunan
halka açık kurum bilgilerinin izinsiz olarak değiştirilmesine, eklenmesine veya
silinmesine karşı gerekli koruma önlemleri alınmalı ve yetkilendirmeler yapılmalıdır.
17.1.11. Ftp sunucusuna yapılan bağlantılar kullanıcı adı ve şifre korumalı olmalı ftp
üzerindeki her türlü hareket kayıt altına alınmalıdır.
17.2. Donanım Güvenliği
17.2.1. Kuruma ait sistemler ve sunucular dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı,
güncel teknolojilere sahip donanımsal firewall cihazları ile korunmalıdır.
17.2.2. Kurumda kullanılan güvenlik cihazlarının loglarının düzenli olarak alınması ve
saklanması gerekmektedir.
17.2.3. Kurumda kullanılan bütün güvenlik cihazlarının konfigürasyon yedekleri
periyodik olarak alınmalı, doğru şekilde etiketlenerek saklanmalıdır.
17.2.4. Kurumda kullanılan bütün sistem ve güvenlik donanımları, kurumun
ihtiyaçlarına bağlı olarak sadece izin verilen erişimlere göre konfigüre edilmelidir
17.2.5. Taşınabilir ortamdaki bilgi artık kullanılmayacaksa, silinmelidir.
18. Mobil Cihazlar Güvenliği

Bilgiyi taşımanın kolay bir yolu dizüstü bilgisayar ve akıllı telefonlar gibi mobil cihazlardır.
Bu cihazlarda bulunan hassas bilgiler ve erişim yetkileri de düşünüldüğünde mobil cihazlarda
güvenliğin dikkat edilmesi gereken bir konu olduğu anlaşılmaktadır.
18.1. Mobil cihazlara erişimde mutlaka parola kullanılmalıdır.
18.2. Mobil cihazınızda ne tür bilgiler sakladığınızın farkında olun, hassas ve gizli bilgileri
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mümkün olduğunca mobil cihazınızda bulundurmayınız.
18.3. Verilerinizin yedeklerini alın ve güncel bir kopyasını farklı bir yerde saklayınız.
18.4. Kaybolması ve çalınması kolay olduğundan mobil cihazlar başıboş
bırakılmamalıdır.
19. İletişim ve İşletim Güvenliği

19.1. Uygulama geliştirme, test ve operasyonel sistemlerinin ayrılması;
19.1.1. Geliştirme ve uygulama yazılımları ayrı işlemcilerde veya ayrı sistemlerde
çalıştırılmalıdır.
19.1.2. İhtiyaç olmadığı durumlarda operasyonel sistemlerde derleyici, editör, ve diğer
geliştirme araçları bulundurulmaz.
19.1.3. Test sistemi operasyonel sistemle mümkün olduğunca aynı sistem olmamalıdır.
19.2. Ağ Güvenliği;
19.2.1. Mümkün olduğu takdirde ağdan sorumlu personel bilgisayar işletiminden
sorumlu personelden ayrı görevlendirilmelidir.
19.2.2. Uzak cihazların yönetimiyle ilgili sorumluluklar belirlenmelidir.
19.2.3. Güvenlikle ilgili olayların kaydedilmesini sağlayıcı uygun izleme
yöntemleri kullanılmalıdır.
19.2.4. Ağ hizmetlerinin güvenli bir şekilde verildiği düzenli olarak izlenmelidir.
19.2.5. Gerekli görüldüğünde ağ kullanımına sınırlar getirilmelidir.
19.2.6. Özellikle sağlık bilgisinin iletildiği ağların kesintiye uğraması
durumundaki riskler ayrıca değerlendirilmelidir.
19.3. Taşınabilir Ortamların Güvenliği;
19.3.1. İhtiyaç kalmadığında tekrar kullanılabilir ortamların içeriği tekrar
düzeltilemeyecek hale getirilmelidir.
19.3.2. Tüm ortamlar üretici talimatında belirtildiği şekilde emniyetli ve güvenli
ortamda saklanmalıdır.
19.3.3. Ortamın saklama kapasitesinden daha uzun bir süre saklanmasına ihtiyaç
duyulan bilgi, aynı zamanda farklı bir ortam üzerinde de saklanmalıdır.
19.4. Ortamın İmha Edilmesi
19.4.1. Hassas bilgi içeren ortamlar yakılarak, silinerek, parçalanarak güvenli ve
emniyetli bir şekilde yok edilmelidir.
Hazırlayan
Bilgi İşlem Uzmanı
Emre YÖNDEŞ
imza

Kontrol Eden
Kalite Yönetim Direktörü
Cihad EKER
imza

Onaylayan
Başhekim
Uzm.Dr. İsa ALTIN
imza

T.C
BİNGÖL VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Bingöl Genç Devlet Hastanesi

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (BGYS) POLİTİKASI
KODU: BLG.PLT.242

YAYINLAMA TARİHİ:24.12.2018

REVİZYON TARİHİ:00

REVİZYON NO: 00

Sayfa 27 / 47

19.4.2. Üzerindeki hassas bilgiyi ayırmaktan çok ortamları toplu olarak güvenli bir
şekilde imha etmek daha kolay olabilmekte olup, bu durum imha aşamasında göz
önüne alınmalıdır.
19.4.3. Birçok kurum atık toplama ve imha etme hizmeti vermekte olup, böyle bir
kurumun seçimi durumunda güvenlik açısından uygun kontroller geliştirilmelidir.
19.4.4. Mümkün olduğu takdirde imha işlemi kayıt altına alınmalıdır.
19.5. Bilgi işleme süreci aşağıda belirtilen hususları kapsar;
19.5.1. Yetkisiz personelin erişimini önlemek için erişim kısıtlamaları
konulmalıdır.
19.5.2. Veriyi alan yetkililer kayıt altına alınmalıdır.
19.5.3. Özellikle sağlık bilgisi fiziksel olarak çok iyi korunmalı ya da
şifrelenmelidir.
19.6. Sistem dokümantasyonunun güvenliği;
19.6.1. Sistem dokümantasyonu güvenli bir ortamda saklanmalıdır.
19.7. Bilgi Değişim Esasları;
19.7.1. Kritik ve hassas bilgi, yazıcılar, kopyalayıcı cihazlar, faks makineleri vb.
cihazlar üzerinde bırakılarak yetkisiz kişilerin erişmelerine imkân verilmemelidir.
19.7.2. Telefonla görüşürken hassas bilginin ifşa edilmemesi, bilginin
dinlenmemesi için tedbir alınmasına dikkat edilmelidir.
19.7.3. Personel faks makinelerinin dikkatsiz kullanımının bilgi güvenliği
açısından verebileceği zararlar konusunda bilinçli olmalıdır.
19.7.4. Personel faks ve fotokopi makinelerinin arıza yapması halinde hafızalarında
bilgi kaldığı, onarılmayı müteakip bu bilginin basıldığı veya iletildiği konusunda
bilinçli olunmalıdır.
19.8. Fiziksel Ortamların Taşınması;
19.8.1. Güvenilir taşıma şekli ve kuryeler kullanılmalıdır.
19.8.2. Yönetim tarafından yetkili bir kurye listesi belirlenmelidir.
19.8.3. Kuryelerin kimliğini kontrol eden süreçler geliştirilmelidir.
19.8.4. Paketleme, içeriğin fiziksel hasarlardan yeterince korunmasını sağlayacak
şekilde yapılmalıdır.
19.9. Elektronik Mesajlaşma;
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19.9.1. Mesajların yetkisiz erişim, değiştirilme veya hizmet engelleme saldırısından
koruma, mesajın doğru adreslemesi ve iletiminin sağlanması, servisin genel
güvenirliği ve kullanılabilirliği, elektronik imza vb. hukuki sebepler, anlık mesajlaşma
veya dosya paylaşımı gibi halka açık dış servisleri kullanmadan önce onay elde etme,
halka açık ağ erişimlerinde daha güçlü kimlik denetimi yapma konuları göz önüne
alınır.
20. Erişim Kontrol Politikası

