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Bilgi Sistemleri- Günümüzde 



Bilgi Güvenliği Kavramı 

Bilişim ürünleri ve cihazları ile bu cihazlarda  
işlenmekte olan verilerin gizliliğini,  bütünlüğünü ve 
sürekliliğini korumayı  amaçlayan çalışma alanıdır. 



Bilgi Çeşitleri 

Fiziksel   Ortamlar 
 
Elektronik   Ortamlar 
 
Sosyal Ortamlar 
 
Tanıtım  Platformları 



Bilgi Çeşitleri 

Fiziksel   Ortamlar; 
 
Kağıt, Tahta 

Pano, Yazı tahtası 

Fax kağıdı 

Çöp/Atık Kağıtlar 

Dosyalar 

Dolaplar 
 
 



Bilgi Çeşitleri 

Elektronik   Ortamlar; 
 

Bilgisayarlar, mobil iletişim cihazları 

E-posta, USB, CD, Disk 

Disket manyetik ortamlar 
 
 



Bilgi Çeşitleri 

Sosyal Ortamlar ; 
  

Telefon görüĢmeleri 

Muhabbetler 

Yemek araları 

Toplu taĢıma araçları 
 



Bilgi Çeşitleri 

Tanıtım Platformları; 
  

Ġnternet siteleri 

BroĢürler 

Reklamlar,  Sunumlar 

Eğitimler,  Görsel sunumlar 
 



Güvenliğin sadece  küçük bir 
kısmı % 20  teknik güvenlik  
önlemleri ile sağlanıyor. 
 

Büyük kısım ise % 80 
kullanıcıya bağlı. 



Dahili Tehdit Unsurları 

Bilgisiz ve Bilinçsiz Kullanım; 
Temizlik görevlisinin sunucunun fişini çekmesi 
Eğitilmemiş çalışanın veri tabanını silmesi  
 
Kötü Niyetli Hareketler; 

İşten çıkarılan çalışanın, Kuruma ait Web sitesini 
değiştirmesi 
Bir çalışanının, Ağda Sniffer çalıştırarak  
E-postaları  okuması 
Bir yöneticinin, Geliştirilen ürünün planını rakip 
kurumlara satması 
 



Harici Tehdit Unsurları 

Hedefe Yönelmiş Saldırılar ; 
 

Bir saldırganın Kurum Web sitesini değiştirmesi 

 

Bir saldırganın Kurumun korunan bilgisini çalması veya 
çaldırması 

 

Birçok saldırganın kurum Web sunucusunu servis dışı 
bırakma saldırısı yapması 

 



BT’nin Kötüye Kullanımı Sonucu 
Oluşan Zararlar 

Bilginiz başkalarının eline geçebilir 

Kurumun onuru, toplumdaki imajı zarar görebilir (en 
kötü durum) 

Donanım, yazılım, veri ve kurum çalışanları zarar 
görebilir 

Önemli veriye zamanında erişememek 

Parasal kayıplar 

Vakit kayıpları 

Can kaybı! 

 



Kullanıcı Bilincinin Önemi 

Bilgi güvenliğinin en önemli parçası kullanıcı  güvenlik 
bilincidir. 

Oluşan güvenlik açıklıklarının büyük kısmı kullanıcı 

hatasından kaynaklanmaktadır. 

Saldırganlar (Hacker) çoğunlukla kullanıcı hatalarını 

kullanmaktadır. 

Sosyal mühendislik içerikli bilgi edinme girişimleri 

yaşanmaktadır. 

 



Kullanıcı Bilincinin Önemi 

Bir kullanıcının güvenlik ihlali tüm sistemi  etkileyebilir. 

Teknik önlemler kullanıcı hatalarını önlemede yetersiz 
kalmaktadır. 

Kullanıcılar tarafından dikkat edilebilecek bazı  kurallar 
sistemlerin güvenliğinin  sağlanmasında kritik bir öneme 
sahiptir. 

 



Şifreler Güvenli Muhafaza Edilmeli 



Şifre Güvenliği 

*En önemli kişisel bilgi şifrenizdir. Hiç kimseyle herhangi bir şekilde 
paylaşılmamalıdır. 

*Mümkünse bir yere yazılmamalıdır. Yazılması  gerekiyorsa güvenli bir yerde 

muhafaza  edilmelidir. 

*Güvenli olmadığını düşündüğünüz mekanlarda  kurumsal şifrelerinizi 

kullanmanızı gerektirecek  uygulamaları kullanmayınız. 

