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TANIMLAR 

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line): Sıradan telefon hatları üzerinden geniş bant 
erişimi sağlayan bir bakır devre transmisyon teknolojisidir. 

Ağ Anahtarı: Bilgisayarların ve diğer ağ öğelerinin birbirlerine bağlanmasına olanak 
veren ağ donanımıdır.  

Ağ Dağıtım Kutusu (HUB): Bilgisayarları birbirine bağlayan  merkezi birleştirme cihazıdır. 

Ağ Topolojisi: Komut ve kontrol radyo ağları, endüstriyel alan veri yolları ve bilgisayar ağları 
dahil olmak üzere çeşitli telekomünikasyon ağlarının düzenini tanımlamak veya tarif etmek için 
kullanılan yapılardır. 

Ağ: İki veya daha fazla bilgisayarın kablolu ya da kablosuz iletişim araçları üzerinden yazılım 
ve donanım bileşenleri ile birlikte bağlanarak meydana getirilen sistemdir. 

Aktif Dizin: Bünyesinde kullanıcılar, gruplar ve yapılandırma bilgileri gibi pek çok öğeyi 
barındıran altyapı hizmetidir. 

Anti-Virüs: Tüm zararlı yazılımları tespit edip engelleyen ve silen, kullanıcıları siber tehditlere 
karşı koruyan güvenlik yazılımıdır. 

Arayüz: Bir bilgisayar sisteminin iki veya daha fazla ayrı bileşeninin bilgi alışverişinde 
bulunduğu ortak sınırdır. 

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS): Bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve 
erişilebilirliğini sağlamak üzere sistemli, kuralları koyulmuş, planlı, yönetilebilir, 
sürdürülebilir, yazılı hale getirilmiş, kurumun yönetimince kabul görmüş ve uluslararası 
güvenlik standartlarının temel alındığı faaliyetler bütünüdür. 

Bilgi Güvenliği: Bilgi ve bilgi işleme tesislerinin emniyetli ve güvenilir olarak 
kullanılabilmesi, bütünlüğünün ve gizliliğinin muhafazası ve yetkisiz şahısların bilgiye 
ulaşmaları halinde tespit edilmelerine yönelik tedbirlerdir. 

Bilgi İşleme Tesisi: Bilgi işlemede kullanılan her türlü sistem, servis, altyapı ve bunların 
konumlandırıldığı fiziksel mekânlardır. 

Bilgi İşleme: Veri ve bilgilerin manuel veya bir otomasyon sisteminin parçası olarak elde 
edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafazası, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, 
açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da 
kullanılmasının engellenmesi gibi veri ve bilgiler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir. 

Bilgi Sistemleri: Donanım, yazılım, veri, bilgisayar ağları ve insan unsurlarından oluşan, veri 
ve bilgileri toplayan, kaydeden, işleyen, dönüştüren ve yayan sistemler bütünüdür. 



 

CMD Ekranı: Komut Satırı olarak da bilinen ve Windows işletim sistemli cihazlarda yer alan 
MS-Dos tabanlı bir kod yazma konsoludur. 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): Ağdaki cihazlara ip adresi, ağ maskesi, ağ 
geçidi ve DNS adresleri gibi bilgileri otomatik olarak atamak için kullanılan servistir. 

DMZ (Demilitarized Zone): Güvenlik duvarı tarafından daha az korunan, daha fazla erişime 
izin verilen bir bölgedir.  

DNS (Domain Name System): İnternet uzayını bölümlemeye, bölümleri adlandırmaya ve 
bölümler arası iletişimi organize etmeye yarayan, bilgisayar, servis, internet veya özel bir ağa 
bağlı herhangi bir kaynak için hiyerarşik dağıtılmış bir adlandırma sistemidir. 

Etki Alanı:  E-posta adreslerinde @ işaretinden ve web adreslerinde www. ifadesinden sonra 
gelen benzersiz bir addır. 

Geri Dönüş Testi: Bilgisayar ortamında yapılan yedeklemenin sağlıklı bir şekilde yapıldığının 
ve aktarılan verilerin kullanılabilir durumda olduğunun tespiti amacıyla yapılan test işlemidir. 

Gizlilik Sözleşmesi: Taraflar arasında yürütülen proje ya da paylaşılan iş konusu ile ilgili 
olarak, gizlilik içerdiği açıkça belirtilen bilgi ve belgenin, ilgili kişinin onayı alınmadıkça 
herhangi bir üçüncü kişiye açıklanmamasını temin edecek olan gizliliğin sınırlarının ve 
koşullarının belirlendiği sözleşmelerdir. 

Güvenli Alan: Güvenlik sınırları belirlenmiş hassas veya kritik bilgi ve bilgi işleme tesislerdir.  

Güvenli Silme İşlemi: Bilgisayardaki dosya içeriklerini, sabit diskleri ve USB'leri tümüyle 
temizleyip verilerin geri alınmasına engel olan kalıcı dosya silme işlemidir. 

Güvenlik duvarı (Firewall): Bir kural kümesi temelinde ağa gelen giden paket trafiğini 
kontrol eden donanım tabanlı ağ güvenliği sistemidir. 

Güvenlik Yaması: Yazılımlarda oluşan veya oluşabilecek güvenlik açıklarını çözme amacıyla 
yapılan düzeltmelerdir.  

HTTPS: Sunucular arasında güvenli bir bağlantı kurmayı hedefleyen güvenli metin aktarma 
iletişim protokolüdür. 

IDS (Intrusion Detection Systems): Ağ trafiği etkinliğini izlemek, analiz etmek ve bir 
kullanıcı/kurumu olası güvenlik açıkları ve saldırılara karşı uyarmak üzere yapılandırılmış bir 
sistemdir. 

IP (Internet Protokol) Adresi: İnternete ya da TCP/IP protokolünü kullanan diğer paket 
anahtarlamalı ağlara bağlı cihazların, ağ üzerinden birbirleri ile veri alışverişi yapmak için 
kullandıkları adrestir. 

IPS (Intrusion Prevention System): Güvenlik açığı ihlallerini tespit etmek ve önlemek için 
ağ trafiği akışlarını inceleyen bir ağ güvenliği-tehdit önleme teknolojisidir. 



 

IPSec (Internet Protocol Security): İnternet Protokolü kullanılarak sağlanan iletişimlerde her 
paket için doğrulama ve şifreleme kullanarak koruma sağlayan bir protokol paketidir. 

İkincil Kimlik Doğrulaması: Kullanıcıların belirli bir BT kaynağına erişmek ve kimlik 
doğrulama için birden fazla şartın sağlanması gerekliliğidir. 

İnternet Tarayıcısı: İnternet kaynağında yer alan tüm bilgilere ulaşmamızı sağlayan 
İnternet Explorer, Mozzilla Firefox, Safari ve Chrome gibi programlardır. 

İstemci: Bir ağ üzerinde, sunucu bilgisayarlardan hizmet alan kullanıcı bilgisayarlarıdır. 

İş Sürekliliği: Kurum ve kuruluşların değer yaratan faaliyetlerini, herhangi bir felaket, kriz ve 
afet durumunda önceden belirlenen seviyede yürütebilme becerisidir. 

İz (Log) Kaydı: Bilgisayar ortamında meydana gelen olayların ve hareketlerin kayıt altına 
alındığı dosyalardır. 

Kaba Kuvvet (Brute-Force) Saldırı: Bilgisayar sistemleri üzerinde bir sistemi devre dışı 
bırakmak veya parolaya ulaşmak için ardı ardına veri yüklenmesi veya veri göndermesidir. 

MAC (Media Access Control) Adresi: Ağa bağlı bir cihazın kendi üzerinde bulunan, üreticiler 
tarafından atanan tanıtıcıdır.  

Manyetik Medya: Bilgileri kaydetmek için manyetik desenler kullanan depolama ortamıdır. 

Modem: Bilgisayarların genel ağa bağlantısını sağlayan ve bir bilgisayarı uzak yerlerdeki 
bilgisayar bağlayan aygıttır. 

Modül: Bir yazılımın bir veya daha fazla rutin işlemini içeren parçasına verilen isimdir. 

NAC (Network Access Control): Kurum içerisindeki iletişim ağını, güvenlik politikalarına 
uygunluğunu denetleyen güvenlik teknolojisidir. 

Optik Medya:  İçeriği dijital biçimde tutan ve bir lazer tarafından yazılan ve okunan depolama 
ortamlarıdır. 

PING: Bilgisayarınız ile karşıdaki sunucu/bilgisayar arasında bir veri paketinin iletilmesi ve 
geri gelmesi arasında geçen süredir. 

Port: Fiziksel anlamda Port, bilgisayar bileşenlerinde bulunan ve fiziksel bağlantıda kullanılan 
bir donanım yuvasıdır. Ayrıca Bilgisayar kullanırken ağ ve internet üzerinde veya bir yazılım 
vasıtasıyla bilgilerin yönlendirildiği kanala da port adı verilmektedir. 

SSL Sertifikası: Web sitesinin kimliğini doğrulayan ve SSL teknolojisi kullanan bir sunucuya 
gönderilen bilgileri şifreleyen dijital sertifikadır. 

Sunucu: Bilgisayar ağlarında, diğer ağ bileşenlerinin erişebileceği, kullanımına ve/veya 
paylaşımına açık kaynakları barındıran bilgisayar birimidir. 



 

Terminal: Bir bilgisayar veya bilgisayar sistemine veri girmek ve bu verileri görüntülemek 
veya yazdırmak için kullanılan elektronik veya elektromekanik bir donanım cihazıdır. 

Varsayılan Yayın Adı (Ssıd): Hem terminalleri hem de AP'yi tanımlayan ortak bir kimliktir. 

VLAN (Virtual Local Area Network): Yerel alan ağı üzerindeki ağ kullanıcılarının ve 
kaynaklarının mantıksal olarak gruplandırılması, farklı broadcast domainlere atanması ve ağ 
cihazları üzerinde farklı portlara atanması ile uygunan sanal yerel alan ağlarıdır. 

VPN (Virtual Private Network): İnternete başka bir IP adresi üzerinden bağlanmanızı 
sağlayan hizmettir. 

Yerel Alan Ağı (LAN - Local Area Network): Fiziksel olarak birbirine yakın olan 
bilgisayarların arasında bir ağ bağlantısı kurmak amacıyla tercih edilen bağlantı şeklidir. 

3. Parti Yazılım: Geliştirme platformunu sağlayan haricindeki şahıs ya da firma tarafından 
satılan veya dağıtılan, yeniden kullanılabilir bir yazılım bileşenidir. 

  



 

KISALTMALAR 

ADSM: Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 

ASM: Aile Sağlığı Merkezi 

BGYS: Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi 

ESHS: Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı 

İSM: İl Sağlık Müdürlüğü 

KTS: Kayıt Tescil Sistemi 

KVKK: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

SBA: Sağlık Bilişim Ağı 

SBSGM: Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü 

SBYS: Sağlık Bilgi Yönetim Sistemleri 

SOME: Siber Olaylara Müdahale Birimi 

USS: Ulusal Sağlık Sistemi 

VEM: Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Minimum Veri Modeli 

VTYS: Veri tabanı yönetim sistemi 

     

 

                  

 

 

 

 

 

 

 



 

ÖNSÖZ 

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca, Bakanlığımızın hedefleri doğrultusunda sağlık 

hizmetlerinin hukuka uygun yürütülmesi için denetim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.  

Bakanlığımızın faaliyet alanlarında son dönemlerde yoğun bir şekilde bilgi sistemlerinden 

faydalanılmaktadır. Faaliyetlerin daha hızlı ve etkin yürütülmesinde bilgi sistemleri önemli bir 

katkı sunmakla birlikte, bazı güvenlik açığı ve risklerini de beraberinde getirmektedir. 

Teftiş Kurulu Başkanlığımızca bu doğrultuda; bilgi sistemlerinin ortaya çıkarabileceği açık ve 

risklerin bertaraf edilmesi ve etkin bir denetim için, Bilgi Teknolojileri Denetimlerine 

başlanılması planlanmaktadır.  

Bu kapsamda Müfettişlerimiz ve bilgi güvenliği alanında çalışan uzmanlar tarafından 

hazırlanan Bilgi Teknolojileri Denetim Rehberiyle bilgi sistemlerinin güvenilirliğinin 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  

Rehberimiz oluşturulurken Bilgi Teknolojileri gibi teknik yetkinlik gerektiren bir alanda 

mümkün olduğunca sade bir dil kullanılmasına ve teknik hususların daha anlaşılabilir olmasına 

özen gösterilmiştir. Sağlık Bakanlığı Müfettişleri ile sağlık çalışanlarından gelecek geri 

bildirimler doğrultusunda rehberimiz sürekli güncellenerek geliştirilecektir.  

Rehberin hazırlanmasında emeği geçen Bilgi Teknolojileri Denetim Ekibimiz ile Sağlık Bilgi 

Sistemleri Genel Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ediyorum. 

 

         
      Aydın SARI           
              Teftiş Kurulu Başkanı   

 

  

  

   
 

 

  



 

GİRİŞ	

Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile birlikte kamu kurumlarınca sunulan hizmetlerde bilgi 

teknolojilerin kullanımı yaygınlaşmıştır.  Bu gelişmeler doğrultusunda Bakanlığımızın hizmet 

alanlarında bilgi teknolojilerinden büyük oranda yararlanılmaktadır.  

Bakanlığımız, mevzuat çerçevesinde ülkemiz genelinde kaliteli sağlık hizmeti sunmak için 

teknolojinin getirdiği olanaklardan faydalanmaktadır. Bu süreçte vatandaşlarımızın her türlü 

kişisel verisini elde ederek, bu veriyi işleyen ve güvenli bir şekilde muhafaza eden bir kamu 

kurumu olarak, bilgi güvenliğine yönelik riskler sebebiyle devletimizin ve vatandaşlarımızın 

herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamaları adına bilgi teknolojileri alanında etkin bir 

kontrol ve denetim mekanizması oluşturulması ve gerekliliği kaçınılmazdır. 

Bu rehber çalışması ile yapılacak denetimlerde Bakanlığımız birimlerince kullanılan her türlü 

bilgi sistemleri, cihaz ve yazılımların gerekli güvenlik koşullarının sağlanıp sağlanmadığının 

kontrol edilmesi, bilgi sistemlerinin eksiklik ve risklerinin değerlendirilerek bunlara karşı 

alınabilecek önlemlerin belirlenmesine katkı sağlanması, bilgi sistemlerini kullanan ve bilgi 

güvenliğine konu olabilecek her türlü bilgiye doğrudan ve dolaylı olarak erişebilen personelde 

bu hususta farkındalık oluşturulması ve pekiştirilmesi hedeflenmiştir.



Sayfa 1 
Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı 

Bilgi Teknolojileri Denetim Rehberi 

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DENETİM KRİTERLERİ 

1. Fiziksel ve Çevresel Kontroller 

1.1. Politika ve Prosedürler 

1.1.1. Kurumda mevcut güvenli alanların tanımlandığı, bu alanlarda alınacak fiziksel 
ve çevresel güvenlik tedbirleri ile ilgili hususları açıklayan yazılı dokümantasyon mevcut 
mu? (Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu 1.3.7, 6.1.6.13, 8.2) 

 Açıklama: Kurum bilgi varlıklarının muhafaza edildiği güvenli alanlar belirlenmeli, bu 
alanlara fiziksel olarak yapılacak erişimler için alınması gereken tedbirleri açıklayan 
dokümanlar oluşturulmalı, belirlenen tedbirlerin uygulanması için hazırlanan dokümanlar tüm 
personele tebliğ edilmelidir. 

 Denetim Metodu: Yazılı belgeler ve bu belgelerin personele nasıl tebliğ edildiği kontrol 
edilmelidir. (Doküman incelenecek) 

 Denetlenecek Birim: Tüm Birimler. 

 Uzmanlık Alanı:  İdari. 

1.2. Binalara Erişim (Mekânlar) 

1.2.1. Sunucu odaları, güvenlik kontrol merkezleri, arşiv odaları gibi alanlar kolayca 
ulaşılamayacak yerlere kurulmuş mu? Bu alanlara erişim uygun yöntemler kullanılarak 
sınırlandırılmış mı? Özel bir gereksinim yoksa bu tür tesis ve odalara ne şekilde 
erişileceğini gösteren işaretlerin konulmasından sakınılmış mı? Güvenli alanlara giriş 
çıkış kontrol sistemleri (turnike sistemi, kimlik kontrolü, kartlı kapı, hırsız alarmı vs.) 
kurulmuş mu? (Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu 8.2) (Sağlıkta Kalite Standartları -
Hastane DOH15.01) 

 Açıklama:  Sunucu odaları, güvenlik kontrol merkezleri, arşiv odaları gibi alanlar bina 
içerisinde kolayca erişilemeyecek alanlara kurulmalı, bu alanlara erişim uygun yöntemler 
kullanılarak sınırlandırılmalı, özel bir gereksinim yoksa bu tür tesis ve odalara ne şekilde 
erişileceğini gösteren işaretler konulmamalı, idari binalarda bulunan güvenli alanlara girişte 
turnike sistemi, kimlik kontrolü, kartlı kapı, hırsız alarmı gibi hususlar bulunmalıdır.  

 Denetim Metodu: Görsel olarak kontrolü sağlanmalıdır. (Fiziksel olarak kontrol yapılacak) 

 Denetlenecek Birim: Tüm Birimler. 

 Uzmanlık Alanı: İdari. 

1.2.2. Sunucu odası, arşiv odası, bilgi işlem odası, hasta kayıt vb. kritik noktaları 
izlemek üzere video kameralar konulmuş mu ve giriş çıkışlar kaydediliyor mu? (Bilgi 
Güvenliği Politikaları Kılavuzu 8.2.24, 9.10.4.3) 

 Açıklama: Kameraların görüş açısı; sunucu odası, arşiv odası, bilgi işlem odası, hasta kayıt 
vb. noktaları kapsamalıdır. Sistem odasına IP kamera ile izleme sistemi kurulmalı, odanın 
durumu, giriş çıkışları ve yapılan işlemler kameralarla kayıt altına alınmalıdır. 
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 Denetim Metodu: Video kameralarıyla izleme yapılıyorsa, kayıt sistemi incelenmelidir. 
(Fiziksel olarak kontrol yapılacak) 

 Denetlenecek Birim: Tüm Birimler. 

 Uzmanlık Alanı: İdari. 

1.2.3. Bilişim sistemlerinin (güvenli alanların) bulunduğu yerlere yapılan giriş çıkışların 
tarih ve saatleri kayıt altına alınıyor mu? Güvenlik seviyesine göre hassas yerlere erişim 
güvenlik görevlisi/refakatçi eşliğinde sağlanıyor mu? (Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu 
8.2.8.2, 8.2.9)  

 Açıklama: Bakanlık merkez yerleşke, bağlı kuruluşlar, il sağlık müdürlükleri gibi sağlık 
hizmeti sunumu yapılmayan ancak sağlık hizmetinin sunumu için destek hizmetlerinin verildiği 
bina ve yerleşkelerde, en dış güvenlik sınırında yer alan geçiş noktalarında sadece yetkili 
personele erişim izni verilmesini temin edecek giriş kontrolleri yapılmalıdır. 

Kapsamı ve yöntemi idareler tarafından belirlenecek şekilde güvenli alanların bulunduğu 
yerlere giriş ve çıkışlarının tarih ve saatleri kayıt altına alınmalı, daha önce erişimi 
onaylanmadığı sürece tüm ziyaretçiler denetlenmeli, ziyaretçilere sadece belirli, 
yetkilendirildikleri amaçlar için erişim verilmeli, ziyaretçilerin kimliği uygun bir yöntem ile 
doğrulanmalıdır. 

 Denetim Metodu: Güvenli alanların bulunduğu yerlere giriş çıkışların kayıt sisteminde 
şu hususların yer alıp almadığı tespit edilir: tarih, giriş-çıkış saati, nereye gittiği, kiminle 
görüşeceği, hassas alanlara giriş yetkisi verilmiş olup olmadığı, bu alanlarla ilgili güvenlik 
bilgilerinin kendilerine anlatılıp anlatılmadığı, güvenlik görevlisi refakatinin gerekip 
gerekmediği. 