20.1. Erişim Kontrol Politikası
20.1.1. 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.
20.1.2. Erişim kontrol politikasının ayrılmaz bir parçası olarak “erişim yetki ve
kontrol matrisi” oluşturulur. Erişim yetki ve kontrol matrisinde kimin, hangi bilgiye,
hangi yetkilerle erişeceği ve erişimin kontrolü için kullanılacak yöntemler yer alır.
20.1.3. Erişim yetki ve kontrol matrisi gerekiyorsa “daha genel hususlardan daha
özele olacak şekilde” birden fazla kademe şeklinde de hazırlanabilir.
20.1.4. Erişim kontrol politikası/erişim yetki ve kontrol matrisleri hazırlanırken
aşağıda sıralanan prensipler dikkate alınır:
20.1.4.1. Herhangi bir gizliliği olmayan, herkesin erişimine açık olan (tasnif dışı gizlilik
dereceli) bilgiler için özel bir erişim kontrol tedbiri alınmasına gerek yoktur. Bu tür
bilgiler, kurumların İnternet sitelerinin vatandaşlara açık bölümlerine konulabilir. Bina
ve tesislerde duyuru panosu vb. ortamlarda yayımlanabilir.
20.1.4.2. Bilgiye verilen gizlilik derecesi yükseldikçe, uygulanacak olan erişim kontrol
politikalarının sıkılaştırılması (zorlaştırılması) gerekir.
20.1.4.3. Bilgiye kimin hangi yetki ile erişeceği kararı, bizzat bilgi varlıklarının
sahipleri tarafından verilir.
20.1.4.4. Bilgiye erişim talepleri ve ilgili makamlarca bu taleplere yapılan işlemlerin
takip edilebilirliğini sağlamak üzere yazılı kurallar oluşturulur.
20.1.4.5. Erişim izinleri ile ilgili kayıtlar, varsa ilgili mevzuatta belirtilen sürelerce,
yoksa varlığın sahibi tarafından belirlenecek süre boyunca saklanır.
20.1.4.6. Erişim izinleri verilirken, “görevlerin ayrılığı” ve “bilmesi gereken”
prensiplerine göre hareket edilir.
20.1.4.7. “Görevlerin ayrılığı” prensibi uyarınca; kritik iş süreçlerinin
gerçekleştirilmesi için birden fazla kullanıcı görevlendirilir. Bilgiye erişim için
aşamalı yetkilendirme yapılarak bir kişinin kendi başına tüm bilgi varlıklarına erişimi

Hazırlayan
Bilgi İşlem Uzmanı
Emre YÖNDEŞ
imza

Kontrol Eden
Kalite Yönetim Direktörü
Cihad EKER
imza

Onaylayan
Başhekim
Uzm.Dr. İsa ALTIN
imza

T.C
BİNGÖL VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Bingöl Genç Devlet Hastanesi

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (BGYS) POLİTİKASI
KODU: BLG.PLT.242

YAYINLAMA TARİHİ:24.12.2018

REVİZYON TARİHİ:00

REVİZYON NO: 00

Sayfa 29 / 47

engellenir. Teknik nedenlerle görev ayrımı yapılamayan süreçlerin (örneğin etki alanı
yöneticisi, veri tabanı yöneticisi vb.) kontrolü için ilave tedbirler alınır. Gerekiyorsa
idari kontrol mekanizmaları oluşturulur.
20.1.4.8. “Bilmesi gereken” prensibi uyarınca; sistemde bulunan süreçler ve
kullanıcılara, sistem kaynaklarına erişirken, kendilerine atanmış görevlerini
gerçekleştirmelerine yetecek kadar yetki verilir.
20.1.4.9. Kullanıcıların kimliklerinin doğrulanması için asgari teknik önlem olarak,
parola kullanımı zorunlu tutulur. Yapılacak risk değerlendirmesine göre daha kritik
sistemler için farklı kimlik doğrulama yöntemleri (token, akıllı kart, tek kullanımlık
parola, parmak izi/retina/avuç içi tarama vb.) kullanılabilir.
20.1.4.10. Bilgi varlıklarına yapılan erişimler için iz kayıtları oluşturulur. Erişim ile
ilgili hangi kullanıcı hareketlerinin izleneceği hususu varlık sahipleri tarafından
belirlenir.
20.1.4.11. 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.
20.1.4.12. 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.

20.2. Kullanıcı Erişimlerinin Yönetimi
20.2.1. Kullanıcı erişimlerinin yönetimi, sistem ve hizmetlere yetkisiz olarak
yapılacak erişimleri engellemek ve sadece yetkili kullanıcıların erişimlerini temin
etmek için yapılır.
20.2.2. Başta kişisel sağlık verilerinin işlendiği bilgi sistemleri olmak üzere erişim
kontrolüne tabi tutulacak tüm sistem ve hizmetler için “kullanıcı erişim yönetimi
esasları” belirlenir. Belirlenen esaslar, ilgili tüm taraflara (muhtemel kullanıcılara)
resmen duyurulur. Kullanıcı erişimi ile ilgili hususlar Kurumun “Erişim Kontrol
Politikası” ve/veya her bir sistem/hizmet için ayrı ayrı hazırlanacak “kullanıcı/işletim
el kitapları/kılavuzları” içinde yer alır.
20.2.3. Kullanıcı erişimleri ile ilgili yönetim esasları belirlenirken aşağıdaki hususlar
dikkate alınır:
20.2.3.1.
Hizmet veya sisteme erişim için nasıl müracaat edileceği,
20.2.3.2.
Müracaat esnasında hangi bilgilerin isteneceği,
20.2.3.3.
Kullanıcıların yetkilendirilmesinde kullanılan roller ve
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haklarının neler olduğu,
Yetki değişiklik taleplerinin hangi koşullarda ve nasıl
20.2.3.4.
yapılacağı,
20.2.3.5.
Ayrıcalıklı erişim taleplerinin nasıl değerlendirileceği,
20.2.3.6.
Kullanıcı erişimlerinin izlenmesi için alınmış olan tedbirler,
20.2.3.7.
Kullanıcı hesaplarının kapatılması/silinmesi için yapılacak
işlemler.
20.2.4. Hizmet veya sistemlerin sahiplerince erişim hakları periyodik olarak
incelenir. Bilmesi gereken prensibi uyarınca gereksiz olarak verilmiş yetkilerin
kaldırılması sağlanır.
20.2.5. İncelemeler tüm kullanıcılar için düzenli aralıklarla ve rutin olarak en az 6
(altı) aylık aralıklarla yapılır.
20.2.6. Bireysel kullanıcı erişim hakları, terfi veya sorumlulukların değiştirilmesi
veya görev yeri değişiklikleri sonrasında gözden geçirilir.
20.2.7. Ayrıcalıklı hesapların tahsisi ve kullanımı ile ilgili incelemeler, 3 (üç) ayı
aşmayacak şekilde daha sık yapılır.
20.2.8. 90 gün veya daha fazla süre ile kullanılmayan hesaplar devre dışı bırakılır ve
erişim izinleri askıya alınır. Bu süre kurumların bilgi güvenliği alt komisyonları
tarafından değiştirilebilir. Her bir sistem için belirlenecek süreler, kurumların erişim
kontrol politikası içinde yazılı olarak kayıt altına alınır.
20.2.9. Ayrıcalıklı erişim hakkı verilen kullanıcı sayısı (etki alanı yöneticisi, veri
tabanı yöneticisi vb.) asgari düzeyde tutulur. Mümkün olduğu yerlerde, rutin ve
düzenli sistem yönetim işlevlerinin otomatik araçlarla (batch/otomatik kod yazılması,
sistem yeteneklerinin kullanılması vb.) yapılması sağlanır.
20.2.10. Ayrıcalıklı erişim hakları, düzenli iş faaliyetleri için kullanılan kullanıcı
kimliğinden farklı bir kullanıcı kimliğine tahsis edilir. Düzenli iş faaliyetleri,
ayrıcalıklı kullanıcı kimliği ile yapılmaz.
20.2.11. Sistem ve uygulamaların kontrollerini geçersiz kılma kabiliyetine sahip
olabilen destek programlarının kullanımı kısıtlanır ve sıkı bir şekilde kontrol edilir.
20.2.12. Programların kaynak kodları ve ilgili öğelere (tasarımlar, özellikler,
doğrulama planları ve geçerleme planları gibi) erişim (yetkisiz işlevsellik girişini ve
istenmeyen değişiklikleri önlemenin yanı sıra değerli fikri mülkiyet haklarının
gizliliğini sağlamak için) sıkı bir şekilde kontrol edilir.
20.3. İz Kayıtları (Log) Yönetimi
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20.3.1. Kurum bünyesindeki kullanıcı faaliyetleri, bilişim sistemlerine yönelik saldırı
ya da hatalar, saldırının tespit edildiği anda saldırıya ait detayları gösteren iz kayıtları
oluşturulur ve belirli kurallar dâhilinde toplanır.
20.3.2. İz kayıtlarının tutulması ve yönetilmesi (iz kayıtlarının üretilmesi, aktarılması,
gözden geçirilmesi, analiz edilmesi ve imha edilmesi gibi süreçler) sadece erişim
yetkisi verilen bir birim/kişiler tarafından yapılır. Bu yetkilerin tercihen Kurumsal
SOME’lere verilmesi uygundur.
20.3.3. Farklı sistemler tarafından üretilen iz kayıtları; güvenlik denetimi sağlamak, iz
kayıtlarını daha etkin ve verimli olarak saklamak, yedeklemek ve raporlayabilmek
amacıyla merkezi bir sunucuda toplanır.
20.3.4. İz kaydı (log) alınması gereken fiziksel ortam kayıtları; kritik bilişim
sistemleri odaları giriş-çıkış kayıtları ve kamera kayıtları, çalışma ortamları girişçıkış kayıtları ve kamera kayıtlarından oluşur. Kamera kayıtları 2 (iki) ay, kritik sistem odaları
ve çalışma ortamları giriş-çıkış kayıtları 2 (iki) yıl süreyle tutulur.

