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HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ İÇİN GENEL GEREKSİNİMLER
Giriş
Son yıllardaki gelişmeler doğrultusunda yeni bilgi teknolojileri cihazları ile yazılımları geliştirilmiş ve farklı
alanlarda uygulamaya alınmıştır. Söz konusu teknolojik ürünlerin kullanılmaya başlandığı alanlardan biri de
sağlık sektörüdür. Sağlık kurumlarındaki verilerin ve kaynakların etkin bir şekilde kullanılması amacıyla
günümüzde çeşitli uygulama yazılımları kullanılmaktadır. Bu uygulama yazılımlarının arasında Hastane Bilgi
Yönetim Sistemi (HBYS), Aile Hekimliği Bilgi Sistemi (AHBS), Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi (PACS),
Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi (LBYS), Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ve internet üzerinden
servis sunan diğer sağlık bilişimi uygulama yazılımları önemli yer tutar.
Not - Bu uygulama yazılımlarının tamamı sağlık bilgi sistemi olarak adlandırılmaktadır ve bu standardda
bundan sonra “sağlık bilgi sistemi” olarak kullanılacaktır.
Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri, hastalar ile klinik, yardımcı alanlar ve finans yönetimi de dahil olmak üzere
bir sağlık kuruluşunun tüm bilgi şartlarını desteklemek üzere çalışan tümleşik sistemlerdir. Sağlık kuruluşları
insan sağlığının sürdürülmesi için çalışan, farklı bölümler ve ünitelerden oluşan karmaşık kuruluşlardır. Bu
kuruluşlardaki bilginin tüm birimler arasında güvenilir bir şekilde aktarılması, saklanması, bilgi akışının
sağlanması, bu bilgilerin güvenliğinin sağlanması, diğer kuruluşlar ile paylaşılabilmesi; hem insan sağlığının
sürdürülmesinde hem de söz konusu kuruluşlardaki tanı, tedavi, yönetim ve eğitim gibi faaliyetlerin daha hızlı
ve güvenilir bir şekilde sağlanmasına olanak sağlamaktadır. Bu şartların sağlanması; bilgi teknolojileri
cihazları ve yazılımlarının kullanılması ile, yani Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri ile mümkün olmaktadır.
Sağlık kuruluşlarında Hastane Bilgi Yönetim Sistemlerinin kullanılmasının aşağıdaki faydaları vardır:
 Hastalara ait verilere kolay erişim sağlanması,
 Hastalara ait kayıtların uzun süreli olarak tutulabilmesi,
 Sağlık verilerinin farklı kullanıcılar tarafından erişilebilirliğinin sağlanması,
 Kuruluşa ait zaman, insan gücü, finansal değerler gibi kaynakların etkin kullanımı,
 İnsan sağlığı ile ilgili verilerin hızlı ve güvenli bir şekilde iletilmesi,
 Kuruluşa ait tüm birimler arasında uyumlu çalışmanın sağlanması,
 Sağlıkla ilgili düzgün ve güvenilir istatistiki bilgi tutulması,
 Hastane süreçlerinin hızlandırılması ve dolayısı ile zaman tasarrufu sağlanması.

1

Kapsam

Bu standart, özel ve kamu hastanelerinde kullanılan Hastane Bilgi Yönetim Sistemlerinin süreç ve fonksiyon,
birlikte çalışabilirlik, performans, bilgi güvenliği ve arayüz ile ilgili asgari şartlarını kapsar.
Bu standartta Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri’nin geliştirilmesi ve işletilmesi ile ilgili hususlar yer
almamaktadır.
Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri yazılımları için karşılanması gereken birlikte çalışılabilirlik ile ilgili şartlar
Madde 4’te, performans ile ilgili hususlar Madde 5’te, bilgi güvenliği şartları Madde 6’da, arayüz ile ilgili
şartlar Madde 7’de verilmiştir. Ancak tüm Hastane Bilgi Yönetim Sistemlerinin aynı modüllerden oluşması
beklenemez. Bu nedenle ortaya çıkabilecek farklı kullanımları desteklemek amacıyla Hastane Bilgi Yönetim
Sistemlerinde bulunması muhtemel modüllere özgü süreç ve fonksiyonellik ile ilgili şartlar bu standardın Ek A
bölümünde verilmiştir.
Bu standarda uygunluğu beyan edilen bir ürün, standardın ana bölümlerindeki (Madde 4 ila Madde 7
arasındaki) Şartların tamamını karşılamak zorundadır. Bununla birlikte belgelendirme başvurusu
aşamasında ürünün sahip olduğu modüller ilgili başvuru dokümanı belirtilir. (Başvuru dokümanının bir örneği
Ek B’de verilmiştir) ve söz konusu ürün, uygunluk beyan ettiği modüller için belirlenmiş şartları da karşılamak
zorundadır.
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Atıf Yapılan Standart ve/veya Dokümanlar

Aşağıda verilen, atıf yapılan standartların hükümleri bu standardın hükümleri sayılır. Tarih belirtilen atıflarda,
daha sonra yapılan tadil ve düzeltmeler uygulanmaz. Bununla birlikte, bu standarda dayalı anlaşmalarda
taraflara, aşağıda verilen standartların en yeni baskılarını uygulama imkânını araştırmaları önerilir. Tarih
belirtilmeyen atıflarda, ilgili standardın en son baskısı kullanılır. Bütün standartların yürürlükte bulunan
baskıları TSE’den temin edilebilir.
EN, ISO,
IEC vb. No.
ISO/IEC
14756

EN
ISO
9241-20

EN
ISO
9241-110
EN
ISO
9241-151
EN
ISO
9241-171

3

Adı
(İngilizce)
Information
technology
Measurement
and
rating
of
performance
of
computer-based
software systems
Ergonomics
of
human-system
interaction - Part 20: Accessibility
guidelines
for
information/communication
technology (ICT) equipment and
services
Ergonomics
of
human-system
interaction - Part 110: Dialogue
principles
Ergonomics
of
human-system
interaction - Part 151: Guidance on
World Wide Web user interfaces
Ergonomics
of
human-system
interaction - Part 171: Guidance on
software accessibility

TS No1

Adı
(Türkçe)

Terimler ve Tarifler

Bu standardın amaçları bakımından, aşağıda verilen terimler ve tarifleri uygulanır.

3.1 Hastane Bilgi Yönetim Sistemi
Hastalar ile klinik, yardımcı alanlar ve finans yönetimi de dahil olmak üzere bir hastanenin tüm bilgi
yönetimini desteklemek üzere çalışan tümleşik yazılım.

3.2 Performans testi
Bir HBYS’nin fonksiyonel etkinliğini değerlendirme ve ölçme süreci.

3.3 Birlikte Çalışabilirlik
Bir sistemin ya da sürecin, ortak standartlar çerçevesinde bir diğer sistemin ya da sürecin bilgisini ve/veya
işlevlerini kullanabilme yeteneği.

3.4 Yük testi
Belirli bir iş yükü altında bir sistemin davranışını tespit etmek için uygulanan test.
Not - Yük, eş zamanlı kullanıcı sayısı ve bu kullanıcıların gerçekleştirdiği işlem sayısı kullanılarak oluşturulur.
Bu test yöntemi ile sistemde kritik işlemlerin beklenen iş yükleri altında sorunsuz çalışabildiğinin tespiti
yapılır. Ayrıca bu test yöntemi ile sistemde performans kaybına sebep olan darboğazların tespit
edilmesi de sağlanır.

1 TSE Notu: Atıf yapılan standartların TS numarası ve Türkçe adı 3. ve 4. kolonda verilmiştir. * işaretli

olanlar bu standardın basıldığı tarihte İngilizce metin olarak yayımlanmış olan Türk Standartlarıdır.
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3.5 Stres testi
Sistemin belirlenen performans şartlarına ait sınırların ötesindeki yeteneklerinin belirlenmesine yönelik
uygulanacak test yöntemi. Bu testin amacı aşırı yük durumunda sistemin alacağı hataların tespit edilmesi ve
giderilmesini sağlamaktır.

3.6 Kapasite testi
Sistemin hedef performans şartlarını karşılamaya devam ettiği uç sınırları belirlemek için kullanılan test
yöntemi. Bu yöntemle, sistemde kullanıcı/işlem/veri yükü oluşturularak sistemin performans şartlarını
karşılayabildiği sınırlar tespit edilir.

3.7 Kapasite
Sistem tarafından kapsanabilecek ya da üretilebilecek maksimum büyüklüklerin kapsanması.

3.8 Verimlilik
İşlenen verinin hacminin, işlem için harcanan kaynaklara oranı olarak tanımlanan etkinlik (efficiency).

3.9 Yanıt süresi
Bir talebin başlatılmasından tepkinin alınması arasında geçen zaman.

3.10 Güvenilirlik
Sistemin yeterli tutarlılıkla beklenen sonuçları sağlayabilme özelliği.

3.11 Bant genişliği
Sistem üzerinden geçen veri miktarı.
Not - Performans testi, bant genişliği şartlarını ölçebilmeli ve değerlendirebilmelidir.

3.12 Ölçeklenebilirlik
Kodda değişikli yapılmadan, daha fazla donanım bileşeni eklenerek sistemin daha fazla yük ile çalışabilmesi
özelliği.

3.13 İçerik nesnesi
Etkileşimli ya da etkileşimli olmayan; yazı, resim, video, ses veya diğer medya öğeleri kullanılarak bilgi sunan
nesne.

3.14 Kavramsal içerik modeli
Bir uygulama alanının kavramlarını, bu kavramlar arasındaki ilişkileri ve bu kavramlar ve ilişkiler üzerinde
yapılacak işlemleri tanımlayan soyut model.

4

Birlikte Çalışabilirlik

4.1 Genel
Bu bölümde Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi kapsamında sağlık kurum ve kuruluşları tarafından kullanılan tüm
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi yazılım sistemlerinin entegre olması gereken dış sistemler ve veri standartları
hakkındaki şartlar verilmiştir. Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri arasında birlikte işlerliğin sağlanabilmesi için
uyulması gereken veri standartlarının ve gerçekleştirilmesi gereken entegrasyon adımlarının tanımlanmış
olması gerekmektedir.
Ulusal Sağlık Bilgi Sisteminin amacı, bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağlık alanında etkin ve verimli bir şekilde
kullanımını sağlayarak, erişim hakları tanımlanmış yetkili kişi ve kuruluşlarca ulaşılabilir, tüm vatandaşları
kapsayan, her bireyin sağlıkla ilgili güncel ve doğru bilgiler ile kendi bilgilerine erişebildiği, doğum ile başlayıp
tüm yaşam süresince oluşan sağlıkla ilgili verilerin tüm ülkeyi kapsayacak sağlık özel ağı üzerinden
paylaşılmasıdır.
Birlikte Çalışabilirlik kapsamında Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri yazılımlarının birlikte çalışması gereken
dış sistemler, veri ve mesajlaşma standartları verilmiş, yazılımlardan beklenen yükümlülükler standart
maddeleri halinde tanımlanmıştır.
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4.2 Birlikte Çalışabilirlik
Birlikte Çalışabilirlik; “bir sistemin ya da sürecin, ortak standartlar çerçevesinde bir diğer sistemin ya da
sürecin bilgisini ve/veya işlevlerini kullanabilme yeteneği” olarak ifade edilmektedir.
Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri arasında birlikte işlerliğin sağlanabilmesi için yazılımlar;




Belirlenmiş ortak veri standartlarına uymalı, bu standartlar kapsamında veri toplamalıdır.
Veri standartlarına uyumlu olarak toplanmış ve saklanmış veri gerektiğinde dış sistemlere bilgi olarak
sunulabilmelidir.
Dış sistemlere ait bilgi ve işlevsellikler yazılım tarafından kullanılabilmelidir.

Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri yazılımları tarafından işlenen ve saklanan verilerin ortak bir havuzda
toplanabilmesi ve bu verilerden karar verme süreçlerini destekleyici bilgilerin üretilebilmesi için ulusal çapta
tüm Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri yazılımlarının uyması gereken Birlikte Çalışabilirlik kuralları
tanımlanmıştır.
Bu tanımlama yapılırken Madde 4.3’te birlikte çalışabilirliğin sağlanması gereken dış sistemler ile ilgili bilgiler
ve şartlar verilmiş, Madde 4.4’te ise Birlikte Çalışabilirlik için uyulması gereken veri standartları ele alınmıştır.

4.3 Birlikte Çalışabilirliğin Sağlanması Gereken Dış Sistemler
Sağlık kurum ve kuruluşlarında kullanılan yazılımların birlikte çalışması, veri standartlarına uyumlu şekilde
veri alışverişi yapabilmesi gereken dış sistemler aşağıda sıralanmıştır:









MERNİS
MEDULA
MHRS
ÇKYS
Online Protokol
Sağlık.Net
İlaç Takip Sistemi
Girişimsel İşlemler

NOT : Standarda uyumluluk kapsamında, uyumululuğun test edildiği tarihte sistemlerin yürürlükte olan son
versiyonları üzerinden birlikte çalışabilirlik test edilecektir.

4.3.1 MERNİS KPS Entegrasyonu
Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS), Nüfus ve Vatandaşlık İşleri (NVİ) tarafından, Merkesi Nüfus İdare Sisteminde
(MERNİS) ve Ulusal Adres Veri Tabanında (UAVT) tutulan bilgileri sınırlandırılmış olarak alıcı kurumlar
(kamu kurumları) ve diğer kişiler (diğer tüzel kişilikler) ile ilgili mevzuatta belirlenen esas ve usuller
çerçevesinde, güncel ve güvenli bir şekilde, 7 gün 24 saat süreyle, çevrimi içi paylaşılmasını sağlayan bir
sistemdir. Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri yazılımları da, kimlik bilgileri bu sistemde kayıtlı olan T.C.
vatandaşı ve yabancı hastalara ait kimlik bilgilerini ve adres bilgilerini bu sistem üzerinden
sorgulayabilmelidir.

o

“Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Yazılımlarında, hasta için ilk kayıt işlemi gerçekleştirilirken, kimlik
bilgileri MERNİS üzerinde kayıtlı olan hastaların kimlik ve adres bilgileri, kimlik numarası ile MERNİS
servisi üzerinde çalışan Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) servislerinden alınmalıdır."

4.3.2 SGK MEDULA Sistemi Entegrasyonu
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanan, Genel Sağlık Sigortası ile sağlık kurum ve kuruluşları
arasında, sağlık kurumlarının iç süreçlerine müdahale etmeksizin fatura bilgisini elektronik olarak toplamak,
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hizmetlerin ödemesini gerçekleştirmek için oluşturulmuş bütünleşik sistemdir. Hastane Bilgi Yönetim
Sistemleri yazılımlarının SGK tarafında E-Hastane adı altında sağlanan Medula Servislerini kullanabiliyor
olması gerekmektedir.
o

“Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Yazılımları, Medula Sisteminden hak sahipliği ve sözleşme
doğrulama için provizyon alabilmelidir.”

o

“Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Yazılımları, Medula Sistemine sevk, reçete ve tetkik bildirimi
yapabilmelidir.”

o

“Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Yazılımları, Medula Sistemi üzerinden ödeme sorgulayabilmelidir.”

o

“Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Yazılımları, Medula Sistemi üzerinden ödeme durum kontrolü
yapabilmelidir.”

o

“Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Yazılımları, Medula Sistemine fatura bilgisi kaydedebilmelidir.”

o

“Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Yazılımları, hastaya ait rapor bilgilerini Medula Sistemine
kaydedebilmelidir.”

o

“Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Yazılımları, hasta kabul işlemi sırasında ilgili takip türü için Medula
Sistemine takip bildirimi yapıp, takip numarası alabilmelidir. ”

o

“Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Yazılımları, uygulanacak işlem için ilgili takip türüne yönelik aldığı
takip numarası ile Medula Sisteminden online hizmet ve talep istemi yapabilmelidir.”

4.3.3 Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) Entegrasyonu
Merkezi Hastane Randevu Sistemi, sağlık hizmetlerinden faydalanmak isteyen vatandaşların online sistemler
veya telefonlar aracılığıyla muayene randevusu almasını sağlayan Hastane Bilgi Yönetim Sistemlerinden
biridir. Sağlık kurumlarında kullanılan yazılımların bu sistem ile birlikte çalışarak, MHRS sisteminden alınmış
randevular üzerinden işlem yapabilmesi gerekmektedir.
o

" Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Yazılımları, Merkezi Hastane Randevu Sistemi ile entegrasyon
içinde çalışarak; poliklinik kayıt, güncelleme, sorgulama ve iptal işlemlerini gerçekleştirebilmelidir."

o

"Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Yazılımları, Merkezi Hastane Randevu Sistemi’ne hekimlerin
çalışma cetvellerini gönderebilmeli, önceden gönderilmiş olan cetvelleri güncelleyebilmeli ve iptal
edebilmelidir."

o

" Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Yazılımları, Merkezi Hastane Randevu Sistemi ile entegrasyon
içinde çalışarak; şablon kayıt, güncelleme, sorgulama ve durum güncelleme işlemlerini
gerçekleştirebilmelidir."

o

"Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Yazılımları, Merkezi Hastane Randevu Sistemi tarafından atanmış
olan randevu kayıtlarını alabilmeli, randevu durum güncellemesi yapabilmeli, randevu iptal edebilme
ve gerçeklesen randevulara iliskin bilgileri ise MHRS’ye iletebilmelidir."

4.3.4 Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS) Entegrasyonu
Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS), Sağlık Bakanlığı'na ait personel, malzeme ve finans
kaynaklarının doğru, hızlı ve tutarlı olarak izlenmesini ve karar destek süreçlerinin iyileştirilmesini sağlayan
sağlık bilgi sistemidir. Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi aşağıdaki alt modüllerden oluşmaktadır:
-

Personel hareketlerinin takip edildiği İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi (İKYS),
Sağlık Bakanlığı bünyesindeki tüm malzeme depolarındaki taşınırların aktif olarak takip edildiği
Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi (MKYS),
Taşınmaz takibinin yapıldığı Yatırım Takip Sistemi (YTS),
Türkiye'de faaliyet gösteren tüm özel sağlık kuruluşlarına ait işlem adımlarının takip edildiği Özel
Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemi (SKYS),
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-

Ülke genelinde sağlık durumu konusunda istatistiki verilerin toplanmasını sağlayan Temel Sağlık
İstatistikleri Modülü (TSİM)

o

" Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Yazılımları, Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi ile entegrasyon
içinde çalışarak; personel, malzeme, taşınır ve taşınmaz mallar ile ilgili veri paylaşımı
gerçekleştirebilmelidir."

4.3.5 Online Protokol Entegrasyonu
Online Protokol Sistemi, sağlık kurumlarında hasta ile ilgili yapılan tüm işlemlerin tekil bir numara üzerinden
takip edilmesini sağlayan protokol numaralarını otomatik olarak üreten merkezi sistemdir. Sağlık Bakanlığı
Online Protokol Servisleri tarafından sağlık kurumlarında hastayla ilgili işlemin başlaması anında sisteme
gönderilen verilerden otomatik olarak üretilir. Sağlık kurumlarında standart protokol numaralarının
üretilebilmesi, tekrarlayan protokol numaralarının oluşmaması ve üretilen sağlık verilerinin daha düzenli bir
şekilde toplanabilmesi amacıyla Online Protokol Sistemi kullanılmaktadır.
o

" Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Yazılımları, hasta kabul işlemi sırasında Online Protokol servisini
çağırarak protokol numarasını üretmelidir."

o

" Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Yazılımları, Online Protokol numarası üretilmesi için Online
Protokol Sistemi tarafından istenen verileri servise göndermelidir:

o

" Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Yazılımları, Online Protokol Servisine erişim olmadığı ve protokol
numarası alınamadığı durumlarda geçici olarak bir protokol üretebilmelidir. Sisteme erişim sağlandığı
durumda geçici protokol numarasını online protokol numarası ile değiştirebilmelidir."