Giriş yerlerinde görevli güvenlik görevlileri ile güvenlik sorunları hakkında görüşme 
yapılır. (Doküman incelemesi ve fiziki kontroller yapılacak) 

 Denetlenecek Birim: Sağlık hizmeti sunumu yapan tesisler haricinde tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: İdari. 

1.2.4. Kritik bilişim sistemleri odalarının kamera kayıtları 2 (iki) ay, giriş-çıkış kayıtları 
2 (iki) yıl süreyle tutuluyor mu? (Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu 9.12.4) 

 Açıklama: İz kaydı (log) alınması gereken fiziksel ortam kayıtları; kritik bilişim sistemleri 
odaları giriş-çıkış kayıtları ve kamera kayıtları, çalışma ortamları giriş çıkış kayıtları ve kamera 
kayıtlarından oluşur. Kamera kayıtları 2 (iki) ay, kritik sistem odaları ve çalışma ortamları giriş 
çıkış kayıtları 2 (iki) yıl süreyle tutulmalıdır. 

 Denetim Metodu: Kamera kayıt sistemi ve ilgili evrak kontrol edilmelidir. (Doküman 
incelemesi ve fiziki kontroller yapılacak) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: İdari. 



Sayfa  3 
Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı 

Bilgi Teknolojileri Denetim Rehberi 

1.3. Güvenli Alanların Belirlenmesi ve Erişim Kontrolü 

1.3.1. Güvenli alanlara erişim sadece burada çalışanlarla sınırlandırılmış mı? (Bilgi 
Güvenliği Politikaları Kılavuzu 8.2.4) 

 Açıklama: Güvenli alanlar sadece yetkili personele erişim izni verilecek şekilde uygun 
giriş kontrolleri ile korunmalıdır. 
 Denetim Metodu: Güvenli alan olarak belirlenen yerlere sadece yetkili personel tarafından 
erişilebildiğinin gözlem, mülakat ve belge incelemesiyle tespit edilmelidir. (Doküman 
incelemesi, fiziki kontrol ve görüşme yapılacak) 

 Denetlenecek Birim: Tüm Birimler. 

 Uzmanlık Alanı: İdari 

1.3.2. Güvenli alanlara erişim hakları düzenli olarak gözden geçiriliyor ve güncelleniyor 
mu? (Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu 8.2.16) 

 Açıklama: Güvenli alanlara erişim hakları düzenli olarak gözden geçirilmeli, gereksiz 
erişim izinleri iptal edilmeli veya yetki kısıtlaması yapılmalıdır. 

 Denetim Metodu: Güvenli alanlara yetkili erişim hakkı bulunanların listesi elde edilmeli 
ve erişim uygunlukları kontrol edilmelidir. (Doküman incelenecek) 

 Denetlenecek Birim: Tüm Birimler. 

 Uzmanlık Alanı: İdari. 

1.3.3. Kuruma mal ve hizmet sağlayanların güvenli alanlara erişimi sadece 
gerektiğinde, yetki dâhilinde ve izlenmek kaydıyla sınırlandırılmış mı? (Bilgi Güvenliği 
Politikaları Kılavuzu 8.2.14) 

 Açıklama: Dış taraf destek personeline güvenli alanlara veya gizli bilgi işleme tesislerine 
erişim izni, sadece gerekli olduğu durumlar için geçici süre ile verilmeli, bu tür erişimlerde, 
mümkün olduğu kadar erişim kısıtlaması yapılmalı ve takip edilmelidir. 

 Denetim Metodu: Güvenli alanlara sadece yetkili personel tarafından erişilebildiğinin 
gözlem, mülakat ve belge incelemesiyle tespit edilmesi gerekir. (Doküman incelenecek ve 
görüşme yapılacak) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: İdari. 

1.3.4. Hassas ve önemli iş bilgilerinin bulunduğu belgeler veya ortam araçlarının 
bulunduğu mekânların, mesai saatleri dışında veya kullanılmadığı zamanlarda fiziksel 
güvenliği için gerekli tedbirler alınıyor mu? (Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu 8.2.18) 
 Açıklama: Gözetimsiz güvenli alanlar fiziksel olarak kilitlenmeli, kurum tarafından 
belirlenecek diğer tedbirler alınmalı ve periyodik olarak gözden geçirilmelidir. 
 Denetim Metodu:  Gözetimsiz alanların güvenliğinin sağlandığı ve periyodik olarak 
kontrol edildiği gözlem, mülakat ve belge incelemesiyle tespit edilmesi gerekir. (Fiziki kontrol 
ve görüşme yapılacak) 
 Denetlenecek Birim: Tüm Birimler. 
 Uzmanlık Alanı: İdari. 
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1.3.5. Bilişim sistemleri kabloları güvenlik gerekleri çerçevesinde döşenmiş, tesis edilmiş 
mi? (Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu 8.3.5) 

 Açıklama:  Güç ve iletişim kablolarının (ağ kabloları, güç kaynağı kabloları, telefon 
kabloları, vb.) fiziksel etkilere ve dinleme faaliyetlerine karşı korunması için önlemler alınır.  

 Kablolar binalar arası geçişte yeraltında, bina içlerinde kablo kanalları veya tavalar 
içerisinden geçirilir. Tüm kablolar açıkta görünür olmamalıdır. 

 Duvar içerisinden geçen kablolar için spiral vb. kullanılarak dış etkenlerden korunmalıdır. 

 Karışmanın (interference) olmaması için güç ve iletişim kabloları fiziksel olarak 
birbirinden ayrı kanal veya tavalardan geçirilmelidir. Aynı kanal veya tavadan geçmek zorunda 
ise aralarında seperatörler kullanılmalıdır. 

 Hatalı bağlantıların olmaması için ekipman, kablolar ve prizler görülebilecek bir şekilde 
etiketlenir ya da işaretlenir.  

 Kullanılmayan uçlar için kenar anahtar ile dağıtım paneli arasına ara bağlantı kablosu 
takılmaz.  

 Kablolama yapılırken gelecekteki ihtiyaçlar dikkate alınarak yedekli olarak kablo çekilir. 

 Bina içindeki yerel alan ağı ana omurgası fiziksel olarak yedekli bir şekilde çalıştırılır.  

 Bina içerisindeki yerel alan ağı ana omurgaları ile kenar ağ anahtarları arasındaki 
bağlantılar yedekli olmalıdır. 

 Dağıtım panelleri ve kenar anahtarların konulduğu kabinler yetkisiz erişime karşı kilitli 
olarak bulundurulur. Kabin içerisindeki kablolar düzenli ve rahatlıkla müdahale edilebilir 
olmalıdır. 

 Bahse konu kabinlerin de kesintisiz güç kaynağı ve jeneratör altyapısından faydalanması 
sağlanır. 

 Denetim Metodu: Kabloların güvenlik gerekleri dikkate alınarak düzenli şekilde döşenmiş 
olup olmadığı kontrol edilmelidir. (Fiziksel olarak kontrol yapılacak) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı:  Teknik ve idari. 

1.4. Ekipman Güvenliği 

1.4.1. Hassas bilgiler içeren bilgi, belge ve evrak güvenli bir şekilde muhafaza edilmekte 
mi? (Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu 8.3.2.1) 

 Açıklama: Hassas bilgiler içeren bilgi, belge ve evrak masa üzerlerinde ya da kolayca 
ulaşılabilir yerlerde açıkta bulundurulmamalı, kilitli dolap, çelik kasa ya da arşiv odası gibi 
fiziki koruması olan güvenli alanlarda muhafaza edilmelidir. 
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 Denetim Metodu: Gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı gözlemlenerek kontrol edilmelidir. 
(Fiziksel olarak kontrol yapılacak) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: İdari. 

1.4.2. Kullanım ömrü sona eren, artık ihtiyaç duyulmadığına karar verilen veriler 
(basılı dokümanlar, diskler, CD/DVD’ler, yedekleme kartuşları, USB girişli taşınabilir 
bellekler vb.) nasıl imha ediliyor? (Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu 8.3.2.4, 4.5) 

 Açıklama: Kullanım ömrü sona eren, artık ihtiyaç duyulmadığına karar verilen bilgiler 
Kılavuzun 4.5 maddesinde belirtilen yöntemler ile imha edilmelidir. 

 Denetim Metodu: Kurumun imha işlemlerini nasıl yaptığını açıklayan yazılı 
dokümanlarına bakılır. İmha maksadıyla kullanılan yazılım ve araçlar varsa yerinde incelenir, 
imha işlemlerine ilişkin tutanaklar kontrol edilir ve kişilerle görüşülebilir. (Doküman 
incelemesi, fiziki kontrol ve görüşme yapılacak) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: İdari. 

1.4.3. Fotokopi, tarayıcı ve diğer çoğaltma teknolojilerinin yetkisiz kullanımını önlemek 
için uygun tedbirler alınmış mı? (Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu 8.3.2.7) 

 Açıklama: Fotokopi, tarayıcı ve diğer çoğaltma teknolojilerinin yetkisiz kullanımını 
önlemek için uygun idari ve teknik tedbirler alınır, çoğaltma işlemi yetkili kişiler tarafından 
yapılmalı, cihaz içerisinde doküman bırakılmamalıdır. Çoğaltma makinaları herkesin 
ulaşabileceği bir yerde konumlandırılmamalıdır. 

 Denetim Metodu: Gözlem yapılarak kişilerle görüşme yapılabilir, varsa güvenlik 
tedbirlerine ilişkin belgeler incelenir. (Fiziki kontrol ve görüşme yapılacak) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: İdari. 

1.4.4. Yüksek maliyetli, özel koruma gerektiren elektronik cihazların (tıbbi cihazlar 
dâhil) yerleşimi güvenli mi? (Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu 8.3.3.1) 

 Açıklama: Yüksek maliyetli, özel koruma gerektiren elektronik cihazların (tıbbi cihazlar 
dâhil) yerleşimi yapılırken çevresel tehditler ve yetkisiz erişimden kaynaklanabilecek zararların 
asgari düzeye indirilmesine dikkat edilmelidir. 

 Denetim Metodu: Gözlem ve kişilerle görüşme yapılabilir, varsa güvenlik tedbirlerine 
ilişkin belgeler incelenir. (Doküman incelemesi, fiziki kontrol ve görüşme yapılacak) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: İdari. 
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1.4.5. Bilişim sistemi teçhizatlarının, tıbbi cihazların ve kritik altyapının (kesintisiz güç 
kaynakları, jeneratör sistemleri, yangın algılama ve alarm sistemleri vb.) bakımları 
yapılmakta mı? (Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu 8.3.6) 

 Açıklama: Bakımı yapılacak ekipman listesi oluşturulmalı, bakım işlemleri yetkili personel 
tarafından yapılmalı, bakım kayıtları düzenli olarak tutulmalı, ekipman üzerindeki bilgi 
barındıran parçalar (hard disk vb.) ekipman kurum dışına çıkarılacaksa sökülmeli, garanti 
süreleri kayıt altına alınmalı ve takip edilmelidir. 

 Denetim Metodu: İlgili belge ve tutanakların incelenmesi gerekmektedir. (Doküman 
incelenecek) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: İdari. 

1.5. Güvenli Alanların Kontrolü (Su, Elektrik, Yangın, Havalandırma ve Soğutma, Temizlik) 

1.5.1. Güvenli alanlarda yangın, su baskını, deprem vb. doğal afetlere veya tesisattan 
kaynaklanan risklere karşı önlemler alınmış mı? (Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu 
8.2.23, 8.3.3.7, 9.10.4) 

 Açıklama: 

Yangın, sel, deprem, patlama ve diğer doğal afetler veya toplumsal kargaşa sonucu oluşabilecek 
hasara karşı fiziksel koruma tedbirleri alınmalı ve uygulanmalı, binalarda paratoner bulunmalı, 
nem ve sıcaklık parametreleri izlenmelidir. Sistem odalarının manyetik alan oluşturabilecek 
enerji ve elektrik hatlarından izole olmalı, telefon santrali ve benzeri dış unsurlar kesinlikle 
sistem odasına alınmamalıdır.  

 Güvenli alanlar yanmayan maddeler kullanılarak inşa edilmeli,  

 Yangın ve/veya duman detektörleri konulmalı, 

 Uygun yangın söndürme araçları tesis edilmeli,  

 Yangın ve/veya duman detektörleri, güvenli alanlara etki edebilecek yakınlıktaki odalarda 
kurulmalı, 

 Yanıcı maddeler güvenli alanlardan uzakta tutulmalı (atık kağıt, kimyasallar, kırtasiye, 
temizlik sıvıları), 

 Yangı söndürme ve önleme aletlerinin çalışıyor olduğu test edilmeli, 

 Yangın söndürme teçhizatlarının bakımı düzenli olarak yapılmalı, 

 Personel yangın söndürme teçhizatının uygun şekilde kullanılması konusunda eğitilmeli,   

 İşletim personeli yangın alarmının, yangın detektörlerinin, elektrik anahtarlarının, su kesme 
vanalarının ve acil bir durumda kullanılabilir olan diğer araçların var olduğu konusunda 
bilgilendirilmeli, 

 Yangından kurtarmaya ilişkin olarak belirli bir prosedür oluşturulmalı ve görevli kişiler 
belirlenmeli, 

 Sistem odasının dışında çıkabilecek yangınlara karşı, odanın dış kısımları su püskürtmeli 
yangın sistemi ile koruma altına alınmalı, 



Sayfa  7 
Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı 

Bilgi Teknolojileri Denetim Rehberi 

 Sistem odasının kapısı yangına dayanıklı, ısıyı ve dumanı diğer tarafa geçirmeyen, 
standartlara (TS EN 1634-1:2014+A1) uygun özel üretim bir kapı olmalı, 

 Yükseltilmiş tabanın altına ve asma tavan arasına duman algılama detektörü ile yangın 
söndürme sistemi konumlandırılmalı, 

 Elektrik yangınlarına müdahalede, bilgisayar kabinlerinin zarar görmesini engellemek için 
karbondioksitli veya halon gazlı (NOVEC1230, FM200 vb.) ve basınç kontrollü yangın 
söndürme sistemi kullanılmalı, 

 Havalandırma ünitesi olası bir yangında devreye girerek otomatik olarak kapanmalı ve 
kilitlenmeli, 

 Güvenli alanlar, su basması riskinin yüksek olduğu yerlerde zemin veya zemin altı katlarda 
kurulmamalı, 

 Güvenli alanlar donanımının yerden yüksekte konumlandırılmalı ve su boruları veya su 
tanklarının etrafında veya ıslak zeminlerin (Lavabo, mutfak, banyo…) bitişiklerinde 
kurulmamalı, 

 Olası su sızıntılarına karşı bilişim sistemleri personelini uyarmak amacıyla otomatik su 
veya nem detektörleri kullanılmalıdır. 

 Denetim Metodu: Yangın, su baskını, deprem vb. doğal afet tehlikelerine karşı yukarıda 
belirtilen önlemlerin alınıp alınmadığının incelenmesi gerekir. (Doküman incelemesi, fiziki 
kontrol ve görüşme yapılacak) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: İdari. 

1.5.2. Güvenli alanların elektrik kaynaklı tehlikelere karşı koruması sağlanmış mı? 
(Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu 8.3.4.2, 8.3.4.3) 

 Açıklama: Ekipmanların elektrik arızalarından korunması için ana besleme noktalarında 
elektrik şebekesine yedekli bağlantı yapılmalı, kritik sistemlerde hizmet kesintisi yaşanmaması 
için kesintisiz güç kaynağı kullanılmalıdır. 

 Denetim Metodu: Elektrik kaynaklı tehlikelere karşı yukarıdaki önlemlerin alınıp 
alınmadığı incelenmelidir. (Fiziksel olarak kontrol yapılacak) 

 Denetlenecek Birim: Tüm Birimler. 

 Uzmanlık Alanı: İdari. 

1.5.3. Güvenli alanlar için uygun iklimlendirme koşulları sağlanmakta mı? (Bilgi 
Güvenliği Politikaları 8.3.3.5, 8.3.4.1, SKS Hastane DBY 13.05) 

 Açıklama: Elektrik, su, kanalizasyon ve iklimlendirme sistemlerinin, bilgi işlem birimi için 
yeterli düzeyde olmasına dikkat edilmeli, nem ve sıcaklık parametreleri izlenmelidir. 

 Denetim Metodu: Yukarıdaki önlemlerin alınıp alınmadığı incelenmelidir. (Fiziksel olarak 
kontrol yapılacak) 

 Uzmanlık Alanı: İdari.  
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1.5.4. Güvenli alanların tozdan arındırılmış ve temiz tutulmasını sağlamak için 
kontroller mevcut mu? (Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu 9.10.4.6, 9.10.4.1) 

 Açıklama: Tozlu ortamlar elektronik sistemlerin aşırı ısınmasına yol açabilmektedir. 
Bundan dolayı sistem odaları tozdan arındırılmış olmalı, kabinet ve sistemlerde filtreler 
kullanılmalıdır. Tozların temizliği dışa üflemeli ve içe emmeli kompresör ile yapılmalı, böcek 
ilaç ve tabletleri ile sistem odasında örümcek, sinek gibi böceklerin varlığı engellenmeli, aktif 
ağ cihazlarının yer aldığı kabinler ve bulunduğu ortam tozdan arındırılmalıdır. Mümkün 
olduğunca sistem odasında cam pencere ve duvarlar (bölme) olmamalıdır. 

 Denetim Metodu: Çalışma alanlarında bulunan önemli donanım parçalarının bakım ve 
temizliğine dikkat edilip edilmediğinin gözlenmesi, aktif ağ cihazlarının bulunduğu ortamların 
tozdan arındırılmış olup olmadığının ve periyodik olarak gözden geçirilip geçirilmediğinin 
incelenmesi gerekir. (Fiziksel olarak kontrol yapılacak) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: İdari. 

1.6. Acil Durum ve İş Sürekliliğinin Planlanması  

1.6.1. Bilgi işleme süreçleri dikkate alınarak, hizmetlerin kesintiye uğraması 
durumunda kritik süreçler önem sırasına göre belirlenmiş mi? (Bilgi Güvenliği 
Politikaları Kılavuzu 13.2.6) 

 Açıklama: İş sürekliliği yönetimi için öncelikle kritik iş süreçleri ve bu süreçlerde 
kullanılan sistemler belirlenmeli ve listesi oluşturulmalıdır. HBYS iş süreçleri ile birlikte 
hizmet sunumundaki tüm süreç ve kritik kaynaklar analize dâhil edilmelidir.  

 Denetim Metodu: İlgili belgelerin ve evrakın incelenmesi gerekir. (Doküman incelenecek) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: İdari. 

1.6.2. Kritik iş süreçleri dikkate alınarak, herhangi bir olumsuz olay meydana 
geldiğinde sürecin tekrar eski haline getirilmesi için kurum tarafından yürütülmesi 
gereken faaliyetler belirlenerek bir plan haline getirilmiş mi? (Bilgi Güvenliği Politikaları 
Kılavuzu 13.4)  

 Açıklama: İş sürekliliğini kesintiye uğratacak muhtemel senaryolar tespit edilmeli, bu 
senaryolar dikkate alınarak yapılması gereken faaliyetler planlanmalı, görev bölümü yapılarak 
her bir görevle ilgili sorumlular belirlenmeli, iletişim listeleri hazırlanmalıdır. 

 Denetim Metodu: İlgili belgelerin ve evrakın incelenmesi gerekir. (Doküman incelenecek) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: İdari.  
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1.6.3. Kurumun hazırladığı acil durum ve iş sürekliliği planı ihtiyaçlara göre 
güncelleniyor mu? (Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu 13.2.9) 

 Açıklama: Değişen koşul ve ihtiyaçlara göre plan en az yılda bir kez gözden geçirilmeli, 
gerekiyorsa güncellenmelidir.  

 Denetim Metodu: Mevcut ise ilgili tutanak veya belge incelenmelidir. (Doküman 
incelenecek) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: İdari. 

1.6.4. Acil durum ve iş sürekliliği planının işleyip işlemediğini görmek için testler 
yapılıyor mu? (Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu 13.2.5) 

 Açıklama: Atanmış olan sorumlular tarafından hizmetleri kesintiye uğratabilecek olumsuz 
senaryolar tatbikatlarla test edilmeli, sonuçlar değerlendirilmeli, varsa aksaklıklar giderilerek 
sürekli takip edilmeli ve tatbikat kayıtları tutulmalıdır. 

