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      1.AMAÇ:  Hastaya da çalışanlara ait tıbbi ve kişisel bilgilerin, doğru ve güvenli şekilde kayıt altına alınması ve

depolanması ile ihtiyaç duyulan doğru bilginin, bilgi mahremiyeti ve güvenliği gözetilerek, doğru zamanda, doğru kişiye

ulaştırılmasını sağlamaktır.

         2.KAPSAM: Hastanemiz bütün bölümlerini kapsar.

         3.KISALTMALAR:

SBYS: Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi

BYS: Bilgi Yönetim Sistemi

4.TANIMLAR:
5.SORUMLULAR:
 Bilgi Sistemleri Birimi Sorumlusu/Çalışanları

 Hastane Yöneticisi /Başhekimi

 Hastane Müdürleri

 Müdür Yardımcısı

 Bilgi İşlem Birim Sorumlusu

 Bilgi İşlem Çalışanları

6.FAALİYET AKIŞI:
    6.1. Bilgi Yönetim Sistemi (BYS) Politikası: Hastanemizin “Bilgi Yönetim Sistemi Politikası “ 
oluşturulmuştur.

      6.1.1 SBYS ait sunucular İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Aydın Devlet Hastanesi binasında

bulunmaktadır. İl Sağlık Müdürlüğünün içinde bulunan Bilgi Sistemleri Birimi, Hastanelerde ise Bilgi İşlem

Birimleri hizmeti yürütmektedir.

           6.2.Bilgi Yönetimine İlişkin Süreçlerin Güvenli Bir Şekilde Yürütülmesi ve Koordinasyonu: Bilgi yönetimine ilişkin

faaliyetlerin  yürütülmesi  ve  koordinasyonuna yönelik sorumlular  belirlenerek görevlendirmeleri  yapılmış  ve sorumlulukları

tanımlanmıştır.

 Bilgi Sistemleri Birimi Sorumlusu/Çalışanları

 Başhekim Yardımcısı

 Müdür Yardımcısı

 Bilgi İşlem Birim Sorumlusu

6.2.1.  Bilgi Yönetim Sistemine İlişkin Rol Grupları ve Yetkileri:

Hastanemizdeki Rol Grupları ve Tanımlamaları SBYS üzerinde rol grupları ve yetkileri tanımlanmıştır. 

     6.2.2 Kullanıcının Bilgi Yönetim Sistemi Uygulamalarında Hangi Bilgilere Erişebileceği: Hastanemizde 

her kullanıcının hangi bilgilere erişebileceği SBYS içerisinde veri tabanında tanımlanmıştır.

     6.2.3.Çalışanlar yetki düzeyleri:

Hastane çalışanlarının yetki düzeyi; Bilgi İşlem Modülü Personel Tanımları sekmesinde kayıt altına alınır.

İdarece belirtilenler dışında aynı görevi icra eden çalışanlar aynı yetki gruplarına sahiptir.
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6.2.4.İşe Yeni Başlayan Ve İşten Ayrılan Personele Erişim Yetkilerinin Verilmesi Ve İptal Edilmesi:

İşe  yeni  başlayan  personellere  Özlük  Birimi  tarafından  kullanıcı  kodu  tanımlanır.  Bilgi  İşlem  Birimi

tarafından kullanıcı şifresi, modül ve erişim yetkileri verilerek  “Personel Başlayış İşlemleri Formu” ile

kayıt altına alınır. Aynı zamanda personele kullanacağı SBYS modülü ile ilgili eğitim verilerek “ Bölüm

Uyum Eğitim Ve Değerlendirme Formu ”  ile kayıt altına alınır. Bu kayıtlar eğitim birimince saklınır.

İşten ayrılan personelin yetkileri Özlük Birimi tarafından sistemden pasif hale getirilir. Bilgi İşlem Birimi

tarafından şifre ve yetki iptali gerçekleştirilerek “Personel Ayrılış İşlemleri Formu” ile kayıt altına alınır.

6.3. Bilgi Yönetim Sistemine İlişkin Hata Bildirimi:

 6.3.1.Bilgi yönetimi sürecinde karşılaşılan sorunlar SBYS üzerinden kayıt altına alınır.