20.3.5. İz kayıtlarının saklanma süresi belirlenirken; yasal zorunluluklar, iz
kayıtlarından sağlanacak fayda, saklama maliyeti ve ilgili iz kaydının kritikliği göz
önünde bulundurulur. Başka bir yasal zorunluluk yoksa elektronik olarak üretilen tüm
iz kayıtları en az 2 (iki) yıl süre ile saklanacak şekilde önlem alınır.
20.3.6. Kritik olaylara ilişkin iz kayıtlarının merkezi sunucuya eş zamanlı olarak (olay
oluştuğu zaman) gönderilmesi sağlanır.
20.3.7. Kritik sistemlerde oluşan iz kayıtları eş zamanlı olarak merkezi iz kayıtları
sunucusuna aktarılır. Merkezi sunucuya aktarılan kayıtların silinmesi ve
değiştirilmesinin engellenmesi için gerekli teknik ve idari tedbirler alınır.
20.3.8. Kayıt üreten ortamların teknolojisine uygun olarak kimlik doğrulama ve
yetkilendirme sistemleri hayata geçirilir.
20.3.9. Teknik olarak mümkün olması durumunda, iz kayıtları gizlilik ve hassasiyet
seviyelerine göre sınıflandırılarak, ilgili kullanıcıların sadece verilen yetkiler
çerçevesinde iz kayıtlarına bakmaları sağlanır.
20.3.10. Kayıt üreten ortamlarla iz kayıtları saklama merkezleri arasında, verilerin
teknik imkânlar dâhilinde şifreli olarak transfer edilmesi sağlanır.
20.3.11. Bütün sistemlerin zamanlarının aynı olması için Ağ Zaman Protokolü (NTPNetwork Time Protocol) sunucusu kurularak kayıt üreten farklı sistemlerin zamanları
bu sunucu ile senkronize edilir.
20.3.12. İz kayıtları periyodik olarak yedeklenir ve yedeklerin uygun şekilde
muhafaza edilmesi sağlanır.
20.3.13. Merkezi iz kaydı sunucusu sadece yeni iz kayıtlarının saklanması için
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fonksiyonlar içerir. Bu sunucuda iz kayıtlarının silinmesi/değiştirilmesi amaçlı
erişimlere izin verilmez.
20.3.14. İz kayıtlarının tek yönlü kriptografik özet değerleri (hash) hesaplatılır ve iz
kayıtları güvenli ortamlarda saklanır.
20.3.15. Olay sonrası incelenmek üzere güvenilir delillerin elde edilmesi için tutulacak
kayıtların asgari niteliklerinin aşağıdaki gibi olması gerekir:
20.3.15.1.
Fiziksel ortam kayıtları: Çalışma ortamları ve sistem/sunucu
odalarına yapılan giriş-çıkışlara ait kamera kayıtları, varsa bunlarla ilgili
diğer kayıtlar (kartlı geçiş sistemi, parmak izi okuyucuları vb. sistemler
tarafından üretilen iz kayıtları),
20.3.15.2.
Sanal ortam kayıtları,
20.3.15.3.
Bilişim sistemleri tarafından üretilen kayıtlar, SBYS’ler,
Güvenlik duvarları,
20.3.15.4.
Antivirüs yazılımları,
20.3.15.5.
Saldırı tespit/önleme sistemleri,
20.3.15.6.
20.3.15.7.
Yönlendiriciler ve anahtarlama cihazları,
Sunucular,
20.3.15.8.
20.3.15.9.
Diğer iş uygulamaları (kritik kurumsal projeler),
20.3.15.10.
Veri tabanları,
VPN iz kayıtları.
20.3.15.11.
20.3.16. Tutulması gereken asgari iz kayıtları;
Kaydı oluşturan sistem,
20.3.16.1.
Kaydın oluşturulma zamanı (tarih, saat, zaman dilimi),
20.3.16.2.
20.3.16.3.
Kaydı oluşturan olay,
Kaydın ilişkili olduğu kişi (IP/Port bilgisi, MAC adresi, işlemi
20.3.16.4.
yapan tekil kullanıcı adı veya sistemin adı).
21. Uzaktan Erişim Yönetimi Prosedürü

21.1. Uzaktan erişim için yetkilendirilmiş kurum çalışanları veya kurumun bilgisayar ağına
bağlanan diğer kullanıcılar yerel ağdan bağlanan kullanıcılar ile eşit sorumluluklara sahip
olmalıdır.
21.2. Uzaktan erişim güvenliği sıkı şekilde denetlenmelidir.
21.3. Kurum çalışanları bağlantı bilgilerini hiç kimse ile paylaşmamalıdır.
21.4. Kurumun ağına uzaktan bağlantı yetkisi verilen çalışanlar veya sözleşme sahipleri
bağlantı esnasında aynı anda başka bir ağa bağlı olmamalıdır.
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21.5. Kurumdan ilişiği kesilmiş veya görevi değişmiş kullanıcıların gerekli bilgileri yürütülen
projeler üzerinden otomatik olarak alınmalı, yetkiler ve hesap özellikleri buna göre
güncellenmelidir.
21.6. Uzak erişimde yapılan tüm network hareketleri loglanmalıdır.
21.7. Uzak erişim için kullanılacak olan servisler ve protokoller ön tanımlı olmalıdır.
21.8. Uzak erişim verilecek olan kullanıcılara sözleşmesine göre günlük saatlik izinler
verilmelidir. Sınırsız izin verilmekten kaçınılmalıdır.
22. Veri Tabanı Güvenliği

