
SAĞLIK BAKANLIĞI BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU SÜRÜM 2.0 ve SÜRÜM 2.1 ARASINDAKİ FARKLAR 

 

S.No Eski Madde Yeni Madde Yapılan Değişikliğin Özeti 

1 A.1.3 1.3 

Madde içeriği önemli ölçüde değiştirilmiştir. Sağlık Bakanlığı bağlısı birimler tarafından tesis edilecek BGYS’ler 

kapsamında üretilecek dokümanların hangi seviyede ve ne şekilde hazırlanacağı daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 

Bu bölümün İSM’lerde Bilgi Sistemleri Koordinatörü veya Bilgi Güvenliği Yetkilisi olarak görevlendirilen 

personel tarafından çok dikkatli bir şekilde incelenmesi gerekir. 

2 A.2.1.2 2.1.2 
Bakanlık düzeyinde oluşturulan Bilgi Güvenliği Yönetim Komisyonuna üye verecek birimlere Teftiş Kurulu 

Başkanlığı eklenmiştir. 

3 A.3.3.6 3.3.6 

Her yıl tüm personele verilmesi gereken bilgi güvenliği farkındalık eğitimlerinin ne şekilde verilmesi gerektiği 

detaylandırılmış, teknolojinin sağladığı imkânlardan daha iyi istifade etmek üzere uzaktan eğitim metotlarının da bu 

maksatla kullanılmasının önü açılmıştır. 

4 A.3.7.4.3 3.7.4.3 

Hasta dosyaları “ilgili doktor ve hemşire dışında kimseyle paylaşılmaz” ifadesi hastane görev yapan diğer sağlık 

çalışanlarını da içermesi maksadıyla “hastanın tedavi sürecine dâhil olan sağlık profesyonelleri/çalışanları dışında 

kimseyle paylaşılmaz” olarak değiştirilmiştir. 

5 
A.4.5.12.1. 

A.4.5.12.2 

4.5.12.1. 

4.5.12.2 
Eski sürümde sehven “yok etme” olarak yazılan ifadeler, “güvenli silme” olarak değiştirilmiştir. 

6 A.6.10.4.5. - 

Bu maddede geçen iş akışlarının zaman içerisinde değişmesi ihtimali olması nedeniyle bu maddenin tamamı ve 

madde içinde geçen iki adet ek (KLVZ-EK-15 AİLE HEKİMLERİ İÇİN E-NABIZ ERİŞİM İŞ AKIŞI ve KLVZ-

EK-16 SAĞLIK TESİSİ HEKİMLERİ İÇİN E-NABIZ ERİŞİM İŞ AKIŞI) yeni sürümde çıkarılmıştır. Söz 

konusu iş akışlarının güncel sürümlerine e-nabız projesi kapsamında hazırlanan kılavuzlardan ulaşılabilecektir.  
 

7 A.6.13.3 6.13.3 
Eski sürümde yer alan ve SBA Mimarisinin yer aldığı şekil (Şekil-3), mimarinin teknolojik gelişmeler ve yeni 

ihtiyaçlar doğrultusunda değişme ihtimali nedeniyle, yeni sürümden çıkarılmıştır. 

8 A.8.3.7.1 8.3.7.1 “Kurumun bilgi güvenliği alt komisyonu” ifadesi “kurum yöneticisi” olarak değiştirilmiştir. 



S.No Eski Madde Yeni Madde Yapılan Değişikliğin Özeti 

9 A.9.8 9.8 

“Veri Tabanı Güvenliği” ile ilgili hususları açıklayan bölüm genel olarak gözden geçirilmiş; tekrar eden, anlaşılması 

zor olan, VTYS ürününe özgü olan, özellikle küçük birimler için gereksiz olan bazı maddeler yeni sürümden 

çıkarılarak bu bölümün daha sade ve anlaşılır olması sağlanmıştır.  Toplam 40 olan alt madde sayısı 29’a 

indirilmiştir. Kılavuzun 2.1 sürümünde yer alan 9.8.28 ve 9.8.29 numaralı maddeleri, 2.0 sürümünde yer almayan 

(yeni eklenen) alt maddelerdir. 

10 A.9.11.1.5 9.11.1.5 
Tıbbi cihazların güvenlik duvarı vasıtasıyla oluşturulacak DMZ bölgelerine konuşlandırılması konusunda esneklik 

sağlanmıştır. 