 Kayıtlarda;

 Sorunun oluştuğu tarih ve saat,

 Bildirimin yapıldığı tarih ve saat,

 Bildirim yapan kişi,

 Bildirimin yapıldığı birim,

 Telefon numarası,

 Arıza türü gibi bilgileri bulunur.

Sorunlar ile ilgili gerekli iyileştirme çalışmaları başlatılır ve SBYS üzerinden kayıt altına alınır.

Bilgi  Yönetim  Sistemine  ilişkin hata bildirimleri “Teknik  Birimin  Hastane  Bilgi Yönetim Sistemi 

(SBYS) Arızalarına Ortalama Müdahale Süresi ” göstergesi ile takip edilir.

6.3.2. Bilgi Yönetim Sisteminde meydana gelebilecek olası sorunlar ve çözüm süreçleri:

 Olası sorunlarda çalışanların kiminle nasıl irtibat kuracağı belirlenmiştir.

 Mesai  içi  meydana  gelen  sorunlarda  arıza  bildirim  sistemi  üzerinden  kullanıcılar  tarafından  sorunlar  bildirilir,

bildirilen sorunlara bilgi işlem personelleri tarafından gerekli müdahale yapılır. Sorun çözülemezse ilgili firma ile

irtibata geçilerek sorunun giderilmesi sağlanır.

 Mesai dışı saatlerde meydana gelen sorunlarda ise arıza bildirim sistemi üzerinden nöbetçi bilgi işlem personeline

sms olarak gelir  ayrıca nöbetçi  memura bildirilir,  nöbetçi  memur santralde iletişim bilgileri  bulunan bilgi  işlem

personeli ile bağlantı kurar ve sorunun giderilmesi sağlanır.

 Sorun giderilinceye kadar işlerin aksamamasına yönelik yapılması gerekenler aşağıdaki tabloda bölüm bazında 

belirlenmiştir.
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BÖLÜM
SORUN    GİDERİLİNCEYE   KADAR    İŞLERİN   AKSAMAMASINA   YÖNELİK   YAPILMASI

GEREKENLER

YAZILIMSAL DONANIMSAL

ACİL SERVİS

Sistemde oluşan sorunu bilgi işleme bildirmeniz durumunda

bilgi  işlem  biriminde  görevli  personel  tarafından  en  kısa

zamanda  sorun  çözümü  için  çalışma  başlatılır  sorun

giderilene  kadar  eğer  yapılması  zorunlu  bekletilmeyecek

işlemleriniz varsa manuel olarak kağıt bazlı yapılarak hasta

kabul  işlemleride  aynı  şekilde  kimlik  fotokopisi  alınarak

sistem   düzeldiğinde    kayıt    edilebilir vb.Manuel

çalışılabilir.

Sistemde  oluşan  donanımsal  sorunu  bilgi  işleme

bildirmeniz durumunda bilgi işlem biriminde  görevli

personel  tarafından  en  kısa  zamanda  sorun  çözümü

için  çalışma  başlatılır  sorun  giderilene  kadar  eğer

yapılması zorunlu bekletilmeyecek işlemleriniz varsa

arızaların  durumuna  göre  gerekirse  yedek  cihazları

veya  donanıma  anında  müdahale  ederek  sorun

giderilmeye çalışılır.

KLİNİKLER

Sistemde oluşan sorunu bilgi işleme bildirmeniz durumunda

bilgi  işlem  biriminde  görevli  personel  tarafından  en  kısa

zamanda  sorun  çözümü  için  çalışma  başlatılır  sorun

giderilene  kadar  eğer  yapılması  zorunlu  bekletilmeyecek

işlemleriniz varsa manuel olarak kağıt bazlı yapılarak hasta

kabul  işlemleri  de aynı  şekilde kimlik fotokopisi  alınarak

sistem   düzeldiğinde   kayıt   edilebilir    vb.Manuel

çalışılabilir.

Sistemde  oluşan  donanımsal  sorunu  bilgi  işleme

bildirmeniz durumunda bilgi işlem biriminde  görevli

personel  tarafından  en  kısa  zamanda  sorun  çözümü

için  çalışma  başlatılır  sorun  giderilene  kadar  eğer

yapılması zorunlu bekletilmeyecek işlemleriniz varsa

arızaların  durumuna  göre  gerekirse  yedek  cihazları

veya  donanıma  anında  müdahale  ederek  sorun

giderilmeye çalışılır.

