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1. AMAÇ

T.C.  Sağlık  Bakanlığı,  Şanlıurfa  İl  Sağlık  Müdürlüğü  ve  bağlı  sağlık  tesisleri  bünyesinde  işe
başlama, görev değişikliği ve işten ayrılma durumlarında uyulması gereken süreçleri ifade eder.

2. KAPSAM

T.C.  Sağlık  Bakanlığı,  Şanlıurfa  İl  Sağlık  Müdürlüğü  Bilgi  Güvenliği  Prosedürü  dokümanında
kapsam maddesinde tanımlanmış alanlardır.

3. UYGULAMA

İşe Başlayış Prosedürü

 İşe başlayan her personele (kadrolu ve hizmet alımı dâhil) bilgi güvenliği ve sosyal mühendislik
zafiyetleri konularında online veya bire bir eğitim verilmelidir.

 Kullanıcılar  kurumumuzca  tanımlanmış  ve  yayınlanmış  gizlilik  sözleşmelerini  imzalayarak
kurum  politikalarına  uyacaklarını  taahhüt  ederler.  Taahhütname  ve  kurallar  farklı
dokümanlardır.  Bilgi Güvenliği Farkındalık Bildirgesi/Personel Gizlilik Sözleşmesi işe alınan
her çalışanın (PC kullansın kullanmasın, kadrolu, sözleşmeli ve Sürekli İşçi dahil tüm personel)
imzaladığı bir belgedir.

 Kullanacağı bilgi sistemlerine yönelik kullanıcı adı ve şifreleri tanımlanmalıdır.
 Göreve başlayan personelin ... ... ... @saglik.gov.tr uzantılı e-mail adresi alması sağlanmalıdır.
 Personelin  kullanacağı  Bilgi  Sistemlerine  yönelik  kullanıcı  adı,  şifre  ve  yetki  talepleri

personelin  görev yaptığı  birim yetkilisi  tarafından ilgili  birime üst  yazı  ile  yapılmalıdır.  Bu
madde il içi görev yeri değişikliklerinde de uygulanmalıdır.

 Göreve yeni başlayan her personel, İlgili birime başvurarak kurum kimlik kartını almalıdır.

Görev Değişikliği Prosedürü ve İşten Ayrılış Prosedürü

 Görev  değişikliği  yapan  veya  işten  ayrılan  Personelin  Kullandığı  bilgi  sistemlerine  yönelik
(TSİM,  ÇKYS,  EBYS,  HSYS,  USS,  ÖBS  vb.)  kullanıcı  adı  ve  şifreleri  sistem  yöneticisi
tarafından pasif hale getirilmelidir.

 Görevden ayrılan personel, zimmetinde bulunan malzemeleri teslim etmelidir.
 Personel görevden ayrıldığında veya personelin görevi değiştiğinde elindeki bilgi ve belgeleri

teslim etmelidir.
 Görevden ayrılan personelin Kimlik Kartı İnsan Kaynakları Birimince alınmalıdır.
 Görevden ayrılan personel işten ayrılma onay formunu doldurarak bağlı bulunduğu kurumun

Bilgi İşlem ve İstatistik birimine teslim etmelidir.
 İlgili form doldurulmadan personelin kurum ile ilişiği kesilmez.
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