22.1. Veri tabanı sistemleri envanteri dokümante edilmeli ve bu envanterden sorumlu
personel tanımlanmalıdır.
22.2. Veri tabanı sistem kayıtları tutulmalı ve gerektiğinde idare tarafından izlenmelidir.
22.3. Veri tabanında kritik verilere her türlü erişim işlemleri (okuma, değiştirme, silme,
ekleme) kaydedilmelidir.
22.4. Veri tabanı sistemlerinde tutulan bilgiler sınıflandırılmalı ve uygun yedekleme
politikaları oluşturulmalı, yedeklemeden sorumlu sistem yöneticileri belirlenmeli ve
yedeklerin düzenli olarak alınması kontrol altında tutulmalıdır. Belirli aralıklarla yedekten
geri dönme senaryoları ile backupların güvenirliği test edilmelidir.
22.5. Veri tabanı yedekleme planları dokümante edilmelidir. Hangi veri tabanının, hangi
yöntem ile hangi gün ve saatte yedeğinin alındığını içermelidir.
22.6. Veri tabanı erişim politikaları kimlik doğrulama ve yetkilendirme usulleri çerçevesinde
oluşturulmalıdır. Hatadan arındırma, bilgileri yedekten dönme kuralları "Acil Durum
Yönetimi" politikalarına uygun olarak oluşturulmalı ve dokümante edilmelidir.
22.7. Bilgilerin saklandığı sistemler fiziksel güvenliği sağlanmış sistem odalarında
tutulmalıdır.
22.8. Veri tabanı sistemlerinde oluşacak problemlere yönelik bakım, onarım çalışmalarında
yetkili bir personel bilgilendirilmelidir.
22.9. Yama ve güncelleme çalışmaları yapılmadan önce bildirimde bulunulmalı ve sonrasında
ilgili uygulama kontrolleri gerçekleştirilmelidir.
22.10. Bilgi saklama medyaları kurum dışına çıkartılmamalıdır.
22.11. Sistem dokümantasyonu güvenli şekilde saklanmalıdır.
22.12. Veri tabanı sunucularına erişim şifreleri kapalı bir zarfta imzalı olarak kurumun
kasasında saklanmalı ve gereksiz yere açılmamalıdır. Zarfın açılması durumunda ilgili
yetkililer bilgilendirilmelidir.
22.13. Ara yüzden gelen kullanıcılar bir tabloda saklanmalı, bu tablodaki kullanıcı adı ve
şifreleri şifrelenmiş(encrypted) olmalıdır.
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22.14. Veri tabanı sunucusuna ancak zorunlu hallerde "root" veya "admin" olarak
bağlanılmalıdır. Root veya admin şifresi tanımlı kişi/kişilerde olmalıdır.
22.15. Bağlanacak kişilerin kendi adına kullanıcı adı verilmeli ve yetkilendirme yapılmalıdır.
22.16. Veri tabanlarında yönetici yetkisine sahip (sysdba, sysoper, admin vb.) kullanıcı
haklarına hangi kullanıcıların sahip olduğu kontrol edilmelidir.
22.17. Bütün kullanıcıların yaptıkları işlemler kaydedilmelidir.
22.18. En üst düzey veri tabanı yöneticiliği yetkisi sadece bir kullanıcıda olmalıdır.
22.19. Veri tabanında bulunan farklı şemalara, kendi yetkili kullanıcısı dışındaki diğer
kullanıcıların erişmesi engellenmelidir.
22.20. Veri tabanı sunucularına ancak yetkili kullanıcılar erişmelidir.
22.21. Veri tabanı sunucularına kod geliştiren kullanıcı dışında diğer kullanıcılar bağlanıp
sorgu yapmamalıdır. İstekler ara yüzden sağlanmalıdır. (örnek; Kullanıcılar tablolardan
"select" sorgu cümleciklerini yazarak sorgulama yapmamalıdır.
22.22. Bütün şifreler düzenli aralıklarla değiştirilmelidir. Şifre belirleme konusunda “Parola
Güvenliği Politikası” esas alınmalıdır.
22.23. Sisteme giriş denemelerinde maksimum yanlış şifre giriş değeri belirlenmeli, bu
değerin aşılması durumunda belirli bir süre kullanıcı hesabı kapatılmalıdır.
23. Kaydedilebilir Taşınır Materyaller Güvenliği

23.1. Taşınacak veri eğer usb disk ile taşınacaksa bu usb diskin tehdit unsuru olan bir
yazılım içermediğine emin olunmalıdır.
23.2. Usb disk biçimlendirdikten sonra veriyi kopyalanmalıdır. Aksi takdirde içerisinde
tehdit unsuru olan casus yazılımlar usb disk içindeki verinin silinmesine veya başkalarını
eline geçmesine neden olabilir.
23.3. Taşınacak verinin de tehdit unsuru içeren herhangi bir yazılım içermediğine emin
olunmalıdır.
23.4. Veriyi usb disk ile taşıyorsak; bunları bilgisayara takarken usblerin sağlıklı
çalıştığından emin olmalıyız. Aksi takdirde aygıtımızın bozulmasına neden olabilir.
23.5. Usb diskleri bilgisayardan çıkartırken aygıtı düzenli şekilde çıkart dedikten sonra
bilgisayardan çıkartmalıyız aksi takdirde aygıtımız bozulabilir.
23.6. Harici taşınabilir disklerin içi mekanik yapıya sahip olduğundan dolayı darbelere karşı
çok hassastır. Bu nedenle kullanırken ve taşırken dikkat edilmelidir. Özellikle hard diskler
taşınırken koruyucu kılıflar içerisinde taşınmalıdır.
23.7. Cd ve dvdlerde veri saklamak için ise kaliteli medyalar kullanmalı, düşük hızla
yazdırmalı, alt yüzeye mümkün olduğunca temas etmemeli, nemli, ışık almayan ortamlarda
cdleri çok fazla sıkıştırmadan saklamalıdır.
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23.8. Kötü amaçlı kimselerin bilgilerimize ulaşmasını engellemek için taşınabilir
materyallerimizi güvenilir şekilde muhafaza etmeliyiz. Gerekirse kilitli dolaplarda veya çelik
kasalarda muhafaza edilmelidir.
24. Taşınır materyaller çalışma masasında veya bilgisayarda güvensiz şekilde bırakılmamalıdır.
Yanımızda, kaybedebileceğimizden dolayı mümkün olduğunca taşınmamalıdır. Eğer
taşınıyorsa veri kesinlikle şifrelenmelidir.Yedekleme Yönetimi Politikası
24.1.

Yedekleme Yönetimi
24.1.1.
Verilerin yedeklenmesi iş sürekliliğinin en temel prensipleri arasında yer alır.
Donanım arızaları, yazılım hataları, kullanıcıdan kaynaklanan sorunlar ya da doğal
tehditler gibi nedenlerle veri kayıpları yaşanabilir. Başarılı bir yedekleme işlemi ve
yedeklenen verinin ihtiyaç anında veri kaybı olmadan kurtarılabilmesi veri yedekleme
sistemlerinin en temel iki bileşenidir.
24.1.2.
Yedeklerin kurumun gereksinimleri dikkate alınarak hazırlanmış olması,
yönetimin konuya bakış açısını yansıtan bir yedekleme politikası doğrultusunda alınıp
güvenliğinin sağlanması, saklanması ve belirli sıklıkta geri dönüş testlerinin yapılması
veri kaybı riskini minimum seviyeye indirecektir. Yedekleme sisteminin kurulumu;
yedeklenecek veri miktarı, yedekleme sıklığı, yedeklenen verinin zaman içerisinde
değişme oranı, kabul edilebilir maksimum veri kaybı gibi parametrelere bağlıdır.
24.1.3.
Yedekleme politikası; olası bir felaket durumu ya da sistem hatası sonrası
gerekli tüm verilerin geri getirilebilmesini sağlayacak şekilde yedekleme kuralları
tanımlanmış, etkin, yönetilebilir ve izlenebilir bir yedekleme sistemi kurulması ve
işletilmesine imkân verecek şekilde hazırlanmalıdır.
24.1.4.
Kurumun Yedekleme politikası gereği aşağıdaki tabloda yer alan başlıkların
tanımlanmış olması gerekir.
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Fark Artırımlı Transactional Saklama
Yedek Yedek /Log Yedek
Süresi