4.3.6 Sağlık.Net Entegrasyonu
Sağlık.Net sağlık kurumlarında elektronik ortamda üretilen verileri, doğrudan üretildikleri yerden, standartlara
uygun şekilde toplamayı, toplanan verilerden tüm paydaşlar için uygun bilgiler üreterek birinci, ikinci ve
üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde verim ve kaliteyi arttırmayı hedefleyen, entegre, güvenli, hızlı ve
genişleyebilen bir bilgi sistemidir.

o “ Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Yazılımları, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş zaman
aralıklarında Ulusal Sağlık Veri Standardına uygun biçimde oluşturdukları sağlık kayıtlarını
Bakanlığın ilan ettiği HL7 V.3 mesaj standardına uygun biçimde merkezi Sağlık.Net sistemine
başarılı bir şekilde gönderebilmelidir.”
o

“ Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Yazılımları, Sağlık.Net sistemine gönderdikleri elektronik kayıda
karşılık sunucudan gelen cevap mesajını alıp, yazılım içerisinde işleyebilmelidir.”

o

“ Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Yazılımları, Sağlık.Net sistemine daha önce göndermiş oldukları
paketi, sistemde güncelleyebilmelidirler.”

o

“ Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Yazılımları, Sağlık.Net sistemine daha önce göndermiş oldukları
paketi, sistemden silebilmelidirler.”

4.3.7 İlaç Takip Sistemi Entegrasyonu
İlaç Takip Sistemi karekodlarla izlenebilirliği sağlanmış ilaçların üretim veya ithalattan başlayarak geçtikleri
her noktadan alınacak bildirimlerle takibini sağlamak üzere kurulmuş bir sistemdir. İlaç Takip Sistemi,
ilaçların sahteciliğe karşı korunması ve güvenlik amacıyla takip edilmesini sağlar. İlaç Takip Sistemi, üretici,
ithalatçı, ecza deposu ve eczanelerden alınan bildirimler, geri ödeme kurumlarından alınan satış onayları ile
bir ilacın birden fazla satılamamasını denetler.
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“ Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Yazılımları, Eczane modülünde karekod okuyabilen barkod
okuyucular ile entegre çalışmalıdırlar ve ilaçlarla ilgili işlemleri İlaç Takip Sistemi’ne
bildirebilmelidirler.”

4.3.8 Girişimsel İşlemler Entegrasyonu
Girişimsel İşlemler, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin ek
ödeme tutarlarının belirleyen net performans puanının tespiti amacıyla tabipler tarafından yapılan muayene,
ameliyat, anestezi gibi girişimsel işlemlerin ve bu işlemlere ilişin puanların belirlendiği sistemdir.

o

“ Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Yazılımları, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen girişimsel işlem
kodlarını kullanarak işlem kaydı yapmalıdır.”

o

“ Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Yazılımları, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen girişimsel işlem
sunucularına girişimsel işlem kaydı gönderebilmelidir.”

4.4 Veri Standartları
İhtiyaç duyulan bilgiyi doğru bir şekilde elde etmek ve birlikte işlerliği sağlamak amacıyla Sağlık Bilişimi
alanında ulusal ve uluslararası geliştirilmiş veri standarları bulunmaktadır. Bu veri standartları; verinin
tanımlanması, aktarılması, saklanması, mahremiyetinin korunması ve analiz edilmesi aşamalarında
izlenecek yöntemler konusunda kurallar getirmektedir. Ülkemizde kullanılan Hastane Bilgi Yönetim
Sistemlerine yönelik veri standartları aşağıda listelenmiştir.
o

"Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Yazılımları, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Ulusal Sağlık
Veri Sözlüğüne ve Sağlık Kodlama Referans Sunucusu’nda yer alan kodlama ve sınıflandırma
sistemlerine uyacak şekilde sağlık kayıtları üzerinde işlem yapmalıdır."

4.4.1 Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü (USVS)
Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü, ülke genelinde sağlık kurumlarında kullanılmakta olan bilgi sistemlerinin referans
olarak kullanması için hazırlanmış, içinde farklı kategorilerde veri kümelerinin olduğu hiyerarşik terim ve
nesne toplulukları ile bu terimler arası ilişkileri tanımlayan veri sözlüğüdür.
Veri sözlüğü, sağlık kurumlarından verilerin belirlenmiş standartlar doğrultusunda toplanmasını, analizini ve
değerlendirmesini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.
Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri yazılımları tarafından toplanan ve merkezi ulusal bilgi sistemi ile paylaşılan
verilerin bütünlüğü, doğruluğu, güvenilirliği ve tutarlılığı bu sayede artırılmış olmaktadır.
Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü içerisinde veri seti tanımlamaları ve herbir veri setine ait standard bilgiler
bulunmaktadır. Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü ile sağlık verilerine ait veri modelleri ve hiyerarşik yapı
tanımlanırken aşağıdaki veri tanımlama modellerinden faydalanılmıştır.

4.4.2 Minimum Sağlık Veri Seti (MSVS)
Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü içerisinde birbirleri ile ilişkili veri elemanlarını gruplamak ve bu veri elemanlarına
ait iş kurallarını, tanımlayıcı ve niteleyici, gösterimsel ve ilişkisel özellikleri tanımlamak için Minimum Sağlık
Veri Seti adı verilen standard veri seti şablonu kullanılmaktadır. Veri setlerine ait tanımlama yapılırken
aşağıdaki veri seti şablonu kullanılmıştır:

Adı
İdari Durumu
Veri Seti No
Sürüm No
Kaynak Organizasyon

Veri setine ait tanımlamadır.
Veri setinin işlevsel durumunu ifade etmek için kullanılır. (ör: Kullanımda,
Kullanım Dışı).
Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü’ndeki bir veri setini eşsiz olarak tanımlamak
için kullanılan sayıdır.
Her bir veri setinin sürüm numarasını gösterir.
Kaynak doküman ve veri seti tanımlarının geliştirilmesinden sorumlu
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olan organizasyonu ifade eder.
Standartları kayıt altına alan organizasyonu ifade eder.
Veri setinin sözlükte oluşturulduğu tarihi ifade eder.
Sürümün yapıldığı tarihi ifade eder.
Veri setinin sözlükten kaldırıldığı (idari durumunun “Kullanım Dışı”
yapıldığı) tarihi ifade eder.
Kapsamı
Veri setinin içeriğini ifade eder.
Bağlamı
Veri setinin ne amaçla kullanıldığını ifade eder.
Toplama Metodları
Belirli bir veri setini sahadan toplayabilmek için belirtilen metotları ve
kuralları ifade eder.
Ulusal
Raporlama Veri seti değerini temsil eden depolama birimidir.
Düzenlemesi
Veri Seti Elemanları
Veri seti içinde yer alan veri elemanlarını ifade eder. Ayrıca, veri
elemanlarının zorunluluk (Seçimli, Zorunlu, Koşullu) ve tekrarlama
durumu belirtilir.
Kayıt Otoritesi
Oluşturulma Tarihi
Sürüm Tarihi
Kaldırılma Tarihi

Bu kapsamda veri sözlüğünde tanımlanmış olan veri setlerine uyumluluk için aşağıdaki standard maddeleri
hazırlanmıştır;
o

"Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Yazılımları, Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kurum ve
kuruluşlarından toplanması amacıyla oluşturulmuş Minimum Sağlık Veri Setlerini arayüz formlarında
ve veri tabanında tanımlamış ve tasarlamış olmalıdır."

o

" Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Yazılımları, Minimum Sağlık Veri Setleri içerisinde yer alan veri
elemanlarını, Ulusal Sağlık Veri Sözlüğünde açıklandığı ve formatının belirlendiği sekilde arayüz
formlarında ve veri tabanında tanımlamış ve tasarlamış olmalıdır."

o

" Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Yazılımları, Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kurum ve
kuruluşlarından toplanması amacıyla olusturulmuş olan Minimum Sağlık Veri Setlerinin
güncellemelerini takip etmeli, en geç 60 gün içerisinde gerekli değisiklikleri yapabilmelidir."

4.4.3 Veri Elemanı
Veri elemanları Ulusal Sağlık Veri Sözlüğünde, Hastane Bilgi Yönetim Sistemlerinde depolanacak verilerin
tanımını, kapsamını, amacını ve içeriğini ifade edebilmek için tanımlanmış veri modelidir. Veri elemanlarına
ait tanımlama yapılırken aşağıdaki veri elemanı şablonu kullanılmıştır;

Adı
Metadata Türü
İdari Durumu
Veri Elemanı No
Sürüm No
Kaynak Organizasyon
Kayıt Otoritesi
Oluşturulma Tarihi
Sürüm Tarihi
Kaldırılma Tarihi
Tanımı
Bağlamı
Veri Tipi
SKRS Sistem Kodu
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Veri elemanına ait tanımlamadır.
Verinin türünü ifade etmek için kullanılan tanımlamadır.
Veri elemanının işlevsel durumunu ifade etmek için kullanılır. (ör:
Kullanımda, Kullanım Dışı).
Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü’ndeki bir veri elemanını eşsiz olarak
tanımlamak için kullanılan sayıdır.
Her bir veri elemanının sürüm numarasını gösterir.
Kaynak doküman ve veri elemanlarının tanımlarının geliştirilmesinden
sorumlu olan organizasyonu ifade eder.
Standartları kayıt altına alan organizasyonu ifade eder.
Veri elemanının sözlükte oluşturulduğu tarihi ifade eder.
Sürümün yapıldığı tarihi ifade eder.
Veri elemanının sözlükten kaldırıldığı (idari durumunun “Kullanım Dışı”
yapıldığı) tarihi ifade eder.
Veri elemanın sözlük tanımını ifade eder.
Veri elemanının ne amaçla kullanıldığını ifade eder.
Veri elemanının nümerik, alfanümerik vs. veri tipini ifade eden
tanımlamadır.
Sağlık Kodlama Referans Sunucusunda ilgili veri elemanına karşılık
gelen kodu ifade eder.
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Veri elemanına ait kullanım durumlarını ve iş kurallarını ifade eder.
Belirli bir veri elemanını sahadan toplayabilmek için belirtilen metotları ve
kuralları ifade eder.
Veri elemanın ilişkili olduğu diğer veri elemanlarının listesidir.
Veri elemanının içinde bulunabileceği veri setlerinin listesidir.
Veri elemanının alabileceği değerleri ifade etmek için kullanılır.

" Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Yazılımları, Minimum Sağlık Veri Setleri içerisinde yer alan veri
elemanlarını, Ulusal Sağlık Veri Sözlüğünde açıklandığı sekilde doğrulama ve zorunluluk
durumlarına göre kontrol ederek toplamalı ve ilgili sistemlerle paylaşmalıdır."

4.4.4 Sağlık Kodlama Referans Sunucusu (SKRS)
Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi kapsamında, Sağlık Kodlama Referans Sunucusu (SKRS), Hastane Bilgi Yönetim
Sistemleri standart ve kodlama sistemlerini bir araya getiren, bunları açık standartlarla ( XML Web
Servisleriyle) paylaşan ve gerektiğinde güncelleme imkanı sağlayan referans ve paylaşım sistemidir.
Sağlık Kodlama Referans Sunucusu aşağıda sıralanan hedefleri gerçekleştirmek amacıyla hizmete
alınmıştır;





Ulusal sağlık sisteminin izlenebilir, ölçülebilir ve daha kolay yönetilebilir bir yapıya kavuşturulması
için ihtiyaç duyulan Sağlık Bilgi Sistemi standartlarını bir araya getirmek,
Sağlık sektöründe faaliyet gösteren tüm kamu ve özel sağlık kurumlarında ortak bir kodlama
standardı oluşturmak,
Veri alış verişinde yaşanan veri uyumsuzluğu problemini ortadan kaldırmak,
Birlikte çalışabilirlik zemini sağlamak.

Sağlık Kodlama Referans Sunucusunda bulunan kodlama sistemlerinden bazıları aşağıda yer almaktadır:
 ICD-10 Tanı Sınıflama Sistemi
 İlaç Kodları
 Aşı Kodları
 Klinik Kodları
 Sağlık Kurum Kodları
 Meslek Kodları
 Parametreler
 Aşı Takvimi
 Bebek İzlem Takvimi
 Çocuk İzlem Takvimi
 Gebe İzlem Takvimi
o " Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Yazılımları, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Sağlık
Kodlama Referans Sunucusunda yer alan sistem ve tablo içeriklerini kullanarak veri toplamalı ve ilgili
sistemlerle paylaşmalıdır."
o " Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Yazılımları, Sağlık Kodlama Referans Sunucusunda yer alan
sistem ve tablo içeriklerindeki güncellemeleri takip etmeli, en geç yedi (7) gün içerisinde gerekli
değişikliklere adapte olabilmelidir."

4.4.5 Health Level Seven (HL7)
HL7 Standardı, sağlık hizmetlerini değerlendirmek, ölçümlemek, yönetmek ve iyileştirmek için kullanılan
'Elektronik Sağlık Kayıtları' nın bütünleşik olarak sistemler arasında alışverişini sağlamak amacıyla
geliştirilmiş ANSI tarafından akredite edilmiş uluslararası bir standarddır. HL7 ile amaç Hastane Bilgi Yönetim
Sistemleri için tüm dünya genelinde geçerliliği olan bir standard oluşturmaktır.HL7 Standardı, sağlık
paydaşları arasında birlikte çalışabilirliği sağlamak için iş akışlarını optimize eden ve sağlık kurumları
arasında bilgi alışverişini artırmayı ve iyileştirmeyi hedefleyen bir standarddır.
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HL7, sağlık kurum ve kuruluşları arasında sağlık kayıtlarının aktarımı sırasında oluşturulan mesajların
içerikleri ve yapıları hakkında önerilerde bulunmaktadır. Ülkemizde de Sağlık Bakanlığı tarafından toplanan
verilerin, HL7 mesajlaşma standardına uyması beklenmektedir.
o

" Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Yazılımları, Minimum Sağlık Veri Setleri çerçevesinde veri
tabanında topladığı verileri, Bakanlığın belirtmiş olduğu veri paketleri için HL7 V.3 mesaj standardına
göre Sağlık Bakanlığı’na gönderebilmelidir."

o " Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Yazılımları, gelen hastanın daha önceki Elektronik Sağlık
Kayıtlarını, HL7 V.3 mesaj standardına göre Sağlık Bakanlığı’ndan talep edebilmeli ve Bakanlığın
gönderdiği HL7 V.3 mesajını alabilmelidir."

Performans Şartları

5

5.1 Genel
Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri havuzunda yer alan yazılımlar belirli iş yükleri altında kararlılık göstermeli
ve beklenen yanıtları istenilen sürede üretmeye devam edebilmelidir. Bu amaçla belirlenecek performans
şartları kapsamında yazılımların belirli yük durumlarında performans ve kalite değerlerinin tespit edilmesi
hedeflenmektedir.
Bilgi sistemlerinde performans, belli bir iş yükü altında sistemin kararlılık göstermesini ve beklenen yanıtları
istenilen sürede üretmeye devam edebilmesini ölçümleyen etmendir. Ölçeklenebilirlik, donanımın veya
yazılımın ilerideki bilgi işlem ihtiyaçlarını karşılamak üzere genişletilebilme yeteneğidir.

5.2 Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Performans Değerlendirmesi
Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Yazılımlarının performans değerlendirmesi sırasında göz önünde
bulundurulması gereken hususlar aşağıda sıralanmıştır:
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Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Yazılımlarının, işlediği veri miktarının ortalama değeri tespit
edilmelidir. Bu yazılımlar tarafından işlenen sağlık veri miktarının tespit edilmesi; sağlık verisi
toplama, sağlık verisine ulaşma, verilerin yedeklenmesi ve verilerin korunması/saklanması işlemlerini
performans kaybı yaşamadan gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi açısından önemlidir.



Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Yazılımlarında kullanılan arayüz tasarımlarının kullanılabilirlik ve
kullanıcıya yönelik performans üzerindeki etkisi değerlendirilmelidir. (Örneğin Page Rendering
süresinin ölçülmesi)



Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Yazılımlarını üreten firmalar optimum performans için gerekli
kaynakları (donanımsal altyapı, veri tabanı sistemi, ağ bant genişliği) belirtmelidir.



Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Yazılımları ölçeklenebilir olmalı, artan veri miktarı/kullanıcı
sayısı/işlem sayısı/hasta sayısı gibi değerler için ihtiyacı karşılayabilmelidir. Bu ihtiyacın
karşılanabileceğini teyit etmek için farklı test yöntemleri (kapasite testi, stress testi) kullanılmalıdır.



Bir işlemin başlatılmasından tepkinin alınması arasında geçen zaman olarak tanımlanan yanıt
süresinin belirlenen şartları karşılaması gerekir. Kullanıcı yönünden performans analizi yapılırken,
kullanılabilirlik sınırları içerisinde kullanıcı işlemlerine yönelik yanıt verme süreleri için limitler
belirlenmelidir.



Bir sisteme ait performans şartları belirlenirken sistemi aktif eş zamanlı kullanacak kullanıcı sayısı ile
ilgili bir hedef belirlenmeli ve bu hedef kullanıcı sayısı üzerinden performans test senaryoları test
edilmelidir.



Performans değerlendirmesi yapılacak uygulama yazılımının içerisinde yer alan modüllerin sağladığı
işlevsellikler ve bu modüllerin kullanım sıklıkları farklıdır. Bu modüllere ait performans şartları
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belirlenirken bu modüllerin kullanım yüzdeleri, sahip oldukları kullanıcı yükleri ve veri miktarları
ayrıca belirlenmelidir.


Bilgi sistemlerinde yazılımın sistemin performansı üzerindeki etkisini ölçümleyebilmek için bütün bir
sistemin performansını ölçmek gerekir. Bu sebeple uygulama yazılımının üzerinde çalıştığı
donanımsal altyapı, birlikte çalıştığı diğer yazılımlar ve sistemler, kullandığı ağ bant genişliğinin
minimum isterleri karşılaması ve uygulanacak test senaryoları sırasında değişmez olması
gerekmektedir.

5.3 Performans Şartları
1. Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Yazılımları ölçeklenebilir olmalı, artan veri miktarı/kullanıcı sayısı/işlem
sayısı/hasta sayısı gibi değerler için ihtiyacı karşılayabilmelidir. Bu ihtiyacın karşılanabileceğini teyit
etmek için farklı test yöntemleri (kapasite testi, stress testi) kullanılmış olmalıdır. Ürün geliştiriciler yılda
en az bir defa olmak üzere kapsamlı bir şekilde performans (yük ve stress testleri) testlerini
yapmalıdırlar.
2. Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Yazılımları, test sonucunda belirlenen işletim koşulları altında (hedef
donanım sistemi, uygulanan sunucu ve network altyapısı ve konfigürasyonları) aşağıda listelenmiş test
sonuçlarını içeren ve ürünleri ile ilgili en az aşağıdaki parametreleri kapsayan bir test sonuç raporunu
hazırlamalıdırlar:
a. Kullanıcı sayısı bazında sayfa yanıt süresi ve temel işlemlere ait ortalama yanıt süreleri,
b. CPU kullanımı
c. DB performansı, sistemin işleyişini ve performansını bozmayan işletilebilir maksimum veri
miktarları
d. Yanıt süresi alçalma eğrisi (Artan kullanıcı sayısına karşılık, yanıt süresindeki değişimleri
gösteren grafik)
3. Ürünler, 5 mbit lik bir bağlantı hızında eşzamanlı 1000 kullanıcı bağlantısında ürün ana sayfası azami
olarak 5 sn içinde yanıt vermelidir. Diğer sayfalarda ise yanıt süresi 10 sn. yi geçmemelidir.
4. Ürünlerin, CPU kullanımı; hiçbir şartta toplam 5 Dk boyunca %100 seviyesinde devam etmemelidir.
5. Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Yazılımları, optimum performans için gerekli kaynakları (donanımsal
altyapı, veri tabanı sistemi, ağ bant genişliği vb.) beyan etmelidir.