*Kendi kullanıcı şifreniz ile başkalarının işlem yapmasına kesinlikle izin 

vermeyin 

*Bilgisayarınızdaki adınıza kayıtlı HBYS modülü açıkken bilgisayar yanından 

ayrılmayın. 



Şifre Güvenliği 

En az sekiz karakterli olmalıdır. 

Rakam ve özel karakterler (?, !, @ vs) içermelidir. 

Büyük ve küçük harf karakteri kullanılmalıdır. 

Kişisel bilgilerle ilişkili olmamalıdır  (çocuğunuzun ismi, 
evlenme yıldönümü vs) 

Sözlükte bulunabilen kelimeler parola olarak 
kullanılmamalıdır. 

Örnek: Güçlü bir şifre: AG685kt?! 



Şifreler- Kötü Şifre Örnekleri 

12345 

abcdef 

1978 

11111 

13579 

aaaaa 

bbbbbbb 

123123 
dilek1 

dilek1978 



Bilgi Güvenliği Politikaları 
Yönergesi 



Bilgi Güvenliği Politikaları 
Yönergesi 

Gizlilik : Bilginin yetkisiz kişilerin eline geçmemesidir. 
 
Bütünlük : Bilginin yetkisiz kişiler tarafından değiştirilmemesidir  
 
Erişilebilirlik : Bilginin ilgili ya  da yetkili kişilerce ulaşılabilir  ve 
kullanılabilir olmasıdır. 

 
 
 



Bilgi Güvenliği Politikaları 
Yönergesi 

Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı  
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatı   
Halk Sağlığı Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatı  
İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 
Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü  
Bu kurumların bilişim kaynaklarını kullanan paydaş ve  misafirler 



Bilgi Güvenliği Politikaları 
Yönergesi 



Bilgi Güvenliği Politikaları 
Yönergesi 



Bilgi Güvenliği Politikaları 
Yönergesi 



E-posta Güvenliği 
Sistemin güvenliğinin kullanıcı 

adı ve şifreye dayandığını unutmayınız. 

ġifrenizi baĢkasının öğrenmesi durumunda sizin e-  postalarınızı 
okuyabileceğini, sizin adınıza kurum içindeki ve  dıĢındaki kiĢilere 
e-posta gönderebileceğini ve bunun kurum  açısından ve sizin 
açınızdan doğuracağı sakıncaları aklınızda  bulundurunuz. 

 

Ġnternet kafe ve diğer genel yerlerden yapacağınız  bağlantılarda 
sistemden çıkmayı unutmayınız, gizli olduğunu  düĢündüğünüz 
ekleri açmayınız. 

 

Virüslerin en fazla yayıldığı ortam e-postalardır. 

 

Kaynağı tanınmayan e-postalar kesinlikle açılmamalıdır. 

Güvenilmeyen eklentiler açılmamalıdır. 

 

Gizli bilgi Ģifrelenmedikçe e-postalarla gönderilmemelidir. 

 

Spam e-postalara cevap verilmemelidir. 

 

E-posta adres bilgisi güvenilir kaynaklara verilmelidir. 



E-postalar Spamdan nasıl korunur? 

Bilmediğiniz haber ve e-posta gruplarına üye  olmayınız. 
 

Kişisel dosyaları fıkra, karikatür, ses dosyası vs.  kurumun size 
tahsis ettiği posta adresinizden  yollamayınız. 



Yazılım Yükleme- Güncelleme 

Kurum tarafından belirlenmiĢ yazılımların dıĢında  

bilgisayarlarda program bulunmamalıdır. Her bir  

programın açıklık oluĢturma ihtimali vardır. 

Güvenilir olmayan sitelerden yazılımlar 

indirilmemeli  ve kullanılmamalıdır 



Donanım Ekleme 

İnternet’e erişim için kurum tarafından kabul  edilmiş 
yöntemler kullanılmalıdır. 
 

Bilgisayarlara modem takılmamalıdır. 

 

Bluetooth ve 3G modemler ile İnternet bağlantısı 
yapılmamalıdır 



Dizüstü Bilgisayar Kullanımı 

Çalınmalara karşı fiziksel güvenlik  sağlanmalıdır. 
 

Şifre güvenliği sağlanmış olmalıdır. 

 

İçinde kurumsal veri olmamalıdır. 

 

Eğer veri şifreleme sistemi kurumda kullanılıyor ise gizli bilgiler 
şifrelenmelidir. 



