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1. AMAC
Bu politika, T.C. Sa#rk Bakan|lr Bitlis il Sagltk MUdtirluELi bUnyesinde ve baph tesislerindeki kaErtlar, taSrnabilir

depolama ortamlan ve kigisel bilgisayar igin mesai saatleri iginde ve drqtnda bilgiye yetkisiz eritim ve bilginin hasar
gormesi gibi riskleri azaltmak amacryla gerekli olan Sartlan tanrmlamak amacryla hazrrlanmrstrr.

2.

KAPSAM
Bu politika, T.C. Salkk Bakanllr Bitlis il SaElrk Miidiirli.igi.i bUnyesinde ve baglr tesislerinde Eahgan

tiim personeli

kapsamaktadrr.

3.

POL|TiKA

3.1 Kuruma ait uygulamalarda kullanrlan parolalar i9 arkadaslan da dShilolmakLizere kimse ilepaylagtlmamalt,
parolalar yazrh olarak post-it ya da not k6frtlarrna yazrlarak pano, bilgisayar ekrant, klavye gibi donanlmlara
ya prgtrrrlma ma hd rr.

3.2 Evrak ve dokUmanlarrn gUvenliii igin ealtgma saatleri drgrnda ofis kaprlarrnrn kilitli tutulmasrgerekmektedir.
3.3 Evrak ve dok0manlarda ki bilgilerin farklt ki5iler tarafrndan ele gegirilmemesi igin klasorlerdesaklanmaltdtr.
3.4 Hassas bilgi iqeren evrak klasdrleri ve kuruma aitbaSlikh kaErtlar kilitli dolaplarda saklanmaltdtr.
3.5 K6[ltlann Eop kutulanna atrlmasryerine, kaErtimha makinalarrnda krrprlmasrna dikkat edilmesigerekir.
3.5 Hassas ve kritik bilgi igeren evraklarap iizerinden paylagrlamaz.

3.7 Masa lstu dokaiman saytstnt arttrmamak igin mimk0n olduf,u kadar elektronik dokiimanlarrnyazrcrdan
Erktrlarrnrn aInmamasrna dikkat edilmelidir.

3.8 Masa uzerinde kartvizit kutulan, kitisel ajandalar, deperli bilgilere sahip doktimanlar brrakrlmaz vebunlartn kilitli
gekmecelerde muhafaza edilmesi gerekir.

3.9 Masa

gekmecelerinin anahtarlarr,

ev ve

araba gibi ozel anahtarlar, kasa anahtarlart

masa

iizerindebrrakrlmamahdrr.
3.10 Kuruma ait kritik bilgi iqeren dokLimanlar ba$kalan tarafrndan fark edilmeyecek 5ekilde muhafaza edilmelidir.

3.11 Personelin ki$isel gizli bilgileri maag bordrosu gibi baSkalan tarafrndan fark edilmeyecek 5ekilde muhafaza
edilmelidir.
3.12 Personel telefon konu5malarr strastnda hassas bilgilerin agrla grkmamast igin tedbirli davranmalldrr.
3.13 Bilgi ve veri ahgveriginden <ince dr9 taraflartn kimliklerinin tespit edilmesi gerekir.

3.14 Kurum biinyesinde kullanrlan toplantr salonlannda gizli ve kritik bilgi igeren dokUmanlan toplantt sonrastnda
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ilgili salonlarda brrakmamah ve salonlardaki tahtalara ahnmrg notlar silinmelidir.
3.15 Gizlilik igeren bilgilerin umumi yerlerde konugulmamasr gerekir.

3.15 Gizlilik igeren bilgiler, telefonlarda dr5arrya ses agrk olarak gori.i5tilmemelidir. Faks yoluyla gizlilikigeren
herhangi bir bilgi gonderilmemelidir.

3.17 Bilgisayar gibi elektronik ortamlardabulunan bilginin korunmasr igin 9al5ma saatleri drtrnda ofiskaptlartnrn
kilitli tutulmasr gerekir.

3.18 Krsa sLlreli ayrrlmalarda dahi, cep telefonu,tagrnabilirbellek, harici hard disk, CD, DVD gibi eSyalarealr$ma
masasr iizerinde brra krlma ma hd rr.

3.19 Bilgisayarlar gozetimsiz brrakrldr[rnda kapatrlmah veya parola kullantlarak korunmaltdtr.Ekrankoruyucusu aktif
hale getirilmelidir.

3.20 Fotokopi cihazlarrnrn yetkisiz kullanrmr onlenmelidir.
3.21 Fotokopi cihazlarrnrn belleiinde bulunan kritik vehassas bilgiler silinmelidir.
3.22 Hassas ve stnrflandrrrlmrg bilgi igeren ortamlarda ki bilgiler yazrcrdan Erktr altndrktan sonra hemensilinmelidir.
3.23 Parolalar yazrI olarak saklanmamah ve gizli tutulmaldrr.
3.24 Kullanrlan parolalar tahmin edilebilir olmamaldrr. Parolayr olusturan kigi ile ilgili bilgiler igermemelidir.Ardtgtk,

tiimU saytsal ya da trimU alfabetik karakterlerden oluqmamahdrr. Parola Ytinetimi Politikasr kurallarrna gore
belirlenmeli.

3.25 Personelbilgisayarrndaki,Tagrnabilir bellepindeki, harici diskte ve benzeri depolamantn miimkUnoldufu
ortamlarda ki gizlilik dereceli bilgi ieeren her tUrl0 belgenin giivenlipini sallamakla yLikUmlLidiir. Ta$rnabilir
bellek veya harici diske gizliveya onemliveri konulmasr gerekiyorsa kriptolayarak korunmasr gerekmektedir.

3,26 Gizli

belgelerin,parolalarrn, adreslerin, ozellikletagrnabilirbellek, e-posta, sosyal medya gibi

alanlardapaylagrlmamasrna dikkat edilmelidir.

3.27 Bilinmeyen e-posta ve haber gruplarrna oye olunmamaltdtr.
3.28 Elektronik posta ortamrnda kigisel parola bilgileri paylattlmamaltdtr.

3.29 Silinebilir ortamlara kaydedilmiq olan gizli bilgilerin kullanrmdan sonra etkin yontemler kullanrlarak
geridontjlmeyecek $ekilde silinmesi gerekir.
3,30 Kuruma ait yliriit0len

i5

ve i5lemlerdeT.C.Saf,hk Bakanlr[r e-posta(@saglik.gov.trl adresikullanrlmalrdtr.

3.31 Kurumsal i5lerin yaprldrpr bilgisayarlar personelin kendi sorumlulu[undadtr. Kurum bilgisayarlarrnrpersonel
haricinde yetkisiz kullanrcrlara teslim edilmemelidir.
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4. YAPTIRIM

Bu politikanrn ihlali durumunda, Bilgi Guvenli[i Komisyonu ve ilgili yOneticinin onaylarryla BGYS Disiplin
Prosedtiri.l Dokiimanrnda belirtilen hususlar ve ilgili maddeleri esas altnarak iglem yaptltr.
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