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Bilgi Güvenliği Politikası, Giresun İlinde Müdürlüğümüze bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında verilen sağlık
hizmetleri süreçlerinde ve sağlık hizmetlerinin yönetimsel işlemlere bilgi güvenliğinin sağlanmasına yönelik
çalışmaların kapsamını, içeriğini, yöntemini, mensuplarını, görev ve sorumlulukları, uyulması gereken kuralları içeren
bir dokümandır.
1.AMAÇ ;Müdürlüğümüz ve Müdürlüğümüze bağlı sağlık teşekküllerinde verilen sağlık hizmetleri ve karar alma
süreçlerinde bilginin toplanması, değerlendirilmesi, raporlanması ve paylaşılması süreçlerinde güvenliğin
sağlanmasına yönelik tedbirlerin alınması, bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kapsamında değerlendirilerek
içerden veya dışardan kasıtlı ya da kazayla oluşabilecek tüm tehditlerden korunmasını sağlamak, son kullanıcı, idareci,
sistem ve veri tabanı yöneticileri ve teknik personelin bilgi sistem ve ağları üzerinde yapacakları çalışmalarda bilgi
güvenliği farkındalık, duyarlılık ve teknik bilgi düzeylerinin artırılması ile sistemsel güvenlik açıklarının ortadan
kaldırılmasını sağlayarak, insan kaynaklı zafiyetlerin önlenmesi ve gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliği sağlanmış
bilişim alt yapısının kullanılması ve sürdürebilirliğinin temin edilmesi sureti ile; veri ve bilgi kayıplarının önlenmesi
bu yolla ekonomik zarara uğranılmaması ve kurumsal prestij kaybı yaşanmaması ana ilke ve amaçlar olarak
öngörülmüş olup Bilgi Güvenliği Politikamızın kısaca amacı bilgi varlıklarını korumak, bilginin ve verinin gizliliğini
sağlamak, bütünlüğünü bozmaya çalışacak yetkisiz kişilerin erişimine karşı korumak ve böylece Müdürlüğümüzün
Sağlık teşekküllerimizin güvenini ve itibarını sarsacak durumları bertaraf etmektir.
2.KAPSAM Sağlık Bakanlığının 02.05.2018 tarih ve 98813779.719.54 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan
Sağlık Bakanlığı Bilgi Politikaları Yönergesi, 20.10.2016 tarih ve 29863 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe
giren Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve Yukarıdaki Bilgi
Güvenliği Politikaları Yönergesi ekinde yayınlanan Bilgi Güvenliği Politikaları Klavuzunda yer alan kriterleri,
Müdürlüğümüz ve Müdürlüğümüze bağlı tüm kurum ve kuruluşları kapsamaktadır.
3.HEDEF
• Gizlilik
• Bütünlük
• Süreklilik
Gizlilik, bilginin yetkisiz kişilerin erişimine kapalı olmasıdır. Bir diğer tarif ile gizlilik bilginin yetkisiz kişilerce açığa
çıkarılmasının engellenmesidir. Bütünlük, bilginin yetkisiz kişilerce değiştirilmesi, silinmesi ya da herhangi bir şekilde
tahrip edilmesi tehditlerine karşı içeriğinin korunmasıdır. Bütünlük kazara veya kasıtlı olarak bilginin bozulmamasıdır.
Kullanılabilirlik, bilginin her ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazır durumda olmasıdır. Herhangi bir sorun ya da
problem çıkması durumunda bile bilginin erişilebilir olması kullanılabilirlik özelliğinin bir gereğidir. Bu erişim
kullanıcının hakları çerçevesinde olmalıdır. Kullanılabilirlik ilkesince her kullanıcı erişim hakkının bulunduğu bilgi
kaynağına, yetkili olduğu zaman diliminde mutlaka erişebilmelidir.
4. ORGANİZASYON
4.1.İl Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde 2.madde de tarif edilen kapsam dahilinde Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
Standardı gerekliliklerini yürütmek üzere Bilgi Güvenliği Alt Komisyonu kurulmuştur.
4.2.Bilgi Güvenliği Komisyonu;
Komisyon Başkanı; Mehmet ŞAHİN (Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı)
Komisyon Üyesi ; Kamil AKTAŞ (Bilgisayar Mühendisi Uzman)
Komisyon Üyesi ; Celal KÖSE (Bilgi Güvenliği Yetkilisi)
Komisyon Üyesi ; Av.Oğuzhan DURUKAN (Hukuk Hizmetleri Birimi)
Komisyon Üyesi ; Serdar DOĞAN (Bilgi İşlem Birimi)
Komisyon Üyesi ; Ecz.Engin SÖNMEZ (Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı Uzmanı)
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Komisyon Üyesi ; Nevzat SARIAYDIN (Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Uzmanı)
Komisyon Üyesi ; İsmail ÖNER (Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı)
Komisyon Üyesi ; Kaan ATAMAN (Personel Planlama)
4.3.Bilgi Güvenliği Komisyonunun Görevleri;
• Bilgi güvenliği politikalarının uygulamasının etkinliğini gözden geçirir,
• Bilgi güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesini yönlendirir,
• Bilgi güvenliği eğitimi ve farkındalığını sağlamak için plan ve programları hazırlar,