Yazıcı Kullanımı 

Gizli bilgi içeren dokümanların çıktıları alınırken  doküman 
çıktısının eksik olmadığı kontrol  edilmelidir (sayfa ve kopya 
sayısı bazında) 
 

Yazıcı hataları ile karşılaşıldığında gönderilen  doküman iptal 
edilmeli ve yanlışlıkla basılmadığı  kontrol edilmelidir. 

 

Çıktının yazıcıda basılması süresinde dokümanın  başında 
bulunulmalıdır. 

 

Çıktı alındıktan sonra yazıcıdan silindiğinden emin olunmalı. 



Zararlı Programlar- Virüsler 

Tüm bilgisayarlarda virüs koruma programı çalıştırılmalı ve 
güncellemesi yapılmalıdır. 
 

Anti virüs programı kapatılmamalıdır. 

 

Dosyalar virüs taramasından geçirilmelidir. 



Saldırı Tehdit Unsurları 

1. Virüs ve Trojan’lar 

2. Solucan (Worm) 

3. Truva atı (Trojan) 

4. TuĢ Kaydedici (Keylogger) 

5. Casus yazılım (Spyware) 



Zararlı Programlar 

VĠRÜSLER 

•Bilgisayara bulaĢmak için dosyalara tutunan ve 

kendini çoğaltabilen programlardır. 

•Virüsler çoğalarak yayılmak ve bulaĢtıkları  sistemlerde 

çalıĢarak zarar vermek için  yaratılırlar. 

•Virüslerin aktif olabilmesi için bir Ģekilde kullanıcı  

tarafından çalıĢtırılmaları gerekir. 

•Bilgisayardaki “otomatik çalıĢtır” (Autorun)  özelliği 

virüslerin aktif olmalarını kolaylaĢtırır. 

•Özellikle uzantısı exe, scr, zip, rar olan  dosyalarda virüs 

bulunma ihtimali fazladır. 



Zararlı Programlar 

Solucan (Worm) 
•Kopyalanmak, yayılmak veya çalıĢmak için kullanıcıya 

ihtiyaç duymazlar. 

•Ağ üzerinde ve bilgisayarlarda kaynak tüketimine ve bazı  iĢlemlerin 

sona erdirilmesine neden olurlar. 

•Bir tünel (backdoor) açarak saldırgan kiĢilerin veya diğer zararlı 

yazılımların bilgisayarımıza eriĢmesini sağlarlar. 

•Bilgisayardaki yavaĢlık solucan belirtisi olabilir. 

•Virüsler gibi dosya silme iĢlemleri yapmazlar. 

•Ġnternette çıkan “1.000.000 uncu kiĢisiniz”, “ödül  kazandınız”, veya 

“Amerika’ya gitme Ģansı” gibi dikkat  çeken ekranlara tıklanması ile 

bilgisayarımıza  yüklenebilirler. 



Zararlı Programlar 

            Truva atı (Trojan) 
• Truva atı bilgisayar için yararlı gibi gözüken ve  

kullanıcının çalıĢtırması ile aktif olan zararlı  

yazılımlardır. 

• Ġsmi efsanevi truva atından gelir çünkü  

çalıĢmaları için kullanıcının kendi isteği ile truva  

atını içeri (bilgisayara) alması gerekir. 

• Kendilerini virüsler gibi kopyalayamazlar. 

• Kullanıcı bilgisayara truva atı içeren programı  

yüklemedikçe zarar veremezler. 



Zararlı Programlar 

         Tuş Kaydedici (Keylogger) 

•Bilgisayarınızda yazdığınız her Ģeyi kaydedip  

saldırgan Ģahsa gönderen program ya da  

donanımlardır. 

•Genel olarak Ģifrelerinizi ele geçirmek için  

kullanılırlar. 



Zararlı Programlar 

                        Casus yazılım (Spyware) 

• Kullanıcıya ait bilgileri  ele 

geçirmek amacı ile  yazılan 

programlardır. 

• Bitmek bilmeyen açılır  

pencerelere neden  

olabilirler. 

• Tarayıcımızda istem  dıĢında 

araç çubukları  kurabilirler. 

• Web tarayıcımızda ev  

sayfasının değiĢmesine  

neden olabilirler. 

Bitmek bilmeyen pop up pencereleri 

Tarayıcımızda istem dıĢında kurulan araç 

çubukları  Web tarayıcımızda giriĢ sayfasının 

değiĢmesi 

Tab tuĢu gibi bazı özel tuĢların çalıĢmaması  

Rastgele karĢımıza gelen hata mesajları  

Bilgisayarla çalıĢırken karĢılaĢtığımız aĢırı 

yavaĢlık  KarĢınıza çıkan pop-up 

pencerelerindeki 
bağlantılara tıklanmamalıdır. 

