T.C. SAGLIK BAKANLIGJI

eiuei cUveruliGi rnnrcNDALrK sir-oincesi

Bu bildirge; l-.C. Sa$hk Bakanh$r bUnyesinde gorev yapan 657 Sayrlr Devlet
personelin, hizmetin yaprlmasr esnasrnda veya herhangi bir gerekgeyle 6!rendikleri,
gereken bilgilerin, gizlili$inin sa$lanmasr igin uyulmasr gereken kurallarr tanrmlar.

2. KAPSAM:
Bu bildirge, Elakanhk bUnyesinde gorev yapan 657 Sayrlr Devlet Memurlarr Kanun
hazrrlanmrgtrr. Kuruma ait gizli bilgilere erigim ihtiyacr olan diger personel (danrgman, fi
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Sistemleri
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MUdUrlU$U
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"BG.SZ.0l Persionel Gizlilik Scizlegmesi" hUkUmleri uygulanrr.
3. YASAL DAYANAK:

Bu bildirge, 657 Sayrlr Devlet Memurlarr Kanununun Gizli Bilgileri

agrklama
maddesine ve 01210512018 tarihli Sa$lrk Bakanlr$r Bilgi GUvenli$i Yonergesine istinaden

asa!r baghklr 31'
rlanmrgtrr.

4. TANIMLAR:
Bu bildirgede gegen;

4.1

Kurum: T.C. Sa$lrk Bakanlr$rnr (Merkez Tegkilatr, Ba$lr Kurum ve Kuruluglar
ile bunlara ba$h tUm tagra tegkilatt ve birimleri),

4.2

Genel MUdUTIUK

Kurumil Ait Gizli Kalmasr Gereken Bilgiler:
'Gizlilik
etiketlenmig

4.2.1 1ir10511964 tarihli ve 6/3048 sayrlr Bakanlar Kurulu kararr ile yUrUrlU$e
Evrak ve Gereclin GUvenli$i Hakkrndaki Esaslad' ile tanrmlanmrg ve usulUne uygun
QOK GlZLl, GlZLl, Ozet ve HIzMETE OZEL gizlilik derecesindeki her turlu veri, bilgi ve
4.2.2 Kurum tarafrndan iglenen (241312016 tarih ve 6698 sayrlr Kigisel Verilerin
tanrmlanan) kigisel veriler ile (2011012016 tarih ve 29863 sayrlr Kiqisel Sa$lrk
Mahremiyetinin {3a$lanmasr Hakkrndaki Yonetmelik ile tanrmlanan) kiqisel sa!hk verileri
4.2.3 Ar;rklanmasr halinde kigi ve kurumlara maddi veya manevi zarar verme
veya kuruma haksrz yarar sa$lama ihtimali bulunan her tUrlU bilgi ve belgeyi,

nrnasr Kanunu

lerinin lglenmesi
da herhangi bir

Irgan bilgileri,
4.2.4 Bakanh$a veya hizmet sunulan ilgili birime ait 6zel srrlar, mali bilgiler,
r,
bilgileri ve galrg;rlan sUre iginde derlenen tUm bilgiler, materyaller, programlar ve
sistemleri igerisirrde saklanan veriler, donantmiyazhm ve tUm di$er dUzenleme ve uyg amalar ile perso
galtgma sUresi ig;erisinde yapmrg oldulu igleri ifade eder.

5. PERSONELiT{ VuXuwLulurleni:

5.1 Kurumar ait gizli kalmasr gereken bilgileil, yasal zorunluluklar ve kurum taraft
verilmesi halleri drgrnda sUresiz olarak koruyaca$rmr; Kurum tarafrndan aksi belirtilmedi
konusu bilgileri do$rudan veya dolaylt olarak kullanmayaca!tmt; bagka bir
yayr mlamayaca(i m r, agr klamayaca$ rm r, kigisel kopyalartn t almayaca$ m t,
5.2

Kurumar ait gizli kalmasr gereken her tUrlU bilgiyi srr olarak saklamak,
inceletmemek, sdylememek, iletmemek ve agrklamamakla yUkUmlU oldu!umu; o$re
ve bunlara iligkin belgeleri yetkileri olmayan kigilere ve makamlara agrklamayaca$tmt
Kurum ile iligkimin sona ermesi halinde de devam etti$inin bilincinde oldu$umu,

Sosyal medya hesaplarrmr kullantrken gorevimin gerektirdi$i dikkat ve

ait gizli kalmasr gereken bilgileri, hastalara iligkin kigisel bilgileri (hasta
platformlarr nda paylagmayacaQ

hiq bir gekilde
aklarmayaca!r

t

r
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5.4

Kururn

{$rndaki verilerrin

ndan uygun gorUlen sistemlerin, uygulamalarrn, kullanrcr iglemlerinin ve bilgi sistem
veri akrgrnrn iz kayrtlarrnrn; hukuki ve idari sUreglere kaynak tegkil etmesi ve sistemlerin