BÖLÜM
SORUN  GİDERİLİNCEYE   KADAR  İŞLERİN  AKSAMAMASINA   YÖNELİK

YAPILMASI GEREKENLER

YAZILIMSAL DONANIMSAL

LABORATUVAR

Sistemde oluşan sorunu bilgi işleme bildirmeniz durumunda

bilgi  işlem  biriminde  görevli  personel  tarafından  en  kısa

zamanda sorun çözümü için çalışma başlatılır sorun giderilene

kadar  eğer  yapılması  zorunlu  bekletilmeyecek  işlemleriniz

varsa  manuel  olarak  çalışılabilir  ve  sonuçları  lab.  Çalışanı

sonuç  izlem belgesini  doldurarak gerekli

birimlere ulaştırır.

Sistemde  oluşan  donanımsal  sorunu  bilgi  işleme

bildirmeniz durumunda bilgi işlem biriminde görevli

personel tarafından en kısa zamanda sorun çözümü

için  çalışma  başlatılır  sorun  giderilene  kadar  eğer

yapılması  zorunlu  bekletilmeyecek  işlemleriniz

varsa  arızaların  durumuna  göre  gerekirse   yedek

cihazları  veya  donanıma anında

müdahale ederek sorun giderilmeye çalışılır.

POLİKLİNİKLER

Sistemde oluşan sorunu bilgi işleme bildirmeniz durumunda

bilgi  işlem  biriminde  görevli  personel  tarafından  en  kısa

zamanda sorun çözümü için çalışma başlatılır sorun giderilene

kadar  eğer  yapılması  zorunlu  bekletilmeyecek  işlemleriniz

varsa manuel olarak kağıt bazlı yapılarak hasta kabul işlemleri

de  aynı  şekilde  kimlik  fotokopisi  alınarak   sistem

düzeldiğinde  kayıt  edilebilir  vb.

Manuel çalışılabilir.

Sistemde  oluşan  donanımsal  sorunu  bilgi  işleme

bildirmeniz durumunda bilgi işlem biriminde görevli

personel  tarafından  en  kısa  zamanda sorun çözümü

için  çalışma  başlatılır  sorun  giderilene  kadar  eğer

yapılması zorunlu bekletilmeyecek işlemleriniz varsa

arızaların  durumuna  göre  gerekirse  yedek  cihazları

veya  donanıma  anında  müdahale  ederek  sorun

giderilmeye çalışılır.
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AMELİYATHANE

Sistemde oluşan sorunu bilgi işleme bildirmeniz durumunda

bilgi  işlem  biriminde  görevli  personel  tarafından  en  kısa

zamanda sorun çözümü için çalışma başlatılır sorun giderilene

kadar  eğer  yapılması  zorunlu  bekletilmeyecek  işlemleriniz

varsa manuel olarak kağıt bazlı yapılarak sistem düzeldiğinde

kayıt edilebilir

Sistemde  oluşan  donanımsal  sorunu  bilgi  işleme

bildirmeniz durumunda bilgi işlem biriminde görevli

personel  tarafından  en  kısa  zamanda sorun çözümü

için  çalışma  başlatılır  sorun  giderilene  kadar  eğer

yapılması zorunlu bekletilmeyecek işlemleriniz varsa

arızaların durumuna göre gerekirse  yedek  cihazları

veya  donanıma anında

müdahale ederek sorun giderilmeye çalışılır.

ECZANE

Sistemde oluşan sorunu bilgi işleme bildirmeniz durumunda

bilgi  işlem  biriminde  görevli  personel  tarafından  en  kısa

zamanda sorun çözümü için çalışma başlatılır sorun giderilene

kadar  eğer  yapılması  zorunlu  bekletilmeyecek  işlemleriniz

varsa manuel olarak kağıt bazlı yapılarak sistem düzeldiğinde

kayıt      edilebilir      vb.   Manuel

çalışılabilir.

Sistemde  oluşan  donanımsal  sorunu  bilgi  işleme

bildirmeniz durumunda bilgi işlem biriminde görevli

personel  tarafından  en  kısa  zamanda sorun çözümü

için  çalışma  başlatılır  sorun  giderilene  kadar  eğer

yapılması zorunlu bekletilmeyecek işlemleriniz varsa

arızaların durumuna göre gerekirse  yedek  cihazları

veya  donanıma anında

müdahale ederek sorun giderilmeye çalışılır.

