
 
AYDIN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 

Bilgisayar Kullanma Talimatı 
1. AMAÇ 

Bu iş talimatının amacı aşağıdaki gibidir  : 
Kullanıcılarımıza  Hastane bilgisayarlarının kullanımı için gerekli yol gösterici bilgiyi sağlamak. 
Hastaneye ait bilgisayar ve diğer cihazların kullanımıyla ilgili yapılması ve yapılmaması gereken durumları netleştirmek ve 

personelleri bilgilendirmek. 
2. UYGULAMA ALANI 

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği tarafından hazırlanan bu talimatname tüm Hastane 
Kullanıcıları için geçerlidir. 

3. İÇERİK 
3.1. Bilgisayar Yazılımı 

3.1.1. Yasadışı Kopya 
 Yasadışı ve kopya yazılımların Hastane bilgisayarlarına yüklenmesine hiçbir suretle izin verilmemektedir. 
 Kullanıcı, Hastane bilgisayarı ya da dizüstü bilgisayarında kopya yazılımları kullanmamalı ve mevcut yazılımların  kopyasını 

çıkartmamalıdır. 
3.1.2. Standart Bilgisayar Yazılımları 
Standart bir Hastane bilgisayarı ya da dizüstü bilgisayarında olması gereken yazılımlar: 

 Windows  İşletim Sistemi 
 Open Office veya Libre Office 
 MS Internet Explorer ve  Google Chorome,Mozilla Firefox 
 Kaspersky Antivirus Yazılımı 
 Acrobat Reader 
 Probel HBYS ve Bileşenleri 

 Kullanıcılar, yukarıda belirtilenlerin dışında bir yazılımı Bilgi İşlem Biriminin bilgisi ve onayı olmadan bilgisayarına 
yüklememelidir. Eğer Kullanıcı, başka bir yazılıma ihtiyaç duyarsa (Microsoft Office, Photoshop, ACDSee, çeviri programları v.b.) bu 
yazılımların gerekliliği Başhekimlik veya İdari ve Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından onaylanmalıdır. 

3.1.3. Ekran Koruyucusu ve Duvar Kağıdı 
 Kullanıcılarlar, internetten ya da bir başka kaynaktan indirilen ekran koruyucularını değil, sadece Windows İşletim Sisteminin 

içinde varolan ekran koruyucusunu ve ya Hastane İdaresinin Belirleyeceği Standart ekran Koruyucuyu kullanmalıdır. 
 Kullanıcı, bilgisayar ve dizüstü bilgisayarların yavaşlamasına neden olduğu  için masaüstünde herhangi bir duvar  kağıdı 

kullanmamalıdır. 
3.2. Bilgisayar Donanımı 

3.2.1. Bilgisayarlarının Bakımı 
 Kullanıcılarımız, Hastane bilgisayarını ve ona ait donanımı dikkatli kullanmalı ve bunlarla ilgili bir hata bulduğunda Bilgi 

İşlem Birimine HBYS Modülünde bulunan Arıza Bildirim Formuyla haber vermelidir. 
 Bilgisayarın ya da monitörün yanına mıknatıs ,cep telefonu,  ya da elektronik cihaz gibi büyük  bir manyetik   alan  oluşturan 

aletler konulmamalıdır. 
 Yazıcı ve Barkod Makinalarının üzerlerine toplu iğne, raptiye, kalem vb. gibi cihaz içerisine kaçabilecek eşyaları 

bırakmamalıdır. 
 Sadece Hastane tarafından sağlanan bilgisayar teçhizatı (yazıcı, tarayıcı, dijital kamera, USB kart okuyucuları, CD yazıcılar, 

taşınabilir sabit disk, Flash disk/hafıza kalemi) bilgisayara bağlanabilir. Bunlardan başka  hiçbir donanım Bilgi İşlem Biriminin haberi 
ve onayı olmaksızın Hastane  bilgisayarına  bağlanmamalıdır. 

3.2.2. Yazıcılar 
 Kullanıcılar, yazıcıları sadece işleriyle ilgili baskı yapacakları zaman kullanmalıdır. Özel işleriyle ilgili baskılar Hastane 

yazıcılarından yapılmamalıdır. 