 Denetim Metodu: Tatbikat kayıtlarının incelenmesi gerekir. (Doküman incelenecek) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: İdari. 

2. İnsan Kaynakları Kontrolleri 

2.1. Bilgi Güvenliği Organizasyonu  

2.1.1. Bakanlık merkez, bağlı kuruluşlar ve il sağlık müdürlükleri bünyesinde “Bilgi 
Güvenliği Alt Komisyonları” oluşturulmuş mu? Alt komisyon çalışmaları merkez teşkilat 
ve bağlı kuruluşlarda en az bir daire başkanı, taşra teşkilatında en az başkan seviyesinde 
bir yönetici tarafından koordine ediliyor mu? Alt komisyon çalışmalarında konu ile ilgili 
farklı uzmanlık alanlarından personel üye olarak bulunuyor mu? (Bilgi Güvenliği 
Politikaları Kılavuzu 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3) 

 Açıklama: Bakanlık merkez, bağlı kuruluşlar ve il sağlık müdürlükleri bünyesinde, bilgi 
güvenliği ve siber olaylara müdahale faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek üzere, Bakanlık 
bünyesinde oluşturulan komisyona benzer şekilde “Bilgi Güvenliği Alt Komisyonları” 
oluşturulmalıdır.  

Alt komisyonların çalışmaları, merkez teşkilat ve bağlı kuruluşlarda en az bir daire başkanı, 
taşra teşkilatında en az başkan seviyesinde bir yönetici tarafından koordine edilmelidir.  

Alt komisyon çalışmalarında bilgi güvenliği yetkilisi ve kurumsal SOME ekip liderine ilave 
olarak; kurumların bilgi işlem ve istatistik, insan kaynakları, kalite, hukuk ve fiziksel 
güvenlikten sorumlu birimlerinin yöneticileri de komisyon üyesi olarak yer almalı, ayrıca 
gerekli görülecek diğer personel de komisyon toplantılarına davet edilmelidir. 

 Denetim Metodu: Komisyon görevlendirmeleri, toplantı tutanakları ve ilgili diğer evraklar 
kontrol edilmelidir. (Doküman incelenecek) 

 Denetlenecek Birim: Genel müdürlük, bağlı kuruluşlar ve İSM’ler. 

 Uzmanlık Alanı: İdari. 
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2.1.2. Bakanlık merkez, bağlı kuruluşlar ve il sağlık müdürlükleri bünyesinde “Bilgi 
Güvenliği Yetkilisi” görevlendirilmiş ve kurumsal SOME’ler oluşturulmuş mu?  (Bilgi 
Güvenliği Politikaları Kılavuzu 2.4.1, 2.5, Kurumsal SOME Kurulum ve Yönetim Rehberi 
Md.1.2) 

  Açıklama: Bilgi güvenliği faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek üzere “Bilgi 
Güvenliği Yetkilisi” görevlendirilmelidir. 

Kurumsal SOME’ler; Bakanlık bağlı kuruluşları, il sağlık müdürlükleri ve sektörel SOME 
tarafından uygun görülen sağlık alanında faaliyet gösteren özel kuruluşların bünyelerinde 
kurulmalıdır. 

 Denetim Metodu: Görevlendirme yapılıp yapılmadığına dair evrak kontrolü yapılmalı, 
rehberde örneği verilen Kurumsal SOME iletişim formu görülmelidir. (Doküman incelenecek) 

 Denetlenecek Birim: Genel müdürlük, bağlı kuruluşlar ve İSM’ler. 

 Uzmanlık Alanı: İdari. 

2.2. İşe Alma /İşten Ayrılma/ Görev Değişikliği Kontrolleri 

2.2.1. İşe yeni başlayan personel için “işe başlama formu” hazırlanıyor mu? Formda 
bilgi güvenliği açısından gerekli bölümler işlenip, personele imzalatılıyor mu? (Bilgi 
Güvenliği Politikaları Kılavuzu 3.2.2, 3.2.4) 

 Açıklama: İşe yeni başlayan personelin başlayış işlemlerinin eksiksiz olarak yapılmasını 
sağlamak için “işe başlama formu” hazırlanmalı ve uygulanmalıdır. İşe başlama formunda bilgi 
güvenliği ile ilgili olarak personel giriş kartı çıkarılması ve bina/tesislere erişim için verilecek 
yetkiler, bilgi sistemlerine erişim için hesap açılması ve verilecek yetkiler (e-Posta, elektronik 
belge yönetim sistemi, hastane bilgi yönetim sistemi, insan kaynakları sistemi gibi), bilgi 
güvenliği farkındalık eğitimi, oryantasyon eğitimi, gizlilik sözleşmesi imzalatılması gibi 
hususlar yer almalıdır. Bu amaçla KLVZ-EK-01’deki işe başlama formu esas alınmak suretiyle 
kurumun kendi iş süreçlerine/yapısına uygun bir işe başlama formu oluşturulmalı ve 
kullanılmalıdır. 

 Denetim Metodu: İlgili belgeler incelenmelidir. (Doküman incelenecek) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: İdari. 

2.2.2.   İşten ayrılan veya görev yeri değişen personel için “işten ayrılma formu” 
düzenleniyor mu? Formda bilgi güvenliği açısından gerekli bölümler işlenip, personele 
imzalatılıyor mu? (Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu 3.4.3) 

 Açıklama: İşten ayrılan veya görev değişikliği yapan personelin ayrılma işlemlerinin bilgi 
güvenliği açısından eksiksiz olarak yapılmasını sağlamak için “işten ayrılma formu” 
hazırlamalı ve personele imzalatılmalıdır. Bu amaçla KLVZ-EK-02’deki işten ayrılma formu 
esas alınmak suretiyle kurumun kendi iş süreçlerine/yapısına uygun bir işten ayrılma formu 
oluşturulmalı ve kullanılmalıdır. 
 Denetim Metodu: İlgili form ve hastane kayıtları karşılaştırmalı olarak kontrol edilmelidir. 
(Doküman incelenecek) 
 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 
 Uzmanlık Alanı: İdari. 
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2.2.3. Görev yeri değişikliklerinde personel yetkileri gözden geçiriliyor mu? (Bilgi 
Güvenliği Politikaları Kılavuzu 3.4.5)  

 Açıklama: İşten ayrılan veya görev yeri değişen kişinin eski görevi ile ilgili bilgisayar 
hesapları ve uzaktan erişim için kullandıkları hesaplar kapatılmalı veya erişim yetkileri yeni 
görev yerinin gereksinimlerine göre yeniden düzenlenmelidir. 

 Denetim Metodu: Görev yeri değişen personelin yetkilerinin güncellenip güncellenmediği 
ve belgeleri teslim edip etmediği belge görme veya kişilerle görüşme yöntemiyle kontrol 
edilmelidir. (Doküman incelenecek ve görüşme yapılacak) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: İdari. 

2.2.4. Ayrılan veya görev yeri değişen personel tarafından yürütülen faaliyetlerin 
aksamaması için birim sorumlusu tarafından gerekli tedbirler alınıyor mu? Mümkün 
olan durumlarda ayrılan personel ile yeni katılan personelin geçici bir süre birlikte görev 
yapması sağlanıyor mu? (Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu 3.4.7, 3.4.8) 

 Açıklama: Görev değişikliği veya işten ayrılma durumlarında, görevden ayrılan personelin 
yerine gelecek personele yapılan iş ile ilgili bilgi aktarması, mümkünse bir süre birlikte görev 
yapmaları sağlanmalıdır. 

 Denetim Metodu: Gözlem ve kişilerle görüşme yöntemiyle kontrol edilebilir. (Görüşme 
yapılacak) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: İdari. 

2.2.5. Ayrılan kişiden teslim alınan bilgisayarlar başka kullanıcıya teslim edilmeden 
önce güvenli silme işlemi yapılıyor mu? (Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu 3.4.9, 4.5.10) 

 Açıklama: Ayrılan kişiden teslim alınan bilgisayarlar güvenli silme işlemi yapılmadan bir 
başka kullanıcıya teslim edilmemeli, güvenli silme işlemi, manyetik medya ve yeniden 
yazılabilir optik medya üzerine en az yedi kez 0 ve 1’lerden oluşan rastgele veriler yazarak eski 
verinin kurtarılmasının önüne geçilmesi amacına uygun olarak yapılmalı, bu iş için uygun bir 
yazılım (DBAN, Kill Disk, Eraser, Disk Wipe, HDShredder gibi) veya donanım 
kullanılmalıdır. Yapılan bu işlemler mutlaka kayıt (tutanak) altına alınmalı ve saklanmalıdır. 

 Denetim Metodu: İşlem ile ilgili güvenli silme yazılımları ve işlem yapıldığına dair 
tutanak/kayıt incelenebilir. (Doküman incelenecek) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: Teknik, İdari. 
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2.2.6. Geçici olarak sağlık kuruluşunda bulunmayan (izin, rapor, geçici görev, kurs, 
eğitim vb.) personelin SBYS’ye girişi otomatik olarak engelleniyor mu? (Bilgi Güvenliği 
Politikaları Kılavuzu 11.2.30)  

 Açıklama: Geçici süreyle fiili olarak görev yapmayacak personelin SBYS’ye girişleri 
görevde olmadıkları süre boyunca sistem üzerinden otomatik olarak engellenmelidir. 

 Denetim Metodu: Örnek personel listesi ile sistem üzerinde deneme yapılarak kontrol 
edilebilir. (Sistemsel kontroller ve doküman incelemesi yapılacak) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: İdari. 

2.3. Eğitim Kontrolleri 

2.3.1. Tüm çalışanlar için bilgi güvenliği farkındalık eğitimi programları hazırlanıp 
uygulanıyor mu? Tüm personele yılda en az bir kere, mümkünse yüz yüze, bunun 
sağlanamadığı durumlarda etkileşim sağlanacak şekilde uzaktan eğitim tarzında bilgi 
güvenliği farkındalık eğitimi veriliyor mu? (Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu 3.2.8, 
3.3.6) 

 Açıklama: Tüm çalışanlar ve yükleniciler için bilgi güvenliği farkındalık eğitimi 
programları hazırlanmalı ve uygulanmalıdır.  

Göreve başlama esnasında verilen eğitimlere ilave olarak her yıl tüm personele bilgi 
güvenliği farkındalık eğitimi verilmelidir. Eğitimin mümkün ise sınıf ortamında veya 
seminer/konferans tarzında yüz yüze verilmesi tercih edilmelidir.  Personel sayısı ve coğrafi 
lokasyon farklılıkları nedeni ile eğitim yüz yüze yapılamıyorsa, uzaktan eğitim 
teknolojilerinden de istifade edilebilmelidir. Eğitim uzaktan yapılacak ise asgari düzeyde de 
olsa etkileşim (örneğin eğitimin başlangıcında ve sonrasında ön test ve son test yapılması gibi)  
sağlanmalıdır. Farkındalık eğitimlerinin içeriğinin kişilere e-posta yoluyla iletilmesi veya web 
ortamında yayımlanan bir içeriğe kullanıcıların hiç bir etkileşim olmadan erişmelerinin 
sağlanması uygun yöntem olarak kabul edilmemelidir. 

 Denetim Metodu: Eğitim planı ve yapılan eğitimlere ilişkin kayıtlara bakılabilir. Kişilerle 
ne tür bir eğitim aldıkları yönünde görüşme yapılabilir. (Doküman incelenecek ve görüşme 
yapılacak)  

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: İdari. 

2.3.2. İşe yeni başlayan her personele, hassas bilgilere erişim izni verilmeden önce bilgi 
güvenliği farkındalığı eğitimi veriliyor mu? Farkındalık eğitiminde, genel bilgi güvenliği 
hususlarına ilave olarak anılan göreve yönelik özel bilgi güvenliği gereksinimleri yer 
alıyor mu? (Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu 3.3.5) 

 Açıklama: İşe yeni başlayan her personele, hassas bilgilere erişim izni verilmeden önce 
bilgi güvenliği farkındalığı eğitimi verilmelidir. Farkındalık eğitiminde, genel bilgi güvenliği 
hususlarına ilave olarak anılan göreve yönelik özel bilgi güvenliği gereksinimleri de mutlaka 
yer almalıdır. 
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 Denetim Metodu: Personelin işe başlama formunda veya ayrı bir dokümanda eğitim verilip 
verilmediği incelenir. Kişilerle ne tür bir eğitim aldıkları yönünde görüşme yapılabilir. 
(Doküman incelenecek ve görüşme yapılacak) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: İdari. 

2.3.3. Bilgi işleme faaliyetleri için yeni tedarik edilen cihaz ve sistemlerin tedarik 
şartnamelerine, garanti süresini de içerecek şekilde eğitim verilmesi ile ilgili hükümler 
konuluyor mu? Aynı şekilde cihaz ve sistemler için işletme, bakım, idame hizmet 
alımlarına ihtiyaç varsa personelin eğitimine yönelik hükümler ekleniyor mu? (Bilgi 
Güvenliği Politikaları Kılavuzu 3.3.4) 

 Açıklama: Bilgi işleme faaliyetlerinde kullanılan cihaz ve sistemlerin tedarik 
şartnamelerine, garanti süresini de içerecek şekilde, eğitim verilmesi ile ilgili hükümler 
konulmalı, aynı şekilde cihaz ve sistemler için işletme, bakım, idame hizmet alımlarına, ihtiyaç 
varsa personelin eğitimine yönelik hükümler eklenmelidir. 

 Denetim Metodu: İlgili şartname, sözleşme vs. belgelere bakılır. (Doküman incelenecek) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: İdari. 

2.3.4. Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzunun 3.3.7.’inci maddesinde sayılan bilgi 
teknolojileri araçları kullanılmak suretiyle personelin farkındalık düzeylerinin 
artırılması sağlanıyor mu? (Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu 3.3.7) 

 Açıklama: Bilgi güvenliği afişleri, bilgi güvenliği broşür ve el kitapları, e-bültenler, 
bilgisayarların açılış ekranlarına merkezi olarak konulacak arayüzler gibi araçlar ile personelin 
farkındalığı arttırılmaya çalışılmalıdır. 

 Denetim Metodu: İlgili eğitim belge ve yöntemleri kontrol edilir. (Doküman incelemesi, 
fiziki kontrol ve görüşme yapılacak) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: İdari. 
  

3. Risk Yönetimi 

3.1. Risk Metodolojisi Kontrolleri  

3.1.1. Risk konusu olan bilgi varlıklarının (insan kaynağı, donanım, yazılım, yazılı 
doküman, proje ve hizmetler vb.) envanteri çıkarılmış mı? (Bilgi Güvenliği Politikaları 
Kılavuzu 5.3.1) 

 Açıklama: Bilgi güvenliği risk çalışmasına konu olan kapsam ve sınırlar içerisindeki tüm 
bilgi varlıkları tanımlanmalıdır. BGYS bakış açısıyla varlıkların tanımlanması, Kılavuz’un 4 
numaralı bölümünde (Varlık Yönetimi) ayrıntılı olarak açıklanmış olup, risk çalışmalarında, 
KLVZ-EK-05 Kurum Bilgi Varlıkları Envanter Çizelgesi veya benzer bir çizelge ile kayıt altına 
alınan varlıklar esas alınmalıdır. 



Sayfa  14 
Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı 

Bilgi Teknolojileri Denetim Rehberi 

 Denetim Metodu: Bilgi güvenliği varlık envanteri (Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu 
KLVZ EK – 05 veya benzer bir çizelge) incelenmelidir. (Doküman incelenecek) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: İdari. 

3.1.2. Üst yönetim tarafından risk yönetimine ilişkin görev, yetki ve sorumluluklar 
tanımlanmış mı? (Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu 5.1.4) 

 Açıklama: Kurumların bilgi güvenliği alt komisyonlarınca, gerekiyorsa üst yönetim onayı 
da alınarak risk yönetimine ilişkin görev, yetki ve sorumlulukların tanımlanmalıdır. 

 Denetim Metodu: İlgili doküman ve belgeler kontrol edilmelidir. (Doküman incelenecek) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: İdari. 

3.1.3. Risklerin yönetimine ilişkin kurallar oluşturulmuş mu? Görevlendirilen personel 
vasıtasıyla riskler belirlenip analiz edilmiş mi? (Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu 5.3) 

 Açıklama: Risklerin yönetimine ilişkin şu kuralların oluşturulması gerekmektedir. (Bilgi 
Güvenliği Politikaları Kılavuzu KLVZ EK – 06 veya benzeri bir çizelge ile) 

 Varlıklar tanımlanmalı, 

 Varlık değeri belirlenmeli, 

 Tehdit ve zafiyetlerin gerçekleşme olasılıkları belirlenmeli, 

 İşe etki değeri belirlenmeli, 

 Risk puanı hesaplama metodu belirlenmeli, 

 Risk değerlendirme kararı seçenekleri ortaya konulmalı. 

 Denetim Metodu: Risk yönetimini ve iyileştirme planlarına ilişkin dokümanlar 
incelenmelidir. (Doküman incelenecek) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: İdari. 

3.2. Risk Uygulama Kontrolleri 

3.2.1. Risk iyileştirme planları gözden geçiriliyor mu? Gözden geçirilme süresi risk 
prosedüründe yer alıyor mu? (Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu 5.3.8.2.1) 

 Açıklama: Bilgi güvenliği alt komisyonu, üst yönetim ve varlık sahipleri kurum tarafından 
önceden belirlenmiş zaman aralıkları ile bir araya gelerek risklerin varlığı, şiddeti, tedavisi ve 
kabul edilebilirliği üzerinde çalışma gerçekleştirmelidir.  
 Denetim Metodu: En az 2 ayrı dönem için hazırlanmış risk tabloları kontrol edilmelidir. 
(Doküman incelenecek) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: İdari. 
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3.2.2. Risk planlarının özetleri rapor olarak üst yönetime sunuluyor mu? Bu raporlar 
muhafaza ediliyor mu? (Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu 5.3.9.1) 

 Açıklama: Risk yönetimi boyunca riskler ile ilgili mutabakata varılan kontrol önlemlerinin 
ne aşamada olduğu, risk planlarının iyileştirilmesi için gerekli olan kaynaklar ve eylemler, 
hiçbir risk veya risk unsurunun gözden kaçırılmadığından ve gerekli önlemlerin alındığından 
emin olunması için risk planlarının özetleri rapor olarak üst yönetime sunulmalı ve muhafaza 
edilmelidir.  

 Denetim Metodu: Üst yönetime sunulan rapor ve tutanaklar incelenmelidir. (Doküman 
incelenecek) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: İdari. 

4. Erişim Güvenliği Kontrolleri 

4.1. Genel Kontroller 

4.1.1. Kurumda kullanılan bilgi sistemlerine erişim ile ilgili kuralları açıklayan yazılı 
dokümantasyon mevcut mu? Ayrıcalıklı erişim haklarının tanımlanmasına ve 
kullanılmasına ilişkin kurallar belirlenmiş mi? (6698 Sayılı Kanun uyarınca, Kişisel 
Verileri Koruma Kurulu (KVKK) tarafından yayımlanan 2018/10 sayılı kararın 1 ve 2. 
maddeleri ve Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu 6, 6.2) 

 Açıklama: Kurumun kendi işleyişini anlatan (5N1K kuralına uygun, erişim faaliyetinin kim 
tarafından ne zaman, neden ve nasıl yapıldığını tanımlayan) ve kurum ağında yer alan sunucu 
ve uygulamalara erişim için alınması gereken tedbirleri ve uyulması gereken kuralları içeren 
bir erişim kontrol prosedürü hazırlamalıdır. Bu bilgiler müstakil bir doküman şeklinde 
olabileceği gibi kurumun bilgi güvenliği yönetim sistemi politikasının veya bilgi yönetim 
sistemi politikasının bir parçası olarak da kaleme alınabilir.  