İDARİ BÖLÜM

Sistemde oluşan sorunu bilgi işleme bildirmeniz durumunda

bilgi  işlem  biriminde  görevli  personel  tarafından  en  kısa

zamanda sorun çözümü için çalışma başlatılır.

Sistemde  oluşan  donanımsal  sorunu  bilgi  işleme

bildirmeniz durumunda bilgi işlem biriminde görevli

personel  tarafından  en  kısa  zamanda sorun çözümü

için  çalışma  başlatılır  sorun  giderilene  kadar  eğer

yapılması zorunlu bekletilmeyecek işlemleriniz varsa

arızaların durumuna göre gerekirse  yedek  cihazları

veya  donanıma anında

müdahale ederek sorun giderilmeye çalışılır.

RADYOLOJİ

Sistemde oluşan sorunu bilgi işleme bildirmeniz durumunda

bilgi  işlem  biriminde  görevli  personel  tarafından  en  kısa

zamanda sorun çözümü için çalışma başlatılır sorun giderilene

kadar  eğer  yapılması  zorunlu  bekletilmeyecek  işlemleriniz

varsa manuel olarak çalışılır.

Sistemde  oluşan  donanımsal  sorunu  bilgi  işleme

bildirmeniz durumunda bilgi işlem biriminde görevli

personel  tarafından  en  kısa  zamanda sorun çözümü

için  çalışma  başlatılır  sorun  giderilene  kadar  eğer

yapılması zorunlu bekletilmeyecek işlemleriniz varsa

arızaların durumuna göre gerekirse  yedek  cihazları

veya  donanıma anında

müdahale ederek sorun giderilmeye çalışılır.

6.5. BYS Üzerinde Bilgi Güvenliğini Ve Mahremiyeti:

6.5.1.Bilgi güvenliği konusunda çalışanlara farkındalık eğitimleri “Yıllık Eğitim Planı” doğrultusunda verilir. Verilen 

eğitimler “Eğitim Katılım Formu” ile kayıt altına alınır.

6.5.2. Şifre kullanımına yönelik kurallar;

6.5.2.1. Şifre paylaşımı yasaktır. Her kullanıcının kendisine aittir. Veri tabanında şifreler kriptolanmış şekilde tutulur.

6.5.2.2. Kullanıcı şifresini; kırılması ve tahmin edilmesi güç (noktalama karakteri, rakam, büyük küçük harf kullanılarak)
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en az sekiz karakter olacak şekilde oluşturmalıdır.

6.5.2.3. Şifreler periyodik olarak (en fazla 72 gün) değiştirilir.

Bilgi  Yönetim  Sistemi  kullanıcılarına  yönelik “ Kurumsal Gizlilik Sözleşmesi” mevcuttur. Gizlilik sözleşmesi SBYS

kullanıcıları tarafından imzalanarak çalışanların özlük dosyalarına konulur.

6.6. Bilgi Yönetim Sistemi Etkin Kullanımı:

6.6.1. Bilgi  Yönetim  Sisteminin  etkin  kullanılabilmesine  ilişkin  çalışanlara  eğitimler  “  Yıllık  Eğitim  Planı”

doğrultusunda verilir. Verilen eğitimler “Eğitim Katılım Formu’’ eğitim sistemi ile kayıt altına alınır.

6.6.2. Bilgi Yönetim Sistemi uygulamalarına ilişkin güncellemeler hakkında çalışanlar bilgilendirilir.

6.7. Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS):

SBYS'de asgari aşağıda belirtilen modüller bulunur ve aktif olarak kullanılır:

 Hasta Kayıt

 Hasta Yatışı

 Poliklinik

 Klinik

 Eczane

 Depo

 Satın alma

 Ayniyat

 Laboratuvar

 Vezne

 Faturalandırma

 Radyoloji

 Personel modülü

6.7.1.Malzeme ve cihaz istemlerinin yapılmasından, bölümlerde kullanılmasına kadar geçen tüm süreçlere ilişkin işlemler 

SBYS üzerinden gerçekleştirilir.