3.2.3. Sunucu Odaları 
 Sunucu odalarında yemek yemek, içecek içmek,elbise değiştirmek, sigara içmek yasaktır. Yönetimce izin verilenler hariç 

sunucu odasına girmek yasaktır. 
3.3. Bilgisayar Kullanımı 

3.3.1. Yanlız İş Amacı İçin: 
 Kullanıcı, Hastane bilgisayarını ve bilgisayar araç gereçlerini sadece iş amaçlı kullanmalıdır. Hastane bilgisayarları özel 

amaç ve eğlence amacı için değillerdir, örneğin: 
 ICQ 
 MS Massenger 
 PC Games 
 Müzik CD’si,VCD,DVD(iş amacının  dışında 

3.3.2. Güvenlik 
 Kullanıcı kendi bilgisayar giriş  şifresini belirleyemez. 
 Dosyaları şifrelemek mutlaka Bilgi İşlem Biriminin kontrolünde yapılmalıdır. 
 Kullanıcı kendi bilgisayarındaki paylaşımları izin  almadan açamaz  veya kapatamaz. 
 Kullanıcı işlemleri raporlanmaktadır. 



 
3.3.3. Bilgisayar verileri 
 Kullanıcı, Bilgi İşlem Biriminin bilgisi dışında bilgisayarlarından verileri silemez. 
 Bilgisayarlarda yapılan işlemler raporlanmaktadır. 

3.3.4. Elektronik Posta (E-Posta) Kullanımı 
 Kullanıcı kendisine tahsis edilen e-posta hesabını başkasına kullandırmaz ve e-posta hesabını başkasına devretmez. 
 Kullanıcı parolasını kimse ile paylaşmaz ve kullanıcı e-posta hesabının parolasını ilk kullanımından itibaren değiştirmek 

zorundadır. Parola en az 8 karakter ve karmaşık yapıda (büyük harf, küçük harf, rakam ve alfanümerik karakter içeren) olması 
gerekmektedir. Kullanıcının son kullandığı 3 (üç) parolayı kullanması sistem tarafından engellenmektedir. 

 Kullanıcı kendisine ait e-posta parolasının güvenliğinden ve gönderilen e-postalardan doğacak hukuki işlemlerden sorumlu 
olup, parolasının çalındığını fark ettiği anda https://bilgiguvenligi.saglik.gov.tr adresinde bulunan olay bildirimi formu doldurulmalıdır. 
İvedi olarak parola sıfırlama işlemi yapılmalıdır. 

 Kurumsal e-posta, yalnızca kurumsal süreçlere ilişkin iş ve işlemlerde kullanılabilir. Kurumsal e-posta hesaplarının, idari ve 
hukuki düzenlemelere aykırı ya da şahsi iş ve işlemlere ilişkin kullanımından kaynaklanan her türlü adli, idari, mali ve cezai sorumluluk 
ilgili hesap kullanıcısına aittir. 

 E-posta kullanımı sırasındaki web sitesi ve tüm uygulama üyelikleri dahil tüm işlemlerin, dile getirilen ifadelerin kendisine ait 
olduğunu kabul etmektedir. Suç teşkil edebilecek, tehditkâr, yasadışı, hakaret edici, küfür veya iftira içeren, ahlaka aykırı mesajların 
içeriğinden ve sahip olduğu görev kapsamı içindeki iş ve işlemler dışındaki e-posta hesabının kullanımından kullanıcı sorumludur. 

 İnternet haber gruplarına mesaj yayımlanacak ise, kurumun sağladığı resmi e-posta hesabı kullanılmaz. Ancak iş gereği üye 
olunması yararlı internet haber grupları için yöneticisinin onayı alınarak kurumun sağladığı resmi e-posta adresi kullanılabilir. 

 Kullanıcı hesabında hukuki açıdan suç teşkil edecek materyal ve belgeleri bulundurmaz. Kullanıcılar kendi kullanıcı 
hesaplarında barındırdıkları içeriklerden ve gerçekleştirilen tüm elektronik posta işlemlerinden sorumludur. 

 Bakanlık ile ilgili olan gizli bilgi, gönderilen mesajlarda yer almamalıdır. Bunun kapsamı içerisine iliştirilen öğeler de dâhildir. 
E-postaların gönderilen kişi dışında başkalarına ulaşmaması için gönderilen adrese ve içerdiği bilgilere özen gösterilmelidir. 

