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1. AMAÇ 

Bu doküman, Adana Yüreğir Devlet Hastanesi bünyesinde görev yapan tüm kamu çalışanlarının, sözleşmeli 

çalışanların ve Müdürlük internet ağı, bilgi sistemlerine erişim sağlayan tüm kullanıcıların göreve başlama, görev 

süresince ve görevden ayrılış aşamalarında uyması gereken T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Yüreğir Devlet Hastanesi 
politikasını tanımlamaktadır. 

2. KAPSAM 

Bu prosedür T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Yüreğir Devlet Hastanesi bünyesinde görev yapan tüm kamu 

çalışanlarını, sözleşmeli çalışanları ve Müdürlük internet ağı, bilgi sistemlerine erişim sağlayan tüm kullanıcıları 
kapsamaktadır. 

3. UYGULAMA 

 3.1 Belirli bir şifre ile yapılan tüm işlemlerin idari ve yasal sorumluluğu söz konusu şifrenin tanımlanmış 
kullanıcısına ait olduğundan, verilen şifre kullanıcı tarafından değiştirilerek kullanılır.  

 

 3.2 İşe başlama, çalışanların yer değiştirmesi veya işten ayrılması durumunda şifrenin kapatılma işlemleri:  

  

 İşe başlama durumunda insan kaynakları birimince bilgiişlem birimine yönlendirerek Bilgi İşlem 

Kullanıcı Yetki Talep Formu ve İşe Başlama Formu personel tarafından doldurulup ve imzalatılarak 
birim sorumlusunun onayı ile kullanıcı adı ve şifresi verilir. 

 HBYS sistemini kullanan tüm çalışanlar hastanedeki mevcut tüm bilgisayarlardan kendilerine verilmiş ve 

görevleri ile yetkilendirilmiş kullanıcı kodu ve şifresi ile yaptığı tüm işlemlerden sorumlu olduğunu kabul 

eder. 

 Çalışanların yer değiştirmesi durumunda insan kaynakları birimince bilgiişlem birimine yönlendirilerek 

Bilgi İşlem Kullanıcı Yetki Talep Formu ile personel tarafından doldurularak birim sorumlusu 

tarafından onaylatılır. 

 Bilgi güvenliği açısından ilişiği kesilen personelin şifresinin bir an önce iptali esastır. 

 İlişiği kesilen personelin insan kaynakları birimince bilgiişlem birimine yönlendirilerek İşten Ayrılma 

Formu işten ayrılan personel tarafından doldurularak tüm şifreleri ve kullanıcı yetkileri kullanıma 
kapatılır.  

 

4. YAPTIRIM 

Kurumsal Bilgi Güvenlik Politikalarının ihlali durumunda, Bilgi Güvenliği Komisyonu ve ilgili 

yöneticinin onaylarıyla BGYS Disiplin Prosedürü Dokümanında belirtilen hususlar ve ilgili maddeleri esas 

alınarak işlem yapılır. 
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