6 Bilgi Güvenliği Şartları
6.1 Genel
Sistemlerin güvenliği, bu sistemlerde kullanılan ürünlerin güvenliği ve bu ürünlerin birleştirilmesi ile meydana
gelen sistemlerin ara yüzlerinin güvenliğine dayanmaktadır. Güvenliğin ürün geliştirme süreci
tamamlandıktan sonra ele alınması, hem ürünlerde meydana gelen açıklıkların daha zor kapatılmasına hem
de daha maliyetli olmasına neden olmaktadır. Bu nedenle güvenliğin, ürünlerin geliştirme süreci ile
eşzamanlı olarak ele alınması daha doğru bir yaklaşımdır.
Güvenlik çerçevesinde çok çeşitli hususların göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu hususlar
program kaynak kodu güvenliğinden, insan kaynakları güvenliğine, iletişim güvenliğinden fiziksel güvenliğe
kadar farklılık gösterebilmektedir. Bu standard kapsamında güvenlik hem idari hem de teknik anlamda ele
alınmıştır. Madde 6.2 de İdari şartlar, Madde 6.3 de teknik şartlar verilmiştir. İdari şartlar altında belirtilen
doküman ve şartların geniş kapsamlı teknik şartları da içerdiğine dikkat edilmelidir.
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6.2 İdari Şartlar
HBYS yazılımı geliştiren firmalar ISO/IEC 27001:2013 standardının şartlarını karşılamalı ve bunu
belgelendirmelidirler. Ayrıca Sağlık Bilgi Sistemi Uygulamaları TSE tarafından belgelendirilmiş bir laboratuvar
tarafından asgari olarak Ortak Kriterler EAL 2 seviyesinde belgelendirilmelidirler. Ortak Kriterler kapsamında
hazırlanacak olan Güvenlik Hedefi (Security Target) dokümanı, TSE tarafından yayınlanmış olan Hastane
Bilgi Yönetim Sistemleri Koruma Profiline uygun olarak hazırlanmalıdır.
Not - Ortak Kriterler Belgelendirmesi hakkında detaylı bilgi TSE’nin internet sitesinden (www.tse.org.tr)
edinilebilir.

6.3 Teknik Şartlar
Yukarıda belirtilen şartlara ek olarak HBYS ürünleri, güvenlikle ilgili aşağıdaki hususları sağlamalıdır:

6.3.1 Erişim Kontrolü
1. Kullanıcılar için roller ve yetki seviyeleri belirleyebilmeli ve Rol tabanlı yetkilendirme yapabilmelidir.
En az olmak üzere aşağıdaki rolleri tanımlamalıdır:
o
o
o

Yönetici
Kullanıcı
Denetçi

2. Uygulamaya girişte mutlaka kimlik doğrulama yapılmalı ve diğer yapılan tüm işlemler rol tabanlı
yetkilendirme ile yetkilendirilmelidir.
3. Erişim kontrolünde kimlik doğrulama için kullanıcıya kullanıcı adı - parola ikilisine ek olarak donanım
tabanlı alternatifler de (OTP, e-imza kullanımı, akıllı kart kullanımı biyometrik doğrulama vb.)
sunabilmelidir.

6.3.2 İşlem Kaydetme ve İzleme
1. İşlem kayıtlarını, işlemi gerçekleştiren kullanıcının kimliği ile ilişkilendirebilmelidir. İşlem kayıtlarında
en az olmak üzere aşağıdaki bilgileri tutmalıdır:





2.
3.
4.
5.

Kullanıcı kimlik bilgisi
Tarih / Saat bilgisi
İşlem tipi (silme, ekleme, güncelleme vb.)
İşlem açıklaması
İşlem sonucu (başarılı/başarısız)

İşlem kayıtlarını zaman damgalı olarak saklayabilme seçeneği sunabilmelidir.
İşlem kayıtlarını yetkisiz silmeye karşı korumalıdır.
Yetkili yöneticilere, kaydedilmiş tüm işlemleri okuyabilme kabiliyeti sağlamalıdır.
İşlem kayıtlarını kullanıcılar tarafından yorumlanabilir bir biçimde saklamalıdır.

6.3.3 Yedekleme
1. Uygulama Tarih saat bazında ve/veya periyodik olarak ve tam veya artımlı bir şekilde yedekleme
seçeneği sağlamalıdır.

6.3.4 Temel Seviyede Saldırı Tespiti ve Önlem Alma
1. Bir güvenlik ihlalini gösterebilecek olan, SQL enjeksiyonu saldırılarının olay imzalarının dâhili bir
gösterimine sahip olmalıdır.
2. Olay imzaları ile belirtilen alanlardaki (Bk. Aşağıda belirtilen alanlar) veri girdisinin incelenmesi ile
fark edilebilen sistem aktivitesini karşılaştırabilmelidir. Uygulama üzerinde girdi geçerlemesi
yapılması gereken alanlar asgari olmak üzere şunlardır:
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Kullanıcı Adı
Parola
Hasta Kodu
Çalışan kodu

3. Bir sistem olayı, olası bir güvenlik ihlalini belirten bir olay imzası ile eşleşiyorsa, olası güvenlik
ihlaline dair uyarı vermelidir.
4. Kullandığı hazır kod kütüphaneleri veya açık kaynak kodlu yazılım parçaları ile ilgili açıkları takip
etmeli ve bunların yamalarını uygulamalıdır.
5. Kullanıcı kimlik doğrulama veya finansal ödeme yapılması gibi hassas işlemlerin gerçekleştirildiği
web sayfalarında SSL mekanizması kullanmalı ve bu işlemleri https bağlantısı üzerinden
gerçekleştirmelidir.

6.3.5 Birlikte Çalışma
1. Diğer uygulamalar ile veri alışverişi yapıldığı durumlarda, veri bütünlüğü sağlanmalı ve yapılan
işlemlerin kayıtları tutulmalıdır.

6.3.6 Uzaktan Erişim
1. Uygulamaya uzaktan erişim durumunda VPN, SSL vb. yöntemlerle güvenli bağlantı kurularak kimlik
doğrulama, yetkilendirme, gizlilik ve bütünlük özellikleri sağlanmalıdır.

6.3.7 Kullanım Kılavuzları
1. Uygulamada tanımlı rollere ait detaylı kullanım kılavuzları olmalıdır.

7 Kullanıcı Arayüzü ile İlgili Şartlar
7.1 Genel
Bilgi Sistemleri, donanım ve yazılım bileşenlerinden (sistem yazılımları ve uygulama yazılımları) oluşan,
bilgiyi işleyerek ihtiyaç duyulan işlevsellikleri yerine getiren sistemlerdir. Kullanıcı etkileşimli bu sistemlerde,
kullanıcıdan kaynaklı oluşabilecek hatalar mümkün olduğunca en aza indirgenmeli, kullanım kolaylığı
sağlanmalıdır. Ayrıca ekranda görüntülenen içerikler işlem adımlarını kolaylaştırmalı ve görsel tasarım
sisteme ait bütün ekranlarda bir standarda sahip olmalıdır.

7.2 İçerik Şartları
7.2.1 Veri Girişleri
1. Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri yazılımlarında, veri bütünlüğünü koruyacak veri kontrolleri bulunmalı ve
tutarsız veri girişi engellenmelidir. Veri giriş alanlarında gerekli olan yerlerde, aralık ve tutarlılık kontrolü
yapılmalıdır.
2. Veri girişi alanlarında, uygun değerler için hazır listelerden faydalanılmalı ve kullanıcının hatalı veri girme
olasılığı en aza indirgenmelidir. Veri alanına girilen karakterler ile liste elemanına doğrudan erişim
yapılabilmelidir.
3. Veri giriş ekranlarında doldurulması gerekli zorunlu alanlar bildirilmeli, verinin hangi biçimde girilmesi
bekleniyorsa kullanıcıya belirtilmelidir.
4. Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri yazılımlarında, hastaya ait veri kayıtlarının tekrarlanma sayısı için üst
sınır tanımlanabilmeli ve sınıra yaklaşıldığında ve/veya aşıldığında otomatik uyarı sağlanmalıdır.
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5. Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri yazılımlarında, yanlış veri girişini önlemek üzere;


Kullanıcı tipinin yetkisi dahilinde olmayan arayüzler ve arayüz içerikleri kullanıcıya sunulmamalı ya
da kontrollü erişim yapabilmesi sağlanmalıdır.



Veri tipleri kontrol edilmeli, değerler için aralık kontrolleri yapılmalı ve veri girişi için mümkün
olduğunda hazır değer listeleri kullanılmalıdır.

6. Veri girisleri, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından servise sunulan Sağlık Kodlama Referans Sunucusunda
bulunan değerler ve kodlar kullanılarak yapılmalıdır. Kullanıcı biliyorsa kodu doğrudan girebilmeli,
bilmiyorsa kodların açıklamalarını listeletip, istediği kodu seçebilmelidir.

7.

Veri giriş formlarının bulunduğu ekranlarda ve sayfalarda yapılan hatalı veri girişleri konusunda, formda
daha önce girilmiş veriler kaybolmadan veya ilgili sayfanın yeniden yüklenmesine gerek kalmadan
kullanıcı uyarılmalıdır.

7.2.2 İçerik Gösterimi
1. Uygulama yazılımı Türkçe olmalı, tüm sıralamalar ve karşılaştırmalar Türkçe alfabeye göre
yapılabilmelidir.
2. Uygulama içerisinde yer alan içerik bilgisine ait son güncellenme zamanı arayüz ekranlarında kullanıcıya
sunulmalıdır.

7.3 Görsel Tasarım Şartları
1. Yazı tipleri ve boyutlarıekranlar ve sayfalar için bir standarda sahip olmalı ve okunabilirliği
azaltmamalıdır.
2. Görsel tasarımda kullanılan renklerin sayısı belirli bir sınırı aşmamalı, seçilen arkaplan ve yazı rengi
kontrastı okunabilirliği azaltmamalıdır.
3. Ekran tasarımı yatayda ekran genişliği ile uyumlu olmalı, içerik kaydırmayı gerektirmemelidir, dikeyde ise
minimum düzeyde olmalıdır.
4. Herhangi bir arayüzde yer alacak içerik bilgisi kullanıcı tarafından anlaşılabilir olmalıdır, arayüz
parçasının (link, button vs.) işlevselliğini yansıtacak minimum veriyi uygun formatta sağlamalıdır.
5. Arayüz hedef işlevselliğe ve hedef kullanıcı grubuna yönelik olarak özelleştirilebilmelidir.

7.4 Kolay Kullanılabilirlik
7.4.1 Navigasyon ve Arama
NOT: Navigasyon, kullanıcının görüntülenen arayüzden başka bir arayüze geçmek için gerçekleştirdiği
adımların tümüdür. Arama ise navigasyon adımları olmadan istenilen içeriğe doğrudan erişim için sağlanan
işlevselliktir.
1. Navigasyon adımları sırasında arayüzde kullanıcıya rehberlik edecek göstergeler bulunmalıdır.
Kullanıcının, navigasyon yapısı içerisinde hangi adımda olduğu, sayfalar veya ekranlar arasında
bulunduğu konum referans verilerek belirtilmelidir.
2. Arayüzde yer alan navigasyon linkleri hedef içerik hakkında açıklayıcı ve net bilgiler içermelidir.
3. Basit anahtar kelimeler ile kolay arama yapılabilmelidir. Arama yapılırken aranılan kelime için birebir
eşleşme zorunlu kılınmamalı, benzerlik ilişkisi ile arama yapılabilmelidir.
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4. Aramayı hızlandırmak için birden fazla parametre değeri ile arama yapılabilmelidir ve karmaşık sorgular
oluşturularak sistemde gelişmiş arama yapılabilmelidir.
5. Döküman içerikleri de dâhil olmak üzere metin içinde geçen kelimeler kullanılarak da arama
yapılabilmelidir.
6. Arama sonuçları sıralı görüntülenebilmeli ve istenildiği durumlarda filitrelenebilmelidir.

7.4.2 Verimli ve Etkili Kullanım
1. Belirli bir zaman aralığında tamamlanması gereken işleme ait geçerlilik süresi ekranda belirtilmelidir.
2. Etkileşimli sistemlerde, veri girişi için kullanılan diyalog ekranlarında sistem benzer davranışlar
göstermeli, benzer işlemler için benzer adımlar sırasıyla kullanılmalıdır.
3. Bir işlemin tamamlanma adımlarında, işlemle ilgisi olmayan bilgiler diyalog ekranında görüntülenmemeli,
gereksiz içerikler işlemin tamamlanmasını zorlaştırmamalıdır.
4. Arayüz ekranlarındaki içerikte kullanılan terminoloji, kullanıcın bilgi seviyesine uygun olmalıdır.
5. Yapılan bir işleme ait tamamlanma süresi kullanıcı beklentilerinin üstünde bir değerse, ilerleme durumu
ve işleme ait tamamlanma süresi ekranda gösterilmelidir. Örneğin veri kaydının çok olduğu bir listede
arama yapılırken işlemin uzun süreceği kullanıcıya belirtilmeli ve ilerleme durumu gösterilmelidir.

7.4.3 Anlaşılabilirlik ve Kolay Öğrenilebilirlik
1. Etkileşimli sistemlerde yer alan diyalog ekranlarında işlemin tamamlanmasına yönelik belirteçler

bulunmalıdır. Yapılan işlemde hangi adımda olunduğu bilgisi, işlemi tamamlamak için yapılması gerekli
adımlara ait bilgiler arayüz ekranlarında belirtilmelidir.
2. İşlem adımları sırasında ihtiyaç duyulduğunda aynı ekranda erişilebilir yardım dökümanları olmalı ve

yardım dökümanları içerik bazlı görüntülenmelidir.
3. Arayüz ekranlarında yapılan işleme ait kurallar gerektiğinde görüntülenebilir olmalı ve kullanıcıyı

yönlendirmelidir.
7.4.4 Hata Toleransı
1. Uygulama kullanımı sırasında kullanıcıdan kaynaklı bir hata oluştuğunda, hata ile ilgili gerekli
bilgilendirme ve uyarı arayüz ekranlarında yapılmalıdır.
2. Sistemde kullanıcı kaynaklı oluşabilecek hatalar mümkün olduğunca azaltılmalı, sistemin belirsiz bir
çalışma durumuna düşmesini engelleyecek kontroller yapılmalıdır.
3. Kullanıcı kaynaklı bir hata oluştuğunda, verilen uyarı açıklayıcı olmalı ve mümkünse yapılan hatanın
giderilmesini sağlayacak işlem adımlarını içermelidir.
4. Veri girişlerinde, verinin doğrulanması ve geçerlemesi işlem başlamadan yapılmalıdır.

7.4.5 Erişilebilirlik
1. Erişilebilirliği artırmak için metin bazlı olmayan grafiksel içerik nesnelerinin metin bazlı eşdeğer
tanımlamaları da uygulamada yer almalıdır.
2. Grafik arayüzüne uygun olarak farklı giriş arayüzleri kullanılabilmeli, kontroller hem klavye hem de
mouse yardımıyla yapılabilmelidir.
19

TÜRK STANDARDI TASARISI

ICS 35.240.80

tst XXX

EK A
Hastane Bilgi Yönetim Sistemlerinde Fonksiyonel Şartlar
1. Hasta Kayıt / Kabul İşlevi
1.1.

Ulusal Sağlık Veri Sözlüğünde (USVS) tanımlı standartlara uygun olarak her hastanın
kimlik bilgileri, adres bilgileri, sağlık sigortası var ise hastaya ait sosyal güvenlik ve sevk
bilgileri girilebilmeli, sigorta hak sahipliği ve adres sorgulamaya yönelik web servisleri bu
modülden çalıştırılabilmelidir.

1.2.

Hastanın tüm kayıtları tek tanımlayıcı numara (Unique Identifier) üzerinden tutulmalı ve
tüm işlemler bu numara üzerinden yapılmalıdır.

1.3.

Sistem; isim, doğum tarihi ve cinsiyet gibi hasta tedavi/bakım işlemleri için gerekli
demografik bilgilere erişme imkânı sağlamalıdır.

1.4.

Hastanın demografik bilgileri, hasta kaydının ayrı bir öğesi olarak tutulmalı ve
sorgulanabilmelidir.

1.5.

Hastanın bilgilerinde değişiklik olduğunda sorgulama ve güncelleme yapabilme imkânı
sağlamalıdır.

1.6.

Sistem, birden fazla parametre (soyadı, tıbbi kayıt numarası, sosyal güvenlik numarası)
kullanarak hastayı sorgulama olanağı sağlamalıdır.

1.7.

Vatandaş, Yeni Doğan, Yabancı ve Vatansız hasta kayıt işlemleri USVS'de yer alan iş
kurallarına uygun olarak yapılmalıdır.

1.8.

Kimliğinin gizlenmesi gerekli olan kimselere ait hasta kayıtlarına erişimi kısıtlama ve bilgi
verilmez kapsamında olduğunu belirleme imkânı sağlamalıdır.

1.9.

Hastanın tanı ve tedavi sürecini yürüten sağlık çalışanlarını (hekim, hemşire vb.)
belirleme imkânı sağlamalıdır.

2. Randevu İşlevi
2.1.

Sistem randevu bilgilerini, poliklinik /klinik, hastalık türü, hastanın geliş şekli gün ve saati
gibi analiz için gerekli değişkenlerle birlikte raporlayabilmelidir.

2.2.

Sistem, hastaya ait verileri poliklinik randevu sistemlerine otomatik olarak aktarmalı,
randevu listelerini oluşturabilmelidir.

2.3.

Sistemden
randevuların
gerçekleşip
gerçekleşmediği
gerçekleşmediyse nedeni sorgulanabilmelidir.

takip

edilebilmeli,

2.4.

Hastanın gideceği
düzenlenebilmelidir.

istenen

randevuları

2.5.

Hekim seçme hakkı çerçevesinde, hastaların randevularını hekimlerle eşleştirebilme
olanağı sağlamalıdır (S.B.)

2.6.

Merkezi hekim randevu sistemini için hekim randevu cetvelleri oluşturulurken sistemin
izin verdiği tarih aralığında hekim çalışma cetveli hazırlanabilmelidir (S.B.)

3.

bir

sonraki

birimde

ya

da

tarihte

Poliklinik İşlevi

3.1.

Hastanın muayenesinin poliklinik muayenesi, kontrol muayenesi, tetkik değerlendirme,
check-up muayeneleri, rapor ve/veya kurul rapor muayeneleri ve konsültasyon olduğunu
belirleyen alanlar olmalıdır.

3.2.

Hastanın, sistemik incelemesinin kaydedilmesine olanak tanıyan alanlar olmalıdır.
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3.3.

Hastanın, fiziksel muayene bulgularının kaydedilmesine olanak tanıyan alanlar olmalıdır.

3.4.

Hastanın aşılama bilgisinin kaydedildiği alanlar olmalıdır.

3.5.

Hastanın yaşı, cinsiyeti, hastalık öyküsü, semptomları, temel yakınması, tanısal veriler,
soy geçmişi, sigara ve madde kullanımı, sosyal öyküsü vb. kaydedildiği alanlar olmalıdır.
(Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde Muayene veri seti kullanılmalıdır)

3.6.

Hastanın varsa özellikli durumları, alerjileri, kullandığı ilaçların kayıt altına alınacağı
alanlar olmalıdır.

3.7.

Sistem, acil polikliniklerine başvurularda triaj renk Kodlama yapabilmelidir.

3.8.

Sistem, konsültasyon isteklerini ve konsültasyon işlem sonuçlarını klinik bazlı
yetkilendirmeye ve paylaşmaya olanak sağlamalı.

3.9.

İstemlerde, istemde bulunan hekim, bölüm, istemin yapıldığı tarih, saat ve istemin
gerçekleştiği tarih, saat kayıt altına alınabilmelidir.