11 A.9.13 9.13 

Madde metni bir bütün olarak yeniden gözden geçirilmiş, küçük seviye birimler tarafından da daha rahat 

anlaşılabilecek ve uygulanabilecek yeni bir metin hazırlanmıştır. Eski sürümde çeşitli alt başlıklar altında yer alan 

toplam 33 madde, yeni sürümde 11 madde altında özetlenmiş; eski sürümde yer alan KLVZ-EK-18 YEDEKLEME 

PLANI, yeni sürümde yer alan ekler arasından çıkarılmıştır. 

12 A.10.1.6 10.1.6 
Eski sürümde yer alan ve SBA Mimarisinin yer aldığı şekil (Şekil-4), mimarinin teknolojik gelişmeler ve yeni 

ihtiyaçlar doğrultusunda değişme ihtimali nedeniyle, yeni sürümden çıkarılmıştır. 

13 
A.10.2.12 

A.10.2.13 
- 

Uç noktalarda ilgili yerel ağını koruyacak bir güvenlik duvarının SBA projesi açısından zorunluluk olmaması 

nedeniyle, bu iki madde yeni sürümden çıkarılmıştır. 

14 A.10.2.14 10.2.12 Madde metni değiştirilerek misafir ağları için ayrı bir yerel alan ağı tesis edilmesi zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır. 

15 A.10.5.6 10.5.6 

Yeni sürümde yer alan A.10.5.6.3 maddesi ile BİLGİ GÜVENLİĞİ FARKINDALIK BİLDİRGESİ’nin kullanım 

maksadı ve kamu çalışanlarına ne şekilde uygulanacağı açık olarak yazılmıştır. Bu çerçevede KLVZ-EK-17 BİLGİ 

GÜVENLİĞİ FARKINDALIK BİLDİRGESİ içeriğinde yer alan metinlerdeki ifade tarzı da değiştirilmiştir.   

16 A.10.6 10.6 
“Veri Aktarım Anlaşmaları” başlıklı bu madde, 21/06/2019 tarihinde yayımlanan “Kişisel Sağlık Verileri Hakkında 

Yönetmelik”te yer alan ilgili maddeler dikkate alınarak yeniden yazılmıştır. 



S.No Eski Madde Yeni Madde Yapılan Değişikliğin Özeti 

17 - 11.2.3 

Yeni sürüme (taşra birimleri tarafından gerçekleştirilecek SBYS alımlarında, SBSGM tarafından yayımlanan 

Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Alım Kılavuz’unda belirtilen esaslar çerçevesinde hareket edilir) maddesi 

eklenmiştir. 

 A.11.2.19 11.2.20 

Madde metni “Herhangi bir sebeple mevcut SBYS yazılımının kullanımına son verilirse, verilerin tamamı (orijinal 

veri tabanı formatında) ve VEM görüntüleri kolay ve sorunsuz okunabilir bir medya ortamında, 3 (üç) kopya halinde 

sağlık kuruluşuna teslim edilmek zorundadır” şeklinde değiştirilmiştir. 

18 EKLER 

Eski sürümde yer alan KLVZ-EK-15 AİLE HEKİMLERİ İÇİN E-NABIZ ERİŞİM İŞ AKIŞI, KLVZ-EK-16 

SAĞLIK TESİSİ HEKİMLERİ İÇİN E-NABIZ ERİŞİM İŞ AKIŞI ve  KLVZ-EK-18 YEDEKLEME PLANI, yeni 

sürümde Kılavuzdan çıkarılmış ve eklerin numaraları buna göre yeniden düzenlenmiştir. KLVZ-EK-20 BİLGİ 

GÜVENLİĞİ FARKINDALIK BİLDİRGESİ’nde (yeni sürümde KLVZ-EK-17 olmuştur) yer alan ifadeler ilgili 

kişilerde en az hassasiyet uyandıracak şekilde yeniden düzenlenmiş, EK’in sonunda yer alan imza bloku 

kaldırılmıştır. 

Bazı eklerin içeriğinde de esasa etki etmeyecek şekilde küçük bazı değişiklikler olmuştur. EK’ler kullanırken  

https://bilgiguvenligi.saglik.gov.tr/Home/Mevzuat adresinden indirilerek kullanılması tavsiye edilmektedir. 

 

https://bilgiguvenligi.saglik.gov.tr/Home/Mevzuat