 E-posta mesajların konu alanı boş olmamalıdır, konu alanı mesajın içeriği hakkında doğru ve yeterli bilgi verecek biçimde, 
ancak birkaç sözcüğü aşmayacak şekilde seçilmelidir. 

 E-posta gönderimlerinde mesajın en alt kısmında imzanın bulunması gerekmektedir. Kurumsal e-posta imza metninde adınız 
soyadınız, yönetici iseniz göreviniz, bağlı olduğunuz kurumunuz ve biriminiz, işyeri adresiniz ve işyeri iletişim numaranız 
bulunmalıdır. 

 E-posta sistemlerinde fazla veri (data) boyutu oluşturması sebebi ile e-posta hesaplarına profil resmi eklenmesi işlemi 
engellenmiştir. 

 Gönderilen e-posta mesaj eklentilerin boyutunun 25 MB geçmeyecek şekilde sınırlandırılmıştır. 
 E-posta ekinde ".exe", ".vbs" gibi yasaklanan dosya uzantıları kullanılmaz. Zorunlu olarak bu tür dosyaların iletilmesi 

gerektiği durumlarda, dosyalar sıkıştırılarak ( zip ve/ya rar formatında) eklenir. 
 Kullanıcı gelen veya giden mesajlarının kurum içi veya dışındaki yetkisiz kişiler tarafından okunmasını engellemelidir. 
 Kurumsal e-posta kullanım detayları Bakanlıkça tutulur. Kullanım detayları, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu’nun 28 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan şartlar kapsamında, yalnızca yetkili kişi, kurum ve kuruluşlar 
tarafından, yine aynı Kanun’un 4 üncü maddesinde yer alan genel ilkelere uymak kaydıyla incelenebilir. 

 Kullanıcıların tüm elektronik posta hesaplarında; tanınmayan elektronik postaların açılması, eklentilerinde bulunan dosya veya 
programların indirilip çalıştırılması kaynaklı oluşabilecek güvenlik sorunlarının sorumluluğu kullanıcıya aittir. 

 Sağlık Bakanlığı Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzuna, bilgi güvenliği ile ilgili bilmeniz gereken diğer hususlar için Bilgi 
Güvenliği Politikaları Kılavuzu adresinden erişim sağlayabilirsiniz 

 Her e-posta gönderen tarafından standartlaştırılmış bir şekilde imzalanmalıdır. Aşağıdaki taslak kullanılmalıdır: 
<<isim soyisim>>, <<Hastane ünvanı>>, <<bölüm  veya görevi>> , 
<<adres>> 
<<Tel:ülke  kodu, alan kodu, numara>> 
<<Fax(Faks): ülke  kodu,  alan kodu, numara>> 
<<Mobile(cep tel):  ülke kodu,  alan kodu, numara>> 
<<Mailto(E-posta):isim.soyisim@saglik.gov.tr 

3.3.5. İnternet Kullanımı 
 Kullanıcılar internet olanaklarını sadece görev kapsamında olan konular için kullanmalı. Şahsi işlemler eğlence maksatlı 

işlemler için internet kullanılmamalıdır. 
 Kullanım hakkı gerektiren yazılımların Hastane bilgisayarlarına yüklenebilmesi veya indirilebilmesi, Bilgi İşlem Biriminin 

ve ilgili firmanın iznine bağlıdır. 
 Kullanıcılar bilinmeyen internet kaynaklarından herhangi bir yazılım ya da dosya indirmemelidir. 
 Yöneticisi tarafından özel olarak izin verilmeden, Hastane bilgisayarlarıyla farklı internet bağlantıları kullanmak suretiyle 

internete bağlanılmaz. 
3.4. Bilgisayar  Kullanım Taahhütnamesi 
 “Bilgisayar Kullanım Taahhütnamesi Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde çalışan tüm Bilgisayar 

Kullanıcıları tarafından imzalanmalıdır.  
 İmzalanmış taahhütnameler  personellerin kişisel dosyalarına  ilave edilmelidir. 