   6.7.2 SBYS üzerinde, modüllerin kullanımına ilişkin yardım bilgileri bulunur.
          Personel modülünde, çalışanlara ilişkin aşağıdaki güncel bilgi ve belgeler bulunur:

 Çalışana ait fotoğraf

 Çalıştığı bölüm

 Kan grubu

 İletişim bilgileri

 İzin ve rapor bilgileri

 Eğitim durumu

 Sertifikaları

 Hizmet içi eğitimleri
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 Yabancı dil bilgisi

6.8. SBYS Üzerinde Yapılan İşlemler İzlenebilirliği İl Sağlık Müdürlüğümüz Veri Merkezimiz tarafından:

6.8.1. Düzeltme ve iptal kayıtları tutulur.

6.8.2. Toplanan tüm tıbbi bilgilerin geçmişe yönelik takibi yapılabilir.

6.8.3. Salt okunur özellikte ayrı bir veritabanı/ tablo mevcuttur.

6.8.4. Veritabanı/tablolarda  sisteme  giriş  yapan  kullanıcılar,  gerçekleştirdikleri  işlemler,  sistem  ayarlarında

gerçekleştirilen değişiklikler, sistem mesajları ve hatalar log izleme yazılımı tarafından kayıt altına alınır.

6.8.5. Bu veritabanı ya da tablolara sadece bilgi sisteminde yönetici olarak yetkilendirilmiş kişiler ulaşabilir.

6.9. SBYS Üzerindeki Verilerin Yedeklenmesi İl Sağlık Müdürlüğümüz Veri Merkezimiz tarafından: (Aydın İl 

Sağlık Müdürlüğü Bilgi Sistemleri birimi tarafından)

6.9.1. Yedekleme işlemi için sistemin yoğun olmadığı zamanlar seçilir. Yedekleme; tam yedeğin dışa aktarılması, anlık

veri  tabanı  log dosyalarının 10 gün süre  ile  saklanması  ve anlık  veri  tabanı  replikasyonu (uzak lokasyona)

şeklinde yapılmaktadır.

6.9.2. Yedekleme dosyaları SBYS’nin çalıştığı sunucu haricindeki bir ortama alınır.

6.9.3. Yedekleme; harici bellek, taşınabilir kayıt ortamları veya ağ üzerinde çalışan yedek sunucu gibi bir ortamda 

saklanır.

6.9.4. Veriler offline ortamlarda süresiz olarak Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Veri merkezi tarafından saklanır.

6.9.5. Yedeklemeler aracılığı ile yılda bir kez veri kurtarma testi uygulanır.

6.9.6. Yedeklemeden geri dönüşüm sağlanıp sağlanmadığı ve veri kaybının olup olmadığı kontrol edilir.

6.9.7. Test kayıt altına alınır.

6.9.8. Gerektiğinde iyileştirme çalışmaları başlatılır.

6.10. Bilgi Yönetim Sisteminde Kullanılan Tüm Bilgisayarlara Yönelik Düzenleme:

6.10.1. Bilgisayarlarda kullanılan tüm programlar lisanslıdır.

6.10.2. Bilgisayar donanım ve yazılımlarının güncel envanteri oluşturularak “Bilgisayar Donanım Güncel Envanter 

Formu” ile kayıt altına alınır. Envanterde asgari aşağıdaki bilgiler bulunur:

 Bulunduğu bölüm

 Marka

 Model

 Seri no

 Demirbaş numarası

 Donanım ve yazılım adı

 İşletim sistemi

 Ek aksamlar
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6.11. Bilgi Yönetim Sisteminin Etkinliği Ve Sürekliliği İçin Gerekli Teknik ve Destek Alt Yapı:

6.11.1. Yazılım-donanım destek birimi mevcuttur ve 24 saat kesintisiz hizmet sunar. 

6.11.2.Yazılım-donanım destek birimi çalışanlarının güncel iletişim bilgileri ilgili birimde bulunur.

6.11.3. Bilgi  Yönetim Sistemindeki  arızalar  “Arıza Bildirim Formu” ve  “SBYS’nin Devre Dışı  Kaldığı

Süre Veri Toplama Formu”  ile kayıt altına alınır. Arızalar “.Hastane Bilgi Yönetim Sisteminin (SBYS)

Devre  Dışı  Kaldığı  Süre  Göstergesi”  ve  “Teknik  Birimin  Hastane  Bilgi  Yönetim  Sistemi  (SBYS)

Arızalarına Ortalama Müdahale Süresi Gösterge Kartı”  ile takip edilir.