$Uvenli bir gekilde

5.5

Genel Mi
yonelik,
kuru
$oreve

amacryla toplanabilece$ini,
Uk tarafrndan verilen bilgisayar, tablet, telefon, tagtnabilir medya gibi cihazlart sadece
I

faaliyetler igin kullanaca$tmt, 6zel iglemlerimde kullanmayaca$tmt,

5.6 Tarafrma 'v rilen "kullanrcr adr" ve "parola"yr bir bagkasr ile paylagmayaca$tmt ve bir bagkastna
(ullandrrmayarm$tnn Kurumdan ayrrlmam halinde gahsrma tahsis edilen kullanrcr adt ve parolayt iptal
$ttirece$imi; kulland rm bilgisayar ve/veya di$er elektronik veri depolama cihazlannda olugturdu$um veri, bilgi
Ve belgeler dAhil t m dosyalarr, cihazlarr ve ofis malzemelerini eksiksiz olarak kurum yetkilisine teslim
ralmayaca$tmt,
Qdecegimive higbir

5.7

Bilgisayarr

bitince. oturumu
Vermeyece$imi, bilg

tarafrma tahsis edilen "kullanrcr adr" ve "parola" ile oturum agaca$tmt; galtgmam
bilgisayarrmr kapatarak bilgisayarrma bagkalarrnrn fiziksel erigimine frrsat
rmrn bagrndan krsa sUreli ayrrlmalarrmda bilgisayar oturumunu kilitleyece!imi,

ndan sa$lanan lnternet Uzerinden girilen ve girilemeyen tUm siteler ve adreslerin, sistem
5,8 Kururn
tprafrndan gerekli du$unda kullanrlmak Ozere kayrt altrna alrndr$rnr; bu kapsamda 56ti1 sayrh "lnternet
'aytnlann d1zenlenmesi ye bu yaynlar yoluyla iglenen suglarla ntticadele edilmesi
Qrtamtnda yapilan
bana tahsis edilen kullanrcr adr ve parola kullanrlmak suretiyle usulUne uygun olarak
hakfunda kanLtn"
(ayrt altrna alrnan
mlerden yasal olarak sorumlu tutulaca$rmr bildi$imi,

5.9

Kururn sun cularr Uzerinde bana tahsis edilen kullanrcr adr/parola ikilisi ve/veya lP/MAC adresini
l{ullanarak
im her tUrlU etkinlikten, Kurum biligim kaynaklartnt kullanarak olugturdu$um ve/veya
m biligim kayna$r Uzerinde bulundurdu$um her tUrlU kayna$rn (belge, dokUman,
bana tahsis erdilen
yazrIm vb.) igeri$
sorumlu oldu$umu,

5.10 $ahsrma
Kusurum nedeniyle
$aprlan ig ve is;leml

5.11

lgin

(ullanrcrlara iii ile
drgrna gdndermig
$orumluluklarrn

5.12 Taratma
Ve gereg Ozeri

im edilen kullanrcr adr ve parolanrn gizli kalmasrnr sa$lamakla yUkUmlil oldu$umu, gahsi
llanrct adr ve parolamrn bagkalarr tarafrndan d$renilmesi halinde, bu bilgiler kullantlarak
gahsen sorumlu tutulabilece$imi bildi$imi,

igi haller drgrnda kurumsal e-posta hesabrmr kullanmayaca$rmr, Kurum igindeki diger
ili olmayan toplu ve/veya kigisel e-posta gdndermeyece$imi; Kurum igine veya Kurum
ldu$um tUm e-postalardan kigisel olarak sorumlu oldu$umu ve ilgili tUm yasal
ma ait oldu$unu,
im edilmig elektronik ortamda yaprlan i9 ve iglemlerde kullantlan yaztltm, donantm, arag
kurum bilgisi drgrnda higbir mekanik ya da yazrlrmsal yaprlandrrma degigikligi

$apmayaca$rnnr,

5.13 Bilgisayarr
$ir igletim sistemi
{o$acak sorurnlulu

Kurum tarafrndan yUklenmig igletim sistemi ve uygulama yazrlrmlarr drgrnda herhangi
a lisanssrz yazrlrm yUklemeyece$imi, Kurum tarafrndan yUklenmemig yazrlrmlardan
tarafrma ait oldu$unu,

taahhi,it eder,
taahhiitlerimi yerine getirmemem veya kasttll olarak taahhlitlenimi ihlal etmem
hilinde; Kurunr agrsrndan olugacak zarar. kargrlayaca$rmr, mali, cezai ve hukuki sorumluluklarrn
beyan ve kabul ederim.
bana ait oldu$r.r
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