Erişim kontrol politikası içerisinde ayrıcalıklı erişim haklarının (yönetici yetkili 
kullanıcılar, uzaktan erişim yapmaya yetkili kullanıcılar, internete sınırsız erişim ile ulaşan 
kullanıcılar, bilgisayarlarına program kurma yetkisine sahip kullanıcılar vb.) kimlere hangi 
koşullarda verileceğini açıklayan hususlar yer almalıdır. 
 Denetim Metodu: Belirtilen hususları içeren yazılı belgelerin olup olmadığı kontrol edilir. 
(Doküman incelenecek) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: İdari. 
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4.1.2. Sistem ve uygulamalarda yer alan kişisel verilere erişim ile ilgili hususları 
görselleştirecek/detaylı olarak açıklayacak şekilde “erişim yetki ve kontrol matrisleri” 
hazırlanmış mı? Bu matrisler hazırlanırken kılavuzda belirtilen genel prensipler dikkate 
alınıyor mu? (KVKK tarafından yayımlanan Kişisel Veri Güvenliği (Teknik ve İdari 
Tedbirler) Rehberi 3.1 /  Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu 6.1.4, 6.1.6) 

 Açıklama: Kurum erişim kontrol politikasının ayrılmaz bir parçası olarak kurumda 
kullanılmakta olan sistem ve uygulamalar için “erişim yetki ve kontrol matrisleri” 
oluşturulmalıdır. Erişim yetki ve kontrol matrislerinde kimin (roller, gruplar vb.), hangi bilgiye 
(modüller, tablolar, raporlar vb.), hangi yetkilerle (okuma, yazma, değiştirme vb.) erişeceği ve 
erişim kontrolü için kullanılacak yöntemler (parola, iki kademeli kimlik doğrulama, e-imza vb.) 
yer almalıdır. Erişim izinleri verilirken, “görevlerin ayrılığı” ve “bilmesi gereken” prensiplerine 
göre hareket edilmelidir. “Görevlerin ayrılığı” prensibi uyarınca; kritik iş süreçlerinin 
gerçekleştirilmesi için birden fazla kullanıcı görevlendirilmeli, bilgiye erişim için aşamalı 
yetkilendirme yapılmalı, bir kişinin kendi başına tüm bilgi varlıklarına erişimi engellenmeli, 
teknik nedenlerle görev ayrımı yapılamayan süreçlerin (örneğin etki alanı yöneticisi, veri tabanı 
yöneticisi vb.) kontrolü için ilave tedbirler alınmalı, gerekiyorsa idari kontrol mekanizmaları 
oluşturulmalıdır. “Bilmesi gereken” prensibi uyarınca; sistemde bulunan süreçlere ve 
kullanıcılara, sistem kaynaklarına erişirken, kendilerine atanmış görevlerini 
gerçekleştirmelerine yetecek kadar yetki verilmeli, bilgi varlıklarına yapılan erişimler için iz 
kayıtları oluşturulmalı, erişim ile ilgili hangi kullanıcı hareketlerinin izleneceği hususu varlık 
sahipleri tarafından belirlenmelidir. 

 Denetim Metodu: Kurumda kullanılan sistem ve uygulamalar için erişim yetki ve kontrol 
matrislerinin hazırlanıp hazırlanmadığı kontrol edilir. Kurum çalışanlarından örnekleme 
yoluyla seçilecek kişilere ilgili uygulama için verilmiş olan erişim yetkilerinin uygun olup 
olmadığı denetlenir. (Örneğin bir hastane HBYS yazılımı için hazırlanan erişim yetki ve kontrol 
matrisi için bu maddeden denetlenirken, öncelikle farklı statülerdeki kişilere (hemşire, doktor, 
veri kayıt elemanı, eczacı, idareci vb.) verilmiş olan yetkilerin mevzuat / yaygın uygulama ile 
uyumlu olup olmadığı kontrol edilir. Daha sonra seçilen kişiler için erişim yetki ve kontrol 
matrisinde tanımlanmış olan yetkiler ile HBYS’de fiilen verilmiş olan yetkilerin uyumlu/tutarlı 
olup olmadığı kontrol edilir.  (Sistemsel kontroller ve doküman incelemesi yapılacak) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: Teknik ve idari. 

4.1.3. Hizmet ve sistemlerin sahiplerince kullanıcılara verilen erişim hakları periyodik 
olarak kontrol ediliyor mu? “Bilmesi gereken” prensibi uyarınca gereksiz olarak verilen 
yetkilerin kaldırılması sağlanıyor mu? (Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu 6.2.4)   

 Açıklama:  Hizmet veya sistemlerin sahiplerince erişim hakları periyodik olarak 
incelenmelidir. Bilmesi gereken prensibi uyarınca gereksiz olarak verilmiş yetkilerin 
kaldırılması sağlanmalıdır. 

 Denetim Metodu: Etki alanı ve veri tabanı sunucusunda “administrators” grubuna bakılır 
ve olmaması gereken bir personel olup olmadığı kontrol edilir. Bu personele hangi yetkilerin 
verildiği incelenir. Benzer şekilde diğer sistem ve uygulamalar için de gerekli kontroller yapılır. 
(Sistemsel kontroller ve doküman incelemesi yapılacak) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: Teknik ve İdari. 
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4.1.4. Erişim izinleri ile ilgili kayıtlar, varsa ilgili mevzuatta belirtilen sürelerce, yoksa 
varlığın sahibi tarafından belirlenecek süre boyunca saklanıyor mu? (Bilgi Güvenliği 
Politikaları Kılavuzu 6.1.6.5) 

 Açıklama:  Erişim izinleri ile ilgili kayıtlar, varsa ilgili mevzuatta belirtilen sürelerce, yoksa 
varlığın sahibi tarafından belirlenecek süre boyunca saklanmalıdır. 

 Denetim Metodu: İlgili doküman incelenir, yetkililerle görüşme yapılabilir. (Doküman 
incelenecek ve görüşme yapılacak) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: İdari. 

4.1.5. Kurumun güçlü parola oluşturma, oluşturulan parolaların korunması ve 
değiştirilmesine ilişkin politikası var mı? (Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu 6.3.1) 

 Açıklama: Kurumların Bilgi Güvenliği Yetkililerince Sağlık Bakanlığı Bilgi Güvenliği 
Politikaları Kılavuzuna tezat teşkil etmeyecek şekilde kendi kurumlarına özgü “parola 
politikası” oluşturulmalı ve yazılı hale getirilmelidir. Hazırlanan “parola politikası” kurumun 
Bilgi Güvenliği Alt Komisyonu tarafından onaylanmalı, kurumun BGYS dokümantasyonu 
içinde açıklanmalı ve tüm çalışanlara duyurulmalıdır. 

 Denetim Metodu: İlgili dokümanlar incelenir. (Doküman incelenecek) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: İdari. 

4.1.6. Sistemlere erişim maksadıyla kullanılan parolalar kurumun bilgi güvenliği 
politikalarına uygun olarak oluşturulmuş mu? Parolalar düzenli aralıklarla değiştiriliyor 
mu? Sistem ve uygulamalarda aynı kullanıcı adı ve parolasıyla, aynı anda farklı 
terminallerden (bilgisayar, akıllı telefon vs.) oturum açılıyor mu? (Bilgi Güvenliği 
Politikaları Kılavuzu 6.3.2, 6.3.3) 

 Açıklama: Parolalar en az 8 (sekiz) karakterden oluşmalıdır. Sistem yönetim işlemlerinde 
kullanılan parolaların (root, administrator, sysadmin vb.) en az 12 karakterden oluşması tavsiye 
edilir. İçerisinde en az 1 (bir) tane büyük ve en az 1(bir) tane küçük harf, en az 1 (bir) tane 
rakam, en az 1 (bir) tane özel karakter (@, !,?,A,+,$,#,&,/,{,*,-,],=,...) bulunmalıdır. Aynı 
karakterlerin peş peşe kullanılması (aaa, 111, XXX, ababab...), sıralı karakterlerin kullanılması 
(abcd, qwert, asdf,1234,zxcvb...), kişisel bilgiler veya klavye kombinasyonları ile basitçe 
üretilebilecek karakter dizilerinin kullanılması (Örneğin 12345678, qwerty, doğum tarihi, 
çocuğun adı, soyadı gibi), sözlükte bulunabilen kelimelerin kullanılması, kullanıcının son 3 (üç) 
parolayı tekrar kullanması, aynı parolayı düzenli kullanması, sistem ve uygulamalarda oturum 
kontrolü yapılarak bir kullanıcı adı ve parolasının aynı anda birden çok bilgisayarda 
kullanılması engellenmelidir.  

VTYS, aktif dizin sunucusu, uygulama sunucusu, ağ cihazları gibi sistem hesaplarına ait 
parolalar (root, administrator, sysadmin vb.) en geç 3 (üç) ayda bir değiştirilmelidir. Kullanıcı 
hesaplarına ait parolalar (örnek: SBYS, kuruma ait diğer bilgisayar uygulamaları, etki alanı vb.) 
en geç 6 (altı) ayda bir değiştirilmesi sağlanmalıdır.  
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 Denetim Metodu: İlgili dokümanlar incelenir, SBYS ve etki alanı sunucularının parola 
yönetim arayüzlerinden/ekranlarından kontrolü sağlanır veya yeni bir kullanıcı tanımlaması 
istenilerek parola talebinde bulunulur, sistemin güvenli bir parola gerektirip gerektirmediği 
kontrol edilir. SBYS ve etki alanı sunucularının parola yönetim arayüzlerinden/ekranlarından 
kontrolü sağlanır. Aynı anda iki farklı terminalden aynı kullanıcı adı ve parolasıyla giriş 
denemesi yapılarak kontrol edilebilir. (Sistemsel kontroller ve doküman incelemesi yapılacak) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: Teknik ve İdari. 

4.2. Son Kullanıcı Kontrolleri 

4.2.1. Kullanıcı bilgisayarlarındaki işletim sistemi yazılımları güncel tutuluyor 
mu?(Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu 9.14.3) 

 Açıklama: Teknik açıklıkların tespiti bazen herhangi bir masraf yapmadan çok kolay 
şekilde olabilir. Bilhassa ürünün tasarımından kaynaklanan açıklıklar üreticiler tarafından 
yayımlanan yamalar ile düzeltilir. Envanterde yer alan bir yazılım veya işletim sisteminin 
yamalarının yapılarak en güncel sürümünün kullanılması, ilave bir çaba göstermeden olası pek 
çok teknik açıklığı önler. Üretici firma/kuruluş tarafından yayımlanan yama ve versiyon 
değişiklikleri takip edilmeli ve son kullanıcı bilgisayarlarına uygulanmalıdır. 

 Denetim Metodu: Destek veren teknik personel tarafından ilgili ara yüzler vasıtasıyla 
sunucu işletim sisteminin sürümü ve en son yapılan güncellemenin numarası öğrenilir. Bu 
bilgilerin en güncel sürümler olup olmadığı açık kaynaklardan teyit edilir. (Sistemsel kontroller 
yapılacak) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: Teknik. 

4.2.2. Kişisel bilgisayarların ve ortak kullanılan yazıcıların, kullanılmadıkları 
zamanlarda açık olarak bırakılmamasına ve parola veya diğer güvenlik araçlarıyla 
korunmasına yönelik prosedürler uygulanıyor mu? (Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu 
8.3.2.2)  

 Açıklama: Yetkisiz kişilerin erişiminin engellenmesi için etki alanı politikaları ile belirli 
bir süre kullanılmayan bilgisayarların otomatik olarak ekranlarının kilitlenmesi sağlanmalıdır. 
Ayrıca kullanıcıların da bilgisayar başından ayrılması durumunda ekranları kilitlenmelidir. 
Aynı şekilde ortak kullanılan yazıcılar için de benzeri tedbirler alınmalıdır. 

 Denetim Metodu: Etki alanı sunucularının kullanıcı yönetimi ara 
yüzlerinden/ekranlarından kontrolü sağlanır. Personelin, bilgisayarının başında olmadığı 
zamanlarda sisteme izinsiz girişi engellemek üzere bilgisayar ekranlarını kilitleyip kilitlemediği 
gözlemlenerek kontrol edilebilir. (Görüşme ve Sistemsel kontroller yapılacak) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: Teknik ve İdari. 
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4.2.3. Cihazları kaba kuvvet saldırılarından korumak için belirli bir sayıda yanlış 
deneme sonrasında oturum belirli bir süre sonra kilitlenecek şekilde ayarlama yapılmış 
mı? (Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu 9.7.24) 

 Açıklama: Cihazları kaba kuvvet saldırılarından korumak için 5 (beş) yanlış deneme 
sonrasında oturum belirli bir süre kilitlenecek şekilde ayarlama yapılmalıdır. 

 Denetim Metodu: Etki alanı sunucularının kullanıcı yönetimi ara 
yüzlerinden/ekranlarından kontrolü sağlanır. Bizzat hatalı parola girilmek suretiyle de kontrolü 
yapılabilir. (Sistemsel kontroller yapılacak) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: Teknik ve İdari. 

4.2.4. Kullanıcı parolasının başkasıyla paylaşılmaması, kâğıtlara ya da elektronik 
ortamlara kaydedilmemesine yönelik kullanıcılar bilgilendiriliyor mu? İnternet tarayıcısı 
ve diğer parola hatırlatma özelliği olan uygulamalardaki "parola kaydetme" seçeneği 
kullanılıyor mu? (Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu 6.3.7, 6.3.9) 

 Açıklama: Parolalar gizli bilgi olarak muhafaza edilmeli, kişiye özel olmalı ve her ne 
suretle olursa olsun başkaları ile paylaşılmamalıdır. Kâğıtlara ya da elektronik ortamlara 
yazılmamalıdır. Bu hususlar kullanıcılara bildirilmelidir.  

İnternet tarayıcısı ve diğer parola hatırlatma özelliği olan uygulamalardaki "parola 
hatırlama" seçeneği kullanılması bilgi güvenliği açısından sakıncalı olup kullanıcılara 
farkındalık eğitimlerinde bu hususun önemi iletilmelidir. 

 Denetim Metodu: Bilgilendirme dokümanı mevcutsa bakılabilir, kişilerle görüşme 
yapılabilir ve parola ekranındaki ipucu bölümüne direkt olarak parolanın yazılıp yazılmadığı 
kontrol edilebilir. Örnek olarak seçilecek bilgisayarlarda tarayıcı yazılımının gizlilik ve 
güvenlik ayarlarının yapıldığı bölümden kontrolü sağlanabilir. (Doküman incelemesi, sistemsel 
kontrol ve görüşme yapılacak) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: İdari. 

4.2.5. Kullanıcıların bilgisayar ayarlarının değiştirilmesini engelleyen tedbirler alınmış 
mı? (Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu 9.6) 

 Açıklama: Kullanıcıların bilgisayarlarına izinsiz olarak program kurma, kaldırma; 
bilgisayar kayıt kütüklerini (registry), sistem saatini, bilgisayar ayarlarını değiştirme, dosya 
paylaşımı yapma, bilgisayarın BIOS ayarlarına girme gibi işlemleri yapması engellenmelidir. 

 Denetim Metodu: Bilgisayarlarda işletim sistemi açılışı öncesinde BIOS şifresi olup 
olmadığı incelenir. Bilgisayarların merkezi olarak yönetilmesini sağlayan etki alanı 
sunucularında uygulanan bilgisayar ve kullanıcılara uygulanan grup politikaları kontrol 
edilerek, yukarıda sıralanan yetkilerinin kaldırılıp kaldırılmadığı kontrol edilir. Seçilecek son 
kullanıcı bilgisayarlarında (örneğin sistem saatini değiştirme, bilgisayar kayıt kütüğüne erişme 
gibi işlemler yapılmaya çalışılarak) gerekli kontroller yapılır. (Sistemsel kontroller yapılacak) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı:  Teknik ve İdari. 
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4.3. Uzaktan Çalışma ve Erişim 

4.3.1. Kurumun uzaktan çalışma ve erişim ile ilgili hususları açıklayan yazılı kuralları 
var mı? Uzaktan çalışma ve uzaktan erişim talepleri yazılı olarak yapılmakta mı? (Bilgi 
Güvenliği Politikaları Kılavuzu 6.14.9, 9.7.6) 

 Açıklama: Uzaktan çalışma (kurum dışında/evde çalışma) ve uzaktan erişim (kurum ağı 
dışından/evden/bir başka ofisten kurum iç ağında yer alan ve internete açık olmayan sistem ve 
uygulamalara erişim) ile ilgili prensipler, kurum erişim kontrol politikası içinde veya ayrı bir 
doküman olarak hazırlanarak yazılı hale getirilmelidir. Bu dokümanda kimlere, hangi hallerde 
uzaktan çalışma ve uzaktan erişim yetkisi verileceği, bu amaçla yapılacak başvuruların ne 
şekilde yapılacağı, bu iş için kullanılacak bilgisayarlarda alınması gereken tedbirler gibi 
hususlara yer verilmelidir.  

Uzaktan çalışma ve uzaktan erişim başvuruları kurum tarafından hazırlanacak bir form 
veya benzeri bir yöntemle yazılı olarak yapılmalı ve bu tür taleplere yapılan işlemlere ilişkin 
kayıtlar, belirlenecek süreler boyunca saklanmalıdır. 

 Denetim Metodu: İlgili evrak ve belge incelenmelidir. Uzaktan çalışma ve uzaktan erişim 
yetkisi olan personelin listesi istenir ve bunlara ait yazılı talep formu incelenmelidir. (Doküman 
incelenecek) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: İdari. 

4.3.2. Bakım, onarım, işletim destek vb. maksatlarla sistemlere yapılacak uzaktan 
erişimlerde firma ve çalışanları ile gizlilik sözleşmesi imzalanıyor mu? (Bilgi Güvenliği 
Politikaları Kılavuzu 9.7.6) 

 Açıklama: Bakım onarım vb. maksatlarla kurum ağına uzaktan yapılacak bağlantılarda 
ilgili firmadan kurumsal gizlilik taahhütnamesi alınmalı ve bağlantı yapılacak kişiler ile 
personel gizlilik sözleşmesi imzalanmalıdır. 

 Denetim Metodu: Firma ile yapılan kurumsal gizlilik taahhütnamesi ve firma çalışanlarının 
gizlilik sözleşmesi incelenmelidir. (Doküman incelenecek) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: İdari. 

4.3.3. VPN bağlantısı yapılmadan doğrudan internet üzerinden kurum ağına bağlantı 
yapılmasına izin veriliyor mu? (Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu 6.14.10.1) 

 Açıklama: Bakanlığımızda genel bir politika olarak kurum iç ağında yer alan ve genel 
internet erişimine açık olmayan sistem ve uygulamalara yapılacak uzaktan erişim işlemleri, 
VPN bağlantısı üzerinden yapılmalıdır. VPN bağlantısı yapılmadan bu tarz bağlantıların 
yapılmasına hiçbir şekilde izin verilmemelidir. 

 Denetim Metodu: Dış ağda yer alan bir bilgisayardan kurum içi ağında yer alan bir 
bilgisayara (örneğin VTYS sunucusu, etki alanı sunucusu veya ağa bağlı kritik bir tıbbi cihaz 
vb.)  uzak masa üstü bağlantısı yapılıp yapılamadığı veya bilgisayar yönetim ekranlarına erişim 
sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilir. (Sistemsel kontroller yapılacak) 
 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 
 Uzmanlık Alanı: Teknik. 
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4.3.4. VPN bağlantılarına ilişkin iz kayıtları tutuluyor mu? Söz konusu iz kayıtları en 
az iki yıl süre ile saklanıyor mu? (Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu 6.14.10.5) 

 Açıklama: VPN bağlantılarına ilişkin iz kayıtları tutulmalı ve söz konusu iz kayıtları en az 
iki yıl süre ile saklanmalıdır. 

 Denetim Metodu: VPN işleminde kullanılan cihazın (güvenlik duvarı, VPN cihazı vb.) 
yönetim konsolundan, yapılan VPN bağlantılarına ait iz kayıtlarının tutulup tutulmadığı kontrol 
edilir. Tüm iz kayıtlarının (ilgili cihaz tarafından üretilen sistem logları ve VPN başvuru 
formalarının) iki yıl süre ile saklanıp saklanmadığı denetlenir. (Sistemsel kontroller yapılacak) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: Teknik ve İdari. 