6.11.4. Sisteme veri girişi ile ilgili kullanıcı hataları ve donanım arızaları arızanın çeşidine göre arıza bildirim
ekranı aracılığı ile bölüm sekreteri tarafından bildirilir ve bilgi işlem tarafından en kısa sürede düzeltilir.
Arızanın bildirilmesi ve takibi bölüm sekreterinin sorumluluğundadır.

6.11.5. Sistemde tespit edilen aksaklıklara yönelik gerekli iyileştirme çalışmaları yapılır.

6.12. Sunucu Odalarının Güvenliği:

6.12.1. Merkezi  SBYS kullanıldığından  tüm  sunucular  İl  Sağlık  Müdürlüğümüz  Veri  Merkezi  Biriminde

bulunmaktadır.  Sunucuların  donanımsal  ve  yazılımsal  olarak  bütün  sorumluluğu  İl  Sağlık

Müdürlüğümüz Veri Merkezi Birimi tarafından yapılmakta ve  takip edilmektedir.

6.13. Sunucuların Güvenliğini Sağlamaya Yönelik Tedbirler:

6.13.1. Merkezi  SBYS kullanıldığından  tüm  sunucular  İl  Sağlık  Müdürlüğümüz  Veri  Merkezi  Biriminde

bulunmaktadır.  Sunucuların  donanımsal  ve  yazılımsal  olarak  bütün  sorumluluğu  İl  Sağlık

Müdürlüğümüz Veri Merkezi Birimi tarafından yapılmakta ve  takip edilmektedir.

6.14.Veritabanı Güvenliğini Sağlamaya Yönelik Tedbirler İl Sağlık Müdürlüğümüz Veri Merkezi Birimi 

tarafından :

6.14.1. Veritabanı sistem logları tutulur ve gerektiğinde İl Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Bilgi Sistemleri Birimi

tarafından izlenebilir.

6.14.2. Sağlık Tesisleri Bilgi İşlem Birimleri veri tabanına müdahale öncesinde yapılacak değişiklikler ile ilgili

bilgilendirilir. Güncelleme test ortamında tüm kullanıcıların kullanımına açılır. Test ortamında yapılan

kontroller ve kullanıcı geri bildirimleri neticesinde var olan hatalar giderilir. Kontroller tamamlandıktan

sonra  İl Sağlık Müdürlüğümüz Veri Merkezi Birimince belirtilen zamanda SBYS ortamı güncellenir.

Güncelleme  ile  gelen  değişiklikler  kullanıcılara  SBYS  üzerinden  duyurulur.  Bu  duyurular  SBYS

ortamında kayıt altında tutulur.

6.15. Dış ortamdan iç ortama erişimlerde güvenlik tedbirleri:

6.15.1. Dış ortamdan iç ortama yapılan erişimler İl Sağlık Müdürlüğümüz Veri Merkezi Birimi tarafından kayıt 

altına alınır.
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6.15.2. Firewall cihazı İl Sağlık Müdürlüğümüz Veri Merkezi Biriminde bulunduğu için, dış ortamdan iç ortama

yapılan erişimlerin kayıtları veri merkezi tarafından tutulur.

7.İLGİLİ DÖKÜMANLAR

 Bilgi Yönetim Sistemi Politikası

 Bilgisayar Donanım Güncel Envanter Formu Eğitim Katılım Formu

 Bölüm Uyum Eğitim Ve Değerlendirme Formu 

 Gizlilik Sözleşmesi

 SBYS’nin Devre Dışı Kaldığı Süre Veri Toplama Formu

 Sağlık Bilgi Yönetim Sisteminin (SBYS) Devre Dışı Kaldığı Süre Göstergesi

 Teknik Birimin Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Arızalarına Ortalama Müdahale Süresi Gösterge 
Kartı

 Personel Başlayış İşlemleri Formu 

 Personel Ayrılış İşlemleri Formu 

 Yıllık Eğitim Plan

 SBYS’nin Devre Dışı Kaldığı Süre Veri Toplama Formu
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