Pop-up pencerelerini kapatırken, pencere içindeki  
kapat tuĢunu kullanmak yerine, pencerenin sağ 
üst  köĢesinde bulunan “X” iĢareti kullanılmalıdır. 

KarĢınıza çıkan pencerelerde beklemediğiniz bir  
soru çıktığında, doğrudan “Evet” seçeneği  
seçilmemelidir. 

Spyware ile mücadele için kullanılan bir çok 
yazılım  da aslında baĢlı baĢına casus yazılımdır. 
Sistem  yöneticisine danıĢmadan bu tip yazılımlar  
kurulmamalıdır. 

Ücretsiz yazılımlara dikkat edilmelidir. 



Güvenlik Önlemleri 

Güvenlikten Yönetim Sorumludur. 

 
1. Güvenlik Duvarı 

2. Sunucu Güvenliği 

3. PC Güvenliği 

4. Antivirüs 

5. Ġnternet Güvenliği 

6. Bilgi Güvenliği 

7. Kullanıcı Güvenliği 

8. Düzenli Eğitim 

Güvenlikten Yönetim Sorumludur. 

 
1.Firewall (5651 Sayılı Yasa) 

2.ISO 27001 Standardı ve 
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi(BGYS) 

3.USB, LPT, COM vb. 

4.PC kurulumu ve Güncelleme 

5.Veri Tabanı bilgilerinin ve PaylaĢılan 

Bilgilerin Güvenliği 

6.HBYS Güvenliği (Yazılım) 

7.Active Directory (Active Directory  
Windows Server) ağlarındaki bir dizin  
hizmetidir. 

8.Kullanıcılara düzenli olarak Bilgi  

Güvenliği Eğitimi verilmelidir. 



Kurumsal Güvenlik Önlemleri 

HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) 

 
1.BY.PLN.01 HASTANE BĠLGĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠ RĠSK PLANI 

2.BY.PR.01 HBYS SÜREÇLER PROSEDÜRÜ 

3.BY.TL.01 BĠLGĠ YÖNETĠMĠ POLĠTĠKALARINA ĠLĠġKĠN TALĠMAT 

4.BY.TL.02 BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠNĠN SAĞLANMASI  TALĠMATI 

5.BY.TL.03 KĠġĠSEL VERĠLERĠN KORUNMASI ÇALIġAN TAAHHÜTNAMESĠ 

6.BY.TL.04 BĠLGĠ VE SĠSTEM GÜVENLĠĞĠ POLĠTĠKALARI 

7.BY.FR.01 HBYS KULLANICI YETKĠLENDĠRME FORMU 

8.BY.FR.02 HBYS DÜZELTME -ĠPTAL ĠġLEMĠ BAġVURU FORMU 

9.BY.FR.03 HBYS HATA ARIZA BĠLDĠRĠM VE ONARIM KAYIT FORMU 

10.BY.FR.04 HBYS DIġ ORTAMDAN ĠÇ ORTAMA ERĠġĠM KAYIT FORMU 

11.BY.FR.05 BĠLGĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠ RĠSK ANALĠZ FORMU 

12.BY.FR.06 SUNUCU(SERVER)KAYIT VE ĠZLEM FORMU 

13.BY.FR.08 BYS KULLANICI TAKĠP FORMU 

 



Kurumsal Güvenlik Önlemleri 
Kalite Prosedürü 

•Söndürme Sistemi 

•YükseltilmiĢ Zemin 

•UPS (Güç Kaynağı) Antistatik 

alan, 

•Yanmaz boya izolasyonu, 

•Su, Atık Su, 

•Isı algılama sistemi, 

•Kontrollü GiriĢ Sistemi, 

•Özel Topraklama Sistemi 

•Cluster (yedekli) çalıĢan  

Sunucular 

•Çift klima 



Kullanıcı Kimlik Tespiti 

Bilgisayarınıza girerken Ģifrenin  

baĢkaları tarafından  

görülmemesi sağlanmalıdır. 

Kullanıcı isminizi ve kullanıcı  

haklarınızı kullanarak baĢka bir  

kimsenin iĢlem yapmasına izin  

verilmemelidir. 

Şifrelerinizi korumazsanız başkalarının günahını da 

üstlenmek zorunda kalabilirsiniz … 



Bilgisayarı Kullanırken 

Bilgisayar başından kalkarken  ekran 

kilitlenmelidir. 