4.3.5. Özel nitelikli verilerin işlendiği, muhafaza edildiği elektronik ortamlara uzaktan 
erişim yapılırken iki kademeli kimlik doğrulama sistemi kullanılıyor mu?  Bu tip 
sistemler için kullanıcı kimliklerinin doğrulanması amacıyla hangi önlemler alınmıştır? 
(Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu 6.1.6.9, 6.14.10.2, KVKK tarafından yayımlanan 
2018/10 s. Karar Md.3/e) 

 Açıklama: KVKK’nın 2018/10 sayılı kararı uyarınca, özel nitelikli kişisel verilere erişim 
“uzaktan (kurum ağı dışından) ” yapılıyor ise “ikinci kimlik doğrulama” sistemi kullanılmalıdır. 
Örneğin, internet üzerinden tahlil sonuçlarına bakılması, hastanede/ilde web tabanlı SBYS 
varsa ve kullanıcılar bu sisteme halka açık ağlar (internet) üzerinden erişilmesi gibi durumlarda 
kullanıcılar sisteme erişirken kimlik doğrulamasına ilave olarak ikinci bir doğrulama (örneğin 
cep telefonuna SMS ile gelen bir PIN’in girilmesi, e-imza kartının okutulması vb.) yapılmalıdır. 

 İkincil kimlik doğrulama yöntemi olarak e-imza, pin kodu, akıllı kart, manyetik kart veya 
anahtar, kullanıcının fiziksel karakteristiğini taşıyan parmak izi, avuç içi izi, retina izi, ses vb. 
araçlar kullanılabilir.  
 İkincil kimlik doğrulama yöntemleri kullanılan sistemler, kurum erişim kontrol 
politikasında belirtilmelidir. 
 Denetim Metodu: İlgili sistemlere uzaktan erişim yapılarak 2 kademeli kimlik doğrulaması 
(parola+SMS gibi) yapılıp yapılmadığı kontrol edilir. (Sistemsel kontroller yapılacak) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: Teknik ve İdari. 

4.3.6. Uzaktan erişimler “erişim yapacak kişi, (mümkünse) erişim yapacak cihazın IP 
adresi, hedef bilgisayar IP adresi ( veya VLAN adresi) ve kullanılacak port/uygulama” 
bazında sınırlandırılmış mı? (Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu 6.14.10.4) 

 Açıklama: Erişim kontrollerinin uygulanabilmesi maksadıyla, hedef bilgisayarlara sabit IP 
adresi verilmeli, yapılacak erişim “erişim yapacak kişi, (mümkünse) erişim yapacak cihazın IP 
adresi, hedef bilgisayar IP adresi (veya VLAN adresi) ve kullanılacak port/uygulama” bazında 
sınırlandırılmalıdır. 
 Denetim Metodu: VPN işleminde kullanılan cihazın (güvenlik duvarı, VPN cihazı vb.) 
yönetim konsolu üzerinden yukarıda sıralanan sınırlamaların yapılıp yapılmadığı kontrol edilir. 
(Sistemsel kontroller yapılacak) 
 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 
 Uzmanlık Alanı: Teknik. 
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5. İşletim Güvenliği Kontrolleri 

5.1. Sunucu Güvenliği 

5.1.1. Sunucular güvenli alanlarda muhafaza ediliyor mu? (Bilgi Güvenliği Politikaları 
Kılavuzu 9.10) 

 Açıklama: Sunucular güvenli alan olarak belirlenmiş sistem odaları içerisindeki kabinetlere 
konulmalıdır. Herhangi bir kabinet (son kullanıcıların ağ bağlantı işlemlerinde kullanılan kenar 
anahtarların konulduğu kabinetler de dâhil ) zorunlu bir nedenle herkes tarafından erişilebilen 
bir alana konulmuş ise veya sistem odaları birden fazla birim tarafından ortak olarak 
kullanılıyor ise, kabinetler anahtarlı olmalıdır.  

 Denetim Metodu: Sunucuların mekânsal ve fiziki durumları kontrol edilir. (Fiziksel olarak 
kontrol yapılacak) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: İdari. 

5.1.2. Sistem yöneticileri tarafından yönetmekle sorumlu oldukları sistemler 
(sunucular) ve bu sunucular üzerinde çalışan yazılımları gösteren envanter listesi 
hazırlanmış mı? Güncel tutuluyor mu? (Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu 9.6.4,  9.6.5) 

 Açıklama: Sistem yöneticisine sistem ile ilgili genel ve tam bir bakış açısı sağlayabilmesi 
açısından sistemdeki işletim sistemi, yüklü servisler, kaç sunucu (sanal ve fiziksel) olduğunu 
gösteren varlık envanter listesi oluşturulmalı, sistemde bulunan her varlığa mutlaka bir sahip 
atanmalı, hazırlanan varlık envanter listesi sadece ilgili personelin erişebileceği bir şekilde 
saklanmalı, varlık envanter listesinde sunucuların isimleri, IP adresleri, yeri, ana görevi, 
üzerinde çalışan uygulamalar, sahibi, işletim sistemi sürümleri ve yamaları, donanım, kurulum, 
yedek, yama yönetimi işlemlerinden sorumlu personelin isimleri ve telefon numaraları gibi 
sıklıkla ihtiyaç duyulan bilgiler yer almalıdır. 

 Denetim Metodu: Envanter listesi istenir, sunucuların listedeki bilgiler ile tutarlı olup 
olmadığı kontrol edilir. (Doküman incelemesi ve sistemsel kontrol yapılacak) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: Teknik ve İdari. 

5.1.3. Kurumda bir etki alanı mevcut mu? Etki alanı grup politikaları oluşturulmuş ve 
uygulanmakta mı? (Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu 9.5.1) 

 Açıklama: Yönetilebilirlik, ölçeklenebilirlik, genişletilebilirlik, güvenlik entegrasyonu, 
diğer etki alanları ile birlikte çalışabilme, güvenli kimlik doğrulama ve yetkilendirme, grup 
politikaları ile yönetim, DNS ve DHCP gibi servislerle birlikte çalışabilme gibi avantajları 
nedeniyle etki alanları kurulmalı ve işletilmelidir. 
 Denetim Metodu: Kurumda bir etki alanı sunucusu olup olmadığı sorulur. Etki alanı 
sunucusu üzerinde kullanıcıların tanımlanıp tanımlanmadığı ve bilgisayarların etki alanına 
alınıp alınmadığı kontrol edilir. Aynı şekilde son kullanıcı bilgisayarlarına giriş yapılırken etki 
alanına bağlı olup olmadığı kontrol edilir. (Sistemsel kontroller yapılacak) 
 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 
 Uzmanlık Alanı: Teknik. 
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5.1.4. Sunucular üzerinde varsayılan yönetici yetkili olarak gelen “administrator”, 
“root” vb. genel sistem hesaplarının kullanılmamasına dikkat ediliyor mu? (Bilgi 
Güvenliği Politikaları Kılavuzu 9.6.7, 9.6.12) 

 Açıklama: Sunucular üzerinde varsayılan olarak gelen hesaplar siber güvenlik atakları ile 
istismar edilebileceğinden sunucuda varsayılan yönetici adı (administrator) değiştirilmeli, bir 
sunucuda mümkün olduğu kadar az sayıda kullanıcı hesabı bulundurulmalı ve gereksiz hesap 
açılmamalıdır. Güvenlik amacıyla başkaca bir zorunluluk yok ise misafir (guest) hesabı kapalı 
olarak tutulmalı, Misafir (guest) ve Yönetici (administrator) hesaplarının isimleri değiştirilmeli, 
açılmış fakat kullanılmayan kullanıcı hesapları kapalı duruma (disabled) getirilmeli veya 
silinmelidir. Linux işletim sistemi tabanlı sunuculara doğrudan root yetkisiyle bağlantı ve 
yönetim işlemleri yapılmamalı, bunun yerine belirli kullanıcılara SUDO yetkisi verilmeli ve bu 
yapı üzerinden yönetim işlemleri yapılmalıdır.  

 Denetim Metodu: İşletim sisteminin türüne bağlı olarak destek veren teknik personel 
tarafından kullanıcı yönetim arayüzleri üzerinden açıklama kısmında belirtilen ayarların yapılıp 
yapılmadığı kontrol edilir. (Sistemsel kontroller yapılacak) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: Teknik.  

5.1.5. Sunuculara erişim sağlayan kullanıcıların parola güvenliği sağlanıyor mu? (Bilgi 
Güvenliği Politikaları Kılavuzu 9.6.11, 6.3.2) 

 Açıklama: Sistem yönetim işlemlerinde günlük olarak kullanılan hesaplar dışında bu 
maksatla tanımlanmış özel hesaplar kullanılmalıdır. Yönetici yetkisine sahip hesap parolaları 
kılavuzda belirlenen kullanıcı parola güvenliğine ilişkin genel kurallara ek olarak; en az 12 
karakterden oluşmalı, en geç 3 (üç) ayda bir değiştirilmelidir. Linux sistemlerde parola 
güvenliği için SSHKEY metodu da kullanılabilir. 

 Denetim Metodu: İşletim sisteminin türüne bağlı “kullanıcı yönetimi/parola yönetimi” 
arayüzlerinden gerekli kontroller yapılır. (Sistemsel kontroller yapılacak) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: Teknik. 

5.1.6. Sunucularda açılan oturumlar için güvenlik kuralları tanımlanmış mı? (Bilgi 
Güvenliği Politikaları Kılavuzu 9.6.9, 9.6.10) 

 Açıklama: Sunuculara 5 (beş) başarısız oturum açma denemesi yapıldığında ilgili hesap 
belirlenecek bir süre boyunca askıya alınmalıdır. Sunucularda oturum açmış hesaplar herhangi 
bir işlem yapılmadığı takdirde 10 (on) dakika sonra ekran kilitlenmeli ve oturum açma ekranına 
düşmesi sağlanmalıdır. Sunucularda işlem yapmayan kullanıcının oturumu bir saat boyunca 
işlem yapılmadığı takdirde otomatik olarak kapatılmalıdır. 

 Denetim Metodu: Destek veren teknik personel tarafından ilgili arayüzler vasıtasıyla 
açıklama kısmında yazılı olan kontrollerin yapılıp yapılmadığı incelenir. (Sistemsel kontroller 
yapılacak) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: Teknik. 
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5.1.7. Sunucu üzerinde yer alan gereksiz uygulama ve servisler kapatılıyor mu? (Bilgi 
Güvenliği Politikaları Kılavuzu 9.6.13) 

 Açıklama:  Kullanılmayan yazılım ve servisler (DNS, DHCP, IIS, SNMP vb.)  güvenlik 
açıklarına neden olmaması ve sunucu performansını etkilememesi için kapatılmalı, sunuculara 
kişisel maksatlarla kullanılan 3. parti yazılımları kurulmamalıdır. 

 Denetim Metodu: Destek veren teknik personel tarafından sunucuların yönetim arayüzleri 
üzerinden sunucu üzerinde bulunan yazılım ve servisler listelenir. Mevcut yazılım ve 
servislerin, sunucuların kullanım amacı ile (5.1.2 maddesinde açıklanan envanter listesinden de 
yararlanmak suretiyle) uyumlu olup olmadığına bakılır. (Sistemsel kontroller yapılacak) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: Teknik. 

5.1.8. Sunucu işletim sistemi yazılımları güncelleniyor mu? (Bilgi Güvenliği Politikaları 
Kılavuzu 9.6.20)  

 Açıklama: Windows işletim sistemi kullanılan sunucularda en az Windows Server 2012 
R2 veya üstü işletim sistemi kullanılmalıdır. Tüm sunucu işletim sistemi yazılımları lisanslı 
olmalı veya lisans gerektirmeyen açık kaynak kodlu işletim sistemi yazılımları (Linux, Pardus 
vb.) kullanılmalıdır. Üretici firma/kuruluş tarafından yayımlanan yama ve sürüm değişiklikleri 
takip edilmeli ve değişiklik yönetimi maksatlı testler yapıldıktan sonra uygulanmalıdır. Sunucu 
üzerinde çalışan (SBYS vb. yazılımların beklenen şekilde çalışmasını engellemesi gibi 
nedenlerle) uygulanamayan yama/sürümler için, çalışması etkilenen yazılımlara destek veren 
üretici firmalardan yararlanılmalıdır. 

 Denetim Metodu: Destek veren teknik personel tarafından ilgili arayüzler vasıtasıyla 
sunucu işletim sisteminin sürümü ve en son yapılan güncellemenin numarası öğrenilir. Bu 
bilgilerin en güncel sürümler olup olmadığı açık kaynaklardan teyit edilir. (Sistemsel kontroller 
yapılacak) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: Teknik. 

5.1.9. Fiziksel sunucularda BIOS koruması mevcut mu? (Bilgi Güvenliği Politikaları 
Kılavuzu 9.6.16) 

 Açıklama: Sunucuların BIOS ayarlarının girişi, parola ile korunmalıdır. Sunucuların 
varsayılan olarak CD-ROM, DVD-ROM veya Flash Disk gibi harici kaynaklardan başlatılması 
engellenmelidir. 

 Denetim Metodu: Bilgisayar yeniden başlatılır ve açılış esnasında BIOS ekranına girilip 
girilemediği kontrol edilir. (Sistemsel kontroller yapılacak) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: Teknik. 
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5.1.10. Sunucuların internet erişimi var mı? (Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu 9.6.22) 

 Açıklama: Mutlaka zorunlu değil ise sunucuların internete erişimleri kapatılmalıdır. 
Güncelleme için internete ihtiyaç olduğunda gerekli indirmeler yapılana kadar geçici süreyle 
açılmalı, sonrasında kapatılmalıdır. 

 Denetim Metodu: Sunucuda bulunan herhangi bir web yazılımı üzerinden veya CMD 
ekranında PING atmak suretiyle SBA Ağı dışındaki bir adrese erişilip erişilemediği kontrol 
edilir. (Sistemsel kontroller yapılacak) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: Teknik. 

5.1.11. Sunucular, USB bellek gibi taşınır depolama cihazlarının kullanımına açık mı? 
(Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu 9.6.26) 

 Açıklama: Sunucunun ilk kurulum safhasındaki zorunluluk durumu hariç, normal kullanım 
esnasında virüs vb. zararlı yazılımlardan korunmak ve kurumsal bilgilerin kurum dışına 
sızmasını engellemek amacıyla USB bellek gibi taşınabilir cihazların kullanımı 
engellenmelidir.  

 Denetim Metodu: Sunucu üzerindeki USB girişlerinin kapalı olması gerekir. USB 
arayüzlerine USB girişi olan bir taşınabilir bellek takılarak, bahse konu arayüzlerin aktif olup 
olmadığı kontrol edilir. (Sistemsel kontroller yapılacak) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: Teknik. 

5.1.12. Sunucular da dâhil tüm bilgisayarlar lisanslı bir anti-virüs yazılımı ile korunuyor 
mu? (Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu 9.6.37) 

 Açıklama: Bilgi güvenliği açısından tüm bilgisayarlar lisanslı bir anti-virüs yazılımı ile 
korunmalı ve yazılım güncel olmalıdır. Sunuculara antivirüs yazılımı kurulurken gerekli 
ayarlamalar yapılarak oluşabilecek performans sorunlarının önüne geçilmelidir. 
 Denetim Metodu: Tüm bilgisayarlarda lisanslı bir virüs koruma programı olup olmadığı 
kontrol edilir. Var olan programın ve virüs tanıma veri tabanının sürüm tarihlerine bakılarak en 
güncel sürümün kullanılıp kullanılmadığı açık kaynaklardan kontrol edilir. (Sistemsel 
kontroller yapılacak) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: Teknik. 

5.1.13. Kurumda mevcut zaman ayarı alabilen tüm cihazlar güncel saati gösteriyor mu? 
(Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu 9.6.24) 

 Açıklama: Merkezi zaman senkronizasyonu yapılabilen tüm cihaz ve sistemlerin 
(kameralar, tıbbi cihazlar, kapı giriş kayıtları, kişisel bilgisayar ve sunucular vb.) merkezi bir 
kaynaktan zaman senkronizasyonu yapılmalı, merkezi olarak zaman senkronizasyonu 
yapılamayan cihazların ise manuel olarak saatleri güncel tutulmalıdır. 
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 Denetim Metodu: Windows tabanlı sistemler için NTP (Network Time Protokol) protokolü 
kullanılmak suretiyle zaman senkronizasyonu yapılır. Diğer sistemler için de (ilgili sisteme 
özgü) benzer protokoller kullanılması gerekir. (Sistemsel kontroller yapılacak) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: Teknik ve idari. 

5.2. Ağ Yönetimi ve Güvenliği Kontrolleri 

5.2.1. Ağ ve internet kullanımına ilişkin genel ilkeler yazılı hale getirilmiş mi? (Bilgi 
Güvenliği Politikaları Kılavuzu 9.7.1) 

 Açıklama: Ağ ve internet kullanımına ilişkin genel ilkeler, kurumun BGYS Politikası 
içerisinde veya ayrı bir destek dokümanı olarak yazılı hale getirilmeli, oluşturulacak 
dokümanda kurumun ağ mimarisi, aktif ağ cihazlarının yönetimi, güvenlik ilke ve kuralları, 
VLAN oluşturma prensipleri, erişim hakları gibi hususlar yer almalıdır. 

 Denetim Metodu: Ağ ve internet kullanımına ilişkin genel ilkelerin yazılı hale getirilip 
getirilmediği kontrol edilir. (Doküman incelenecek) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: Teknik ve İdari. 

5.2.2. Güvenlik ve ağ cihazları için envanter listesi oluşturulmuş mu? Ağ mimarisi 
krokisi var mı? Hazırlanan kroki(ler), sadece ilgili personelin görebileceği bir şekilde 
saklanıyor mu? (Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu 9.7.11, 9.7.12) 

 Açıklama: Envanter listesinde ağ ve güvenlik cihaz/ürünlerinin adı, marka ve modeli, 
kullanım maksadı, IP ve MAC adresi, bulunduğu yer, sorumlusu gibi bilgiler bulunmalıdır. 
Kurum ağ mimarisi için (kullanılan IP Blokları ve VLAN yapılanmasını da gösterecek detayda) 
krokiler hazırlanmalı, krokiler sadece ilgili personel tarafından ulaşılabilecek şekilde muhafaza 
edilmeli, envanter listesi ve krokiler güncel olarak tutulmalıdır. 

 Denetim Metodu: Kurum ağ/güvenlik cihazları envanter listesi ve ağ mimarisi krokileri 
istenir. Güncel olup olmadıkları kontrol edilir. (Doküman incelenecek) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: Teknik ve İdari. 

5.2.3. Güvenlik ve ağ cihazlarının konfigürasyon yedekleri alınıyor mu? (Bilgi Güvenliği 
Politikaları Kılavuzu 9.7.14) 

 Açıklama: Güvenlik ve ağ cihazlarının yapılandırma yedekleri, kurum yedekleme 
politikasında belirtilen sıklıkla alınmalı, cihaz yapılandırma değişikliklerinde, mutlaka yeniden 
yedekleme yapılmalı, yedekler, cihaz üzerinden farklı bir noktaya alınmalı ve altı ayda bir geri 
dönüş testleri yapılmak suretiyle alınan yedeğin çalışır olup olmadığı test edilmelidir. 

 Denetim Metodu: Yedeklerin alındığı ve geri dönüş testlerinin yapılıp yapılmadığı 
durumlarını içeren doküman kontrol edilir. (Doküman incelenecek) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: Teknik ve İdari. 
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5.2.4. Güvenlik duvarı, ağ cihazları ve sunucular üzerinde kullanılmayan ve ihtiyaç 
duyulmayan portlar kapatılıyor mu? (Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu 9.7.19, 9.7.29)  

 Açıklama: Sunucuların hiçbir kontrol olmadan internete açılmaları ve iç ağda gerekli ağ 
izolasyonlarının yapılmaması güvenlik açısından büyük problemlere neden olmaktadır.  
Bu kapsamda sunucu ve bilgisayarların özellikle 21 (FTP), 22 (SSH), 23 (Telnet), 25 (SMTP), 
445(SMB) ve 3389 (RDP) portlarına özel önem verilmeli ve bu portlara dışarıdan erişim 
mutlaka kapatılmalı; iç ağdan erişim ise istisnai olarak özel tedbirler alınarak verilmelidir. 
Sistem yöneticilerinin dış ağdan RDP ve SSH servislerine bağlantı ihtiyaçları SSL VPN 
üzerinden sağlanmalıdır. Güvenlik duvarından (her iki yönde erişim için) sadece 80 ve 443 
portuna izin verilmelidir. 