24.1.5.
Detaylı bir yedekleme analiz çalışması yapılmalı ve politikayı sağlayacak bir
yedekleme planı ortaya koyulmalıdır. Yedekleme planının asgari aşağıdaki bilgileri
içermesi gerekmektedir;
24.1.5.1.
Yedekleme sıklığı,
24.1.5.2.
Hangi saklama ortamında ne kadar süre tutulacağı,
24.1.5.3.
Hangi yedekleme türü ile yedekleneceği,
24.1.5.4.
Kabul edilebilir geri dönüş süresi,
24.1.5.5.
Kabul edilebilir veri kaybı süresi.
24.2. Veri Analiz Çalışması
24.2.1.
Yedekleme sistemi oluşturulmasının ilk adımı detaylı bir veri analiz
çalışmasıdır.
24.2.2.
Analiz çalışmalarında öncelikle kuruma ait veriler kategorize edilir.
24.2.3.
Kategoriler; sanal sunucular, fiziksel sunucular, veritabanları, dosyalar, PACS
görüntüleri, güvenlik duvarı, saldırı tespit sistemi (IPS) gibi tüm ağ ve güvenlik
cihazlarının iz kayıtları, sistem erişimlerine ilişkin iz kayıtları vb. şekilde
düzenlenebilir.
24.2.4.
Kategorize edilen verilerin önem dereceleri bilgi güvenliği alt komisyonu
tarafından belirlenir.
24.2.5.
Kritik verilerin varlık envanteri özel önem gösterilmesi gereken bir husustur.
Bunun için kritik varlık listesi oluşturulmalı ve yedekleme ihtiyacı bakımından
sınıflandırılarak dokümante edilmelidir.
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24.2.6.
Oluşturulan varlık envanterinde hangi sistemlerde ne tür uygulamaların
çalıştığı, yedeği alınacak dizin ve dosyalar, yetkili personel ve yetki seviyeleri yer
almalıdır.
24.3. Yedekleme Listelerinin Oluşturulması :
24.3.1. Yedekleme sistemlerinin ve networkün gereksiz yere meşgul edilmemesi,
kapasitenin verimsiz kullanılmaması, kapasite artış gereksinimlerinin öngörülebilmesi
ve yedekleme yazılımı lisansının tüketilmemesi adına yedekleme listesi oluşturulur.
Yedekleri alınacak sistem, dosya ve verilerin belirlenip yedekleme listesinin
oluşturulmasında analiz çalışmalarından faydalanılır.
24.3.2. 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.
24.3.3. Yedeklenecek veriler bilgi işleme süreci
içerisinde değişiklik
gösterebileceğinden yedekleme listesi en az yılda 2 (iki) kez gözden geçirilmeli ve
güncellenmelidir.
24.3.4. Yedekleme üniteleri üzerinde gereksiz yer ve lisans işgal edilmemesi için
uygulama sahiplerinin yazılı onayı alınarak kritiklik düzeyi düşük olan ve sürekli
büyüyen iz kaydı dosyaları yedekleme listesine dâhil edilmemelidir.
24.3.5. Yedekleme listeleri kapasite yönetimi planlanması için referans oluşturur.
24.4. Yedekleme Planlarının Oluşturulması
24.4.1. Başarılı bir yedekleme sistemi için kategorize edilmiş ve önceliklendirilmiş
verilerin yedekleme planları oluşturulur.
24.4.2. Yedekleme planları asgari olarak; yedeklenecek bileşenin adı (host name),
ulaşım yolu (ip adresi), yedekleme tipi ve sıklığı, yedek geri dönüş testi raporları gibi
bilgileri içerir.
24.4.3. Kurumun gereklilikleri doğrultusunda hazırlanmış olan Yedekleme Planına
göre yedeklerin düzenli aralıklarla alınması ve sürekli olarak gözden geçirilmesi
gerekir.
24.5. Yedekleme Çalışmaları
24.5.1. Kritik veriler yedeklenirken iki farklı şekilde yedeklenmek üzere bir
yedekleme sistemi oluşturulmalıdır. Bunlardan ilki; canlı çalışma ortamında eş
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zamanlı olarak kümelenmiş disk sisteminin farklı disk bölümlerine; ikincisi ise,
çevrimdışı olarak varsa yedekleme sunucusu yoksa şifrelenmiş olarak harici depolama
ortamlarında yedeklenmesidir.
24.5.2. Kritik olmayan veriler yedeklenirken, verilerin bir kopyası mevcut sunucular
üzerinde, diğer bir kopyası çevrimdışı olarak yedekleme sunucusu veya harici
depolama ortamlarında tutulur.
24.5.3. Yedekleme politikası ve planları doğrultusunda yapılan yedekleme işlemleri
düzenli olarak kontrol edilmeli ve Yedekleme Kontrol Listesi ile kayıt altına
alınmalıdır.
24.5.4. Kurumun yedekleme işlemlerinin başarısının ölçülmesi ve rapor oluşturulması
amacıyla yedekleme başarısızlıkları izlenmeli ve kayıt altına alınmalıdır.
24.5.5. Özel nitelikli kişisel veri kategorisinde bulunan sağlık kayıtlarının yer aldığı
yedekleme ortamları kriptoloji usullerine göre şifrelenir.
24.5.6. Yedekleme medyalarının acil durumlarda kullanılması gerekebileceğinden
güvenilir ürünlerden seçilmeli ve düzenli periyotlarda test edilmelidir.
24.5.7. Yedekleme medyalarının bulundurulduğu ortamların fiziksel uygunluğu ve
güvenliği sağlanmalı ve herhangi bir felaket anında etkilenmeyecek şekilde bilgi işlem
odalarından farklı odalarda veya binalarda saklanmalıdır.
24.6. Geri Dönüş Testleri
24.6.1. Yedeklenen verilerin orijinal verileri yansıtması ve başarılı bir şekilde
yedeklenip yedeklenmediğinden emin olunması için belirli aralıklarla geri dönüş
testlerinin yapılması gerekir.
24.6.2. 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.
24.6.3. Yedekten geri yükleme testlerinin, başarısız olması nedeniyle veri kaybı
olabileceği durumu göz önüne alınarak, canlı ortamda değil gerçek ortamın aynısı olan
test ortamında yapılması gerekmektedir.
24.7. Yedekleme Süreci Görev ve Sorumlulukları
24.7.1. Yedekleme politikasının işletilmesi ve zaman içerisinde günün ihtiyaçlarına
göre güncellenmesi veri kaybı durumunda kurumun göreceği zararı en aza
indirecektir.
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24.7.2. Bu nedenle, yedekleme sistemlerinin yönetiminden, yedekleme politikasının ve
yedekleme planının hazırlanmasından, uygulanmasından ve güncellenmesinden
sorumlu personelin görevlendirilmesi gerekmektedir.
24.7.3. Yedekleme işleminin gerekli eğitimi almış personel tarafından yapılması
sağlanmalıdır.
25. İş Sürekliliği Yönetimi
25.1. Kuruluşun karşılaşabileceği risklerin olasılığı, zaman içerisindeki etkisi, kritik iş süreçleri
belirlenmelidir.
25.2. Kritik iş süreçleri kapsamındaki varlıklar belirlenmelidir.
25.3. Hangi bilgi güvenliği olaylarının iş sürekliliğinde kesintilere neden olduğu ve etkisi
araştırılmalıdır.
25.4. Önleyici ve zararı azaltıcı ilave kontroller uygulanmalıdır.
25.5. İş sürekliliği yönetiminin kurumun süreçleri ve yapısı ile birleştirilmesi, iş sürekliliği yönetim
sorumluluklarının kurum içerisinde uygun seviyelere atanması konuları göz önüne alınmalıdır.
25.6. Bilgi güvenliğini içeren süreklilik planlarını geliştirme ve gerçekleştirme;
25.7. İş sürekliliği prosedürleri ve tüm sorumluluklar belirlenmelidir.
25.8. Kabul görmüş işlev ve prosedürler dokümante edilmelidir.
25.9. Kriz yönetimi dâhil kabul görmüş işlev ve prosedürlerle ilgili personel eğitilmelidir.
25.10. Planlar test edilmeli ve güncel bulundurulmalıdır.