Geçerlilik Tarihi 
İşbu  çalışma talimatı 24.05.2018  itibariyle geçerlidir. 

https://bilgiguvenligi.saglik.gov.tr/
https://bilgiguvenligi.saglik.gov.tr/files/BilgiG%c3%bcvenli%c4%9fiPolitikalar%c4%b1K%c4%b1lavuzu.pdf
https://bilgiguvenligi.saglik.gov.tr/files/BilgiG%c3%bcvenli%c4%9fiPolitikalar%c4%b1K%c4%b1lavuzu.pdf


 
 

BİLGİSAYAR   KULLANIM TAAHHÜTNAMESİ 
 
 

Sayın:  , 
 

Hastanemizce yürütülecek olan işleri takip etmek için size bir  bilgisayarın  tahsis  edilmesiyle  önceden  yetkili diğer 
birimlerin taşıdığı bazı sorumlulukları üstlenmiş durumdasınız. Bilgi işlem alanındaki yasal, Hastane içi ve sair düzenlemelere/ 
talimatlara uymak; donanım, yazılım ve iş alanınıza ait verileri, talimatlara/ düzenlemelere uygun kullanmak  sorumluluğu 
altındasınız. 

Kanunun koyduğu yasaların ihlali cezai yaptırım gerektirir ve/veya tazminat talep hakkı doğurur. Hastane içi talimatlara 
aykırı davranışlar Türk İş Kanunu’nda belirtilen hükümlerin işletilmesi yanısıra Hastanein şahsınızdan tazminat talebi hakkını da  
beraberinde getirir. 

Yukarıda belirtilen sebeblere binaen, işbu belgeyi  imzalamanız halinde,  özellikle; 
a) Size verilen Kullanıcı / kimlik /şifrelerini sadece şahsen ve iş için kullanacağınızı, başkalarının kullanmasına imkan 

verecek davranışlarda bulunmayacağınızı, bunların suistimal edilmesini engelleyeceğinizi ve olası kayıp durumunda ya da suistimal 
şüphesi doğduğunda, durumu derhal beyan edeceğinizi, 

b) İş bilgisayarınızda sadece Hastaneimizin tarafınıza sağladığı veya izin verdiği yazılımları kullanacağınızı, 
c) Şahsınıza ait donanım,yazılım, disket ve veri taşınabilen diğer sürücüleri Hastanee getirmeyeceğinizi; açıkça izin 

verilmedikçe iş amaçlı kullandığınız verileri kesinlikle Hastane dışına çıkarmayacağınızı, 
d) Yazılım Hastaneleri tarafından belirlenmiş olan kullanma şartlarına uyacağınızı, örneğin yazılımları kopyalamayacağınızı ve 

kesin olarak bir talimat verilmedikçe bu yazılımlarda bir değişiklik yapmayacağınızı, 
Hastanemize  taahhüt etmektesiniz. 

 
    
Yer,Tarih İmza 
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	 Kullanıcı gelen veya giden mesajlarının kurum içi veya dışındaki yetkisiz kişiler tarafından okunmasını engellemelidir.
	 Kurumsal e-posta kullanım detayları Bakanlıkça tutulur. Kullanım detayları, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 28 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan şartlar kapsamında, yalnızca yetkili kişi, kurum ve kuruluşlar ...
	 Kullanıcıların tüm elektronik posta hesaplarında; tanınmayan elektronik postaların açılması, eklentilerinde bulunan dosya veya programların indirilip çalıştırılması kaynaklı oluşabilecek güvenlik sorunlarının sorumluluğu kullanıcıya aittir.
	 Her e-posta gönderen tarafından standartlaştırılmış bir şekilde imzalanmalıdır. Aşağıdaki taslak kullanılmalıdır:
	 Kullanıcılar internet olanaklarını sadece görev kapsamında olan konular için kullanmalı. Şahsi işlemler eğlence maksatlı işlemler için internet kullanılmamalıdır.
	 Kullanım hakkı gerektiren yazılımların Hastane bilgisayarlarına yüklenebilmesi veya indirilebilmesi, Bilgi İşlem Biriminin ve ilgili firmanın iznine bağlıdır.
	 Kullanıcılar bilinmeyen internet kaynaklarından herhangi bir yazılım ya da dosya indirmemelidir.
	 Yöneticisi tarafından özel olarak izin verilmeden, Hastane bilgisayarlarıyla farklı internet bağlantıları kullanmak suretiyle internete bağlanılmaz.
	3.4. Bilgisayar  Kullanım Taahhütnamesi
	 “Bilgisayar Kullanım Taahhütnamesi Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde çalışan tüm Bilgisayar Kullanıcıları tarafından imzalanmalıdır.
	 İmzalanmış taahhütnameler  personellerin kişisel dosyalarına  ilave edilmelidir.
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