3.10.

Konsültasyon işlemlerinde istemden bulunan klinik, kişi, tarih, saat ve isteme yanıt veren
kişi, tarih, saat bilgileri kaydedilmelidir.

3.11.

Sistem, Polikliniğe/kliniğe başvuran hastaları sayı, hastalık türü, zaman (gün, hafta, ay,
yıl), yaş,cinsiyet, sevk eden kuruluş vb., parametrelere göre raporlayabilmelidir.

3.12.

Sistemde hastalık türü, hastanın geliş şekli, tarih aralığı/gün ve saati gibi analiz için
gerekli değişkenlerle birlikte raporlama yapılabilmelidir.

3.13.

Hastanın tanı ve tedavi işlemleri Sağlık Bakanlığı’nın düzenlemeleri ve sağlık
kuruluşunun istekleri doğrultusunda seçilecek sınıflama sistemi/sistemlerine göre
kodlama imkânı sağlamalıdır.

3.14.

Poliklinik hastalarına yapılan tüm muayene, tanı ve tetkik işlemlerinden oluşacak
harcamalar hastanın muhasebe/finansal kayıtlarına otomatik olarak işlenebilmelidir.

3.15.

Poliklinik/servis sarf malzeme raporları, maliyetleri ve tanımlı istatistik raporlarını
üretebilmelidir.

4. Hasta Yatış, Takip ve Çıkış İşlevleri
Polikliniklerden, acil servisten ve doğumhaneden gelen yatış isteklerinin ve refakat isteklerinin
yataklı servislerdeki boş yataklara kabul işlemlerini gerçekleştiren ana fonksiyondur.
4.1.
Klinikte yer alan boş yatakları belirlemeli, yetkili kişiler tarafından görülmesi sağlanmalı
ve yatış yapılacak hastayla eşleştirebilmelidir.
4.2.

Hastanın yatış istemini ve yatışını yapan hekimi belirleme olanağı sağlamalıdır.

4.3.

Hastanın yatışı sırasında yatış tipi (günübirlik vb.) tanımlanabilmelidir.

4.4.

Hastanın yatış nedeninin (tıbbi takip, tetkik, sosyal endikasyon vb.) kaydedildiği alanlar
olmalıdır.

4.5.

Yapılan tüm yatış, takip ve çıkış işlemlerinde sorumlu hekim ve sorumlu hemşirenin
onay verebileceği alanlar olmalıdır.

4.6.

Kullanıcı tarafından tanımlanan kriterler doğrultusunda klinik önceliklerin (acil, öncelikli,
rutin) belirlenmesine izin vermelidir.

4.7.

Sistem, hastaların izinli çıkışlarının kaydını tutarak kullanıcıya gerekli uyarıları
verebilmelidir.

4.8.

Hastanın tıbbi kayıtlarının tamamlanması için azami sürelerinin tanımlanmasına (Epikriz
taburcu anında, patoloji raporu 30 gün içinde gibi) ve bu süre sonunda gerekli
hatırlatmalarda bulunmasına olanak sağlamalıdır.
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4.9.

Sistemde, izole hastaları ve bazı özel durumları olan hastaları numara ve/veya rumuz ile
izlenebilmelidir

4.10.

Sistem, kliniğe yatışı yapılan hastaları sayı, hastalık türü, zaman (gün, hafta, ay, yıl),
yaş,cinsiyet, sevk eden kuruluş vb., parametrelere göre raporlayabilmelidir.

4.11.

Sistemde hasta sevk, çıkış ve transfer işlemlerinin tamamlanması için önceden
belirlenmiş azami süreler tanımlanabilmelidir.

4.12.

Hastanın kurum içinde ya da kurum dışında sevk ve transferleri takip edilebilmeli ve
sorgulanabilmelidir.

4.13.

Sistem, kliniğe yatışı yapılan hastaları yatışa karar veren, yatışı yapan ve taburcu eden
hekim/hekimlere göre raporlayabilmelidir.

4.14.

Sistem kliniğe yatışı yapılan hastaları, yatılan gün sayısı, komplikasyon olma durumu,
komplikasyon türü (medikal tedavi-intolerans, cerrahi, enfeksiyon), taburcu şekli (haliyle,
salah, sevk, kendi isteğiyle, exitus) vb. parametrelere göre istenilen zaman aralığında
raporlayabilmelidir.

4.15.

Hastanın sağlık seyriyle ilgili bilgiler(ilaçlar ve uygun dozaj bilgileri, aldığı- çıkardığı
takibi, ateş, nabız tansiyon takibi, diyet notları, psişik değerlendirme notları, ağrı skalası,
koma skalası, santral venöz basınç takibi, kateter, intraket, sonda takılma zamanı, kan
şekeri, potasyum gibi biyokimyasal takipleri, kültür test alınma zamanı ve sonuçları vb)
ameliyat bilgileri gerektiğinde raporlanabilmelidir.

4.16.

Hastanın, gerektiğinde ameliyathane randevuları, ileri tetkik vb., konsültasyon istekleri
gerçekleştirilmelidir.

4.17.

Hekim istemlerinde; standart hekim istem paketleri, hastanın ihtiyacına yönelik
bireyselleştirilmiş istemler, sınırlandırılmamış istem ve bunlara ulaşılmayı sağlayacak
hekim istem menüleri oluşturulabilmelidir.

4.18.

Hastanın önceki hekim istemleri zaman ve tarih bazında geriye dönük olarak
izlenebilmelidir.

4.19.

Belirli bir zaman süresinde onaylanmaya/imzalanmaya ihtiyaç duyulan hekim istemleri
(narkotik ve psikotrop istemleri gibi) için uyarıcı bir takip sistemi bulunmalıdır.

4.20.

Kullanıcı tarafından tanımlanan kriterler doğrultusunda klinik önceliklerin (acil, öncelikli,
rutin vb.) belirlenebilmelidir.

4.21.

Randevu ve ön hazırlık gerektiren tetkikler için randevu sağlama ve hasta için tetkik
hazırlığı bilgisini raporlama imkânı olmalıdır.

4.22.

İstemlerde kullanılacak malzeme listesi, standart sarf malzeme listesi otomatik olarak
listelenebilmelidir.

4.23.

Hastanın klinik dokümantasyon işlevini oluşturan (epikriz, ameliyat raporu, anestezi
raporu, patoloji raporu, progres notları vb.) kayıtlarını oluşturma imkanı sağlamalıdır.

4.24.

Hizmet tekrarını önlemek amacıyla tekrarlayan işlem ya da tedavi istemleri için uyarı
sağlamalıdır.

4.25.

Yatakların doluluk oranlarını belirlenen zaman aralığında (gün, ay, yıl olarak
raporlayabilmelidir.

4.26.

Hastanın
bir
servisten
gerçekleştirilebilmelidir.

4.27.

Sistem, hastaların izinli çıkışlarının kaydını tutarak kullanıcıya gerekli uyarıları
verebilmelidir.

4.28.

Sistem, e-imza kullanabilme imkânı sağlamalıdır.
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4.29.

Sistemde, gerekli idari
gerçekleştirilememelidir.

çıkış

işlemi

4.30.

Hastanın kurum içinde ya da kurum dışına transferleri (sevk, yatış) takip edilebilmelidir.

5. Hasta Tıbbi Bilgisi İşlevi
5.1.

Hastanın ön tanısı, ana tanısı, ek tanılarının kaydedileceği alanlar olmalıdır.

5.2.

Hastaya ait tanıların/işlemlerin Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kodlama sistemi/
sistemlerine göre kodlama yapabilmeye olanak sağlamalıdır.

5.3.

Hastanın tanı/tedavisinde yapılan değişikliklerde yapılan değişikliklerin (klinisyen, tarih
ve saat vb.) parametrelere göre kaydını gösterme imkânına sahip olmalıdır.

5.4.

Sistemde, yanlışlıkla girilen dokümantasyonu değiştirme imkânı olmalıdır. Ancak ilk
kayıt, hatayı düzelten kişinin kimliği ve düzeltmenin tarih ve saati bilgisi tutulmalıdır.

5.5.

Hastanın tanısı, SKRS’de yer alan Meslek Hastalıkları Tanı Kodlarından biri ise, sistem
otomatik olarak kullanıcıyı, hastalığın bir meslek hastalığı olabileceği hatırlatmasında
bulunmalıdır.

5.6.

Hastanın tanısı bir meslek hastalığı olduğunda, SKRS meslek kodlarına uygun olarak
hastalığın kayıt altına alınmasına olanak sağlamalıdır.

5.7.

Hastanın tanısı, bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklardan birisi olduğunda hekime
otomatik olarak uyarı vermelidir.

5.8.

Sistem, tüm hasta kayıtlarını tarayarak araştırma yapma ve özellikli tanıları olan spesifik
hastaları tanımlama imkanı sağlamalıdır.

6. İlaç İstemi /Order İşlevi
6.1.

Hastanın alerji bilgilerini kaydetme imkânı sağlamalıdır.

6.2.

Hastanın, alerji listesini gösterme imkânı sağlamalıdır.

6.3.

İlaç istemini yapan hekimin adı, ilacın dozu, uygulama yolu, uygulama sıklığı, başlangıç
tarihi ve saati, bitiş tarihi ve saati ilaç listeleri üzerinde gösterme olanağı sağlamalıdır.

6.4.

Hastanın evde kullandığı ilaçlarını kaydetme imkânı sağlamalıdır.

6.5.

İstemi yapılacak ilaçlarla mevcut ilaçlar arasındaki olası etkileşimleri kontrol etme imkanı
sağlamalı ve olası etkileşimler varsa ilaç reçeteleme/istemi anında kullanıcıyı ikaz
etmelidir.

6.6.

İlaçların yan etkilerini gösterme imkânı sağlamalıdır.

6.7.

Hastanın cinsiyeti, yaşı, kilosu vb. parametreleri kullanarak uygun doz hesaplaması
yapma olanağı sağlamalıdır.

6.8.

Hastaya yapılan istem türünü klinik sorunla/sorunlarla ve/veya tanı kodu/kodlarıyla
ilişkilendirme imkânı sağlamalıdır.

6.9.

İlaç istemi sırasında bir ilacı terapötik sınıfına göre listeleme imkânı sağlamalıdır.

6.10.

İlaç istemlerinin karşılanma durumu ekrana veya çıktı olarak raporlanabilmelidir.

6.11.

İlaçları eşdeğer ya da marka adına göre arama imkanı sağlamalıdır.

6.12.

İlaçları standart kodlara göre (ATC…) listesini tutma imkanı sağlamalıdır.

6.13.

Hekim, order ekranları üzerinden hastaya uygulanacak olan tedavileri ilgili hemşirelere
görev olarak atayabilmelidir.

6.14.

Hemşireler, hekim tarafından kendilerine hastaya uygulanmak üzere atanmış olan
tedavileri planlayıp takip edebilmelidir.
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6.15.

Hemşirelere ilaçların yönetimi ile ilgili karar desteğine sahip olmalıdır.

6.16.

Servise ait ilaç ihtiyaç listesi / günlük ilaç çizelgesi oluşturulabilmelidir.

6.17.

Reçetelerin e-imza ile imzalanabilmesine olanak sağlamalıdır.

6.18.

Sistem, belli bir ilacı kullanan hastalarda, bu ilacın terapötik veya advers etkilerini
izlemek için gereken laboratuar veya diğer tanı çalışmalarının ne zaman yapılması
gerektiğine dair istem sırasında önceden bildirim sağlayabilmelidir.

6.19.

Sistem, gebelik durumuna bağlı olarak kontraendikasyonları kontrol etme imkanı
sağlamalıdır.

6.20.

Sistem; hasta adı, cinsiyeti ve yaş /doğum tarihini tüm istem ekranlarında gösterme
imkânı sağlamalıdır.

6.21.

Sistem, istendiğinde
raporlayabilmelidir.

6.22.

İstemi yapılan ilacın stokta yeterli sayıda bulunmaması halinde sistem, istenilen ilacın
muadilini önermeli ve istemi yapan doktor muadil ilaç listesinden seçim yapabilmelidir.

6.23.

İlaçların hastaya uygulamasından sonra otomatik olarak hastanın muhasebe kayıtlarına
yansıtılabilmeli ve stok kayıtlarına işlenebilmelidir.

her

bir

hastanın

ilaç

tedavi

profilini

görüntülemeli

ve

7. Eczane İşlevleri
7.1.

Eczane uygulamalarında barkod / karekod uygulamasını desteklemelidir.

7.2.

E-Reçete uygulamalarını desteklemelidir.

7.3.

Elektronik imza uygulamalarını desteklemelidir.

7.4.

İlaç istemlerinin görüntülenmesini ve bu istekler üzerinde tarama yapabilme imkânı
sağlamalıdır.

7.5.

Sistem; onaylanmış standart hekim istemlerini, iptal edilen istemleri, değiştirilen
istemleri, taburcu istemlerini ve güncellenmiş ilaç listesinde olmayıp reçete edilen
ilaçları izlemeyi gerçekleştirebilmelidir.

7.6.

Hekim istem süresi boyunca; ilaçlar ve dozları, hasta bazında kullanımı durdurulan ve
ertelenen ilaçları, değiştirilen ilaçları, mevcut hekim istemlerinin başlangıç ve bitiş
zamanlarını varsa hastanın ilaç alerjilerini izleyebilmelidir.

7.7.

Kliniklere özel ilaçların takibini yapabilmelidir.

7.8.

Sistem, istendiğinde
raporlayabilmelidir.

7.9.

Sistemde, ilaçlar için otomatik olarak fiyat güncellemesi yapılabilmelidir.

7.10.

Sistemde, ilaç kayıtları kullanılarak belirlenen parametrelere göre (zaman dilimi, ilaç
sınıflamaları, istemi yapan hekim, branşlar, klinik, en sık kullanılan ilaçlar gibi)
raporlamalar yapılabilmelidir.

7.11.

Kemoterapi istemleri için; tanımlanmış standart istem paketleri ve doz hesaplama
işlemleri yapılabilmelidir.

7.12.

İlaçların satınalma, envanterinin tutulması, stoklarının takibi işlevlerini yapabilmelidir.

7.13.

İstemi karşılanan ilaç
gerçekleştirebilmelidir.

7.14.

İlaçlar için minimum stok miktarları belirlenebilmeli, kritik seviye uyarıları verebilmelidir.

7.15.

İlaçların miad kontrollerini yapabilmeli, istendiğinde raporlayabilmelidir.

7.16.

Majistral ilaç kataloğu oluşturulabilmelidir.
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7.17.

Her bir majistral ilaç için formül tanımlaması yapılabilmelidir.

7.18.

Oluşturulan majistral ilaçların stok ve fiyat takipleri yapılabilmelidir.

7.19.

İlaç listesi, ilaç kullanım rehberleri ile desteklenmelidir.

7.20.

Depo stok ilaçlarını tanımlandığı şekilde listelemelidir (tablet, doz, kutu, ampul, flakon,
tüp).

7.21.

İlaçların depo raf ömrünü izlemelidir.

7.22.

Stok kontrolüne ilişkin işlemler barkodla yapılabilmelidir.

8. Tıbbi Rapor Hazırlama (Sağlık Bakanlığı Hastaneleri)
8.1.

Yasal düzenlemelere uygun olarak hastaya ait tanı, tedavi ve sonuçlarının raporlandığı
tıbbi raporlar oluşturulabilmelidir.

8.2.

Tıbbi rapor hazırlama işlemi, hekimin yetki ve sorumluluğunda tanımlanmalıdır.

8.3.

Tıbbi raporlarda kullanılacak tanı kodları ve rapor sonuçları, liste ve ekranlardan
seçilebilmeli ve serbest rapor yazma imkânı sağlamalıdır.

8.4.

Üretilen raporlar ofis uygulamaları, PDF vb. formatta aktarılabilmelidir.

9. Onkoloji Vaka Takip İşlevi
9.1.

Onkoloji hastalarının tüm tanı ve tedavi süreçleri parametrik olarak izlenebilmelidir.

9.2.

Tanı ve evreye göre standart tedavi protokollerine ulaşılabilmelidir.

9.3.

Uygulanması kararlaştırılan tedavi protokollerine göre reçete ve uygulama bilgileri
düzenlenebilmeli, planlanabilmeli ve raporlanabilmelidir.

9.4.

Tedavi süreçlerinde gelişmesi muhtemel komplikasyonlar, alınması gerekli önlemler, acil
başvurularda alınması gerekli önlemler, yapılması gerekli tetkikler ve tedavi planlaması
gibi süreçlerin takip edilebilmesi ve geriye doğru gözlemlenebilmesine olanak
sağlamalıdır.

9.5.

Onkolojik hastaların performans durumları, planlanan ve uygulanmış tanı çalışmaları,
evreleme aşamaları, evre değişiklikleri, grade ve patolojik evre bilgileri, yayılım ve
metastaz bilgileri, hastanın tedaviye verdiği cevap seçilerek kaydedilebilmelidir.

9.6.

TNM evre tanımları sistemden yapılabilmeli, sistemde tanımlı olan bölgeler, kullanıcıları
bilgilendirmek amacıyla, imaj ve şemalarla ilişkilendirilebilmelidir.

9.7.

Onkolojik tanılar, tedavi seçenekleri, evrelere göre dinamik raporlar alınabilmeli, bunların
aylara/yıllara göre değişimleri takip edilebilmelidir.

9.8.

Brakiterapi hastalarının tedavi planlarının, tedavi tekniği ayrıntılarının ve epikrizinin
hazırlanabildiği, süre doz hesaplamalarını otomatik olarak yapabilen bir servisi
içermelidir.

9.9.

Hastalara özgü takip ve tedavi randevuları standardize edilebilmeli, oluşabilecek
değişikliklere göre modifiye edilebilmelidir.

10. Genel İstem İşlevi
Hastaya yapılması istenen tüm laboratuvar (Biyokimya, mikrobiyoloji, radyoloji, seroloji,
odyometri, patoloji, EMG, EEG, vb.) tetkik isteklerinin girişi ve ilgili tetkik birimine gerekli bilgilerin
iletilmesini sağlayan fonksiyondur.
10.1.

Sistem, tüm istemlerde hastanın alerjisi var veya bilinen alerjisi olmadığına dair bir
endikatörü tüm istem ekranlarında gösterme imkânı sağlamalıdır.
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10.2.

Sistemde, hastanın ön tanı varsa ana tanısı ve ek tanılarının gösterme imkanı
sağlamalıdır.

10.3.

Sistem, klinisyenler için tüm istemleri elektronik olarak (ilaçlar, tanı testleri, diyetetik
hizmetleri, kan ürünleri vb.) yazma olanağı sağlamalıdır.

10.4.

Sistem, yapılan istemleri iptal etme, değiştirme imkânı sağlamalıdır.

10.5.

Sistem, yapılan bir istemi (ilaçlar dahil) ilgili bir klinik sorunla/sorunlarla ve/veya tanı
kodu/kodlarıyla ilişkilendirme imkanı sağlamalıdır

10.6.

İstemlerde sık kullanılanlar listesi oluşturulabilmelidir.

10.7.

İstemleri, kullanıcı rolüne veya bölüme göre kısıtlama imkânı sağlamalıdır. (Kemoterapi
istemi sadece onkologlar gibi).

10.8.

Sistem, demografik özelliklerin klinik karar destek kurallarında veri elemanı olarak
kullanılmasına izin vermelidir. (örneğin, yaş kriterine göre doz kontrolü).

10.9.

Sistem, yapılan istemler arasında süre kontrolü yapma ve gerekli uyarı/kısıtlama imkânı
sağlamalıdır. (Örneğin önceden yapılmış …. isteminden sonra X saat içinde …. istemi
yapılamaz).

10.10.