• Bilgi güvenliği faaliyetleri ve kontrollerinin tüm kuruluşlarda koordine edilmesini sağlar.
4.4.Bilgi Güvenliği Yetkilisi; Celal Köse (Giresun İl Sağlık Müdürlüğü)
4.5.Bilgi Güvenliği Yetkilisinin ana işlevi; bulunduğu kurumdaki bilgi güvenliği faaliyetlerini Genel Müdürlük ile
koordineli bir şekilde yürütmektir. Bilgi Güvenliği Yetkilisi olarak görevlendirilen personel Genel Müdürlük
tarafından ana ilke ve politikalar konusunda eğitilir ve yönlendirilir.
4.6.Bilgi güvenliği ihlal bildirimleri anında Bilgi Güvenliği Yetkilisine bildirilir. Bilgi Güvenliği Yetkilisi, Kurumu için
Kılavuz çerçevesinde “Bilgi Güvenliği Planı” yapar ve bu Plan görev yaptığı kurum idaresince onaylanır.
5.POLİTİKA Müdürlüğümüz T.C. Anayasası ve kanunlar çerçevesinde yürütmekte olduğu iş ve işlemlerin işleyen
süreçlerinde İl nüfusunun tamamı ile ilgili olan sağlık ve tüm alt unsurları ile ilgili olarak doğum öncesinden ölüme
kadar olan tüm süreçlerde çalışmakla yükümlendirilmiş bir kurum olma hüviyeti ile İldeki her bir vatandaşa karşı
sorumlulukları olan kuruluşlardan birisidir.Her bir vatandaşın sağlık kuruluşuna müracaat ettiğinde en gizli ve
mahrem sayılabilecek bilgilerine dair erişebilen kaydedebilen yegâne kuruluştur.
Müdürlüğümüz hasta sıfatı ile bir bireyle muhatap olduğunda ve bireyin herhangi bir verisini ve bilgisini kayıt altına
aldığında, kayıt altına alınan bireye ait her türlü veri ve bilginin kendisine emanet edilmiş bir değer olduğu
düşüncesiyle kendisini bu sorumluluğun yerine getirilmesinde mükellef olarak görmektedir.
Kurumumuz kişi verilerinin ve bilgilerinin korunması ve güvenliği ile alakalı her türlü “teknik idari ve hukuki yöntemi”
kullanmak sureti ile emanetinde bulunan tüm bilgi sistemleri kaynaklarını “bilgi güvenliği ana politikası çerçevesinde”
korumakla ve bu hususta tüm tedbirleri almakla yükümlü olduğunun bilincindedir. Tüm teşkilatımızda üretilen
bilginin de en üst seviyelerde güvenlik anlayışı içerisinde korunması gerektiği bilinci ile hareket eden Kurumumuz
misyon ve vizyonuna bağlı kalarak Bilgi Güvenliği konseptinin esasını oluşturan basılı ve elektronik ortamdaki
bilgilerin yasal mevzuat ışığında ve risk metotları kullanılarak “gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik” ilkelerine göre
yönetilmesi amacıyla;
•Bilgi Güvenliği Standartlarının gerekliliklerini yerine getirmek,
•Bilgi Güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuata uyum sağlamak,
•Bilgi varlıklarına yönelik riskleri tespit etmek ve sistematik bir şekilde riskleri yönetmek,
•Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini sürekli gözden geçirmek ve iyileştirmek,
•Bilgi Güvenliği farkındalığını artırmak için, teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek şekilde eğitimler
gerçekleştirmek, ana politikalar olarak öngörülmektedir.
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 konuyu da kapsar.
Bilgi güvenliği bilinçlendirme süreci kurum içinde en üst seviyeden en alt seviyeye kadar çalışanların katılımını
gerektirmektedir. Kurum çalışanları, yüklenici firma personeli, yarı zamanlı personel, stajyerler, diğer kurum
çalışanları, ziyaretçiler, iş ortaklarının çalışanları, destek alınan firmaların personeli, kısaca kurumun bilgi varlıklarına
erişim gereksinimi olan herkes kullanıcı kategorisine girmektedir. Kullanıcılar, bilgi güvenliği bilinçlendirme
sürecindeki en büyük ve önemli hedef kitledir. Kurum içindeki işler yürütülürken istemeden yapılan hataları ve bilgi
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sisteminde oluşabilecek açıklıkları en aza indirmek onların elindedir. Yöneticiler, bilgi güvenliği bilinçlendirme ve
eğitimi sürecinin gereklerine personelinin uymasını sağlamakla sorumludurlar.
Başarılı ve etkin işleyen bir bilgi güvenliği bilinçlendirme süreci oluşturulabilmesi için bu alandaki görev ve
sorumlulukların açık ve net bir biçimde belirlenmesi gerekmektedir. Olgunlaşmış bir bilinçlendirme süreci, bu görev
ve sorumlulukların sahipleri tarafından doğru anlaşılması, bilinmesi ve uygulanması ile mümkündür.
Sonuç olarak Bilgi Güvenliği Politikasının amacı bilgi varlıklarını korumak, bilginin ve verinin gizliliğini sağlamak,
bütünlüğünü bozmaya çalışacak yetkisiz kişilerin erişimine karşı korumak ve böylece Bakanlığımızın güvenini ve
itibarını sarsacak durumları bertaraf etmektir.

HAZIRLAYAN
Celal KÖSE
Bilgi Güvenliği Yetkilisi

KONTROL EDEN
Kamil AKTAŞ
Bilgi İşlem Sorumlusu-Uzman

ONAYLAYAN
Mehmet ŞAHİN
Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı

