SYPD YÖNERGESİNDE YER ALAN
BİLGİ GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ GÖSTERGELER KAPSAMINDA
YAPILACAK ÇALIŞMALARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1.

Giriş:
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (YHGM) tarafından yayımlanan Sözleşmeli
Yönetici Performans Değerlendirme (SYPD) Yönergesinde yer alan “İl Genelindeki Tüm
Kurumların Bilgi Güvenliği Politikalarına Uyum Oranı” ve “Yılda En Az Bir Kez Bilgi
Güvenliği Eğitimi Alan Personel Oranı” göstergeleri için 2019 yılı değerlendirme esasları,
06/05/2019 tarihli ve 51317919-920-E.564 sayılı yazımız ile tüm İl Sağlık Müdürlüklerine
(İSM) yayımlanmıştır.
SPPD Yönerge ekinde yer alan bilgi güvenliği ile ilgili gösterge kartlarının YHGM
tarafından güncellenmiş olması nedeniyle, yapılan değişiklikler için İSM’ler tarafından dikkat
edilmesi gereken hususlar aşağıda açıklanmıştır. Bahse konu göstergeler ile ilgili her türlü
açıklama, form, liste, örnek doküman ile diğer bilgi ve belgelere Sağlık Bilgi Sistemleri Genel
Müdürlüğü bilgi güvenliği web sayfasında yer alan “BG Performans Değerlendirmesi”
sekmesinden ulaşılabilmektedir. Konuyla ilgili tereddüt edilen veya ilave açıklama gerektiren
hususlar için bilgiguvenligi@saglik.gov.tr adresine e-posta gönderilebilecektir.
2.

Yılda En Az Bir Kez Bilgi Güvenliği Eğitimi Alan Personel Oranı:

o 2018 yılı gösterge kartları arasında yer alan ve İSM Destek Hizmetleri Başkanı için
ölçümleme yapılan TT.DH.3.1 göstergesi 2019 yılında iptal edilmiş, bunun yerine geçen sene
var olmayan “TT.İLÇESM.8” kod numaralı yeni bir gösterge oluşturulmuştur.
o İlçe Sağlık Müdürlerinin performans ölçümlemesi için kullanılacak TT.İLÇESM.8
numaralı yeni gösterge ile ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda olduğu gibidir.
Adı

Bilgi Güvenliği Konusunda Tüm Personele Yılda En Az Bir Kez Eğitim
Verilmesi

Puanı

5 Puan

Amacı

İlçede görev yapan tüm personele yılda en az bir kez bilgi güvenliği eğitimi
verilmesini sağlamak

Hesaplama

GD=(A/B)*100
GD: Gösterge değeri
GD ≥ %85 ise GP=5
A: Bilgi güvenliği konusunda eğitim
%80 ≤ GD < %85 ise GP=3
verilen personel sayısı
%75 ≤ GD < %80 ise GP=1
B: Tüm personel sayısı
GD < %75 ise GP=0
İlçe Genelinde Bilgi Güvenliği Konusunda Eğitim Verilen Personel Oranının
%85 ve üzerinde olmasını sağlamak

Hedef
Veri
Kaynağı

ÇKYS

Açıklama: “B” değeri hesaplanırken ilçede bulunan tüm sağlık tesislerinde (İlçe sağlık
müdürlüğünün kendisi; 2 ve 3’ncü basamaklar da dâhil tüm kamu hastaneleri; 1’nci basamak
sağlık tesislerinin tamamı) görev yapan bütün personel sayısı dikkate alınacaktır.
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o Hastane ve ADSM/ADSH idari ve mali hizmetler müdürleri 2018 yılında olduğu gibi
2019 yılında da bu başlıktan değerlendirilmeye devam edecektir. Söz konusu göstergelerin
kodları, TT.İMHM.10 ve TT.İMHM.ADSM.ADSH.10 olarak değiştirilmiştir. Geçen yıla göre
farkı, gösterge hedefinin (hastanelerin lehine olacak şekilde) % 95’den % 85’e düşürülmüş
olmasıdır. Bu gösterge kartları için hesaplama yapılırken, yukarıdaki tabloda yer alan
hesaplama yöntemi ve değerleri kullanılacaktır
o Verilen eğitimler, ÇKYS/İKYSEğitim Ana MenüsüPersonel Hizmet İçi Eğitim
BilgileriSağlık Tesisleri Eğitimleri (71)  Bilgi Güvenliği (9) Çalışan ve Hasta Bilgi
Güvenliği menüsü kullanılarak ÇKYS’ye girilecektir.
o Hesaplama yapılırken 31 Aralık 2019 tarihi itibarı ile kurumun “aktif” personel mevcudu
ve bu personelin 01 Ocak 2019-31 Aralık 2019 tarihleri arasında eğitim alıp almadığına
bakılacaktır. Eğitimin hangi kurum tarafından verildiği önemli değildir. Personelin herhangi bir
kurumdan bir kez eğitim alması yeterlidir.
o Aktif personel sayısı hesaplanırken o kuruma geçici görevle gelenler kurumun personel
mevcuduna eklenecek; geçici görevle başka kuruma gönderilenler, açıkta olanlar, tutuklu veya
hükümlü olanlar, askerde olanlar, doğum izninde olanlar, muvafakat ile başka kuruma
görevlendirilenler, ücretsiz izinde olanlar aktif personel hesabına dâhil edilmeyecektir.
o Hesaplamaların doğru sonuçlar vermesi için ilgili kurumların personel ayrılış ve
katılış işlemlerinin doğru ve zamanında ÇKYS’ye girilmiş olması büyük önem arz
etmektedir. İtiraz safhasında, hesaplamanın kurumların personel kayıtlarındaki eksik ve
hatalardan kaynaklandığının tespit edilmesi halinde, yapılacak müracaatlar kabul
edilmeyecektir.
o Sonuçlar, aylık olarak SYPD yazılımı üzerinden görüntülenecektir. Aynı ekran
üzerinden, söz konusu kurumda eğitim almamış personel listesine de ulaşılabilecektir.
o İlçe sağlık müdürleri, SYPD yazılımı üzerinden, ilçedeki sağlık teşkillerinin başarı
yüzdelerini ayrı ayrı görebilecektir.
3.

İl Genelindeki Tüm Kurumların Bilgi Güvenliği Politikalarına Uyum Oranı:

o Göstergede yer alan “İl Genelindeki Kurumlar” ifadesi 2019 yılı için
“E1 kategorisindeki ilçe devler hastaneleri de dâhil tüm 2 ve 3’ncü basamak kamu
hastaneleri” olarak uygulanacaktır.
o 1’nci basamak sağlık tesisleri ve E2/E3 kategorisindeki entegre ilçe devlet hastaneleri bu
başlık kapsamında yer almamaktadır.
o Göstergenin puan değeri geçen sene 5 puan iken, bu sene 10 puana çıkarılmıştır (toplam
değerlendirme içerisindeki ağırlığı artırılmıştır).
o Diğer hususlar ilgi 06/05/2019 tarihli ve 51317919-920-E.564 sayılı yazımızın EK-1 ve
EK-2’sinde olduğu gibidir.
NOT: Her iki kategorideki gösterge için de hesaplama yapılırken, ilgili kadroda fiilen
atanmış bir sözleşmeli yönetici olup olmadığı dikkate alınmayacaktır. Ataması olmayan
kurumlar için de hesaplama yapılacak, alınan puanlar İl ve İlçe Sağlık Müdürlerinin
genel performanslarının hesaplanmasında kullanılacaktır.
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