26. Bilgi Güvenliği Ulaştırma Güvenliği Yönetimi

“Gizlilik” uygulamasının amacı, kamu kurum ve kuruluşlarının güvenliğini sağlamak,
yürütülen işlemlerin ve muhafaza edilen her türlü gizlilik dereceli, bilgi, belge, evrak, doküman ve
malzemelerin, düşman veya yetkili ve ilgili olmayan kimseler tarafından öğrenilmesine veya elde
edilmesine engel olmaktır. Bu amaca ulaşmak için yapılan bütün düzenlemelere ve alınan bütün
önlemlere” güvenlik tedbirleri” denir.
26.1. Taşınılabilir materyaller üzerine iletilen verinin içeriği ile ilgili herhangi bir şey
yazmamalıdır. Genel başlıklar kullanmalıdır. Örneğin gizli evrakların bulunduğu bir cd
üzerine “gizli evraklar” yazılmamalıdır.
26.2. İçinde veri bulunan taşınır materyal başka bir yere gönderiyorsa tutanak ile yetkili bir
kişiye teslim edilmelidir.
26.3. Harici taşınabilir disklerin içi mekanik yapıya sahip olduğundan dolayı darbelere karşı
çok hassastır. Bu nedenle kullanırken ve taşırken dikkat edilmelidir. Örneğin özellikle hard
diskler taşınırken koruyucu kılıflar içerisinde taşınmalıdır.
26.4. Gizli evraklar veya cd, dvd, usb bellekler gönderilirken, iki adet zarf kullanmalıdır.
Birinci zarfın üzerine içeriğin niteliğine göre sınıflandırılmalı ve zarfın kapağı
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mühürlenmelidir. İkinci zarf ise normal adres yazılan zarf olmalıdır. “GİZLİ” yazılı olan zarf
diğer normal zarfın içine koyulmalıdır.
D. TANIMLAR ve KISALTMALAR
T.C. : Türkiye Cumhuriyeti
SB: Sağlık Bakanlığı
SBSGM: Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Müdürlük: Bilgi İl Sağlık Müdürlüğü
Hastanemiz: Bingöl Genç Devlet Hastanesi
BG: Bilgi Güvenliği
BT: Bilgi Teknolojileri
ÇKYS: Çekirdek Kaynak Yönetimi Sistemi
DTVT: Devlet Teşkilatı Veri Tabanı
IEC: International Electrotechnical Commission, Uluslararası Elektroteknik Komisyonu ISO:
International Organization for Standardization, Uluslararası Standartlar Teşkilâtı BGYS: Bilgi
Güvenliği Yönetim Sistemi
BTHYS: Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Standardı
Risk Yönetimi: Bilgi güvenliği risklerinin analizi, değerlendirilmesi, işlenmesi ve sürekli
iyileştirilmesi amacıyla yürütülen yönetimsel faaliyetler.
Risk Analizi: Tehdit ve iş etkisinin çarpımı olan risk puanının bulunması amacıyla her bir bilgi
varlığı için zayıflıkların, tehditlerin, iş etkilerinin bulunması ve hesaplanması çalışması.
Risk Değerlendirme: Risk analizi sonucunda bulunan değerlerin yorumlanması ve
derecelendirilmesi.
Risk İşleme: Risk değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak kaçınma, kabul, kontrol, transfer
seçeneklerinden birinin seçilmesi ve uygulama planı.
Artık Risk: Risklerin işlemeden sonra kalan miktarıdır.
Risk Derecelendirmesi: Riskin önemini tayin etmek amacıyla tahmin edilen riskin, verilen risk
kriterleri ile karşılaştırılması sürecidir.
Riskin Kabulü/Kabul edilebilir Risk: Bir riski kabul etme kararı. Bir riskin zararını (negatif
sonuçlarını) kabullenme.
Bilgi Güvenliği: Bilginin gizliliği, bütünlüğü ve kullanılabilirliğinin korunmasıdır. Ek olarak,
doğruluk, açıklanabilirlik, inkâr edememe ve güvenilirlik gibi diğer özellikleri de kapsar.
Bilgi güvenliği ihlal olayı: İş operasyonlarını tehlikeye atma ve bilgi güvenliğini tehdit etme
olasılığı yüksek olan tek ya da bir dizi istenmeyen ya da beklenmeyen bilgi güvenliği olayı.
Bilgi güvenliği yönetim sistemi (BGYS) : Bilgi güvenliğini kurmak, gerçekleştirmek, işletmek,
izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve geliştirmek için, iş riski yaklaşımına dayalı tüm
yönetim sisteminin bir parçasıdır. Yönetim sistemi, kurumsal yapıyı, politikaları, planlama
faaliyetlerini, sorumlulukları, uygulamaları, prosedürleri, prosesleri ve kaynakları içerir.
Gizlilik: Bilginin sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilir olmasıdır.
Bütünlük: Bilginin yetkisiz değiştirmelerden korunması ve değiştirildiğinde farkına varılmasıdır.
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Erişilebilirlik: Bilginin yetkili kullanıcılar tarafından gerek duyulduğu an erişilebilir olmasıdır
Uygulanabilirlik Bildirgesi (SOA-Statement of Applicability): Kuruluşun BGYS’si ile ilgili
ve uygulanabilir kontrol amaçlarını ve kontrolleri açıklayan dokümante edilmiş bildirgedir.
Kontrol amaçları ve kontroller, risk değerlendirme ve risk işleme proseslerinin sonuçları ve
çıkarımlarını, yasal ve düzenleyici gereksinimleri, anlaşma yükümlülüklerini ve kuruluşun bilgi
güvenliği için iş gereksinimlerini temel alır.
Etki: İş hedeflerinin başarısını etkileyen değişim.
Bilgi Güvenliği Riski: Açıklıklardan fayda sağlamak suretiyle kuruluşa zarar verebilecek varlık
ya da varlık gruplarının potansiyel tehdididir. Bir olayın ve sonucunun olasılığının kombinasyon
koşulları olarak ölçülür.
Riskten kaçınma: Riski oluşturan durumdan kaçınma kararıdır.
Risk iletimi: Karar verici veya diğer ortaklar arasında risk hakkındaki bilgiyi paylaşım ya da
değişimdir.
Riski belirleme: Riski oluşturan öğelerin ortaya çıkartılması, tasnif edilmesi ve özelliklerinin
belirlenmesini içeren süreçtir.
Varlık: Bingöl Genç Devlet Hastanesi iş süreçleri için değeri olan, kaybı halinde işlerin
aksayacağı, insan, yazılım, donanım, itibar, bilgi gibi unsurların tümüdür
Riski transfer etme: Bir riskin kayıplarını diğer paydaşlarla paylaşma. (Sigorta yaptırma gibi)
YGG: Yönetimin Gözden Geçirilmesi PUKÖ: Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al EYS:
Entegre Yönetim Sistemi
E. SÖZLÜK
Açılır Pencere Engelleyicisi (Popup Blocker): Açılır Pencere Engelleyicisi, istenmeyen çoğu
açılan pencerenin görüntülenmesini engeller.
ADSL: Asimetrik Sayısal Abone Hattı anlamına gelen hızlı internet erişim teknolojisidir.
Ağ (Network): Ağ birbirine kablolarla veya kablosuz bağlanmış sunucu, yazıcı, bilgisayar, modem
gibi birçok haberleşme cihazlarının en ekonomik ve verimli yoldan kullanılmasıdır.
Aldatmaca e-posta (Hoax): Elektronik posta adresi toplamak veya markaları karalamak için
oluşturulan yalan haber (asparagas) içeren e-postalardır.
Anti virüs (Virüsten Korunma): Bilgisayarınızı ya da sisteminizi bilgisayar virüslerinden
korumaya ve bilgisayar virüslerini temizlemeye yarayan yazılımdır.
Bağlantı Noktası (Port): Bir elektronik devreye, şebekeye veya sisteme giriş ve bağlantı
noktasıdır.
Bilgisayar Korsanı (Hacker): Bilgisayar ve haberleşme teknolojileri konusunda bilgi sahibi olan,
bilgisayar programlama alanında standardın üzerinde beceriye sahip bulunan ve böylece ileri
düzeyde yazılımlar geliştiren ve onları kullanabilen kişidir. Amaçlarına göre farklı adlandırılırlar:
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Siyah Şapkalılar: Her türlü programı, siteyi veya bilgisayarı güvenlik açıklarından yararlanarak
kırabilen bu en bilindik hackerlar, sistemleri kullanılmaz hale getirir veya gizli bilgileri çalar. En