Tetkik istemi yapılandırılmış bir şekilde olmalı, tetkikler bir listeden tek tek ya da grup
olarak seçilerek istem yapılabilmelidir.

10.11.

Tetkikin yapılabilmesi için gerekli ön koşulları hatırlatıcı uyarılar (örneğin kan şekeri için
hastanın aç gelmesi veya özel bir radyoloji tetkikinden önce mide barsak sisteminin
boşaltılması, su yüklemesi, dolu mesane gibi) verebilmelidir.

10.12.

Tetkikler acil, öncelikli ve rutin olarak seviyelendirilebilmeli, bu seviyelendirmeler farklı
renk kodları ile görülebilmelidir.

10.13.

Tetkikler herhangi bir nedenle çalışılamıyorsa pasif olarak sistemde tutulabilmeli ve ne
zaman aktif olacağı sistemde görülebilmelidir.

10.14.

Tetkik istemleri, çalışma yöntemi (seroloji/ moleküler), gün, yaş, cinsiyet, hastanın özel
durumu ve referans aralığı vb. göre raporlanabilmelidir varsa önceki sonuçlarıyla
karşılaştırılabilmelidir.

10.15.

Tetkik istemlerinde istem yapılan kişinin kimliğinin gizlenmesine olanak sağlamalıdır.

10.16.

Tetkik sonucunun şüpheli olduğu durumlarda aynı numune üzerinden tekrar çalışmaya
olanak sağlamalıdır.

10.17.

Tetkik istem sonuçlarının zamanı sistem tarafından hesaplanabilmeli, bu tarihe göre
randevular oluşturulabilmelidir.

10.18.

İstemin, geri ödeme kuruluşları tarafından belirlenen ödeme kurallarına uygunluğu
denetlenebilmeli, ödeme kapsamında olmayanlar için uyarı verebilmelidir.

10.19.

Testin istemi sırasında, yüksek fiyatlı olanlar ekrana uyarı olarak gelebilmelidir.

10.20.

Tetkiklerin yapılması sırasında zorunluluk/gereklilik olarak ortaya çıkan ek istemler ve
gerekli randevular sistem tarafından oluşturulabilmelidir.

10.21.

Hastanın istem bilgisine tek tanımlayıcı numara, adı-soyadı, anne-baba adı, poliklinik/
klinik vb. parametrelere göre ulaşma imkânı sağlamalıdır.

10.22.

Hastadan alınan numunelerin barkodlanması işlemi kullanıcı ihtiyacına göre farklı
uygulamalara uyum sağlayabilecek esneklikte olmalıdır.

10.23.

Hastadan alınan örneklerin takibinin / yönetiminin yapılabilmesini sağlamalıdır.

10.24.

Tetkik istekleri ekranda görüntülenebilmelidir. Acil durumlara geçiş yapabilme özelliği
olmalıdır.
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10.25.

Tetkik istemlerinin hangi aşamada olduğu (örnek alındı, laboratuvar kabul, cihazda,
sonuç yazıldı, onaylandı, raporlandı, reddedildi vb.) izlenebilmelidir.

10.26.

Uygun olmayan / karşılanamayan tetkik istemleri reddedilebilmeli, red nedeni isteme
yapan klinisyene bildirilebilmelidir.

10.27.

Sistemde, belirlenen kriterlere göre randevular oluşturulabilmeli, randevu takibi
yapılabilmelidir.

10.28.

Sistemden hastanın özelliği itibari ile izolasyon gerekliliği, anestezi ihtiyacı, transport
koşulları gibi farklı uygulama gerektiren bir durumu varsa izlenebilmelidir

10.29.

Tetkik sonuçları istemi yapan birime / birimlere elektronik olarak raporlanabilmelidir.

10.30.

Tetkik sonuç raporlarında, tetkik istem zamanı, barkod basma zamanı, kan alma
zamanı, laboratuvara geliş zamanı, sonuç onaylama zamanı ve rapor basılma zamanı
vb. özellikler Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu performans kriterlerine uygun olarak
yapılabilmelidir.

10.31.

Sistem, istemleri ve raporları, e-mail, faks, server ve yazıcıya gönderebilmelidir.

10.32.

Profil olarak istenen testleri, profil olarak veya profil içinden seçilenleri ayrı olarak
raporlayabilmelidir.

10.33.

İstemlerin sonuçlarına, Sağlık Bakanlığının belirlediği bilgiye erişim standartlarına uygun
olarak WEB üzerinden erişilebilmelidir.

10.34.

Yapılan istemler, sonuç, işlem zamanı, kimin tarafından yapıldığı, yaş, cinsiyet,
poli/klinik), istem şekli (acil, öncelikli, rutin), yatan ya da ayaktan olma durumu, hekim,
tanı, ön tanı, kullandığı ilaçlar gibi laboratuvar tarafında gerekli olabilecek tüm bilgilerin
hem filtrelenebileceği hem de listelenebileceği, laboratuvar ya da kurum yönetiminin
ihtiyaç duyabileceği veriler raporlarda yer alabilmelidir.

10.35.

Kültür testlerinde üreme olması durumunda üreyen bakteri(ler) için antibiyotik duyarlılık
testi çalışılabilmeli, üreyen her bir bakteri (organizma) için tüm detaylar görülebilmelidir.

10.36.

Bakteri ve antibiyotik tanımları National Committee for Clinical Laboratory Standards
(NCCLS) standartlarında yapılabilmelidir.

10.37.

Sistem, laboratuarda kullanılan kitlerin envanter sayımlarını, stok takiplerini yapabilmeli,
kritik stok uyarısı verebilmelidir.

10.38.

İstemlerde, panik değer tanımlamaları yapılabilmelidir.

10.39.

Laboratuarlarda gerçekleştirilen işlemlerin cihaz, personel, işlem, zaman kriterlerine göre
dağılımı günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak raporlanabilmelidir.

10.40.

İstemde bulunulan tetkikin/lerin ödeme kriterleriyle ilişkilendirilmesi yapılabilmelidir.

10.41.

İstemlerin özelliğine göre uyarılar verebilmelidir (Örneğin, erkekte gebelik testi istenmesi,
ödeme kuralları bakımından yetkisi olmayan bir hekimin LH tetkiki istemesi vb.)

10.42.

Laboratuarlarda gerçekleştirilen işlemlerin cihaz, personel, işlem, zaman kriterlerine göre
dağılımı günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak raporlanabilmelidir.

10.43.

Laboratuarda kullanılan kitlerin tedariki, stok takibi, kritik stok seviyeleri, miad kontrolleri
yapılabilmelidir.

10.44.

Laboratuvar tarafında üretilmiş bilgilerle birlikte (sonuç, işlem zamanı, kimin tarafından
yapıldığı vb.) hastanın yaş, cinsiyet, poli(klinik), istem şekli (acil, öncelikli, rutin), yatan ya
da ayaktan olma durumu, hekim, tanı, ön tanı, kullandığı ilaçlar gibi laboratuar tarafında
gerekli olabilecek tüm bilgilerin hem filtrelenebileceği hem de listelenebileceği,
laboratuar ya da kurum yönetiminin ihtiyaç duyabileceği her türlü rapor ya da istatistik
üretilebilmelidir.
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10.45.

Radyoloji sonuç raporları, raporların hekim tarafından düz metin olarak üretildiği
birimlerde (ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, vb.) önceden tanımlanmış olan
şablonlar üzerinden düzenlenebilmeli, yeni şablonlar tanımlanabilmelidir.

10.46.

Radyoloji raporlarının direkt ses olarak elde edileceği, saklanabileceği ve daha sonraki
adımlarda ilgili kullanıcı tarafından dinlenerek sisteme girileceği yapı ve mekanizmalar
radyoloji modülü bünyesinde entegre olarak sağlanmalıdır.

11. Kalite Kontrol
İç, dış kalite kontrol ve cihaz kalibrasyon çalışmalarının kayıt altına alındığı modüldür.
11.1.

Kalite kontrol sonuçları Laboratuvar Modülü uygulamasının her aşamasında laboratuvar
tarafından görülebilir olmalıdır.

11.2.

Kalite kontrol sonucunu Laboratuvar Modülüne göndermeyi destekleyen tüm cihazların
kalite kontrol sonuçları Laboratuvar Modülüne (cihaz desteklediği ölçüde) otomatik
olarak gönderilmelidir.

11.3.

Laboratuvar uzmanları Levey-Jennings grafikleri ve Westgard kurallarına göre iç kalite
kontrol sonuçlarını Laboratuvar Modülü üzerinden görebilmelidir.

11.4.

Westgard kural ihlalleri Laboratuvar Modülü tarafından otomatik olarak tespit edilebilmeli
ve kullanıcı uyarılabilmelidir.

11.5.

Dış kalite kontrol sonuçları kurumun istediği formatta üretilebilmelidir.

11.6.

Kalibrasyon çalışmalarında ne kadar kit harcanacağı sisteme kaydedilebilmeli, yapılan
tüm kalibrasyon çalışmaları harcanan kit miktarları ile birlikte sisteme kaydedilebilmelidir.

11.7.

Kalite kontrol sonuçlarının hangi lotlarla çalışıldığı kayıt altına alınmalıdır.

11.8.

Herhangi bir kalite kontrol sonucu dışlanabilmeli(exclude), bu sonuçlar için düzelticiönleyici faaliyet notu girilebilmeli, yeni kontrol çalışılana kadar çalışılmış olan hasta
tetkiklerinin otomatik olarak tekrarı istenebilmelidir.

12. Hemşire Gözlem ve Uygulama İşlevi
Hemşirelik uygulamalarının ve hasta takibinin elektronik ortamda yapılmasını ve kaydedilmesini
sağlayacak olan fonksiyonlardır.
12.1.
Sistem, her hemşirelik müdahalesinin gerektirdiği araç-gereç, ekipman, personel ve
zamanı tanımlayabilmelidir.
12.2.

Sistemde bakımın devamlılığını sağlayacak şekilde, istemlerle hemşirelik
müdahaleleri/uygulamaları ilişkilendirilebilmelidir (Örneğin; hekim istemine bağlı olarak
gerçekleşecek ilaç uygulamaları, intravenöz sıvı tedavisi vb. istemler)

12.3.

Sistemde, hemşirelik müdahaleleri/uygulamaları Eczane Modülü ile ilişkilendirilmelidir.
Hemşire hekim istemlerine bağlı uygulamaları gerçekleştirirken, ilaçların etki ve yan
etkileri, ilaç-ilaç etkileşimleri, yaş, cins, vücut ağırlığı vb. özelliklere göre ilaç dozu ve sıvı
miktarı hesaplamalarına otomatik olarak erişebilmelidir.

12.4.

Sistemde, hemşirelik müdahaleleri bölümü hastanın yaşam bulgularının
edildiği/kaydedildiği elektronik ortamlarla (örneğin monitör) ile ilişkilendirilmelidir.

12.5.

Sistemde hasta bazlı bakım planları oluşturulabilmelidir.

12.6.

Sistem, hemşirelik bakım planının günlük hemşire gözlem notlarıyla ilişkilendirilmesini
sağlamalıdır.

12.7.

Sistemde, devir teslim notlarının yazılacağı alanlar olmalı ve yetkili kişilerce erişimi
sağlanmalıdır.

12.8.

Sistemde hemşirenin, hastanın günlük yaşam aktivitelerini kaydedeceği alanlar
olmalıdır.

28

takip

ICS 35.240.80

TÜRK STANDARDI TASARISI

tst XXX

12.9.

Sistemde, hemşirelik girişimleri listelenmelidir.

12.10.

Sistemde hemşire, hastanın taburcu planlarını yapabilmelidir.

12.11.

Sistemde, hastanın eğitim ihtiyaçları değerlendirilebilmelidir.

12.12.

Sistemde, kullanıcı tarafından hazırlanan standart hasta eğitim planları bulunmalıdır.

12.13.

Sistemde, hastanın ağrı skalası ve ağrı değerlendirmesi yapılabilmelidir.

12.14.

Sistemde hayati bulguların takibine ilişkin kayıtlar tutulabilmelidir.

12.15.

Sistemde, yeniden kabulde hastanın bir önceki tanıları ve tedavileri ile diğer hemşirelik
bilgilerine ulaşım sağlanmalıdır.

12.16.

Sistemde, hasta transfer takibi yapılabilmelidir.

12.17.

Sistemde, sınıflandırılmış tanı ve görüntüleme, iş listesi-randevu erişimi ve özel tetkik
hazırlık dokümanı ile birlikte görüntülenebilmeli gerekli çıktılar alınabilmelidir.

12.18.

Sistemde, hemşire çalışma listesi oluşturulabilmeli, bölümler, tarihler ve vardiya
bazında/çalışma listesinin personel bölümü ile entegrasyonu sağlanabilmelidir.

13. Ameliyathane İşlevi
13.1.

Bu bölüm; Ameliyat isteklerini, randevuların oluşturulmasını ve ameliyat sonrası
kayıtların tutulabilmesini amaçlar. Doğumhane, Yoğun Bakım, Anestezi birimlerinde ve
Uyanma Odalarında kullanılabilecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.

13.2.

İlgili birimlerden gelen istemlere uygun olarak ameliyat randevuları oluşturulabilmelidir.

13.3.

Ameliyathane bölümü, ameliyat ekibi (cerrah, anestezist, hemşire, teknisyen, vb.), preop tanı, post-op tanı bilgilerinin kaydedildiği alanlar bulunmalıdır.

13.4.

Ameliyathane de kullanılan tüm malzemeler malzeme yönetimi ve finansal yönetim
modülleriyle bütünleşik (entegre) olarak çalışabilmeli, yapılan işlemler, kullanılan
malzemeler ve ücretlendirmeler ilgili modüllere aktarılabilmelidir.

13.5.

Hastaların varsa daha önceki tıbbi bilgilerine ulaşılabilmeli, post-op değerlendirmelerin
kaydedildiği, ameliyat raporlarının oluşturulabildiği alanlar bulunmalıdır.

13.6.

Belirlenen süre içinde tamamlanmayan raporlar için uyarı sistemi olmalıdır.

13.7.

Ameliyathane kayıtlarından günlük, haftalık, aylık ve istenilen tarih dilimleri arasında
istenen raporlar üretilebilmelidir.

13.8.

Ameliyathane odalarının, anestezi bölümünün, ameliyathane hemşirelerinin ve destek
personelin çalışma programı ve nöbet çizelgeleri oluşturulabilmelidir.

13.9.

Ameliyatı yapan operatör, yapılan ameliyatı kodlu listeden seçerek kaydedebilmelidir.

13.10.

Ameliyatta kullanılan malzemeler listeden seçilerek hasta hizmetlerine eklenebilmelidir.

13.11.

Ameliyathane ekipmanlarını izleme olanağı sağlamalıdır.

13.12.

Hastalık kodlarına, gruplarına ya da kullanıcının tanımladığı alanlara göre sorgulamaları
yapmalıdır. Anestezi öncesi, anestezi esnasında ve sonrasında hasta takibi
yapılabilmelidir.

13.13.

Uygulanan işlemler, malzemeler, setler ve paket listeler görüntülenmelidir.

13.14.

Hastanın ameliyathaneye girme ve çıkma zamanları izlenmeli, erteleme
ameliyathanede bekleme zamanlarını kaydetmek ve sorgulamak mümkün olmalıdır.

13.15.

Anestezi türü, bölüm ya da tanımlanan kriterlerde ameliyat listesi oluşturmalıdır.

13.16.

Ameliyathane dışından ameliyat listesine ulaşma ve randevu talep imkânı sağlamalıdır.

13.17.

Beklenmeyen ameliyathaneye dönüş oranları raporları için bilgi sağlamalıdır.

ve
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Spesmen(numune) raporlarını ve durumlarını takip etmelidir.

14. Vezne Modülü (Sağlık Bakanlığı Hastaneleri İçin)
Tahsilat, Tediye ve Mahsup işlemleri ile bu işlemlere ilişkin sorgulamaların yapıldığı arayüz ve
raporları kapsayan modüldür.
14.1.

Aynı hastanın bir vezne kullanıcısı tarafından oluşturulan giriş/çıkış kayıtları diğer vezne
kullanıcısı tarafından görüntülenebilmelidir.

14.2.

Vezne makbuzunun çıktısı alınmalı ve bu çıktıda ödenen ücretin ayrıntılı dökümü de yer
almalıdır.

14.3.

Vezne hareketleri, kişinin muayene, tetkik veya tedavi süreçlerine anında yansımalıdır.

14.4.

Ücretli hastaların muayene, tetkik ve tedavi işlemlerinden önce ücret ödemelerini,
ödeme yapıldıktan sonra işlemlerinin geçerlilik kazanmasını sağlayacak düzenlemelere
sahip olmalıdır.

14.5.

Hizmet bedeli kredi kartı gibi bir ödeme aracı ile ödenebilmeli, bu ödenti ve ödeme şekli
sistemde görülebilmeli, kurum kayıtlarında toplam alacak hesabı içerisinde görülmelidir.

14.6.

Tetkik istekleri klinik ve polikliniklerden hastaların doktorları ya da servis hemşireleri
tarafından işlenebilmeli, istek yapılırken ücretli hasta uyarısı verilmelidir.

14.7.

Depozit alınabilmeli, verilen hizmetlerin bedeli alınan depozitten otomatik olarak
düşülmeli, depozit iadesi yapılabilmelidir.

14.8.

Sistem, çeşitli paket fiyat uygulamaları dışında kalan hizmetler için ekstra ödeme
işlemlerine yönelik fonksiyona sahip olmalıdır.

14.9.

Sosyal güvencesi bulunan bir hastanın mali işlemleri istendiğinde ücretli olarak
sürdürülebilme özelliğine sahip olmalıdır.

14.10.

Vezne ve Muhasebe modülü entegre çalışmalıdır.

14.11.

Seçilen bir sonraki tarihe göre kaydı tutulan kasa miktarının devri yapılmalıdır.

14.12.

Kasa defteri, merkez kasa, makbuz defteri ve makbuz fişleri kayıt/kontrolü yapılmalı ve
raporlar alınmalıdır.

14.13.

Tarih aralığı, başvuru türü (acil, başka kurumdan sevk, poliklinik, vb), ayaktan/yatan
durumu, işlem türü (muayene, tetkik, tedavi, malzeme) ödeme türüne (tahsilat, tediye,
mahsup,vb) göre sorgular yanıtlanmalı ve raporların çıktısı alınmalıdır.

14.14.

Belirlenen tarihte kasaya giren, çıkan, devir ve kalan sorgulaması yapılmalıdır.

14.15.

Turizm sağlığı tarifesi, özel sigorta hizmet tarifesi, özel protokol hizmet tarifesi, TTB fiyat
tarifesi gibi ücretlendirme paketleri uygulanabilmelidir.

15. Stok ve Taşınır/Taşınmaz Takip İşlemleri Modülü
Bu modülün Kamu hastanelerinde kullanılacak sürümü, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu gereğince çıkartılmış olan güncel “Taşınır Mal Yönetmeliği”ne uygun
düzenlemeleri içermelidir.
15.1. Tanımlamalar
15.1.1.

Aynı türden malzemeleri taşınır hesap koduna ilave olarak gruplandırmak için
kullanılacak hiyerarşik malzeme grubu tanımlanabilmelidir.

15.1.2.

Her grup altına malzemeler tanımlanabilmelidir.
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15.1.3.

Malzeme tanımında, malzeme adı, taşınır hesap kodu, malzeme birimi (adet, kilo, litre,
paket…) bilgileri bulunmalıdır.

15.1.4.

Her malzeme altına ürünler tanımlanabilmelidir.

15.1.5.

Ürün tanımlamada barkod, ilaçlar için karekod, etiket adı, üretici firma, depolama koşulu
bilgileri bulunmalıdır.

15.1.6.

Ürünlerin topluca (bir adetten fazla) bulunduğu her yer depo olarak tanımlanabilmelidir.

