
ŞİFRE GÜVENLİĞİ 

Şifreler genel olarak şu yöntemlerle ele geçirilebilir: 

 Sizi tanıyan bir kişinin hakkınızda bildikleriyle şifre tahmin etmesi, 

 Herkesin sık kullandığı bilinen, basit şifrelerin denenmesi ile şifrenin bulunması, 

 Özel programlar kullanarak sık kullanılan yüzlerce parola örneğini ya da sözlüklerdeki binlerce 
kelimenin hızlıca denenerek şifrenin belirlenmesi, 

 İyi korunmayan, yazılı ya da sözlü olarak paylaşılan şifrelerin, yazılı bulunduğu ortama 
ulaşılarak ya da kulak misafiri olunarak ele geçirilmesi, 

 Bilgisayar virüsleri gibi zararlı programlar ile bilgisayardaki işlemlerin izleyerek şifrenin ele 
geçirilmesi. 

 
Şifrenizi ele geçirdiklerinde ne yapmalıyız? 

Şifreniz başkası tarafından ele geçirildiyse veya böyle bir şüpheniz varsa 

 İlk işiniz şifreyi değiştirmek olmalı. 

 Eğer aynı şifreyi ya da çok benzerlerini başka sistemlerde de kullanıyorsanız, diğer şifreleri de 
değiştirmeniz önerilir. 

 
Güçlü şifre nasıl olmalıdır? 

Tahmin edilmesi kolay olmayan ya da deneme yanılma yolu ile ele geçirilmesi oldukça zor olan şifrelere 
güçlü şifre denir.  

Oluşturulan bir şifrenin "güçlü" kabul edilebilmesi için aşağıdaki özellikleri göstermelidir. 

 En az 8 karakterden oluşur. 

 Harflerin yanı sıra, rakam ve "?, @, !, #, %, +, -, *, %, _" gibi özel karakterler içerir. 

 Büyük ve küçük harfler bir arada kullanılır. 

 Kişisel bilgiler gibi kolay tahmin edilebilecek bilgiler şifre olarak kullanılmamalıdır.  
(Örneğin doğum tarihiniz, çocuğunuzun adı, soyadınız, .... gibi) 

 Sözlükte bulunabilen kelimeler şifre olarak kullanılmamalıdır. 

 Çoğu kişinin kullanabildiği aynı veya çok benzer yöntem ile geliştirilmiş şifreler 
kullanılmamalıdır. 

 

DİKKAT!  

      Güçlü gibi göründüğü halde tahmini kolay zayıf olan parola oluşturmamalı, şifrelerde özel karakterler 
de(#, -, _, ? vs.) kullanılmalıdır. Bu parolalar klavyedeki harf sırası, alfabedeki harf sırası gibi popüler 
kurallardan oluşturulmaktadır. 

 “30102001”, ”2021501”, “1948”, …  

 "qweasd", "123QweAsd", "asd12345", "Asd123", ... 

 "123qwe", "qwe123", "123qweasd", "qwer1234", ... 

 "abc123", "123abc", "1234abcd", ... 

 "123456", "987654321", "1234qqqQ", ... 

 "123qwe", "qwe123", "123qweasd", "qwer1234", ... 

 

Şifre güvenliği için aşağıdaki öneriler dikkate alınmalıdır: 
 Kurumdan verilen ilk şifre hemen değiştirilmelidir. 



 Şifreler kağıt ya da elektronik, herhangi bir ortamda açıkça yazılmış olarak 
bulundurulmamalıdır. Yazılı bulundurulması gerektiğinde saklanan ortamın güvenliği 
sağlanmalı ve kilit altında saklanmalıdır. 

 Özellikle bilgisayar, e-posta veya kurumsal işler için kullandığınız, sizin için önemli her 
uygulama için farklı şifre kullanılmalıdır.  

 Önemli şifreler belirli aralıklarla değiştirilmelidir. 
 Şifreler (yönetim dâhil) yazılı veya sözlü hiç kimseye verilmemelidir. 
 Herhangi bir yerde yazılı bulundurulmamalıdır.  
 Browser’ların(İ.Explorer, Firefox, Google Chrome, Safari vs.) saklama istekleri 

onaylanmamalıdır. 
 Bilgisayarınızda anti-virüs programı güncel tutulmalıdır. 