UZAKTAN  ERİŞİM 

1. DıĢarıdan Sisteme eriĢim kontrolü  Bilgi iĢlem sorumlusu  

tarafından yapılarak gerekçesi ,tarih ve saati kayıt altına alınır 

2. sisteme  dahil olan bilgisayarlar üzerindeki ağ ayarlarında, 

kullanıcı tanımlarında, kaynak profillerinde vb. uygulamalar 

üzerinde mevcut yapılan düzenlemeler hiçbir suretle değiĢtirilemez. 

3. Bilgisayarlar üzerinden resmi belgeler, programlar ve eğitim 

belgeleri haricinde dosya alıĢveriĢinde bulunulamaz ve kurum içi 

bilgi kaynakları (duyuru, doküman vb.) yetkisiz olarak 3.kiĢilere 

iletilmemesi esastır. 



HASTALARIN VE ÇALIŞANLARIN 
KAYITLARININ GÜVENLİĞİ 

Hastalara ve çalıĢanlara ait bilgilerin güvenliğinin sağlanması 

amacıyla öncelikle sisteme kayıt edilen veriler doğru olarak toplanır, 

depolanır ve bilgilerin kullanımına yönelik uygulamalar ve güvenlik 

önlemleri belirli periyotlarla gözden geçirilir.  

 

Tüm hasta bilgilerinin giriĢi HBYS’de tanımlanan alanlara 

yapılmaktadır. 

 

Hasta ve çalıĢanların kiĢisel bilgilerine eriĢim, Yetkilendirme ĠĢleyiĢi 

doğrultusunda, sadece bilgilere ulaĢma yetkisi bulunan hastane 

çalıĢanları ile sınırlı tutulur ve bu kiĢiler gizliliği koruma 

yükümlülüklerini bilerek çalıĢır. Hasta ve çalıĢanların bilgilerine 

yetkili olmayan kiĢilerin ulaĢımına / kullanımına izin verilmez. Hasta 

bilgilerinin güvenliği için tüm kullanıcılara kendi yetkilerine göre her 

kademede yetkilendirme yapılmıĢtır. Hastane personeli ancak 

yetkilendirilmiĢ olduğu iĢlemleri gerçekleĢtirilebilir. 



HASTALARIN VE ÇALIŞANLARIN 
KAYITLARININ GÜVENLİĞİ 

Hastanemizde hasta ile ilgili bilgilerin bütünlüğü ve 

güvenliği, kurulmuĢ olan bilgisayar yazılım 

programlarında yetkilendirilmiĢ  giriĢler ile korumaya 

alınmıĢtır. 

 

KiĢisel verilerin depolandığı sistemler  yetkisiz eriĢime 

karĢı korunmaktadır.  

 

Elektronik ortamdaki verilerin güvenliği sağlanmaktadır. 

 

HBYS tarafından mesaj olarak bildirimi yapılmıĢ, 

mahkeme tarafından gizlilik kararı alınmıĢ veya benzeri 

durumlarda olan hasta bilgileri kesinlikle ikinci Ģahıslara 

verilmez. 



HUKUKİ SÜREÇ - 1 

Hukuka aykırı olarak kiĢisel verileri kaydeden kimseye 

bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. 

 

KiĢilerin siyasi, dini veya felsefi görüĢlerine, 

Irki kökenlerine, 

Hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, 

Cinsel yaĢamlarına, 

Sağlık durumlarına, veya 

Sendikal bağlantılarına iliĢkin bilgileri kiĢisel veri olarak 

kaydeden kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır. 

 



HUKUKİ SÜREÇ - 2 

KiĢisel verileri, hukuka aykırı olarak bir baĢkasına veren, 

yayan veya ele geçiren kiĢi iki yıldan dört yıla kadar 

hapis cezası ile cezalandırılır. 

 

 

Bu tanımlanan suçlar; bir kamu görevlisi tarafından 

görevinin verdiği yetkiyi kötüye kullanmak suretiyle  

belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan 

yararlanmak suretiyle iĢlenmesi halinde verilecek ceza 

yarı oranında artırılır. 

 



HUKUKİ SÜREÇ - 3 

Kanunların belirlediği sürelerin geçmiĢ olmasına karĢın 

verileri sistem içerisinde yok etmekle yükümlü olanlara, 

görevlerini yerine getirmediklerinde bir yıldan iki yıla 

kadar hapis cezası verilir. 



SAMSUN 
LİMAN HASTANESİ 

  
BİLGİ İŞLEM BİRİMİ 

 
TEŞEKKÜRLER… 