 Denetim Metodu: Sunucudaki ve bilgisayardaki açık portları kontrol etmek için NMAP 
veya Windows işletim sistemine kurulabilecek ZENMAP (https://nmap.org/dist/nmap-7.80-
setup.exe) programı kullanılabilir. Güvenlik duvarı üzerinden ilgili kuralın olup olmadığı 
kontrol edilir. (Sistemsel kontroller yapılacak) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: Teknik. 

5.2.5. Kurum bünyesinde barındırılan ve hizmet veren uygulamalar HTTPS dışındaki 
bağlantıya izin veriyor mu? (Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu 9.7.30) 

 Açıklama: Kurum bünyesinde barındırılan ve hizmet veren uygulamalara HTTPS 
üzerinden bağlanılmalıdır. HTTPS için kullanılan SSL sertifikası geçerli ve kurum adına 
alınmalı, geçerlilik süresi kontrol edilerek yenilenmelidir. 

 Denetim Metodu: Kurum bünyesinde hizmet veren uygulamalara giriş yapılarak HTTPS 
için kullanılan SSL sertifikasının geçerli olup olmadığı kontrol edilir. (Sistemsel kontroller 
yapılacak) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: Teknik. 

5.2.6. Güncel atak metotlarından korunmak için saldırı tespit ve önleme sistemleri ile 
güvenlik duvarı kullanılıyor mu? (Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu 9.7.31) 

 Açıklama: Güncel atak metotlarından korunmak için saldırı tespit ve önleme sistemleri, ağ 
hizmetlerine erişim ilkelerinin belirlenmesi için güvenlik duvarı kullanılmalıdır. 

 Denetim Metodu: Saldırı Tespit ve Önleme Sistemi (IPS/IDS) kullanılıp 
kullanılmadığının, ağ topolojisi üzerinde doğru yerde yedekli olarak konumlandırılıp 
konumlandırılmadığı kontrol edilir. İlgili atakları önlemek için kullanılan üzerindeki imzaların 
güncel olup olmadığı kontrol edilir. Periyodik tarama testleri yaptırılarak sistemin çalışırlığı 
test edilir. Güvenlik Duvarı kullanılıp kullanılmadığı ve ağ topolojisi üzerinde doğru yerde 
yedekli olarak konumlandırılıp konumlandırılmadığı, bilgi güvenliği politikalarına uygun 
kuralların bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Sistemin lisanslarının güncel olup olmadığı 
kontrol edilerek periyodik zamanlarda zafiyet tarama testleri yapılarak sistemin çalışabilirliği 
test edilir. Test tutanakları varsa incelenmelidir. (Sistemsel kontroller yapılacak) 
 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 
 Uzmanlık Alanı: Teknik. 
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5.3. Veri Tabanı Güvenlik Kontrolleri 

5.3.1. Kurumda kullanılan veri tabanına yapılacak erişim ile ilgili hususları açıklayan 
bir erişim kontrol dokümanı oluşturulmuş mu? (Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu 
9.8.1) 

 Açıklama: Veri tabanına yapılacak erişim ile ilgili hususları açıklayan bir erişim kontrol 
dokümanı oluşturulmalı, dokümanda veri tabanına erişim sağlayan roller,  veri tabanında hesap 
oluşturma/yetki değişikliği/hesap kapatma gibi kullanıcı işlemleri için takip edilmesi gereken 
süreçler, kullanıcı hesaplarının izlenmesi ve denetimi için yapılması gereken faaliyetler gibi 
hususlar yer almalı, veri tabanına doğrudan erişim yetkisi, sadece ilgili teknik personele 
(TOAD, SQL PLUS, SSMS, PG ADMIN vb.)  kullanıcı ve roller için verilmeli,  doktor, 
hemşire, veri giriş elemanı vb. görevlerde bulunan personele doğrudan veri tabanına erişim 
hakları verilmemelidir.  

 Denetim Metodu: İlgili dokümanın mevcudiyeti ve açıklama kısmında belirtilen hususları 
içerip içermediği kontrol edilir. (Doküman incelenecek) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: İdari.  

5.3.2. Veri tabanında kullanıcı hesabı oluşturma ve kullanıcılara erişim yetkisi 
tanımlama talepleri için resmi izin süreçleri oluşturulmuş mu? (Bilgi Güvenliği 
Politikaları Kılavuzu 9.8.4) 

 Açıklama: Veri tabanında kullanıcı hesabı oluşturma ve kullanıcılara erişim yetkisi 
tanımlama talepleri gibi işlemler için resmi izin süreçleri olmalıdır. Bu süreçler, kurum erişim 
kontrol dokümanında ayrıntılı olarak açıklanmalıdır. 

 Denetim Metodu: Veri tabanında tanımlı kullanıcılar için belirtilen süreçlerin uygulanıp 
uygulanmadığı yazılı belgeler üzerinden kontrol edilir. (Doküman incelenecek) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: İdari. 

5.3.3. Kurumun veri tabanına erişen kullanıcılar ile gizlilik sözleşmesi imzalanmış mı? 
(Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu 9.8.5) 

 Açıklama: Veri tabanına erişim yetkisi sınırlandırılmalı ve erişim yetkisi olan kullanıcılar 
ile gizlilik sözleşmesi imzalanmalıdır. 

 Denetim Metodu: Veri tabanında tanımlı kullanıcıların gizlilik sözleşmesi olup olmadığı 
kontrol edilir. (Doküman incelenecek) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: İdari. 
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5.3.4. Veri tabanına erişen kullanıcıların yetkileri izlenmekte mi? (Bilgi Güvenliği 
Politikaları Kılavuzu 9.8.6, 9.8.7, 9.8.8, 9.8.9, 9.8.10) 

 Açıklama: Zaman içerisinde değişen kullanıcı erişim yetkileri audit (izleme/denetim) 
kurallarıyla takip edilmeli, veri tabanında var olan hesaplardaki gereksiz yetkiler kaldırılmalı, 
veri tabanına son girilen başarılı ve başarısız oturum bilgilerinin giriş kayıtları tutulmalı, veri 
tabanında gerçek kişiler ile ilişkilendirilmemiş ortak hesap bulunmamalı, geçmişte açılan fakat 
kullanılmayan hesapların kilitlenmesi (veya silinmesi) sağlanmalıdır. 

 Denetim Metodu:  Veri tabanı yönetim sistemi üzerinden kullanıcıların veri tabanına 
erişimleri kontrol edilir. (Sistemsel kontroller ve doküman incelemesi yapılacak) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: Teknik ve İdari. 

5.3.5. Veri tabanı güncelleştirmeleri, güvenlik yamaları yapılıyor mu? (Bilgi Güvenliği 
Politikaları Kılavuzu 9.8.14, 9.8.15) 

 Açıklama: Veri tabanında oluşabilecek güvenlik açıklarına karşı, üreticinin desteklediği 
güncel veri tabanı kullanılmalı ve kullanılan versiyonun güvenlik yamaları uygulanmalıdır. 
VTYS yazılımı olarak lisanslı veya açık kaynak kodlu ürünler kullanılmalıdır. 

 Denetim Metodu: Veri tabanı üretici firmanın (ORACLE, MSSQL, POSTGRESQL vb.) 
internet sitesinden güncel versiyon ve güvenlik yamaları kontrol edilebilir. Mevcut veri tabanı 
versiyonu tespit edilerek güncel olup olmadığı kontrol edilir. (Sistemsel kontroller yapılacak) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: Teknik. 

5.3.6. Veri tabanı sistemlerinde uygun yedekleme politikaları oluşturulmuş mu?  
Yedekleme ve yedekten geri dönüş işlemleri yapılıyor mu? (Bilgi Güvenliği Politikaları 
Kılavuzu 9.8.21)  

 Açıklama: Kurumun yedekleme politikasında, veri tabanlarının yedeklemesi ile ilgili 
hususlar bulunmalı, yedekleme ve yedekten dönme işlemleri kurum yedekleme politikasında 
belirtilen şekilde yapılmalı, kurum yedekleme politikasında aksine bir hüküm yok ise yılda en 
az iki kez olacak şekilde geri dönüş testleri yapılmalıdır. 

 Denetim Metodu: İlgili dokümanlar incelenir. Yedeklenen veriler arasında veri tabanı 
yedeklerinin olup olmadığı ve bu yedeklerin geri dönüş testlerine tabi tutulup tutulmadığı 
kontrol edilir. (Sistemsel kontroller ve doküman incelemesi yapılacak) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: Teknik ve İdari. 

5.3.7. Veri tabanına erişimi bulunan hesapların parola güvenliği sağlanıyor mu? (Bilgi 
Güvenliği Politikaları Kılavuzu 9.8.22, 9.8.23) 

 Açıklama: Veri tabanı kullanıcı profillerine göre tanımlanması gereken parola 
parametreleri ve önerilen değerleri şu şekildedir:  
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 Parolalar en az 12 karakter ve karmaşık (büyük ve küçük harf, sayı, özel karakter 
içermelidir), 

 Parolanın geçerli sayılacağı maksimum gün sayısı 90 gün,  

 Parola süresi dolmadan önce kullanıcıya parolasını değiştirmesi için hatırlatma gönderme 
süresi 7 (yedi) gün,  

 Hesabın kilitlenmesi için gerekli maksimum başarısız oturum açma girişim sayısı 5 (beş) 
kez,  

 Parolanın tekrar kullanılabilmesi için tanımlanması gereken minimum farklı parola sayısı 
3 (üç),  

 Parolanın tekrar kullanılabilmesi için geçmesi gereken minimum süre 90 gün,  

 Maksimum sayıdaki başarısız oturum açma girişimlerinden sonra hesabın kilitli kalacağı 
süre 10 (on) dakika olmalıdır. 

 Denetim Metodu: Veri tabanına erişim yetkisi bulunan hesapların parola güvenliklerinin 
açıklamaya uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir. (Sistemsel kontroller yapılacak) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: Teknik.  

5.3.8. Veri tabanı güvenliği için kılavuzda yer alan sıkılaştırmalar yapılmış mı? (Bilgi 
Güvenliği Politikaları Kılavuzu 9.8.12, 9.8.13, 9.8.19, 9.8.28, 9.8.29) 

 Açıklama:  
 Veri tabanında, sahip olduğu yetkileri bir başka kullanıcıya (“with admin option” ya da 
“with grant option” gibi seçeneklerle) devretme yetkisi olan kullanıcı hesapları kontrol 
edilmeli, mutlak zorunluluk yok ise kullanıcılara bu tür yetkiler verilmemeli, 
 Veri tabanları arasında veri aktarımı yapmak için kullanılan database linkleri “private” 
olarak oluşturulmalı, güvenlik açığı teşkil etmesi nedeniyle “public” olarak oluşturulmuş 
linkler, “private” olarak değiştirilmeli, tüm linkler erişim kontrol prosedüründe belirtilen 
aralıklarla kontrol edilmeli, 
 Veri tabanı sunucusu sadece SSH, RDP, SSL ve veri tabanının orijinal yönetim yazılımına 
açık tutulmalı, bunun dışında FTP, TELNET vb. gibi açık metin şifreli bağlantılara kapatılmalı, 
 Veri tabanında “any” yetkileri, sistem yetkileri verilip verilmediği kontrol edilmeli, örneğin 
“alter system”, “select any table”, “select any dictionary”, “drop any table” şeklindeki yetkiler 
verildiyse alınmalı, 
 Veri tabanında Public kullanıcısına veri tabanı nesnelerine erişim yetkisi verilip 
verilmediği kontrol edilmeli, yetkiler verildiyse geri alınmalıdır. 

 Denetim Metodu: Teknik personel tarafından kurumda kullanılan VTYS yazılımının özel 
komutları kullanılmak suretiyle gerekli incelemeler yapılır. (Sistemsel kontroller yapılacak) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: Teknik. 
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5.4. İz Kayıtları (Log) Yönetimi 

5.4.1. İz kayıtlarının tutulmasına ilişkin yazılı bir politika var mı? (Bilgi Güvenliği 
Politikaları Kılavuzu 9.12.2) 

 Açıklama: Kurumun iz kayıtları politikası yazılı hale getirilmeli,  iz 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 yapılmalı, 
bu yetkiler tercihen Kurumsal SOME’lere verilmelidir. 

 Denetim Metodu: İz kayıtları politikasına ilişkin doküman incelenir. (Doküman 
incelenecek) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: İdari. 

5.4.2. Farklı sistemler tarafından üretilen iz kayıtları merkezi bir sunucuda toplanıyor 
mu? (Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu 9.12.3) 

 Açıklama: İz kayıtları güvenlik denetimini sağlamak, iz kayıtlarını daha etkin ve verimli 
olarak saklamak, yedeklemek ve raporlayabilmek amacıyla merkezi bir sunucuda 
toplanmalıdır.  

 Denetim Metodu: Kurum sunucu envanter listesinde, log kayıtlarının alınmasında 
kullanılan bir sunucu olup olmadığı kontrol edilir. İlgili sunucunun yönetim arayüzlerinden, 
kurum için kritik olarak belirlenmiş sistem/sunucuların iz kayıtlarının bir kopyasının alınıp 
alınmadığı belirlenir. (Sistemsel kontroller ve doküman incelemesi yapılacak) 

 Denetlenecek Birim: Bu aşamada sadece SBSGM ve Bakanlık bağlı kurum ve kuruluşlarda 
aranır. 

 Uzmanlık Alanı: Teknik. 

5.4.3. İz kayıtları zorunlu yasal süreler boyunca tutuluyor mu?  Yasal süresi 
bulunmayan kayıtlar kurum tarafından uygun görülen süre boyunca saklanıyor mu? 
(Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu 9.12.5, 14.4)  

 Açıklama:  

1. 5651 sayılı kanun gereği, kurumun “internet toplu kullanım sağlayıcı” ve “yer sağlayıcı” 
olarak tutması gereken iz kayıtları alınmalı ve aşağıda belirtilen süreler boyunca saklanmalıdır; 

 İnternet toplu kullanım sağlayıcısı olan kurumlar (kişilere belli bir yerde ve belli bir 
süre internet ortamı kullanım olanağı sağlayan gerçek ve tüzel kişiler) kullanıcılarına iç ağda 
dağıttığı IP adres bilgilerini, IP adreslerinin kullanıma başlama ve bitiş zamanlarını ve bu IP 
adreslerini kullanan bilgisayarların MAC adreslerini, hedef IP adreslerini, bir veya birden fazla 
IP adresinin portlar aracılığı ile kullanıcılara paylaştırılması yöntemi ile sunulan internet erişim 
hizmetinde kullanıcılara tahsis edilen gerçek IP ve port bilgilerini kayıt altına almakla ve bu 
bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini teyit eden değeri kendi sistemlerine günlük 
olarak kaydetmek ve bu verileri iki yıl süre ile saklamakla sorumludur.  
 Yer sağlayıcı olan kurumlar (Kuruma ait web sayfalarının ve uygulamaların sunumunda 
kullanılan yazılım ve donanımları işleten birimler) yer sağlayıcı trafik bilgisini (internet 
ortamındaki her türlü yer sağlamaya ilişkin olarak kaynak IP adresi, hedef IP adresi, bağlantı 
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tarih ve saat bilgisi, istenen sayfa adresi, işlem bilgisi (GET, POST komut detayları) ve sonuç 
bilgileri gibi bilgiler) kayıt altına almakla ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve 
gizliliğini teyit eden değeri kendi sistemlerine günlük olarak kaydetmek ve bu verileri iki yıl 
süre ile saklamakla sorumludur.  

2. Diğer iz kayıtları (kurumda kullanılan diğer bilgi sistemleri tarafından üretilen iz bilgileri) 
için saklanma süresi belirlenirken varsa yasal zorunluluklar, iz kayıtlarından sağlanacak fayda, 
saklama maliyeti ve ilgili iz kaydının kritikliği göz önünde bulundurulmalıdır. 

3. Başka bir yasal zorunluluk yoksa elektronik olarak üretilen tüm iz kayıtları en az 2 (iki) yıl 
süre ile saklanacak şekilde önlem alınmalıdır. 

 Denetim Metodu: Kurumun iz kayıtlarını nasıl bir yöntemle tuttuğu öğrenilir. Bu maksatla 
kullanılan yazılımın yönetim arayüzleri üzerinden gerekli kontroller yapılarak, iz bilgilerinin 
yukarıda belirtilen detayda ve süreler için alınıp alınmadığı kontrol edilir. (Sistemsel kontroller 
ve doküman incelemesi yapılacak) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: Teknik. 

5.4.4. İz kayıtlarının silinmesi ve değiştirilmesinin engellenmesi için gerekli teknik ve 
idari tedbirler alınmış mı? (Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu 9.12.7) 

 Açıklama: 5651 sayılı kanun gereği tutulması gereken iz kayıtları nitelikli elektronik 
zaman damgası ile imzalanarak saklanmalıdır. Diğer iz kayıtlarının kurum tarafından alınacak 
idari (örneğin çevrimdışı ortamlara alınan yedeklerin fiziki olarak güvenli bir yerde muhafaza 
edilmesi vb.)  veya teknik tedbirlerle (nitelikli olan veya olmayan elektronik zaman damgası ile 
imzalanması vb.) silinmesinin ve değiştirilmesinin engellenmesi sağlanmalıdır. 

 Denetim Metodu: İz kayıtlarının açıklamada belirtilen yöntemlerle, silinmesi ve 
değiştirilmesinin engellenmesine yönelik tedbirlerin alınıp alınmadığı kontrol edilir. (Sistemsel 
kontroller ve doküman incelemesi yapılacak) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: Teknik ve İdari. 

5.5. Yedekleme Yönetimi 

5.5.1. Kurumun yazılı bir yedekleme politikası var mı? (Bilgi Güvenliği Politikaları 
Kılavuzu 9.13) 

 Açıklama: Oluşturulan politika; 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. Politika; yedekleme sıklığı, hangi saklama ortamında ne kadar süre 
tutulacağı, hangi yedekleme türü ile yedekleneceği, kabul edilebilir geri dönüş süresi, kabul 
edilebilir veri kaybı süresi bilgilerini içermelidir. 

 Denetim Metodu: Yedekleme politikası belgesi incelenir. (Doküman incelenecek) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: İdari. 
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5.5.2. Kurum yedekleme politikası doğrultusunda yedekler (İz kayıtları dâhil) alınıyor 
mu? Yedeklemelere ilişkin yılda en az 2 defa geri dönüş testi yapılıyor mu? Buna ilişkin 
tutanak tutuluyor mu? (Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu 9.13)  

 Açıklama: İz kayıtları da dahil olmak üzere, kurum yedekleme politikasında belirtilen tüm 
sistemler, politikada belirtilen yöntemler kullanılmak suretiyle olası bir felaket durumu ya da 
sistem hatası sonrası gerekli tüm verilerin geri getirilebilmesini sağlayacak şekilde 
yedeklenmeli, yedekleme sistemi kurulumu için yedeklenecek veri miktarı, yedekleme sıklığı, 
yedeklenen verinin zaman içerisinde değişme oranı, kabul edilebilir maksimum veri kaybı gibi 
parametreler dikkate alınmalı, mümkün olması halinde insan faktörünü en aza indirecek şekilde 
otomatik araçlar tarafından yapılan bir sistem tesis edilmeli, yılda en az 2 (iki) kez geri dönüş 
testi yapılarak tutanakla kayıt altına alınmalı, 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. 
 Denetim Metodu: Yedekleme politikasına uygun olarak yedekleme yapılıp yapılmadığı 
kontrol edilir. Geri dönüş testlerine dair tutanakların görülmesi gerekir. Örnek bir geri dönüş 
testi istenir. (Sistemsel kontroller ve doküman incelemesi yapılacak) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: Teknik. 

5.5.3. Oluşturulan yedekler fiziksel uygunluğu ve güvenliği bulunan ortamlarda 
saklanıyor mu? (Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu 9.13) 

 Açıklama: Yedekleme medyalarının bulundurulduğu ortamların fiziksel uygunluğu ve 
güvenliği sağlanmalı, herhangi bir felaketten ve arızadan etkilenmeyecek şekilde saklanmalıdır. 

 Denetim Metodu: Yerinde görülerek kontrol edilmelidir. (Fiziksel olarak kontrol 
yapılacak) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: Teknik ve İdari. 