zararlı hackerlar siyah şapkalılardır.
Beyaz Şapkalılar: Beyaz şapkalılar da her türlü programı, siteyi veya bilgisayarı güvenlik
açıklarından yararlanarak kırabiliyor ancak kırdığı sistemin açıklarını sistem yöneticisine bildirerek,
o açıkların kapatılması ve zararlı kişilerden korunmasını sağlıyorlar.
Bilgisayar Solucanı (Computer Worm): Bilgisayar solucanı kendi kendini çoğaltabilen ve
kendisini bir bilgisayardan diğerine kopyalamak için tasarlanmış kötücül (malware) yazılımdır.
Bilgisayar virüsünden farkı bunu otomatik olarak yapmasıdır.
Bilgisayar Virüsü (Computer Virus): Veri girişi yoluyla bilgisayarlara yüklenen, sistemin veya
programların bozulmasına, veri kaybına veya olağandışı çalışmasına neden olan yazılım.
Bilişim (Informatics): İnsanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişiminde
kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin, özellikle elektronik makineler aracılığıyla, düzenli ve
ussal biçimde işlenmesi bilimi.
Bilmesi Gereken Prensibi (Need to Know Principle): Gizlilik dereceli bir ilgiyi, belgeyi, projeyi
veya malzemeyi ancak görevi gereği öğrenme ve kullanma sorumluluğu olma ve uygun gizlilik
dereceli Şahıs Güvenlik Derecesine sahip olma durumudur.
BIOS (Basic Input/Output System): Temel Giriş/Çıkış Sistemi, bilgisayarın ilk açılma işlevini
yerine getiren yazılımdır.
Casus Yazılım (Spyware): Casus yazılım, en başta gelen bir kötücül yazılım (malware) türüdür.
Casus yazılım, kullanıcılara ait önemli bilgilerin ve kullanıcının yaptığı işlemlerin, kullanıcının
bilgisi olmadan toplanmasını ve bu bilgilerin kötü niyetli kişilere gönderilmesini sağlayan yazılım
olarak tanımlanır.
Disk Biçimlendirme (Disc Partitions): Diskinizi biçimlendirmek demek diskinizi farklı mantıksal
disk bölümlerine ayırmak anlamına gelir.
Örneğin 80 GB alana sahip olan bir disk 30 GB işletim sistemi diski (C:\ sürücüsü) 50 GB
kişisel dosyaları ve programları saklamak için arşiv diski (D:\ sürücüsü) olarak iki parçaya
ayrılabilir. Hatta bilgisayar üzerine birden fazla işletim sistemi kurulacaksa arşiv diski 40 GB
yapılıp, 20’şer GB alan da iki işletim sistemi (Örneğin: pardus ve windows) için ayrılabilir.
EFS: Veri Şifreleme Sistemi anlamına gelen bir bilgisayar terimi kısaltmasıdır.
Ekran Koruyucusu (Screen Saver): Bilgisayarda monitörün uzun süre kullanılmadan açık
kalması durumunda devreye giren, monitörün ömrünün azalmasını ve parola ile korunduğunda
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yetkisiz erişimi engelleyen yazılımdır.
Elektronik Sertifika (Electronic Certificate): Elektronik Sertifika, yani elektronik kimlik,
sahibinin kişisel bilgilerini ve bu kişisel bilgilere ait açık anahtar bilgisini taşıyan ve taşıdığı açık
anahtar bilgisinin, belirtilen kişi veya kuruma ait olduğunu garanti eden belgedir. Elektronik kimlik
belgesi kişilere ait olabildiği gibi kurumlara veya web sunucularına ait olabilir.
Exe: Çalıştırılabilir dosya tiplerinin dosya uzantısıdır.
FTP: Dosya aktarım iletişim kuralı, (File Transfer Protocol; FTP), bir dosyayı ağ üzerindeki başka
kullanıcıya o ağdaki bilgisayarda geçerli bir kullanıcı ismi ve şifresi ile yollamak için
kullanılmaktadır.
Güvenlik Duvarı (Firewall): Güvenlik duvarı kurulduğu sisteme gelen ve giden ağ trafiğini
kontrol ederek yetkisiz veya istenmeyen yollardan erişim sağlamasını engellemeye yarayan yazılım
veya donanımdır.
Hata (Bug): Bir yazılım ya da donanımda var olan, meydana gelen hata, kod hatasıdır.
Hizmet Paketi (Service Pack): Piyasaya sürülen bilgisayar yazılımlarının, ortaya çıkan hata ve
açıklıklarını giderecek, varsa yeni özelliklerini ortaya çıkaracak yama tabir edilen programcıkların
tek bir paket halinde toplandığı yazılımdır.
HDD: Sabit disk ya da Hard disk kısaca HDD ya da Türkçesi ile sabit disk sürücüsü veri
depolanması amacı ile kullanılan manyetik kayıt ortamlarıdır. Önceleri büyük boyutları ve yüksek
fiyatları nedeni ile sadece bilgisayar merkezlerinde kullanılan sabit diskler, cep telefonları ve
sayısal fotoğraf makineleri içine sığabilecek kadar küçülen boyutları ile günlük hayatımıza
girmişlerdir. Sabit disklerin en yoğun kullanım yeri bilgisayarlardır. Ses, görüntü, yazılımlar, veri
tabanları gibi büyük miktarlarda bilgi, gerektiğinde kullanılmak üzere sabit disklerde saklanır.
HTTP: HTTP (Hypertext Transfer Protocol, Türkçe Hipermetin Aktarma İletişim Kuralı) bir
kaynaktan dağıtılan ve ortak kullanıma açık olan hiper ortam bilgi sistemleri için uygulama
seviyesinde bir iletişim kuralıdır. HTTPs: HTTPS (Secure Hypertext Transfer Protocol, güvenli
hipermetin aktarım iletişim kuralı) hipermetin aktarım iletişim kuralının (HTTP) güvenli ağ
protokolü ile birleştirilmiş olanıdır. Klasik HTTP protokolüne SSL protokolünün eklenmesi ile elde
edilir.
ICMP: Internet Kontrol Mesaj İletişim Kuralı, ICMP(Internet Control Message Protocol), hata
mesajları ve TCP/IP yazılımının bir takım kendi mesaj trafiği amaçları için kullanılır. Kontrol
amaçlı bir protokoldür. IEEE: (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Elektrik ve
Elektronik Mühendisleri Enstitüsü) elektrik, elektronik, bilgisayar, otomasyon, telekomünikasyon
ve diğer birçok alanda, mühendislik teori ve uygulamalarının gelişimi için çalışan, kar amacı
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olmayan, dünyanın önde gelen teknik organizasyonudur. IEEE 802.1x: Bağlantı noktası tabanlı ağ
erişim kontrolü için bir IEEE standartıdır. Bu, ağ protokolleri IEEE
802.1 grubunun bir parçasıdır. Bir LAN veya WLAN eklemek isteyen cihazlara kimlik doğrulama
mekanizmasını sağlar.
İç Ağ (Intranet): Kuruluşların, kurumun veya herhangi bir grubun, bilgisayarları arasında güvenli
bir şekilde bilgi paylaşması için oluşturulmuş büyük çaplı yerel ağ yapısıdır.
IP adresi: IP (Internet Protokol) adresi, interneti protokolünü kullanan diğer ağlara bağlı cihazların,
ağ üzerinden birbirleri ile veri alış verişi yapmak için kullandıkları adrestir.
İstenmeyen e-posta (Spam): Talep edilmeyen veya istenmeyen e-posta mesajıdır.
İşletim Sistemi (Operating System): İşletim sistemi, bilgisayar donanımının doğrudan denetimi ve
yönetiminden, temel sistem işlemlerinden ve uygulama yazılımlarını çalıştırmaktan sorumlu olan
sistem yazılımıdır.
Kırılmış (Crack): Ücretli yazılımları ücretsiz kullanmayı sağlayan, program kırıcıları (cracker)
tarafından yazılmış programcıkları ve korsan yazılımları ifade eder.
Kriptoloji: Şifre bilimidir. Çeşitli iletilerin, yazıların belli bir sisteme göre şifrelenmesi, bu
mesajların güvenlikli bir ortamda alıcıya iletilmesi ve iletilmiş mesajın deşifresiyle uğraşır.
Kriptoloji=Kriptografi + Kriptoanaliz Kriptoloji bilmi kendi içerisinde iki farklı branşa ayrılır.
Kriptografi ; şifreleri yazmak ve Kriptoanaliz ;şifreleri çözmek ya da analiz etmekle ilgilenir.