Sorumluluklarımız 
Kurum tarafından belirlenen şifre güvenliğini sağlamak amacı ile geliştirilen politikalara uygun 

hareket etmek tüm kurum çalışanlarının sorumluluğudur. Kullanıcı kurumda kullandığı bilgisayardan 
yapılan işlemler ve uygulamalardan sorumludur. Kişiler kendileri için tanımlanmış kullanıcı ve şifre ile 
yapılan işlemlerden sorumludur.  Kurum içinde hizmet veren sunucu, sistem veya kullanıcı 
bilgisayarlarına uzaktan erişim, zorunlu hallerde sistem yöneticisinin onayı alınarak yapılır. Mesai 
saatinde, bilgisayarda çalışması bitince oturum kapatılmalı veya kilitlenmelidir. Kullanıcılar özel işlerini 
kurumun bilgisayarını kullanarak yapmamalıdır. 

E-postadaki tuzaklara dikkat 
Kaynağı bilinmeyen e-posta ekinde gelen dosyalar kesinlikle açılmamalı ve hemen silinmelidir. 
Sistem yöneticileri, kullanıcılara ait kişisel bilgileri hiçbir şekilde e-posta aracılığıyla talep etmemektedir. 
Dolandırıcılık amaçlı e-posta mesajlarında, kişisel bilgiler, kredi kartı bilgileri, internet/telefon bankacılığı 
şifreleri gibi gizli bilgiler istenebilmektedir. Bu tip sahte e-postalarda yer alan linklerin açılmaması, talep 
edilen bilgilerin kesinlikle doldurulmaması çok önemlidir.  
 
NOT: Hastane Bilgi Güvenliği El Kitabından alıntı yapılmıştır. 
 
 
 
 
 

HASTA MAHREMİYETİ 
 

Hastaların Bilgisayar Kayıtları Ve Dosya Bilgilerine İlgisiz Kişilerin Ulaşması Hak İhlalidir 
Kamuya ait sağlık kurumlarında yaşanan hasta yığılımı ve bilgisayar kayıtlarının ilgili ilgisiz kişiler 
tarafından kolay ulaşılabilir olması hastanın mahremiyetinin ve sır hakkının çiğnenmesine yeterince 
zemin hazırlamaktadır. 
 

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı’nın hastalara ait kimlik, adres, iletişim bilgileri, hamilelik 
testi, sağlık geçmişi, medeni hali, alkol, madde, sigara kullanımına ilişkin bilgileri istediğini iddiaları 
mahremiyet ve özel hayatın gizliliği açısından önemlidir. Bilgilerin ilgisiz kişilerle paylaşılması suç niteliği 
taşımaktadır. 
 

Resmi Gazete Tarihi: 01.08.1998 Resmi Gazete Sayısı: 23420 Hasta Hakları Yönetmeliği, 
Dördüncü BÖLÜM Mahremiyete Saygı Gösterilmesi Madde 21- Hastanın, mahremiyetine saygı 
gösterilmesi esastır. Hasta mahremiyetinin korunmasını açıkça talep de edebilir. Her türlü tıbbi 
müdahale, hastanın mahremiyetine saygı gösterilmek suretiyle icra edilir. Mahremiyete saygı 
gösterilmesi ve bunu istemek hakkı; a) Hastanın, sağlık durumu ile ilgili tıbbi değerlendirmelerin gizlilik 
içerisinde yürütülmesini, b) Muayenenin, teşhisin, tedavinin ve hasta ile doğrudan teması gerektiren 
diğer işlemlerin makul bir gizlilik ortamında gerçekleştirilmesini, c) Tıbben sakınca olmayan hallerde 
yanında bir yakınının bulunmasına izin verilmesini, d) Tedavisi ile doğrudan ilgili olmayan kimselerin, 
tıbbi müdahale sırasında bulunmamasını, e) Hastalığın mahiyeti gerektirmedikçe hastanın şahsi ve 
ailevi hayatına müdahale edilmemesini, f) Sağlık harcamalarının kaynağının gizli tutulmasını, kapsar. 
Ölüm olayı, mahremiyetin bozulması hakkını vermez. Eğitim verilen sağlık kurum ve kuruluşlarında, 
hastanın tedavisi ile doğrudan ilgili olmayanların tıbbi müdahale sırasında bulunması gerekli ise; 
önceden veya tedavi sırasında bunun için hastanın ayrıca rızası alınır. 
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