6. Haberleşme Güvenliği Kontrolleri 

6.1. Ağ Güvenliği 

6.1.1. Bakanlığımıza bağlı tüm kurum ve kuruşlarının (Aile Sağlığı Merkezleri, 112 
Komuta Kontrol Merkezleri, müstakil bir binada çalışan ve ağa bağlı aktif cihaz sayısı 
10’dan az olan birimler hariç)  geniş alan ağı bağlantıları, internet erişimleri SBA toplama 
noktası üzerinden sağlanmakta mı? (Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu 10.1.4) 

 Açıklama: Daha güvenli bir iletişim ortamı sağlamak maksadıyla (Aile Sağlığı Merkezleri, 
112 Komuta Kontrol Merkezleri, müstakil bir binada çalışan ve ağa bağlı aktif cihaz sayısı 
10’dan az olan birimler hariç) Bakanlığa bağlı tüm kurum ve kuruşların geniş alan ağı 
bağlantıları, internet erişimleri SBA üzerinden sağlanmalıdır. 

 Denetim Metodu: Güvenlik Duvarı üzerinden uç noktaların tanımlı IP’leri kontrol edilerek 
internet erişiminin buradan yapılıp yapılmadığı kontrol edilmelidir. Kurum tarafından herhangi 
bir ADSL faturası ödenmemesi gerekir. (Sistemsel kontroller yapılacak) 
 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 
 Uzmanlık Alanı: Teknik. 
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6.1.2. Aktif cihaz sayısının 10’dan az olması nedeniyle SBA il bulutuna doğrudan bağlı 
olmayan yerlerde, internet bağlantısında kullanılan aktif ağ cihazlarının desteklemesi 
durumunda, internet trafiği il toplama noktasında bulunan güvenlik duvarı ile tesis edilen 
IPSec VPN benzeri bir tünel üzerinden geçirilerek, internet trafiğinin filtrelenmesi ve iz 
kayıtlarının tutulması imkânı sağlanmakta mı? (Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu 
10.1.8)  

 Açıklama:  Aktif cihaz sayısının 10’dan az olması nedeniyle SBA İl bulutuna doğrudan 
bağlı olmayan yerlerde, internet bağlantısında kullanılan aktif ağ cihazlarının desteklemesi 
durumunda, internet trafiği il toplama noktasında bulunan güvenlik duvarı ile tesis edilen IPSec 
VPN benzeri bir tünel üzerinden geçirilerek, trafiğin filtrelenmesi ve iz kayıtlarının tutulması 
sağlanmalıdır. 

 Denetim Metodu: SBA kapsamında olmayan lokasyonlarda verilen internet hizmet 
loglarının güvenlik duvarında olup olmadığı kontrol edilir. (Sistemsel kontroller yapılacak) 

 Denetlenecek Birim: Kurumda kullanılan terminal sayısının 10’dan az olması nedeniyle 
SBA’ya dahil olmayan sağlık birimleri (ASM’ler vb.) 

 Uzmanlık Alanı: Teknik. 

 

6.1.3. Vatandaşlar ve kullanıcılar tarafından erişilen sunucular ve VTYS sunucuları bu 
noktada yer alan güvenlik duvarı vasıtası ile tesis edilen DMZ bölgesine konulmuş mu? 
(Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu 10.1.9) 

 Açıklama: İnternet üzerinden vatandaşlar tarafından erişilen uygulamalara ait sunucular 
(kurumların herkese açık web sayfaları, hastanelerin laboratuvar sonuçlarının sorgulandığı 
uygulamalar vb.), SBA’ya bağlı kullanıcılar tarafından erişilen sunucular (muhtelif SBYS 
uygulama sunucuları, etki alanı sunucuları, dosya sunucuları vb.) ve VTYS sunucuları bu 
noktada yer alan güvenlik duvarı vasıtası ile tesis edilen DMZ bölgesine konulmalıdır. 

 Denetim Metodu: Ağ mimarisini içeren topoloji incelenir, ilgili sunucuların DMZ 
bölgesinde yer alan ağ segmentinde bulunup bulunmadığı ve gerekli izolasyonun sağlanıp 
sağlanmadığı güvenlik duvarı üzerinden kontrol edilir. DMZ bölgesine ilave edilen veya 
çıkarılan her bir sunucu için gerekli güncellemeler Güvenlik Duvarı ve dokümanlarda yapılır. 
(Sistemsel kontroller yapılacak) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: Teknik. 

6.2. Uç Nokta (Yerel Alan Ağı) Ağ Güvenliği 

6.2.1. Ağa bağlanacak bilgisayarlar ağ yöneticileri tarafından belirlenecek ölçütleri 
taşıyarak, kimliği tanımlanmış ve doğrulanmış mı? NAC tabanlı çözümlerin olmaması 
durumunda, ağa bağlanacak cihazların MAC adresleri, bağlanacağı kenar anahtarın 
ilgili portuna elle tanımlanarak yetkisiz, kimliği bilinmeyen cihazların ağa erişimi 
engelleniyor mu? (Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu 10.2.4) 

 Açıklama: Ağa bağlanacak bilgisayarların ağ yöneticileri tarafından belirlenecek ölçütleri 
taşıyan, kimliği tanımlanmalı ve doğrulanmış olmalıdır. Bu maksatla mümkünse ağ tabanlı 
erişim kontrol sistemleri (NAC) kullanılmalıdır. NAC tabanlı çözümlerin olmaması 
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durumunda, ağa bağlanacak cihazların MAC adresleri, bağlanacağı kenar anahtarın ilgili 
portuna elle tanımlanarak yetkisiz, kimliği bilinmeyen cihazların ağa erişimi engellenmelidir.  

 Denetim Metodu:  

 NAC sistemi kullanılıyorsa ağ anahtarları üzerindeki konfigürasyonlar düzenli olarak 
kontrol edilir. Periyodik olarak bina içerisindeki ağ uçlarına rastgele bağlantı yapılarak sistemin 
çalışırlılığı kontrol edilir. 

 NAC kullanılmayan yerel ağda bulunan kenar ağ anahtarları üzerinde gerekli 
konfigürasyonun elle yapılıp yapılmadığı kontrol edilir. Elle yapılan işlemler dokümante 
edilerek takibi yapılır. (Sistemsel kontroller yapılacak) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: Teknik. 

6.2.2. Yerel alan ağlarında, port kısıtlaması yapılamayan, yönetim yeteneği olmayan ağ 
dağıtım kutuları (hub) veya eski nesil kenar anahtarların kullanılmamasına dikkat 
ediliyor mu? ( Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu 10.2.5) 

 Açıklama: Bina içerisindeki yerel ağ üzerinde yönetim yeteneği olmayan dağıtım 
kutularına (hub) bağlı sistemlerin birbirlerini kolaylıkla dinleyebilme gibi güvenlik 
zafiyetlerinin bulunması ile birlikte portların bir veya birkaçında meydana gelecek arıza tüm 
sistemi etkileyebilmektedir. Bu ve buna benzer nedenlerden dolayı hub ve eski nesil kenar ağ 
anahtarları kullanılmamalıdır. 

 Denetim Metodu: Yerel Alan ağı üzerinde hub ve eski nesil kenar anahtarların bulunup 
bulunmadığının fiziksel olarak tespiti gerekir. (Sistemsel kontroller yapılacak) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: Teknik. 

6.2.3. NAC tabanlı çözümlerin olmaması durumunda, kullanılmayan portlar kenar 
anahtar üzerinde yazılımsal/fiziksel olarak kapatılmakta mı? (Bilgi Güvenliği Politikaları 
Kılavuzu 10.2.6) 

 Açıklama: Tüm ağ anahtarlarında kullanılmayan portlar yabancı cihazların yerel ağa 
bağlantısını engellemek için kapatılmalıdır. 

 Denetim Metodu: Ağ Cihazları üzerinde kullanılmayan veya kablo bağlantısı bulunmayan 
portların kapalı durumda olup olmadığının, cihaz üzerindeki konfigürasyondan ve fiziksel 
bağlantı yapılarak kontrol edilmesi gerekir. (Sistemsel kontroller yapılacak) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: Teknik. 
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6.2.4. Yerel alan ağları performans, güvenlik ve ölçeklenebilirlik avantajlarını 
kullanmak üzere VLAN’lara bölünerek yönetilmekte mi? Ağa bağlanan tıbbi cihazlar, 
sunucular ve istemci bilgisayarlar farklı VLAN’lara konulmakta mı? Çok kritik ve hassas 
verilerin bulunduğu, izole edilmesi gereken cihaz ve sistemler için gerekiyorsa mikro 
segmentasyon yapılıyor mu? (Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu 10.2.7, 10.2.8) 

 Açıklama: Yerel alan ağları performans, güvenlik ve ölçeklenebilirlik avantajlarını 
kullanmak üzere VLAN’lara bölünerek yönetilmelidir. Ağa bağlanan tıbbi cihazlar, sunucular 
ve istemci bilgisayarlar farklı VLAN’lara konulmalı, çok kritik ve hassas verilerin bulunduğu, 
izole edilmesi gereken cihaz ve sistemler için gerekiyorsa mikro segmentasyon yapılmalıdır. 

 Denetim Metodu: Ağ topolojisi dokümanı üzerinden VLAN yapıları ve listeleri 
gösterilmelidir. Farklı VLAN içerisindeki cihazların birbirleriyle izole edilip edilmediği ağ 
cihazları veya Güvenlik Duvarları üzerinden kontrol edilir. Ağ Topoloji dokümanı üzerinden 
VLAN’lar tespit edilerek ağ cihazları ve güvenlik duvarı üzerinden gerekli konfigürasyonun 
kontrolü yapılır. VLAN değişikliklerinde mevcut Ağ Topolojisi ve dokümanı güncel olmalıdır. 
(Sistemsel kontroller yapılacak) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: Teknik. 

6.2.5. SBA altyapısında çalışan ürün veya cihazların ikincil bağlantı yöntemleri 
üzerinden internete dâhil edilmemesi hususlarına uyuluyor mu? Herhangi bir nedenle 
ikincil bağlantı yöntemleri ihtiyacı olması halinde, söz konusu bağlantı için SBSGM’nin 
yazılı onayı alınarak onayda belirtilen ilave güvenlik tedbirleri uygulanmakta mı? (Bilgi 
Güvenliği Politikaları Kılavuzu 10.2.9, 10.2.10) 

 Açıklama: SBA altyapısında çalışan ürün veya cihazların ikincil bağlantı yöntemleri 
üzerinden internete dâhil edilmesi (örneğin ağa bağlı bir tıbbi cihaza 4G kablosuz modem 
takılarak doğrudan internet erişimi sağlanıp güncelleme yapılması, ağa bağlı bilgisayarın cep 
telefonu ile oluşturulan bir kablosuz erişim noktası üzerinden internete bağlanması vb.) 
kesinlikle yasaktır. Herhangi bir nedenle böyle bir bağlantı ihtiyacı olması halinde, söz konusu 
bağlantı için SBSGM’den yazılı onay alınmalı ve yazılı onayda belirtilen ilave güvenlik 
tedbirleri uygulanmalıdır. 

 Denetim Metodu: Bu maddenin kontrolü, gözlem ve mülakat yapılarak değerlendirilir, son 
kullanıcıların bu tür zafiyetten dolayı oluşacak zarardan sorumlu olduklarına dair bilgiye sahip 
olup olmadıkları sorgulanır. İkincil bağlantı kullanan cihazlar tespit edilerek SBSGM onay 
yazısı incelenir. (Sistemsel kontroller yapılacak) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: Teknik. 

6.3. Kablosuz Ağ Güvenliği 

6.3.1. Kablosuz erişim noktası olarak kullanılan cihazların yönetimi için belirlenen 
parolalar değiştirilerek, kurum parola politikasına uygun olarak karmaşık parola 
verilmekte mi?  (Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu 10.3.1)  

 Açıklama: Kablosuz erişim noktası olarak kullanılan cihazların yönetimi için kullanılan 
parolalar değiştirilmeli, kurum parola politikasına uygun olarak karmaşık parola verilmelidir. 
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 Denetim Metodu: Parola ile giriş yapılarak test edilmelidir. (Sistemsel kontroller 
yapılacak) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: Teknik ve İdari. 

6.3.2. Cihazların varsayılan yayın adı (SSID değeri)  kurum kimliğini belirtecek ifadeler 
içermekte mi?(Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu 10.3.2) 

 Açıklama: Cihazlarda varsayılan olarak gelen yayın adı değiştirilmeli, kurum kimliğini 
belirtecek ifadeler kullanılmamalıdır. 

 Denetim Metodu: Yayın adı kablosuz bağlantı yapılarak kontrol edilir. (Sistemsel 
kontroller yapılacak) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: Teknik ve İdari. 

6.3.3. Bağlantı ayarları için şifreleme etkinleştirilerek, ağa erişim için kullanılmak üzere 
üçüncü taraflarca tahmin edilemeyecek karmaşık bir parola belirleniyor mu? Şifreleme 
yöntemi olarak; WPA2 veya WPA3 güvenlik protokolü kullanılmakta mı? (Bilgi 
Güvenliği Politikaları Kılavuzu 10.3.3) 

 Açıklama: Bağlantı ayarları için şifreleme etkinleştirilerek, ağa erişim için kullanılmak 
üzere üçüncü taraflarca tahmin edilemeyecek karmaşık bir parola belirlenmelidir. 

Şifreleme yöntemi olarak; uyumluluk, güvenilirlik, performans ve güvenlik ile ilgili 
nedenlerle WEP ve WPA1 kullanımı uygun değildir, WPA2 veya WPA3 Güvenlik Protokolü 
kullanılmalıdır. 

 Denetim Metodu: Ağ parolası bizzat girilerek, parolanın açıklamada belirtilen şartları 
taşıyıp taşımadığı kontrol edilmelidir.  Kablosuz bağlantı yapılarak kablosuz ağ özelliklerinden 
güvenlik türü kontrol edilmelidir. (Sistemsel kontroller yapılacak) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: İdari. 

6.3.4. Erişim noktasının sinyal gücü kapsama alanı, ihtiyaca cevap verecek şekilde en 
aza indirilmiş mi? (Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu 10.3.5) 

 Açıklama: Erişim noktasının sinyali kullanılacak alan ile sınırlı olmalı, mekânsal olarak 
ilgisi olmayan (çevre binalarda vs.) yerlere yayın yapmamalıdır. 

 Denetim Metodu: Fiziki olarak bina dışında yayın olup olmadığı kontrol edilmelidir. 
(Sistemsel kontroller yapılacak) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: İdari. 
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6.4. Gizlilik Sözleşmeleri  

6.4.1. Tedarikçi firmalar ve Bakanlık ile imzalanan çeşitli protokoller kapsamında veri 
aktarımı yapılan kamu kurum ve kuruluşu haricindeki gerçek ve tüzel kişiler, 
Bakanlığımızın sürekli personeli olmayan yüklenici çalışanları, stajyerler vb. personel ile 
personel gizlilik sözleşmesi imzalanıyor mu? (Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu 10.5) 

 Açıklama: Tedarikçi firmalar ve Bakanlık ile imzalanan çeşitli protokoller kapsamında veri 
aktarımı yapılan kamu kurum ve kuruluşu haricinde kalan gerçek kişiler ile personel gizlilik 
sözleşmesi, tüzel kişiler ile kurumsal gizlilik taahhütnamesi imzalanmalıdır. 

 Denetim Metodu: Başta ilgili sağlık hizmet sunucusunda hizmet veren SBYS Firması 
olmak üzere, firmalardan Kurumsal Gizlilik Taahhütnamesi, gerçek kişilerden personel gizlilik 
sözleşmesi alınıp alınmadığı kontrol edilir. Personel Gizlilik Sözleşmesi imzalanıp 
imzalanmadığı kontrol edilir. (Doküman incelenecek) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: İdari. 

6.4.2. Bakanlığımızda sürekli olarak görev yapan personele hizmetin yapılması 
esnasında uyulması gereken bilgi güvenliği ile ilgili hususları açıklamak üzere hazırlanmış 
olan Bilgi Güvenliği Farkındalık Bildirgesi tebliğ ediliyor mu? (Bilgi Güvenliği Politikaları 
Kılavuzu 10.5)  

 Açıklama: Sürekli olarak görev yapan personele hizmetin yapılması esnasında uyulması 
gereken bilgi güvenliği ile ilgili hususları açıklamak üzere hazırlanmış olan Bilgi Güvenliği 
Farkındalık Bildirgesi tebliğ edilmeli, kılavuzun ekinde yer alan bildirge örneği kullanılmalıdır. 
Bildirge yapılacak işin özelliğine göre revize edilebilmelidir. 

 Denetim Metodu: Bilgi Güvenliği Farkındalık Bildirgesinin personele tebliğ edilip 
edilmediği ilgili evrak üzerinden kontrol edilir. (Doküman incelenecek) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: İdari. 

6.5. Veri Aktarım Anlaşmaları 

6.5.1. Bakanlık merkez veya taşra kuruluşlarından diğer kurum ve kuruluşlara 
yapılmak istenen kişisel veri aktarımı işlemlerinde yasal gereksinimlere uyuluyor mu? 
(6698 s. Kanunun 8. ve 9. maddeleri ile Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmeliğin 15. 
Maddesi)  

 Açıklama: Kişisel sağlık verilerinin, Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi 
ile üçüncü fıkrası ve 28 inci maddesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması için 
protokol düzenlenmeli, düzenlenen protokolde, kişisel veri koruma mevzuatının genel ilkeleri 
ile veri güvenliğine ilişkin hükümlere ve protokol kapsamında hangi verilerin aktarılacağına 
yer verilmelidir. Anonim verilerin (içerisinde kişisel veri bulunmayan veriler) aktarılması için 
protokol yapma gereği yoktur.  

 Denetim Metodu: İlgili protokol incelenir. (Doküman incelenecek) 
 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 
 Uzmanlık Alanı: İdari. 
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6.5.2. Yapılan protokol kapsamında sağlık verilerinin aktarımı gerçekleştirilirken 
KVKK tarafından zorunlu tutulan ve kılavuzda belirtilen yöntemler kullanılıyor mu? 
(KVKK tarafından yayımlanan 2018/10 sayılı Karar, Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu 
10.4.20, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik Md.20) 

 Açıklama: Özel nitelikli kişisel verilerin aktarılmasında Kişisel Verileri Koruma Kurulu 
tarafından alınan 31.01.2018 tarihli ve 2018/10 sayılı Kararda yer alan yeterli önlemlere riayet 
edilmelidir. 

 Verilerin e-posta yoluyla aktarılması gerekiyorsa şifreli olarak kurumsal e-posta adresiyle 
veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabı kullanılarak aktarılmalı, 

 Taşınabilir Bellek, CD, DVD gibi ortamlar yoluyla aktarılması gerekiyorsa kriptografik 
yöntemlerle şifrelenmesi ve kriptografik anahtarın farklı ortamda tutulmalı, 

 Farklı fiziksel ortamlardaki sunucular arasında aktarma gerçekleştiriliyorsa, sunucular 
arasında VPN kurularak veya FTP yöntemiyle veri aktarımı gerçekleştirilmeli, 

 Verilerin kağıt ortamı yoluyla aktarımı gerekiyorsa evrakın çalınması, kaybolması ya da 
yetkisiz kişiler tarafından görülmesi gibi risklere karşı gerekli önlemler alınmalı ve evrak 
“gizlilik dereceli belgeler” formatında gönderilmeli, 

 Web servisi ile veri aktarımı yapılırken Kılavuzun 10.4.20 maddesinde belirtilen tedbirler 
alınmalıdır.  

 Denetim Metodu: Destek verecek teknik personel ile birlikte uygulayıcılarla görüşme ve 
belgeler üzerinden gerekli kontroller yapılmalıdır. (Doküman incelenecek ve görüşme 
yapılacak) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: Teknik ve İdari. 

6.5.3. Aktarılan verilerin farklı amaçlar için kullanılmasını engelleyecek yeterli 
güvenlik önlemleri alınıyor mı? (Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu 10.6) 

  Açıklama: İlgili protokollerde verinin ne amaçla aktarılacağı, teslim prosedürü ve amaç 
dışı kullanım durumlarında sorumluluklar yer almalıdır. 