15.1.7.

Depolara sorumlu kişiler tanımlanabilmelidir.

15.1.8.

Malzeme, alımının/ üretiminin yapıldığı firma vergi numarası, iletişim bilgileri, GLN
numarası gibi bilgiler belirtilerek tanımlanabilmelidir.

15.1.9.

Malzeme alış veriş ya da değişimi yapılan kurum ve kuruluş tanımları GLN numarası
belirtilerek yapılabilmelidir.

15.2. Stok Takip Süreci
15.2.1.

Her hangi bir amaç için kayıtlara giren her türlü ürünün giriş, çıkış, zimmet, devir, imha
gibi tüm hareketlerinin ve stok takibinin yapılmasını amaçlar.

15.2.2.

Fiyat, KDV oranı, devir oranı, iskonto oranı, miktar, seri no, lot no, üretim tarihi, son
kullanma tarihi, tedarik edilen firma, tedarik metodu, sipariş bilgileri kaydedilebilmelidir.

15.2.3.

Sipariş takibi yapılarak, ürün muayene girişleri sipariş listesi ile kıyaslanabilmelidir ve
uyumsuz olan teslimatlar konusunda kullanıcı uyarılmalıdır.

15.2.4.

Satın alma yoluyla temin edilen ürünün muayene işlemleri yapılabilmeli, muayene onayı
aldıktan sonra depo stokuna yansıması sağlanmalıdır. Muayene sonucu reddedilen
teslimatların kaydı yapılmalı ve takip edilebilmelidir.

15.2.5.

Tanımlı depolar arasında, ürün istekleri yapılabilmelidir. İsteklere dayalı olarak depolar
arası ürün devri yapılabilmelidir.

15.2.6.

Birimler tarafından tüketim isteği oluşturulabilmeli, depolardan birimlere tüketim çıkışı
isteklere göre yapılabilmelidir. İsteğin oluşturulmasında malzeme/etken bazında önceki
tüketimlere göre istekte bulunmayı sağlayacak yardımcı listeler bulunmalıdır.

15.2.7.

Ürün giriş-çıkışı anında barkod/ilaçlarda ilaveten karekod okuyucu kullanılabilmelidir.

15.2.8.

Depolarda bulunan son kullanma tarihi yaklaşan veya geçen miadlı ürünler için uyarı
mekanizması olmalıdır.

15.2.9.

Miadı yaklaşan veya geçmiş olan malzemelerin, tedarikçi tarafından sözleşmesi gereği
değiştirilmesi mümkün ise stok takibinde takas mekanizması bulunmalıdır. Stok,
malzeme hareketi gibi listelerin alınması aşamasında malzeme grubu yapısından
faydalanılmalıdır.

15.2.10. Maliyet hesaplarının yapılabilmesi için girilen ürünlerin birim fiyatları, o ürünler
tüketilinceye kadar korunmalıdır.
15.2.11. Servisler, ameliyathane yoğun bakım, acil servis, poliklinik gibi ünitelerdeki ilaç ve tıbbi
sarf malzeme depoları için yapılan isteklere göre ürün çıkışı yapılabilmeli ve hastalara
yapılan tüketimler otomatik olarak hastanın mali kayıtlarına yansımalıdır.
15.2.12. İdare tarafından yetkilendirilen kullanıcılar depolardaki ürünleri “ihtiyaç fazlası” olarak
kayıt altına alabilmeli, statüsü ihtiyaç fazlası olarak kayıt altına alınan ürünler yeniden
“tüketilebilir” statüye alınmadıkça alt depolara ve hastaya çıkışı engellenmiş olmalıdır.
15.2.13. Son kullanma tarihi ve “son kullanma tarihi yaklaştı” uyarısı zamanı her ürüne özel
tanımlanabilmeli, bu andan itibaren sistem o ürün için uyarı vermeli, bu ürün ya da ürün
grubunun listesi sistemden sorgulanmak suretiyle alınabilmelidir.
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15.2.15. İstenen zaman diliminde tüketim malzemeleri çıkış bildirim listesi alınabilmelidir.
15.2.16. Belirli bir tarihte alınan bir ürünün hangi hastalara verildiği sistem tarafından
raporlanabilmeli, toplatılmasına karar verilen İlaç/Malzemelerin girişinden hastaya
kullanılıncaya kadar olan tüketim zincirinin bozulmadan takibi yapılabilmeli, depolarda
bulunan ürünlerin dağıtım ve kullanımı engellenmelidir.

15.3. Dayanıklı Taşınır (Demirbaş) Takip
Dayanıklı taşınır kayıtlarının tutulmasını ve işlemlerin yapılmasını amaçlar. Bu amaç
doğrultusunda;
15.3.1.

Dayanıklı taşınır takibi için gerekli defter, belge, liste ve cetvellerin tamamı sistemden
alınabilmelidir.

15.3.2.

Dayanıklı taşınırın hesap kodu, edinildiği yılın son iki rakamı ve ilgili taşınırdan ilgili yılda
kaçıncı alım olduğunu gösterir bir sıra numarası şeklinde olmalıdır. (Örneğin:
255.01.03.05.20/14/1, 255.01.03.05.20/11/1 gibi olmalıdır.)

15.3.3.

Dayanıklı taşınırlar hemen dağıtılmak üzere sicil numarası verilerek veya başka alt
kurumların dağıtımına izin verecek şekilde sicil numarası verilmeden teslim
alınabilmelidir.

15.3.4.

Normal taşınır ile dayanıklı taşınırın aynı hareket kaydında yer almasına izin
verilmemeli, bu tür kayıt yapmak isteyen kullanıcıya bilgilendirmeyi içeren uyarı
verilmelidir.

15.3.5.

Dayanıklı taşınırların zimmet işlemi yapılabilmelidir. Herhangi bir dayanıklı taşınırın
zimmet geçmişi izlenebilmelidir.

15.3.6.

Kişi bazlı yapılan zimmetler arasında ortak alanda kullanımı olan dayanıklı taşınırların
zimmet işlemleri ayrı takip edilmelidir.

15.3.7.

Dayanıklı taşınırların tamirat, bakım ve hareket işlem bilgileri kaydedilebilmeli,
sorgulanabilmelidir.

15.4. Malzeme Planlama
15.4.1.

Depo yetkilisi olarak tanımlı kullanıcılar, kendi depolarında barındırdıkları malzemeler ile
ilgili stok seviyeleri (Maksimum / Minimum / Kritik) tanımlayabilmelidir, tanımlama
işlemleri malzeme veya etken bazında her bir depo için ayrı değere sahip olabilecek
şekilde yapılabilmelidir.

15.4.2.

Depolar, stoklarında bulunan malzemeler için belirlemiş oldukları Minimum ve Kritik
seviyelere göre eksik durumda olan malzemeler için, stok seviyesi normal diğer tüm
depolardan ya da ana depodan elektronik ortamda malzeme talep edebilmelidir.

15.4.3.

Ana depo planlama faaliyetlerini desteklemek için bildirilen ihtiyaçlara ek yapabilmelidir.

15.4.4.

Alt depo veya depo yöneticisi gerekçesini bildirmek şartı ile ana depodan malzeme
talebinde bulunabilmelidir.

15.4.5.

Malzemenin, yıllık/aylık tüketimleri izlenebilmelidir.

15.4.6.

İhtiyaç olarak bildirilen malzemenin toplam miktarı, ana depo tarafından arttırılıp
azaltılabilmelidir. Artış veya azalışların gerekçeleri ile birlikte kayıtları tutulmalıdır.
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15.4.7.

Sözleşmeye bağlanmış, aralıklı teslim alınacak malzemeler için sözleşmesinde
öngörüldüğü şekildeki teslimat tarihine/miktarına uygun olarak sipariş listesi
oluşturulabilmeli ve teslim alınarak girişi yapılabilmelidir.

15.4.8.

İhtiyaç bildirimleri bir liste haline getirilebilmeli, bu listede yer alan malzemelerin önceki
alımlarında gerçekleşmiş fiyatlardan yola çıkılarak listenin toplam tahmini edinme bedeli
belirlenebilmelidir. Tahmini edinme bedeli, bütçe olanakları ile karşılaştırıldıktan sonra
satın alma sürecine elektronik ortamda aktarılabilmelidir.

16. Döner Sermaye, Fatura ve Finansman İşlemleri Modülü
16.1.

Bu modül, gerçek ya da tüzel kişiler adına düzenlenecek fatura ve icmal fatura işlemleri
ile kredi kartı çek, senet gibi ödeme araçları ile yapılacak tahsilatları veya taahhütname,
açık hesap gibi alacak hesaplarının takibini amaçlar. Kamu adına sağlık hizmeti sunan
ya da satın alan sigorta kuruluşları için özel uygulamaları gerektirir.

16.2.

Muhasebenin esas fonksiyonu olan Kontrol Fonksiyonu’nu öne çıkarmak ve daha az
kaynak ile daha verimli sonuçlar almak için;

16.3.

Sisteme girilen verilerden bir ödemeye karşılık olanları (hizmet, malzeme, ilaç vb) ilgili
kişinin mali kayıtlarına anında ve eksiksiz yansımalıdır.

16.4.

Stoklu malzemelerin düzenli envanteri yapılabilmeli, envanter farkları ve yorumları
raporla muhasebeye aktarılabilmelidir.

16.5.

Kurumda gerçekleşen tüm hizmet, ilaç ve malzeme çıkışları; kurum, hasta, doktoru,
kullanıcı, tarih aralığı, klinik/poliklinik bazında incelenebilmelidir.

16.6.

Sistemden takip işlemleri, tahsil işlemleri, nakit, kredi kartı, çek ve senetle gerçekleşen
tahsilatlar, depozit alımları ve depozit iadeleri; vezne ya da kullanıcı bazında istenen
tarih aralığında görülebilmelidir.

17. Faturalama
17.1. Genel Özellikler
17.1.1.

Ödeyici kurumun ödemeye esas veri talepleri ve gönderimi veya fatura, icmal fatura, fiş,
vezne alındı makbuzları güncel mevzuatı çerçevesinde düzenlenmiş olmalıdır.

17.1.2.

Ücretli hastalar ve SGK hariç diğer kurum hastaları için bekleyen, kesilen, tahsilde olan,
tahsil edilen, bakiyesi kalan faturalar ve icmal faturalar takip edilebilmelidir.

17.1.3.

Faturalamaya esas olmak üzere ayaktan, yatan, günübirlik, adli vaka, iş kazası, trafik
kazası, branş bilgisi, fatura edilme durumu, geliş nedeni, geliş durumu, takip tipi, takip
türüne göre sorgulama yapılabilmelidir.

17.2. Kurum anlaşmaları ve fiyatlandırmalar
17.2.1.

Sağlık kuruluşunda yapılan her işlem, prosedür, kullanılan malzeme, ilaç kodlanmış
olmalı, fiyatlandırma bu kod listesi üzerinden yapılmalı, fiyatlar topluca, gruplar halinde
ya da tek tek güncellenebilmelidir.

17.2.2.

Tanımlanan kurum anlaşmalarının paket bazında fiyat listelerinin oluşturulmasına
yönelik yapı ve mekanizmalar sağlanmalı, Değişik gruplamalar (Kurum, Özel Sigorta,
Cari Fiyatlar, TTB, SUT, vb.) yapılmalı, fiyatlar bu gruplardaki kalemlere otomatik
olarak yansıtılmalı ve gerektiğinde kalem bazında da düzenleme yapma özelliği
olmalıdır.

17.2.3.

Kurum bazında hastalara yönelik sorgulamalar yapılmalıdır.
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17.3. Kamu Sağlık Personeli Ek Ödeme İşlemleri
17.3.1.

Farklı doktor statülerine göre doktorların hakediş tanımlarının yapılabilmesine yönelik
yapı ve mekanizmalar olmalıdır.

17.3.2.

Bir Doktorun atandığı kuruluş/klinik, uydu klinikleri, semt polikliniklerinde verdiği
hizmetler bir bütün olarak ele alınmalıdır.

17.3.3.

Doktor hakedişlerinin (Girişimsel İşlem Puanları) otomatik olarak Performans
Hesaplamasında kullanılabilmesi için sistemden ilgili ortama aktarım yapılabilmelidir.

17.3.4.

Performans işlemleri, hesaplama işlemleri dönemsel olarak yapılabilmeli dönem
işlemlerinde kesinleşen muhasebeleşen dönemler için yetkili kullanıcı tarafından
kilitleme yapılarak müdahale edilmesi engellenebilmelidir.

17.3.5.

İnceleme komisyonu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda silinmesi
öngörülen işlemler doktor hak edişinden düşülmeli ancak bu düşme faturalama ve gelir
kayıtlarında değişikliğe sebep olmamalıdır.

17.3.6.

Döner sermaye inceleme komisyonu ve döner sermaye komisyonu karar defterleri
sistem üzerinde düzenlenebilmeli ve geçmişe yönelik olarak bu defterler
sorgulanabilmelidir.

17.3.7.

Ek Ödeme Modülü üzerinden hesaplanan Döner Sermaye payları otomatik olarak
muhasebeleştirilebilmelidir.

18. SGK Anlaşmalı Sağlık Tesisleri için Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) Kontrol İşlemleri
18.1.

SGK tarafından yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliği(SUT) kuralları güncel haliyle
sistemde yer almalı ve aşağıdaki kontrollere göre sistem, kullanıcılardan gelebilecek
hataları kliniklerde engelleme özelliğine sahip olmalıdır.

18.2.

SUT kurallarından kaynaklı kısıtlamaya rağmen devam ettirilmesi gereken işlemler,
kullanıcı onayı alındıktan sonra devam ettirilebilmeli bu işlemler ayrıca
raporlanabilmelidir.

18.3.

Kontrol işlemleri; Hizmet girişi, işlem ekleme, taburcu ederken, taburcu geri alırken,
başvuru açarken, başvuru silerken, takip alırken, takip silerken, yatış istemi yaparken,
yatış istemi kabul ederken, servis devri yaparken, yatış çıkışı yaparken, tanı
kaydederken, tanı silerken tüm bu aşmaları kapsayacak şekilde kurallar
oluşturulabilmelidir.

18.4.

Kontrollerde engelleme, uyar ve kullanıcıya sor şeklinde seçenekler olmalı, ayrıca
kontrole ilişkin mesaj yazılabilmeli ve kontroller aktif ve pasif edilebilmelidir.

18.5.

Hizmeti sunan ve hizmeti alan kurum tipi bazlı işlem kuralları oluşturulabilmelidir.

18.6.

Kullanıcı ve kullanıcı grubu bazlı işlem kuralları oluşturulabilmelidir.

18.7.

Poliklinik, klinik, istek yapan ana birim, isteği gerçekleştiren ana birim, isteyen alt birim,
isteği gerçekleştiren alt birim bazlı iş kuralları oluşturulabilmelidir.

18.8.

İsteyen doktor, yapan doktor, hastanın geliş tipi, hastanın ayrılış tipi bazlı iş kuralları
oluşturulabilmelidir.

18.9.

İşlem bazlı, yasaklı işlem kuralları oluşturulabilmelidir.

18.10.

İşlem grubu bazlı yasaklı işlem kuralları oluşturulabilmelidir.

18.11.

İşlem bazlı, zorunlu işlem kuralları oluşturulabilmelidir.

18.12.

İşlem bazlı, zorunlu tanı kuralları oluşturulabilmelidir.

18.13.

İşlem bazlı, cinsiyet kontrol kuralları oluşturulabilmelidir.
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18.14.

İşlem bazlı, yaş sınırlama kuralları oluşturulabilmelidir.

18.15.

İşlem bazlı, günlük limit sınırlama kuralları oluşturulabilmelidir.

19. Personel İşlemleri Modülü
Personel işlemleri modülünün amacı tüm personel (kurum, taşeron, geçici vb) işlemlerinin
elektronik ortamda yürütülebilmesi ve yönetilebilmesidir.
19.1. Personel Takip İşlemleri
19.1.1.

Kurum personeline ilişkin kimlik, sicil, izin ve özlük bilgileri tutulmalıdır.

19.1.2.

Tayin, terfi, ceza, izin, rapor, nöbet vb. işlemler yapılabilmeli ve ilgili kayıtlar tutulmalı,
geçici olarak ayrılan personelin takibi yapılabilmelidir.

19.1.3.

Personel devam takip işlemleri için, personel kimlik (proximity veya barkodlu) kartlarının
okutulması ve kart sisteminin Personel Modülü ile entegre olarak çalışması
sağlanmalıdır.

19.1.4.

Bu şekilde belirlenen devam takip işlemleri, inceleme değerlendirme ve istatistik
modülünden ayrıntılı olarak yetkili tarafından incelenebilmelidir.

19.1.5.

Hizmet alımı yoluyla çalıştırılan personele ait özlük bilgileri bu modül içerisinde tutulmalı
ve gerektiğinde raporlanmalıdır.

19.1.6.

Personel modülü içerisinde kayıtlı olmayan hiçbir personel sistem üzerinde iş veya işler
yapamamalıdır.

19.2. Zaman yönetimi
19.2.1.

Personel, rol, grup bazlı çalışma takvimi oluşturulabilmeli ve görüntülenebilmelidir.

19.2.2.

Vardiya bilgilerinin bordroya entegrasyonu ve raporlama işlemleri yapılabilmelidir.

19.2.3.

Nöbetler, fazla
aktarılmalıdır.

19.2.4.

Yıllık izin, Nöbet izni, İdari izin gibi izinler, istirahat raporları girilmeli, raporlanmalı ve
bordroya aktarılmalıdır.

mesailer

girilebilmeli,

raporlanmalı

ve

gerektiğinde

bordroya

19.3. Bordro ve (varsa) S.S.K. işlemleri
19.3.1.

Maaş bordrosu, ek fark bordrosu, fazla mesai bordrosu, vb. personel ücret ödemelerine
ilişkin tüm bordrolar hazırlanabilmelidir.

19.3.2.

Sigorta ve emeklilik kesintileri gibi yasal kesintiler sistem üzerinden yapılabilmeli ve
takip edilebilmelidir.

19.3.3.

Ödemeler ve kesintilerin tamamı hesaplanmalı, buna bağlı olarak;
a.

Sosyal yardımlar brüt ve/veya net olarak kaydedilebilmelidir.

b.

Ücretler netten brüte ve brütten nete hesaplanmalıdır.

c.

Özel sigorta, icra gibi kesintiler kaydedilebilmelidir.

d.

Diğer kanuni ve özel kesintiler kaydedilebilmelidir.

19.3.4.

Kıdem, ihbar bordrosu çıkartılmalıdır.

19.3.5.

Aşağıda yer alan raporları hazırlamalıdır:
a.

SSK İşe Giriş Bildirgesi / Personel Bildirgesi
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b.

SSK Aylık Bildirge

c.

Emekli Aylık Bildirge (SGDP)

d.

Ek-1 ve Ek- 2

e.

SSK 4 Aylık Bildirge

f.

İşten Ayrılma Bildirgesi (İŞKUR)

g.

İşyeri Bilgi Formu (İŞKUR)

h.

İşsizlik Ödeneği Talep Formu

i.

Çalışma Bakanlığı İşyeri Bildirgesi

j.

İş Sözleşmesi

19.3.6.

Özel Gider İndirimi hesaplamalı ve raporlamalıdır.

19.3.7.

Harcırah hesaplamalı ve raporlamalıdır.

19.3.8.

Bordro raporlarını hazırlamalıdır.

19.3.9.

a.

Ücret raporu,

b.

Veriliyorsa avans raporu,

c.

Muhasebe icmal raporu,

d.

Personel ödenekleri raporu,

e.

Personel kesintileri raporu,

f.

Personelin gelir vergisi matrah raporu,

g.

Yıllık bordro icmali.

Banka havale dosyasını hazırlamalıdır.