Kriptografi: Gizlilik, kimlik denetimi, bütünlük gibi bilgi güvenliği kavramlarını sağlamak için
çalışan matematiksel yöntemler bütünüdür. Bu yöntemler, bir bilginin iletimi esnasında
karşılaşılabilecek aktif ya da pasif ataklardan bilgiyi -dolayısıyla bilgi ile beraber bilginin
göndericisi ve alıcısını da- koruma amacı güderler. Bir başka deyişle kriptografi, okunabilir
durumdaki bir bilginin istenmeyen taraflarca okunamayacak bir hale dönüştürülmesinde kullanılan
tekniklerin tümü olarak da gösterilir. Korsan (Warez): Telif yasaları çiğnenerek ticareti yapılan
telif hakkı saklı materyallere denir. Telifli ürünlerin kopyalanmasını, çoğaltılmasını ve dağıtımını
yapan kişilere korsan, yapılan işe korsancılık denmektedir.
Kötücül Yazılım (Malware): Kötücül yazılım (malware: İngilizce "malicious software"in
kısaltılmışı), bulaştığı bir bilgisayar sisteminde veya ağ üzerindeki diğer makinelerde zarara yol
açmak veya çalışmalarını aksatmak amacıyla hazırlanmış yazılımların genel adıdır.
Linux: Unix’e fikirsel ve teknik anlamda atıfta bulunarak geliştirilmiş; açık kaynak kodlu, özgür ve
ücretsiz bir işletim sistemi çekirdeğidir. Çekirdeğin kaynak kodları GNU Genel Kamu Lisansı
çerçevesinde özgürce dağıtılabilir, değiştirilebilir ve kullanılabilir. Linux'un Unix ile herhangi bir
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kod ortaklığı bulunmamaktadır yani Linux'un kodları sıfırdan başlanılarak yazılmıştır.
MAC Adresi: MAC adresi (Media Access Control, yani Ortam Erişim Yönetimi) bir cihazın ağ
donanımını tanımaya yarar, bir anlamda fiziksel adresidir.
Modem: Bilgisayarınızın telefon ya da internet hattına bağlanarak diğer bilgisayarla bağlantı
kurmasına yarayan cihazdır.
NTFS: (New Technology File System; Yeni Teknoloji Dosya Sistemi), Windows NT'nin standart
dosya sistemidir ve Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 ve Windows Vista'da da
standart olarak kullanılmıştır. Microsoft'un önceki FAT dosya sisteminin yeniden
yapılandırılmasıyla oluşmuştur.
Olay Kayıtları (Event Logs): Bir işletim sisteminin tuttuğu kayıtları ifade eder. Olay günlüğü
kayıtları, sorunları incelerken ve çözerken size önemli bilgiler sağlar.
Oltalama (Phishing): Yasal bir e-posta gibi görünen ve kişisel bilgilerinizi talep eden bir e- posta
mesajıdır. İkna yöntemiyle gizli bilgilerin elde edilmesini amaçlayan bir sosyal mühendislik
metodudur.
Otomatik Çalıştır (Autorun): Autorun, taşınabilir disklerin bilgisayara takıldığında istenilen
programı veya programları otomatik olarak çalıştırması için kullanılan bir uygulamadır.
Paylaştırılmış Klasör (Shared Folder): Paylaştırılmış klasörler başkasının erişimine izin
verdiğiniz ve çoğu zaman dosya paylaşmak amacıyla kullandığımız klasörlerdir.
Privilege: Ayrıcalık, imtiyaz, özel hak.
Rar: Bir dosya sıkıştırma ve arşivleme formatıdır. Eugene Roshal tarafından oluşturulmuş ve
oluşturucusunun soyadını almıştır. RAR uzantılı dosyalar .rar şeklinde gözükür.
Robot (Bot): Bot, bilişim dünyasında "robot" anlamında kullanılan yaygın bir terimdir. Pek çok
bilgisayar işlemini yarı-otomatik olarak yapabilen robotlar anlamında kullanılır. TCP/IP: İnternet
protokol takımı, İnternet'in çalışmasını sağlayan bir iletişim protokolleri bütünüdür.
Bazen TCP/IP protokol takımı olarak da adlandırılır. TCP (Transmission Control Protocol ) ve IP
(Internet Protocol) ün kısaltmalarıdır.
Truva Atı (Trojan): Bilgisayar yazılımı bağlamında Truva atı zararlı program barındıran veya
yükleyen programdır. Terim klasik Truva Atı mitinden türemiştir. Truva atları masum kullanıcıya
kullanışlı veya ilginç programlar gibi görünebilir ancak çalıştırıldıklarında zararlıdırlar.
Tuş Kaydedici (Keylogger): Bilgisayarda yazılanları siz farkında olmadan kaydedebilen yazılım
veya donanımlardır.
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Sabit disk (Hard Disk): Sabit Disk ya da Hard disk kısaca HDD, veri depolanması amacı ile
kullanılan manyetik kayıt ortamlarıdır.
SMS: (İngilizce Short Message Service; Kısa Mesaj Hizmeti), cep telefonu aracılığı ile yazılan
mesajın bir cep telefonundan diğer bir cep telefonuna gönderilmesi, mesajlaşması hizmetidir.
SNMP: "Simple Network Management Protocol"'ün kısaltması. "Basit Ağ Yönetimi Protokolü" adı
verilen bu teknoloji, bilgisayar ağları büyüdükçe bu ağlar üzerindeki birimleri denetlemek amacıyla
tasarlanmıştır. SSH: (Secure Shell) güvenli veri iletimi için kriptografik ağ protokolüdür. Ssh ile
ağa bağlı olan iki bilgisayar arasında veri aktarımı güvenlik kanalı üzerinden güvensiz bir ağda
yapılır. Bu durumda ağda Ssh ile haberleşen makinelerden biri ssh sunucusu diğeri ssh istemcisi
olur. Ssh kabuk hesabına erişim için Unix ve benzeri işletim sistemlerinde protokolün en iyi
uygulaması olarak bilinir, ama aynı zamanda Windows üzerindeki hesaplara erişim için de
kullanılabilir. SSH uzaktaki makineye bağlanıp kimlik kanıtlaması yapmak için açık anahtarlı
şifrelemeyi kullanır ve bu sayede kullanıcıya sistemi kullanmasına izin vermiş olur.
SSL: Secure Socket Layer (Türkçe'ye Güvenli Yuva Katmanı olarak çevrilebilir) protokolü,
internet üzerinden şifrelenmiş güvenli veri iletişimi sağlar.
Sunucu: (İngilizce: Server), bilgisayar ağlarında, diğer ağ bileşenlerinin (kullanıcıların)
erişebileceği, kullanımına ve/veya paylaşımına açık kaynakları barındıran bilgisayar birimi. Bir
ağda birden fazla sunucu birim bulunabilir. Karşıtı istemci (İngilizce: Client) dir.
USB Bellek (USB Flash): Kapasiteleri 256 GB'a kadar ulaşabilen, küçük, hafif, çalışma esnasında
sökülüp takılabilir ve taşınabilir veri depolama aygıtlarıdır.
Virüs Tespit Ajanı (Antivirus Agent): Bilgisayarınızı zararlı programlardan korumak için
virüsten korunma yazılımının virüsleri tespit eden yazılım parçasıdır.
WEP: WEP (Wired Equivalent Privacy), kablosuz ağ bağlantılarında veri bağ tabakasında çalışan
şifreleme yöntemidir. Kabloya Eşdeğer Mahremiyet (KEM) olarak Türkçe'ye çevrilebilir.
Wi-fi: Wi-fi: "Wireles Fidelity" kelimelerinin kısaltması olup kablosuz bağlılık veya kablosuz
bağlantı anlamına gelir.
WPA: WPA (Wi-Fi Protected Access)Wi-Fi korumalı Erişim olarak adlandırılır. WEP şifreleme
sisteminden daha güvenli olduğu söylenen ve WEP şifrelemeden daha yeni bir teknolojidir.
Yazılım Yaması (Software Patch): Yazılımlarda oluşan bir hatayı ya da programın içeriğindeki
hatalı bir fonksiyonu düzelten bir programcıktır.
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Zip: (dosya formatı), bir popüler veri sıkıştırma ve arşivleme formatıdır. ZIP uzantılı dosyalar
“.zip” şeklinde gözükür. Zombi Bilgisayar (Zombie): Zombi bilgisayar, (genelde yalnızca zombi
olarak kısaltılır) genel ağa
(internet) bağlı, bir kırıcı (hacker) tarafından bilgisayar virüsü veya truva atı ile tehlikeye atılmış
bilgisayardır.
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