 Denetim Metodu: İlgili protokol incelenir. (Doküman incelenecek) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: İdari. 
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7. Tedarikçi İlişkileri 

7.1. Mal ve Hizmet Alımları Güvenliği 

7.1.1. Teknik ya da idari şartnamelere “Bilgi Güvenliği Gereksinimleri” başlığı altında 
asgari olarak Kılavuzun 11.1.2. maddesinde belirtilen hususlar eklenmiş mi? (Bilgi 
Güvenliği Politikaları Kılavuzu 11.1.2) 

 Açıklama:  

 Bakanlık/Kurum BGYS Politikaları uyarınca, idareye ait bilgilerin korunması maksadıyla, 
yükleniciler ile “Kurumsal Gizlilik Taahhütnamesi” ve söz konusu iş kapsamında çalışacak 
olan yüklenici personeli ile “Personel Gizlilik Sözleşmesi” imzalanır. Bahse konu 
dokümanların boş halleri, hazırlanan teknik veya idari şartnameye eklenir. 

 İhaleyi kazanan firma tarafından sözleşmenin imzalanmasını takiben kurumdaki yetkili 
makam huzurunda “Kurumsal Gizlilik Taahhütnamesi” imzalanır. 

 “Kurumsal Gizlilik Taahhütnamesi” ve ihaleye konu iş kapsamında çalıştırılacak 
personelin “Personel Gizlilik Sözleşmeleri” imzalanmadan ve idareye teslim edilmeden, 
yüklenici tarafından işe başlanamaz.  

 Yüklenici çalışanlarının bilgi ve bilgi işleme tesislerine erişim yetkileri, “Personel Gizlilik 
Sözleşmeleri” idareye teslim edildikten sonra tanımlanır. 

 Yapılacak iş kapsamında alt yüklenici kullanılacaksa, alt yükleniciler de yukarıda belirtilen 
hükümlere aynen uymak zorundadır. Yüklenici, alt yüklenicileri ve çalışanlarının gizlilik 
sözleşmeleri ile ilgili yükümlüklere uymasından birinci derecede sorumludur.  

 Denetim Metodu: Teknik ya da idari şartnamelerde asgari olarak yukarıdaki maddelerin 
yer alıp almadığı kontrol edilir. Bu madde, satın almaya konu iş kapsamında yükleniciye hassas 
veriler teslim edilecekse veya yüklenici personeli tarafından kurumun güvenli alanlarına fiziken 
ya da mantıksal olarak erişim sağlanacaksa aranır. (Doküman incelenecek) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: İdari. 

7.1.2. Satın alma konusu işin özelliğine bağlı olarak teknik şartnamelere Sağlık Bilgi 
Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Teknik Şartnameler İçin Bilgi 
Güvenliği Gereksinimleri Listesinde” yer alan diğer gereksinimler ilave ediliyor mu? 
(Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu 11.1.2.) 

 Açıklama: Bu madde özellikle, Satın alma konusu yazılım geliştirme veya bilgi sistemleri 
ile bu sistemlere bağlı cihazların alımı ise aranır. Kurum tarafından hazırlanan şartnamelerde 
“Teknik Şartnameler İçin Bilgi Güvenliği Gereksinimleri Listesinde” belirtilen hususların 
bulunmasına dikkat edilmelidir. 

 Denetim Metodu: Bilgi sistemleri ile ilgili satın almalara ait teknik şartnameler kontrol 
edilir. (Doküman incelenecek) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: İdari. 
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7.2. SBYS Firmaları ile İlişkilerde Dikkat Edilecek Hususlar 

7.2.1. Hastane idareleri tarafından SBYS yazılımlarında yapılacak iyileştirme ve 
güncelleme taleplerini tıbbi, idari ve sistemin işleyişi açısından değerlendirmek ve 
yüklenici ile bu süreçleri koordine etmek üzere “Talep Değerlendirme Komisyonu” 
oluşturulmuş mu? (SBYS Alım Kılavuzu Md. 7.1, 7.2) 

 Açıklama: Hastane idareleri tarafından SBYS yazılımlarında yapılacak iyileştirme ve 
güncelleme taleplerini tıbbi, idari ve sistemin işleyişi açısından değerlendirmek ve yüklenici ile 
bu süreçleri koordine etmek üzere komisyon oluşturulmalı, komisyonda başhekim veya ilgili 
başhekim yardımcısı, hastane müdürü veya yardımcısı, bakım hizmetleri müdürü veya 
yardımcısı, yüklenici proje yöneticisi ve idare tarafından belirlenecek diğer çalışanlar 
bulunmalıdır. 

 Denetim Metodu: Komisyon oluşturulduğuna dair doküman incelenir. (Doküman 
incelenecek) 

 Denetlenecek Birim: Hastaneler. 

 Uzmanlık Alanı: İdari. 

7.2.2. Sağlık hizmet sunucusunda kullanılan SBYS yazılımı, Bakanlık Kayıt Tescil 
Sisteminde (KTS) aktif listede kayıtlı mı? (Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu 11.2.6 
SBSGM’nin 2015/17 s. Genelgesi Md.5) 

 Açıklama: SBYS firmasının KTS’de aktif listede olması, firmanın Bakanlık tarafından 
öngörülen idari ve teknik kriterleri karşıladığının göstergesidir. Firma herhangi bir kriteri yerine 
getirmediğinde en fazla 3 ay süre ile pasif listeye alınmalı, bu aşamada firmanın KTS’de 
öngörülen eksikliklerini tamamlaması beklenmelidir. Pasif listede yer alan firmalar ilgili sağlık 
sunucusunda hizmet vermeye ve USS vb. merkezi veri sistemlerine veri göndermeye devam 
eder ancak ilgili yazılım türü için yeni ihalelere katılamaz. Firmanın KTS’de yer alan aktif ve 
pasif listelerde hiç olmaması durumunda USS vb. merkezi sistemlere veri göndermesi 
engellenmelidir. 

Sözleşmeye, ihale esnasında KTS de aktif listede yer alan firmanın, ihaleyi aldıktan sonra 
sözleşme süresince kılavuzda belirtilen eksikleri tamamlamak için tanımlanan 3 aylık süre 
dışında aktif listede yer almasını zorunlu kılan bir hüküm eklenmesi uygun olacaktır. 

 Denetim Metodu: Hastanede kullanılan SBYS yazılımını yapan firmanın, ihale tarihi itibari 
ile KTS aktif listesinde olup olmadığı, ihale dosyasında yer alan (satın alma birimince çıktısı 
alınan) dokümandan kontrol edilir. Firmanın denetim tarihi itibariyle “kayittescil.saglik.gov.tr” 
adresindeki listelerde,  ilgili yazılım türü için ne durumda (aktif/pasif) olduğu tespit edilir. 
Firma “pasif” listede ise veya listede hiç bulunmuyorsa, bu durum müfettişler tarafından 
hazırlanan rapora “olumsuz bir bulgu” olarak yazılır. (Sistemsel kontroller ve doküman 
incelemesi yapılacak) 

  Denetlenecek Birim: Hastaneler. 

 Uzmanlık Alanı: İdari. 
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7.2.3. SBYS işleticisi firma en güncel VEM sürümüne uygun olarak hastanede mevcut 
SBYS verilerinin VEM görüntülerini oluşturup idareye teslim etmiş mi? Bu verilere 
SBYS uygulama arayüzlerinden erişim sağlanabiliyor mu?  (SBYS Alım Kılavuzu Md. 
11.1, 2015/17 s. Genelge Md. 3, 3.3)  

 Açıklama: SBYS hizmet sürekliliğinin sağlanması maksadıyla, Yüklenicinin SBSGM 
tarafından yayınlanan en güncel VEM sürümü dikkate alınarak VEM görüntülerini oluşturmalı 
ve idare tarafından belirlenecek bir ortama aktarmalı veya teslim etmelidir. Hizmet veren SBYS 
firması, bir önceki SBYS firmasından teslim aldığı verileri kendi veri tabanına veri bütünlüğü 
ve erişilebilirliği sağlanacak şekilde aktarmalıdır. 

Bakanlık politikası belirlenirken sağlıklı ve standart verilere ulaşabilmek için kullanılan 
yazılımlar içerisindeki veri tabanı tablolarının, özellikle veri tabanındaki kodlama alanlarına 
referans veren erkek/kadın, taburcu (şifa, ölüm, sevk), kutu/adet, v.b gibi alanların değerlerinin 
ve raporlarının standartlaşması uygun olacaktır. 

 Denetim Metodu: Teslim edilen VEM görüntülerinin uygun olup olmadığının denetimi 
için, teknik personel tarafından VEM uygulaması çalıştırılarak gerekli kontroller yapılır. VEM 
görüntülerinin, Bakanlığın yeni bir VEM sürümünü yayımlamasından sonra en geç 30 gün 
içinde oluşturulması gerekir. Güncel VEM sürümü ile uyumlu bir adet VEM görüntüsünün 
oluşturulması yeterlidir. VEM denetimi yapılırken görüntü sayılarının güncel VEM’deki 
görüntü sayısına eşit olmasına, görüntüdeki kayıt sayısının görüntü oluşturulurken kullanılan 
referans tablodaki kayıt sayısı ile tutarlı olmasına, eksik referans kodunun olmamasına, HASH 
(Özetleme) değerinin aynı olmasına dikkat edilir. Detaylı bilgiye vem.saglik.gov.tr adresinden 
ulaşılabilir. Geçmiş dönemin verileri üzerinde veri tabanı sorgusu ile örneklem olarak alınan 
kayıtların, yeni veri tabanında olup olmadığı, veri tabanı sorgusu veya doğrudan SBYS 
arayüzleri üzerinden kontrol edilir. (Sistemsel kontroller yapılacak) 

 Denetlenecek Birim: Hastaneler. 

 Uzmanlık Alanı: Teknik. 

 

7.2.4. SBYS ile kurumda kullanılan diğer bilgi sistemleri yazılımlarına (ÇKYS, MKYS, 
TDMS, KBS vb.) sehven girilen kayıtların geriye dönük olarak düzeltilebilmesi için usul 
ve esaslar belirlenmiş ve uygulanmakta mı?  

 Açıklama: Suiistimallerin önlenmesi açısından; kurum yönetimlerince, SBYS ve kurumda 
kullanılan diğer bilgi sistemlerine veri giriş süreçleri esnasında sehven girilen hatalı bilgilerin 
düzeltilmesi için yapılması gereken işlemleri açıklayan yazılı bir prosedür oluşturulması tavsiye 
edilir. 

 Denetim Metodu: İşlemlerin nasıl yapılacağını açıklayan dokümanlar incelenir. Örnek 
olarak seçilecek son yapılan düzeltmelerin uygun yapılıp yapılmadığı incelenir. (Sistemsel 
kontroller ve doküman incelemesi yapılacak) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: Teknik ve İdari 
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7.2.5. SBYS yazılımındaki doktor ekranları üzerinden hastanın diğer sağlık hizmet 
sunucularındaki sağlık kayıtlarına (e-nabız verilerine) erişilebiliyor mu? (SBSGM’nin 
06.02.2018 tarihli ve E.613 sayılı Genel Yazısı) 

 Açıklama: Hastanın e-nabız üzerinden izin vermesi durumunda hekiminin hasta verilerini 
görebilmelidir. 

 Denetim Metodu: SBYS ilgili modüllerinde hastaya müdavi hekimin e-nabız sistemi 
üzerinden hastanın geçmiş sağlık kayıtlarına ulaşabileceği buton kontrol edilmelidir. (Sistemsel 
kontroller yapılacak) 

 Denetlenecek Birim: Hastaneler. 

 Uzmanlık Alanı: Teknik ve İdari. 

7.2.6. Hastanede kullanılan SBYS yazılımı Ulusal Sağlık Sistemi (USS) ve 
Teletıp/Teleradyoloji Sistemine veri gönderiyor mu? (Kişisel Sağlık Verileri Hakkında 
Yönetmelik Md. 21/3, SBSGM’nin 2016/06 s. Genelgesi) 

 Açıklama: Hastane SBYS yazılımları Bakanlık politikaları doğrultusunda merkezi 
sistemlere veri göndermelidir. 

 Denetim Metodu: E-nabız karar destek sistemi uygulaması vasıtasıyla seçilecek herhangi 
bir dönem için veri gönderilip gönderilmediği kontrol edilebilir. Veri gönderim oranları 
incelenir. İSM veya SBSGM’den veriler temin edilerek hastanedeki verilerle karşılaştırma 
yapılabilir. (Sistemsel kontroller yapılacak) 

 Denetlenecek Birim: Hastaneler. 

 Uzmanlık Alanı: Teknik ve İdari. 

8. Diğer Sorular 

8.1. Hastanın, sağlık durumu ile ilgili bilgileri bulunan dosyalar ve kayıtlar, hastanın 
kendisi, vekili veya kanuni temsilcisi dışındaki kişiler ile paylaşılıyor mu? (Hasta Hakları 
Yönetmeliği Md. 16, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik Md. 6, 7, 8, 9, 10) 

 Açıklama: Hasta, sağlık durumu ile ilgili bilgileri bulunan dosyayı ve kayıtları, doğrudan 
veya vekili veya kanuni temsilcisi vasıtası ile inceleyebilmeli ve bir suretini alabilmelidir. Bu 
kayıtlar, sadece hastanın tedavisi ile doğrudan ilgili olanlar tarafından görülebilmelidir. 

 Denetim Metodu: Kişilerle görüşme ve yerinde uygulama yapılabilir. (Görüşme yapılacak) 

 Denetlenecek Birim: Hastaneler. 

 Uzmanlık Alanı: İdari. 

8.2. Hastanın, sağlık durumu hakkında hiç kimsenin bilgilendirilmemesini talep etmesi 
halinde bu duruma ilişkin yazılı karar alınıyor mu? Bu hastaların bilgilerinin 
paylaşılmamasına ilişkin önlemler alınıyor mu? (Hasta Hakları Yönetmeliği Md. 20) 

 Açıklama: Kişi sağlık durumu hakkında kendisinin, yakınlarının ya da hiç kimsenin 
bilgilendirilmemesini talep edebilir, bu durumda kişinin kararı yazılı olarak alınmalıdır. Hasta 
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bilgi verilmemesi talebini istediği zaman değiştirebilmeli ve bilgi verilmesini talep 
edebilmelidir. 

 Denetim Metodu: Varsa yazılı belge kontrol edilir, kişilerle görüşme yapılabilir. 
(Doküman incelenecek ve görüşme yapılacak) 

 Denetlenecek Birim: Hastaneler. 

 Uzmanlık Alanı: İdari. 

8.3. E-imza sahibi kullanıcılar e-imza okuyucularını ve/veya buna ilişkin parolalarını 3. 
kişilerle paylaşıyor mu? (Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul Ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelik Md. 15) 

 Açıklama: Nitelikli elektronik sertifika sahibi;  

 Nitelikli elektronik sertifika almak için gerekli tüm bilgi ve belgeleri eksiksiz ve doğru 
olarak sağlamakla, 

 İmza oluşturma ve doğrulama verilerini sadece elektronik imza oluşturma ve doğrulama 
amaçlı olarak ve nitelikli elektronik sertifikanın içerdiği kullanıma ve maddi kapsama ilişkin 
sınırlamalar dahilinde kullanmakla, 

 İmza oluşturma verisini başkalarına kullandırmamakla ve bu konuda gerekli tedbirleri 
almakla, 

 İmza oluşturma verisinin gizliliğinden veya güvenliğinden şüphe etmesi durumunda 
ESHS'yi derhal bilgilendirmekle, 

 Güvenli elektronik imza oluşturma aracını kullanmakla, 

 İmza oluşturma aracının veya erişim verisinin kaybolması, çalınması, güvenilirliğinden 
şüphe edilmesi durumunda ESHS'yi derhal bilgilendirmekle 

Yükümlüdür. 

 Denetim Metodu: Kişilerle görüşme ve yerinde gözlem yapılabilir. (Fiziki kontrol ve 
görüşme yapılacak) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: İdari. 

8.4. Sağlık hizmeti sunucuları tarafından banko, gişe ve masa bölümlerinde yetkisiz 
kişilerin yer almasını önleyecek ve aynı anda yakın konumda hizmet alan hastaların 
birbirlerine ait kişisel verileri öğrenmelerini engelleyecek tedbirler alınmış mı? (Kişisel 
Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik Md. 5/4) 

 Açıklama: Sağlık hizmeti sunucuları tarafından banko, gişe ve masa bölümlerinde yetkisiz 
kişilerin yer almasını önleyecek ve aynı anda yakın konumda hizmet alan hastaların birbirlerine 
ait kişisel verileri duymalarını, görmelerini, öğrenmelerini veya ele geçirmelerini engelleyecek 
nitelikte gerekli fiziki, teknik ve idari tedbirler alınmalıdır. 

 Denetim Metodu: Kişilerle görüşme yapılabilir, yerinde gözlem ve uygulama yapılabilir. 
(Fiziki kontrol ve görüşme yapılacak) 
 Denetlenecek Birim: Hastaneler. 
 Uzmanlık Alanı: İdari. 
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8.5. Yüklenici firma tarafından HBYS yazılımlarına bağlı donanım entegrasyonları 
yapılıyor mu? (HBYS Alım Kılavuzu 2.1.14) 

 Açıklama: Hastane Bilgi Yönetimi Sisteminin daha sağlıklı ve sorunsuz işletilmesi 
amacıyla yeni alınacak sunucuların konfigürasyonu yetkili servislere aittir. Ancak HBYS’nin 
işletilmesi için gerekli teknik destek yüklenici tarafından sözleşme kapsamında olmak üzere 
sağlanmalıdır. Mevzuat kaynaklı yazılım ve bu yazılımlara bağlı donanım entegrasyonları 
da(karekod okuyucular, Akıllı Kimlik Kartı okuyucuları vb.) sözleşme süresince sözleşme 
kapsamında ek ücret talep edilmeksizin yerine getirilmelidir. HBYS firması ile yapılacak 
sözleşmelere tıbbı cihaz entegrasyonunun da firma tarafından yapılacağına ilişkin hüküm(ler) 
konulması tavsiye edilir. 

 Denetim Metodu: Kullanılan donanımların yazılım entegrasyonunun sağlanıp 
sağlanmadığı kontrol edilir. (Sistemsel kontroller yapılacak) 

 Denetlenecek Birim: Hastaneler. 

 Uzmanlık Alanı: Teknik ve İdari. 

8.6. Donanım, altyapı ve sistem bileşenleri alımlarında “Donanım, Altyapı ve Sistem 
Bileşenleri Alım Kılavuzu” ndan faydalanılıyor mu? 

 Açıklama: Yapılacak donanım, altyapı ve sistem bileşenleri alımlarında teknik şartname 
hazırlayan, ihale komisyonunda görev alan ve birim amirlerinin “Donanım, Altyapı ve Sistem 
Bileşenleri Alım Kılavuzu” ndan faydalanmaları tavsiye edilir.  

 Denetim Metodu: Yapılan alımlara ait şartnameler incelenir, süreçte görev alan personel 
ile yüz yüze görüşülür. (Doküman incelenecek ve görüşme yapılacak) 

 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 

 Uzmanlık Alanı: Teknik ve İdari. 

8.7. İnternet toplu kullanım sağlayıcısı olarak, konusu suç teşkil eden içeriklere erişimi 
önleyici tedbirleri almak amacıyla içerik filtreleme sistemi kullanılmakta mıdır? Bilgi 
Güvenliği Politikaları Kılavuzu 14.4) 

 Açıklama: 5651 sayılı Kanun (8. Madde) uyarınca yasaklanması gereken internet siteleri 
hakkında toplu kullanım sağlayıcısı olarak gerekli yasaklama işlemleri uygulanmalıdır. 

MADDE 8- (1) İnternet ortamında yapılan ve içeriği aşağıdaki suçları oluşturduğu hususunda 
yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak erişimin engellenmesine karar verilir:  

a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;   

1) İntihara yönlendirme (madde 84),   

2) Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra),  

3) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190),   

4) Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194),   

5) Müstehcenlik (madde 226),   

6) Fuhuş (madde 227),  

7) Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228), suçları. 

 Denetim Metodu: Uygulanan yöntemler kontrol edilir, örnek olarak deneme yapılabilir. 
(Sistemsel kontroller yapılacak) 
 Denetlenecek Birim: Tüm birimler. 
 Uzmanlık Alanı: Teknik ve İdari. 