19.3.10. Değişen vergi, prim, matrah oran ve parametreleri tanımlanmalı ve parametreler her ay
değişebilir olarak düzenlenmelidir.
19.3.11. Toplu ücret artışı ya da düzeltme yapmalıdır.
19.3.12. Gerektiğinde fark bordrosu yapmalıdır.
19.4. Eğitim ve toplantı yönetimi
Eğitim ve toplantıların bir sisteme bağlanması için kurulacak olan yapıdır.
19.4.1.

Eğitim ve toplantı listesi oluşturulabilmelidir.

19.4.2.

Eğitim ve toplantılara ön kayıt, kesin kayıt, kayıt silme yapmalıdır.

19.4.3.

Eğitim ve toplantı değerleme ve raporlama yapmalıdır.

19.4.4.

Eğitim talep formu oluşturmalıdır.

20. Bilgi Yönetim, İstatistik ve Raporlama İşlemleri Modülü
Bu modülün asıl amacı, yöneticilerin, yönetimsel ve stratejik kararlar verebilmesi için; kurumda
gerçekleşen tüm tıbbi ve mali kaynakları izleyebilmesi, herhangi bir personele sorma ihtiyacı
duyulmadan sorgulayabilmesi, değerlendirebilmesi ve analiz edebilmesidir. Kullanıcı Bilgileri
Girişi, Tetkik-Hizmet Listeleri, Kurum Genel Bilgi Girişi, Kodlu Bilgi Girişi, Sistem Bilgisi
Düzenleme, Rapor Yönetimi işlemlerini de kapsamalıdır.
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20.1. İstatistik işlemleri
Modül, aynı yönetim yapısı altındaki birden çok sağlık tesisi, klinik/birim/ünite ve hekim bazlı
olmak üzere tasarlanmış olmalıdır. Üretim ile Tüketim arasındaki farkı ortaya koymak amacıyla,
Hasta, Muayene, Yatış, Ameliyat, Çıkış, Laboratuvar gibi üretilen hizmete ait parametreler,
Alacaklar, Borçlar, Banka Hesapları, Nakit, İnsan Kaynakları, Taşınırlar ve Taşınmazlar gibi
kaynakların kayıtlarının ana raporlar ve detay raporlar şeklinde sorgulanmasını ve raporlanmasını
kapsamalıdır.
20.1.1.

İstenen zaman aralığında laboratuvarlar,
performansları değerlendirilebilmelidir.

acil

servis,

klinikler

ve

doktorların

20.1.2.

Resmi kuruluşlara gönderilmesi gereken istatistiki verilerin sorgulandığı ve raporlandığı
bir arayüze sahip olmalı, nicelik bakımından uygun olan sorgulama sonuçları ofis
ortamına aktarılabilmelidir.

20.1.3.

Günlük poliklinik hastaları listesi, yatan hastalar listesi, refakatçiler listesi alınabilmelidir.

20.1.4.

Polikliniklerin ve doktorların günlük ya da belli tarih aralıklarındaki muayene sayıları,
yaptırdıkları laboratuvar tetkikleri, yatırdıkları hastalar, yaptıkları konsültasyon sayıları,
kontrol hasta sayıları raporlanabilmelidir.

20.1.5.

Belirli bir zaman aralığında tanı, tedavi, yatış süresi, doktor ve verilen hizmet bazında
sorgulama ve raporlamalar yapılabilmelidir.

20.1.6.

Veri filtreleme olanağına sahip olmalıdır. Bu filtreleme veri kaynağından verileri
çekerken olabileceği gibi son kullanıcıya çekilen veriler üzerinde de filtreleme yapabilme
imkânı sağlamalıdır.

20.1.7.

Bu modül anlık, operasyonel raporlama isteklerine de cevap verebilecek yetenekte
olmalıdır.

20.1.8.

Rapor üzerinde bütünden detaya veya detaydan bütüne gidebilmeyi sağlayan
fonksiyonlar bulunmalıdır.

20.1.9.

Veri kaynaklarından alınan verilerde önceki dönem/sonraki dönem (yıl, ay, gün
değerlerinden hangisi görüntüleniyorsa) alanı oluşturulmasına ve bu sayede
önceki/sonraki döneme göre artış/azalış raporlarının oluşturulmasına olanak
sağlanmalıdır.

20.2. Sistem Bilgisi Düzenleme
20.2.1.

Yazılım, kullanılacağı organizasyona (sağlık tesis(ler)i ait sabit kaynaklar, üretilecek
hizmetler, tüketilecek kaynaklara ait (Polikliniklerin, kliniklerin, laboratuvarların,
ameliyathanelerin ambulans, oda, yatak personel, araç, gereç, cihaz, hizmet türleri vb.
tanıtılması, adlandırılması, kodlanması) bilgilerin girilmesini sağlayacak bir ayayüze
sahip olmalıdır.

20.2.2.

Organizasyonun hangi kurumlarında hangi
kullanılacağının tanımlanması mümkün olmalıdır.

20.2.3.

Sistemin tüm işlemleri çeşitli yetki kategorilerine ayrılıp, kullanıcı gruplarına bu yetkiler
verilip alınmalıdır.

20.2.4.

Sistemin güvenlikle ilgili parametrelerinin girişi mümkün olmalıdır.

20.2.5.

Sistemin kullanıcıya verdiği hata mesajlarının liste halinde görüntülenmesi ve
düzenlenmesi mümkün olmalıdır.

20.2.6.

Standart kodların yanı sıra özel kodlar tanımlanmalıdır. Kod sistemleri ile
tanımlanabilecek tüm girdi ve çıktıların kodlanması, sistematik olarak adlandırılması
veya gruplandırılması mümkün olmalıdır.

bölümlerinde

hangi

modüllerinin
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21. Cihaz Takip Servis ve Bakım Modülü
Bir tesisin herhangi bir yerinde hizmetin aksamasına sebep olan/olabilecek cihazlarla bağlantılı
veya bağlantısız Arıza/Bakım/Kalibrasyona konu olabilecek tüm işlerin elektronik ortamda
takibinin gerçekleştirilmesini sağlayan modüldür.
21.1. Genel Şartlar
21.1.1.

Servis türleri hiyerarşik şekilde ihtiyaca göre tanımlanabilmeli ve işlerin bu türlerle
ilişkilendirilmesi sağlanmalıdır.

21.1.2.

Servis türlerinin her birisi ile ilgilenecek kişiler/birimler sistemde tanımlanabilmelidir.

21.1.3.

Servis talepleri/Arıza bildirimleri ihtiyaç sahibi tarafından sistem üzerinden yapılabilmeli
ve talebin akıbeti izlenebilmelidir. (Bildirim Kabul Edildi/Red Edildi/Bulunduğu durum/Dış
servise verildi vb. gibi)

21.1.4.

Servis talebi/arıza bildirimine, ihtiyaç sahibi teknik doküman, tutanak, arıza ile ilgili
çekilmiş fotoğraf ekleyebilmelidir.

21.1.5.

Servis, poliklinik ve laboratuvarlarda kullanılan cihazların (solunum cihazı, EKG,
tansiyon aleti, biyopsi seti, portable röntgen cihazı vb, taşınabilir diğer cihazlar) Seri
numarası bazında kimlik bilgileri tutulmalıdır ve demirbaş modülü ile bağlantısı
sağlanmalıdır.

21.1.6.

Kit karşılığı alınan laboratuvar cihazları gibi idarenin sahip olmadığı cihazlar sisteme
kaydedilip kimlik bilgileri tutulabilmelidir.

21.1.7.

Kimlik bilgileri tutulan her tür cihaz ile ilgili teknik doküman, resim vb gibi bilgiler arşiv
mantığında saklanabilmelidir.

21.1.8.

Servis Talebi/Arıza bildirimlerinde kimlik bilgileri tutulan bir cihaz dâhil edilebilmeli ve
sistem ilgili cihazın bakım kartını elektronik ortamda oluşturabilmelidir.

21.1.9.

Tarih aralığı, talep türü, sorumlu kişi, cihaz bilgisi gibi kriterlere göre geçmiş servis
talepleri sorgulanabilmelidir.

21.1.10. Arıza bildirim formu, Teslim formu, Servis formu gibi çıktılar sistemden alınabilmelidir.
21.1.11. Servis Talebi/Arıza bildirimleri için cihazların ve işlemlerin önceliği atanabilmeli, öncelik
sırasında olacak şekilde sıralanabilmelidir.
21.1.12. Servis Talebi/Arıza bildirimi ile ilgili her işlem başına maliyet girişi yapılabilmelidir.
21.1.13. Cihazlarla bağlantılı olarak; periyodik bakım servis talepleri sistem tarafından otomatik
olarak takip edilebilmeli, bakım tamamlandıktan sonra belirlenen bakım aralığı
sonrasına sistem tarafından yeni bir bakım talebi otomatik olarak açılmalıdır.
21.1.14. Sahip olunan cihazlar ile ilgili bakım hizmet alımında sözleşmeler sisteme kayıt
edilebilmeli, sözleşme kapsamında olan cihazlar belirlenebilmeli ve Servis Talebi/Arıza
bildirimleri sonrasında personeli uyarmalıdır.
21.1.15. Çamaşırhane, steril depo üniteleri ve mutfak gibi birimlerdeki makineler sistemde yer
almalı Ambulans, hizmet aracı gibi araçlar da sistemde takip edilebilmelidir.
21.1.16. Birimlerden yapılan teknik servis çağrıları ilgili birimin yönetim ekranında görülebilmeli
ve ilgili teknisyene havalesi sağlanabilmelidir. İstek sahibine randevu ve diğer bilgiler
geri gönderilebilmelidir.
22. Sterilizasyon Modülü
Teşhis ve tedavide kullanılan alet ve başlıkların (aerator, mikromotor vb. gibi) sterilizasyon
sürecinde gerçekleştirilen tüm işlemlerinin elektronik ortamda kayıt altına alınması ve izlenmesini
sağlayan modüldür.
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22.1.

Cihazların hangi hasta için hangi zamanda kullanıldığı bilgisine anlık olarak
ulaşılabilmelidir.

22.2.

Bir hasta için kullanılan cihazların sterilizasyon sürecini; tarih, saat, personel ve yapılan
işlemler bazında işleyebilmelidir.

22.3.

Uygulama bölümlerden oluşmalıdır. Bu bölümer;






Tanımlama
-

Renk bandı tanımlama

-

Tıbbi alet tanımlama

-

Personel tanımlama(personel modülündeki kayıtlarla eşlenik olmalıdır.)

Sterilizasyon
-

Teslim alma işlemi

-

Sterilizasyon işlemi

-

İade işlemi

Yönetimsel İşlemler
Modül, form ve kullanıcı yetkilendirme



Klinik
Hasta ile paket eşleşimi



Raporlar
-

Hasta ile kullanılan paket

-

Kullanıcı/Personel bazlı yapılan sterilizasyon işlemleri

22.4.

Kliniklerde doktorun, bir hasta üzerinde çalışmadan önce sterilizasyon paket barkodunu
okutması yeterli olmalıdır.

22.5.

Sterilizasyon ünitesinde paketler barkodlanabilmeli, barkod okuyucu ile okunabilmelidir.

22.6.

Kliniklerde hasta ile kullanılan sterilizasyon paketi eşleştirme süreçleri izlenebilmeli ve
yönetilebilmeldir.

23. Başvuru, Danışma, Duyuru, Anons İşlemleri Modülü
Hizmetin sürekliliğini sağlamak, hizmet kalitesini artırmak, hizmet sürecine hız kazandırmak
amacıyla tesis içerisindeki çeşitli hizmet kaynaklarına erişimi kolaylaştırıcı bilgiler bu modül
içerisinde ele alınmalıdır.
23.1. Genel Şartlar
Ekran, ışıklı pano (board), dokunmatik ekran (touch screen), vb. sistemlerin fonksiyon ve
içerikleri bu modül üzerinden yönetilebilmelidir.
23.1.1.

Aşağıda belirtilen bilgilerin hasta ve hasta yakınlarına görüntülenmesini sağlayacak yapı
ve mekanizmalar sistemde yer almalıdır:
a.

Randevu, hizmet bilgileri

b.

Hastane, bölüm, doktor bilgileri

c.

Acil mesaj/uyarılar
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d.

Genel bilgilendirmeler

e.

Yer ve yön bilgileri

f.

Zamanlama bilgileri(tahmini bekleme süresi vb.)

23.1.2.

KIOSK vb. veri erişim cihazları ve sistemleri üzerinde bulunan barkod okuyucuya T.C.
Kimlik Numarası içeren hasta barkodu ya da ilgili alana T.C. Kimlik numarası veya
Hasta numarası yazılarak sisteme giriş yapılabilmelidir.

23.1.3.

Sisteme giriş sonrası ilave güvenlik önlemi olarak kendisine verilen şifre ya da bir başka
kimlik doğrulama ve güvenlik unsuru ile hasta kimlik kontrolü yapılmalı ve 3 (üç) kez üst
üste yanlış girişte sistem tarafından işlem sonlandırılmalıdır.

23.1.4.

Hasta kimlik bilgisi doğrulandıktan sonra, hastanın almış olduğu randevu kontrolü
sistem tarafından otomatik yapılmalı ve o güne alınmış tüm randevuları onaylanıp
hasta, barkodu basılarak ilgili polikliniğe yönlendirilebilmelidir.

23.1.5.

Hastanın herhangi bir randevusu yoksa gün içinde çalışan uzmanlık dalları ekranda
listelenmeli ve hastaya uzmanlık dalını seçebilme imkanı sunmalıdır.

23.1.6.

Hasta seçmiş olduğu uzmanlık dalına göre poliklinikleri ekranda görebilmeli ve
listelenen her bir poliklinik için çalışma saati, poliklinik adı, doktoru, kalan kontenjanı,
sevk edilen hasta sayısını görebilmelidir.

23.1.7.

Hasta uygun polikliniği seçtiği anda sistem tarafından aşağıdaki kontrolleri otomatik
yapılmalıdır;

23.1.8.

Cinsiyet kontrol: Kadın hastaların gidebileceği bir üniteye(Doğumhane vb) Erkek
hastaların gidememesi ya da tersi.

23.1.9.

Gün Kontrol: Aynı gün içinde aynı polikliniğe ya da uzmanlık dalına birden fazla kez
gitmesi ya da gitmemesi.

23.1.10. Yaş Kontrol: Hastanın yaşının seçtiği poliklinik için uygunluğu.
23.1.11. Provizyon kontrol: Hastanın provizyon alıp almayacağı kontrolü.
23.1.12. Doktor İzin Kontrolü: Seçilen poliklinik doktoru izinliyse o poliklinik seçildiğinde uyarı
verilmesi.
23.1.13. Kontenjan Kontrolü: Seçilen polikliniğin kontenjanı dolmuş ise hastaya uyarı verilmesi.

24. Sosyal Hizmetler Modülü
Bu modül Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesine uygun olmalıdır.
24.1. Genel Şartlar
24.1.1.

Acil, poliklinik veya kliniklerden sosyal hizmetlere gönderilen hastaları görebilmelidir.

24.1.2.

Sosyal hizmetler kapsamında hastaya verilen hizmetler, yapılan görüşme, görüşmenin
sonuçları takip edilmelidir.

24.1.3.

Sosyal İnceleme Formu, Hasta Konsültasyon Formlarının çıktıları alınabilmelidir.

24.1.4.

Sosyal Hizmet kayıt defteri raporu alınabilmelidir.

24.1.5.

Sosyal Hizmet faaliyet formu raporu alınabilmelidir.

25. Kalite Yönetim Sistemi Modülü
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25.1. Genel Şartlar
25.1.1.

Kalite Yönetimi ile ilgili talimatlara, formlara, planlara, el kitabına, organizasyon
şemalarına, proseslere ve prosedürlere yetki dâhilinde sistemden ulaşılabilmelidir.

25.1.2.

Önceden oluşturulmuş dokümanlar sisteme dâhil edilebilmelidir. Bu dokümanların takip
ve düzenlemeleri modül üzerinden yapılabilmelidir.

25.1.3.

Modül içerisinde tüm dokümanlar, yetkili kullanıcılar dışında değiştirilememeli ve
kopyalanamamalıdır.

25.1.4.

Dokümanların ilişkili olduğu diğer dokümanlar/ekler tanımlanabilmeli, asıl doküman
incelenirken, aynı form üzerinden doküman eklerine de ulaşılabilmelidir.

25.1.5.

Kalite Biriminin uygun gördüğü uyarı veya yenilikler kullanıcılara iletilebilmelidir.

25.1.6.

Eğitim, YGG gibi toplantılar için kullanıcılara, toplantı zamanı bildirilebilmelidir. Yapılan
bildirimler, sistem üzerinden takip edilebilmelidir.

25.1.7.

Kullanıcılara bağlı oldukları birimle ilgili Formları görme yetkisi verilmelidir.

25.1.8.

Revizyon istekleri, kullanıcı tarafından kalite sorumlusuna iletilebilmeli, aynı şekilde
sistem üzerinden sonlandırma tarihi verilebilmelidir. Sonlandırma tarihi; kullanıcılara ve
KYS sorumlusuna uyarı mesajı üretmelidir.

25.1.9.

Modül; anket formlarının elektronik ortamda hazırlanıp, kullanıcıların oylamasına
sunularak, sonuçların incelenmesini sağlamalıdır.

25.1.10. KYS’de öneri formu bulunmalı, kullanıcılar öneri bildirebilmelidir. Kabul edilen ve kabul
edilmeyen önerilerin kullanıcı bazında istatistiği alınabilmelidir.
25.1.11. Kişi seçimleri gerektiren durumlarda; grup bazlı toplu seçim, tekil seçim, toplu seçim
içerisinden kişi çıkarma özellikleri bulunmalıdır.
26. Kalite İndikatörleri Modülü
TC. Sağlık Bakanlığı’nın geliştirdiği indikatör kartlarının, veri toplama formlarının ve veri analiz
formlarının hazırlanmasını amaçlar.
26.1. Genel Şartlar
26.1.1.

Bir indikatör veri toplama formu hazırlanması için gereken tüm veriler sistemden
otomatik gelmeli veya gereken ek bilgiler için giriş alanları bulunmalıdır.

26.1.2.

Kullanıcıya yol gösterici olması açısından tüm indikatör kartları da sistemde yer
almalıdır.

26.1.3.

Her bir indikatör veri toplama formuna otomatik veya manuel gelen verilerin ışığında bir
veri analiz formu oluşmalıdır.

26.1.4.

İndikatör veri toplama formları için gerekli olan ek bilgi (örneğin kesici delici alet
yaralanması veri toplama formunda vücut bölgesi bilgisi gibi) tanımlama fonksiyonu
olmalıdır.

26.1.5.

Kalite süreç hedefleri ve her bir hedefe yönelik faaliyetler tanımlanabilmelidir.

26.1.6.

Kalite hedeflerinin gerçekleşip gerçekleşmediğine dair veri girişi yapılabilmelidir.

26.1.7.

Gerçekleşen kalite hedeflerinin ve faaliyetlerinin rakam ve yüzde bazında sonuçları
hesaplanabilmelidir.

26.1.8.

Düzeltici Önleyici Faaliyet Formu sistemden alınabilmelidir.

26.1.9.

Acil Servis İndikatörler; Acil servise başvuran hastalar ve bu hastaların tedavisi
sırasında çağrılan icapçı hekimlerin hastaneye ulaşma sürelerinin hesaplanabilmesi için
gerekli ekranlar ve raporlar olmalıdır.
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26.1.10. Acil Servise yapılan hekim çağırma işlemine ait, tarih, saat ve telefon görüşmesi
sırasında yapılan görüşmelerin kayıt edilebileceği ekran olmalıdır.
26.1.11. Acil Servise Çağrılan İcapçı Hekimlerin Ulaşma Süreleri Veri Toplama Formu
alınabilmelidir.
26.1.12. Hekim Bazında Acil Servise Çağrılan İcapçı Hekimlerin Ulaşma Süreleri raporu
alınabilmelidir.
26.1.13. Servis Bazında Acil Servise Çağrılan İcapçı Hekimlerin Ulaşma Süreleri raporu
alınabilmelidir.
26.1.14. Acil Servise 24 saat içerisinde yeniden başvuru indikatör raporu alınabilmelidir.
26.1.15. Acil Servise 24 saat içerisinde aynı tanı ile başvuran hastaların listesi alınabilmelidir.
26.1.16. Acil Servise 24 saat içerisinde aynı tanı ile başvuran hastalara ait Veri Toplama formu
alınabilmelidir.
26.1.17. Acil Servise 24 saat içerisinde aynı tanı ile başvuran hastalara ait Veri Analiz formu
alınabilmelidir.
26.1.18. Acil Servise 24 saat içerisinde aynı tanı ile başvuran hastalara ait tanı, hekim ve
başvuru saat dilimlerine göre gruplu raporlar alınabilmelidir.
26.1.19. Acilden başka merkeze sevk edilen hastaların indikatör raporları alınabilmelidir.
26.1.20. Acilden başka merkeze sevk edilen hastaların listesi alınabilmelidir.
26.1.21. Acilden başka merkeze sevk edilen hastaların veri toplama formu ve veri analiz formu
raporları alınabilmelidir.
26.1.22. Acilden başka merkeze sevk edilen hastaların tanı, hekim ve geliş zamanlarına göre
dağılımlarının listesi alınabilmelidir.
26.1.23. Müşahadede kalan hastalara ait indikatör raporları alınabilmelidir.
26.1.24. Müşahade odasında yatan hastaların doktor bazında dağılımlarını içeren rapor
alınabilmelidir.
26.1.25. Müşahade odasında yatan hastaların konsültasyon bazında dağılımlarını içeren rapor
alınabilmelidir.
26.1.26. Müşahade odasında yatan hastaların tanı bazında dağılımlarını içeren rapor
alınabilmelidir.
26.1.27. Müşahade odasında yatan hastaların kalış süreleri bazında dağılımlarını içeren rapor
alınabilmelidir.
26.1.28. Ameliyathane Masası Kullanım indikatör raporları alınabilmelidir.
26.1.29. Ameliyathane Masası Kullanım Veri Toplama Formu alınabilmelidir.
26.1.30. Ameliyathane Masası Kullanım süreleri raporu alınabilmelidir.
26.1.31. Ameliyathane Masası Kullanım süreleri Aylık Veri Analiz Raporu alınabilmelidir.
26.1.32. Ameliyathane Masası Kullanım süreleri Yıllık Veri Analiz Raporu alınabilmelidir.
26.1.33. Fissur Sealant Uygulamaları İndikatör raporları alınabilmelidir.
26.1.34. Hekim bazında Fissur Sealant Uygulamaları raporu alınabilmelidir.
26.1.35. Yaşa göre Fissur Sealant Uygulamaları raporu alınabilmelidir
26.1.36. Diş Tedavi indikatör raporları alınabilmelidir.
26.1.37. Diş Numarasına göre Diş Tedavi indikatör raporları alınabilmelidir.
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26.1.38. Hekime göre Diş Tedavi indikatör raporları alınabilmelidir.
26.1.39. Yaş Grubuna göre Diş Tedavi indikatör raporları alınabilmelidir.
26.1.40. Hekim bazında kanal tedavisi raporu alınabilmelidir.
26.1.41. Hekim bazında dolgu tedavisi raporu alınabilmelidir.
26.1.42. Kazaen Düşen Hasta İndikatör raporları alınabilmelidir.
26.1.43. Kazaen Düşen Hasta Veri Toplama Formu alınabilmelidir.
26.1.44. Düşme Nedenleri, Risk Skorları, Düştüğü Yere, Yattığı Bölüme göre raporlar
alınabilmelidir.
26.1.45. Eksiksiz Doldurulan Dosya indikatör raporu alınabilmelidir.
26.1.46. Eksiksiz Doldurulan Dosya oranı raporu alınabilmelidir.
26.1.47. Hekim Başına Düşen Poliklinik Oda İndikatör raporu alınabilmelidir.
26.1.48. Hemşirelerin Bölüm Değiştirme Oranı indikatör raporları alınabilmelidir.
26.1.49. Hemşirelerin Bölüm Değiştirme Oranı Veri Toplama formu alınabilmelidir.
26.1.50. Hemşirelerin Bölüm Değiştirme Oranı Aylık Veri Analiz raporu alınabilmelidir.
26.1.51. Cerrahi Alan Enfeksiyonu indikatör raporu alınabilmelidir.
26.1.52. Cerrahi Alan Enfeksiyonu Veri Toplama formu alınabilmelidir.
26.1.53. Cerrahi Enfeksiyon Hızları indikatör raporları alınabilmelidir.
26.1.54. Cerrahi Enfeksiyon Hızları listesi alınabilmelidir.
26.1.55. Cerrahi Profilaksi raporu alınabilmelidir.
26.1.56. Kan ve Vücut Sıvıları Sıçramasına Maruz Kalma indikatör raporu alınabilmelidir.
26.1.57. Kan ve Vücut Sıvıları Sıçramasına Maruz Kalma raporu Bölüm, Meslek ve Neden Olan
Cisim Bazında alınabilmelidir.
26.1.58. Kesici Delici Alet Yaralanması indikatör raporu alınabilmelidir.
26.1.59. Kesici Delici Alet Yaralanması Veri Analiz formu alınabilmelidir.
26.1.60. Kesici Delici Alet Yaralanması Veri Toplama formu alınabilmelidir.
26.1.61. Kesici Delici Alet Yaralanması Şiddet, Bölüm ve Meslek bazında alınabilmelidir.
26.1.62. Yoğun Bakım Enfeksiyon Hızları indikatör raporları alınabilmelidir.
26.1.63. Sistolojik Patoloji Tanı Uyumu indikatör raporu alınabilmelidir.
26.1.64. Sezeryan Oranları indikatör raporları alınabilmelidir.
26.1.65. Sezeryan Oranları Veri Analiz raporu alınabilmelidir.
26.1.66. Sezeryan Oranları Veri Toplama formu alınabilmelidir.
26.1.67. Sezeryan Oranları raporları, Yaşa, Endikasyona, Nedenlere göre alınabilmelidir.
26.1.68. Yoğun Bakım Basa Yarası indikatörü alınabilmelidir.
26.1.69. Yoğun Bakım Basa Yarası Veri Analiz formu alınabilmelidir.
26.1.70. Yoğun Bakım Basa Yarası Veri Toplama formu alınabilmelidir.
26.1.71. Yoğun Bakım Basa Yarası raporu, Vücut bölgesine ve Riske göre alınabilmelidir.
26.1.72. Yoğun Bakım Ünitesi Hasta Yatış Süreleri indikatör raporları alınabilmelidir.
26.1.73. Yoğun Bakım Mortalite indikatör raporları alınabilmelidir.
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26.1.74. Yoğun Bakım Mortalite Veri Toplama Formu alınabilmelidir.
26.1.75. Yoğun Bakım Mortalite Veri Analiz Formu alınabilmelidir.
26.1.76. Yoğun Bakım Mortalite raporu, hekim, ölüm tanısı, yaş ve yatılan gün sayısı bazında
alınabilmelidir.
27. Tanı İlişkili Gruplama Veri Yönetim Modülü
Bu modül, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenip ilan edilen sağlık tesislerinde kullanılacak
yazılımlar için tasarlanmış olmalıdır.
27.1.

Bakanlığın yayınlamış olduğu mevzuat ve talimatlara göre çalışmalıdır.

27.2.

Teşhis ilişkili gruplar modülünde XML dosyaları oluşturmalıdır.

27.3.

Hastalar servis bazında, taburcu durumu (kesin taburcu, ön taburcu) liste türü (yatan ve
günübirlik olarak) XML durumu (oluşturulmuş, oluşturulmamış), kodlama durumu
(kodlanmış,
kodlanmamış),
taburcu
eden
doktor,
fatura
durumu(olanlar,
olmayanlar),patoloji durumu(istem var, istem yok),epikriz durumu(olanlar olmayanlar)
listelenmelidir. Bu ekranda iken hasta kartına kolayca ulaşılabilmelidir. Seçenek olarak
tüm hastalar seçilebilmeli veya seçim iptal edilebilmelidir.

27.4.

İBaG (İşlem bazlı ayaktan gruplar) verileri sistemden alınabilmeli ve toplam sayılar diğer
modüllerden yapılan sorgu sonuçları ile tutarlı olmalıdır. (ESWL, Hemodiyaliz, sünnet,
kemoterapiler, fizik tedavi rehabilitasyon işlemleri)

27.5.

BBaG (Branş bazlı ayaktan gruplar) verileri sistemden alınabilmelidir. İstatistik
modülündeki poliklinik sayıları ile uyumlu olmalıdır.

27.6.

Veri giriş kontrolleri taburcu tarih aralığı verilerek; servis bazında oluşturulan XML
dosyası hasta sınıfı (yatan, günübirlik), epikrizler (olan, olmayan, tümü) kodlama
durumu(kodlanmış veya kodlanmamış) kimin tarafından XML oluşturulduğu ve kodlanma
tarihi listelenebilmelidir.

27.7.

Sağlık Bakanlığı TİG veri giriş programından alınan kodlanan hasta Excel listelerinin veri
giriş kontrollerindeki kodlanan hastalar ile karşılaştırılması yapılabilmelidir.

27.8.

TİG Veri Giriş yazılımı HBYS ile entegre olmalıdır.

27.9.

MEDULA bilgilerine veri gönderimi branş bazında, branş kodu,ay, yıl, frekans ve tutarı
sistemden otomatik olarak alınabilmelidir.

27.10.

Fiyat tutarları MEDULA dönem sonlandırmadaki tutarlarla aynı olmalıdır.

27.11.

MEDULAya gönderilen branşların kontrol edilebileceği veri kontrol sistemi aktif olmalı
gerektiğinde düzeltmeler yapılabilmelidir.

28. Görüntü Arşivleme ve İletişim (PACS) Altyapısı
Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi olarak görev yapacaktır.
28.1. Genel Şartlar
PACS Modülü, DICOM 3.0 iletişim altyapısına sahip tüm modaliteler ile uyumlu çalışmalı ve
aşağıdaki DICOM fonksiyonlarını desteklemelidir.
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28.1.1.

PACS, DICOM uyumlu ve DICOM opsiyonu açık tüm tıbbi cihazlar ile entegre
çalışabilmelidir.

28.1.2.

PACS, hastaya ait eski ve yeni görüntülere kullanıcının doğrudan erişebilmesini
sağlamalıdır. Ayrıca e-Radyoloji servislerini kullanarak hastaya ait başka kurumlarda
üretilmiş görüntüleri de hasta onamı ile kullanıcıya gösterebilmelidir.

28.1.3.

PACS, uygulama sunucusu içerisinde veya bağlı depolama ünitelerinde gerekli geçici
depolama alanı oluşturabilmeli ve merkezi bir e-Radyoloji sistemine gönderilemeyen
DICOM görüntülerini bu alanda saklayabilmelidir.

28.1.4.

PACS, merkezi bir e-Radyoloji sistemine gönderilemeyen DICOM görüntüleri için,
gönderilememe nedenlerinin raporlanmasını sağlamalıdır. Gönderilemeyen görüntüler
için otomatik veya manuel düzeltme bölümü sunulmalıdır.

28.1.5.

Geçici alana kayıt edilen görüntüler, otomatik olarak farklı depolama ünitelerinde
(Nearline / Arşiv) arşivlenebilmelidir.

28.1.6.

Parametrik olarak tanımlanan süre sonunda geçici alanda tutulan görüntüler, merkezi eRadyoloji sistemine gönderilmeli ve geçici alandan otomatik olarak silinmelidir.

28.1.7.

PACS desteklediği arşiv büyüklüğünde ve arşivlenen Hasta/Tetkik sayılarında herhangi
bir sınırlama olmamalıdır.

28.1.8.

Veriler iş akışına uygun olarak otomatik şekilde yönlendirilmelidir. (->onay ->rapor-> vb.)

28.1.9.

Tüm görüntülere raporlama iş istasyonlarından sorgulama yapılarak ulaşabilmelidir.
Hasta, görüntü ve radyolojik raporlar ilişkilendirilebilmelidir.

28.1.10. PACS, diğer sistem sağlayıcılarının DICOM 3.0 uyumlu iş istasyonları ile de ortak
çalışabilmelidir.
28.1.11. PACS, Güvenli Veri Aktarımı (TLS) Protokolünü desteklemelidir.
28.1.12. İletilen ve arşivlenen DICOM görüntülerinin bütünlüğü ve uyumluluğu otomatik olarak
kontrol edilmelidir.
28.1.13. PACS DICOM 3.0 uyumlu modaliteler ile bağlantı için gerekli bir entegrasyon
kütüphanesine sahip olmalıdır.
28.1.14. PACS, tetkiklere rapor eklenmesini, eklenen raporların görüntülenmesini sağlamalıdır.
Rapor hazırlama arayüzü, temel metin işlevlerini (kalın, altı çizili, italik yazma,
kopyalama, hizalama, yazı tipi ve boyutu gibi) gerçekleştirebilen bir metin editörü
içermelidir.
28.1.15. Hazırlanan raporlar gerektiğinde e-imzalı veya e-imzasız olarak kapatılabilmeli ve
kapatılan (onaylanan) raporlar üzerinde daha sonra değişikliğe izin verilmemeli,
gerekirse ek rapor ya da ikincil görüş raporu düzenlenebilmelidir.
28.1.16. PACS servisleri (StoreSCP, Query/Retrieve SCP/SCU gibi), yönetim modülü üzerinden,
yetki tanımlama, yetki düzeyi belirleme, çalıştırma ve durdurma imkanı sunmalıdır.
28.1.17. Hastaların dijital ortamda getirdikleri DICOM uyumlu olan görüntüler PACS’a
aktarılabilmeli ve hasta dosyası ile ilişkilendirilebilmelidir.
28.1.18. Görev tanımlaması yapılarak belirtilecek gün ve saatlerde, belirtilen süreli tetkiklerin bir
konumdan diğer bir konuma taşınması mümkün olmalıdır.
28.1.19. PACS en az:
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o

DICOM Implicit VR Little Endian,

o

DICOM Explicit VR Little Endian,

o

DICOM Kayıplı/Kayıpsız (Lossy/Lossless) JPEG,

o

DICOM Kayıplı/Kayıpsız (Lossy/Lossless) JPEG2000

o

formatlarını desteklemeli, bunlardan bir veya birkaçı kullanım amacına bağlı
olarak seçilebilir olmalıdır.

29. Radyoloji Görüntüleme ve Raporlama (RBS) Modülü
Radyoloji Kayıt, Doktor Atama, Randevulu Hasta Muayenesi Düzenleme (modalitelere göre,
istem bölgelerine göre, yatan ve ayaktan hastalara göre, aciliyete göre.), Hasta Tıbbi Bilgi Girişi,
Hasta Tıbbi Bilgi Görüntüleme ve Görüntü Raporlama, Radyoloji Raporu Hazırlama, Radyoloji
İstatistik Raporlama (modalitelere ve her bir cihaza göre günlük bakılan hasta sayısı, aylık bakılan
hasta sayısı, yıllık bakılan hasta sayısı, randevu verilen hasta sayısı, randevusuna gelmeyen
hasta sayısı, tekrar edilen inceleme sayısı, ICD-10 tanı kodlarına göre sıralama, cihaz bakımı, vb.
gibi fonksiyonları kapsamalıdır.
29.1. Genel Şartlar
29.1.1.

RBS, hasta bilgilerine erişim, rapor yazma, eski raporları okuma, görüntüleri farklı
ortamlara aktarma gibi kullanıcı yetki seviyesinde ayarlanabilen fonksiyonları
içermelidir.

29.1.2.

Raporlama İş İstasyonunda herhangi bir hastanın herhangi bir modeliteye ait değişik
zamanlarda çekilen görüntülerinin karşılaştırılması ve radyolojik bulguların geriye dönük
değerlendirilmesi sağlanmalıdır.

29.1.3.

Raporlama İş İstasyonunda görüntüler yüklenirken ekranda modaliteye uygun diziliş
biçimi (layout) otomatik olarak seçilebilmelidir.

29.1.4.

Raporlama İş İstasyonu üzerinden, DICOM Print (Film baskı) yapılabilmeli, yazdırılacak
olan sayfalar istendiğinde DICOM yazıcılar yerine standart yazıcılara da
gönderilebilmelidir.

29.1.5.

Raporlama İş İstasyonu üzerinden, DICOM CD ve DVD yazılabilmeli, yazılan
CD/DVD’lere otomatik başlayabilen ve içindeki DICOM dosyalarını görüntülemeye
yarayan bir görüntüleme programı eklenmiş olmalı, bu görüntüleyici kullanıcıların
herhangi bir ek program kurmasına ihtiyaç duymayacağı şekilde yapılandırılmış
olmalıdır (.NET Framework, Flash vb.)

29.1.6.

Radyoloji görüntüleme birimlerinde ihtiyaç duyulan; Zoom – Pan, Kenar
Düzleştirme(Edge Enhancement, Negatif Özelliği (Invert), Aynalama, Mercek
Fonksiyonu, Serbest Alan Ölçümü, Açı, Uzunluk, ROI temel işlevleri destekleniyor
olmalıdır.

29.1.7.

Görüntüler ve bu görüntülere ait raporların sistemde birlikte saklanması sağlanmalıdır.
Bu özellik raporların ayrıca merkezi e-Radyoloji sistemine gönderilmesini
engellememelidir.

29.1.8.

Raporlama İş İstasyonunda mikrofon ile dijital ortama okunan raporlar söz konusu
olduğunda, raporların her bir hasta için ayrı ses dosyaları halinde saklanması
sağlanmalıdır. Sistem ayrıca dijital ses kayıt cihazlarından WAV ve MP3 formatlarındaki
kayıtları da alıp hasta kaydına ekleyebilmelidir.

29.1.9.

Görüntüleyicide hastanın sisteme kayıtlı eski tetkiklerinin mevcudiyeti sorgulanabilmeli,
gerektiğinde ekran bölünecek şekilde çağrılarak karşılaştırmalı raporların yazılmasına
imkân vermelidir.
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29.1.10. Kesitler incelendiğinde, kesitlere ait referans görüntüler varsa bu görüntüler üzerinde
incelenen kesit veya kesitlerin lokasyonu grafiksel olarak gösterilebilmelidir. (CT Scout
Lines, MR Reference Lines...)
29.1.11. MR ve BT görüntülerinde 3D Anchor modu bulunmalıdır. Bu özellik sayesinde tetkik
içinde kayıtlı Axial, Sagital ve Coronal plandaki seriler tek ekranda görülebilmeli ve
herhangi bir resimdeki bir nokta seçildiğinde diğer planlardaki o noktayı içeren kesitler
otomatik olarak gelmeli ve noktanın bu kesitlerdeki pozisyonu da otomatik olarak
gösterilebilmelidir.
29.1.12. RBS, görüntülerin açıldığı en az 2 (iki) monitörü aynı anda kullanmaya imkân vermelidir.
29.1.13. İş istasyonlarında üç boyutlu(3D) çalışmalar yapılabilmelidir.
29.1.14. 3D İş istasyonu yazılımı doğrudan raporlama iş istasyonundan çağrılabilmelidir.
29.1.15. İncelenen organ sagittal koronal ve aksial planda Mouse’un bir hareketi ile izlenebilmeli,
tespit edilen bir lezyonun lokalizasyonu bir işaretleme ile her üç anatomik planda da
gösterilmelidir.
29.1.16. Organ, kontrast madde ve kemik gibi farklı dokular klinik görünüme uygun renk ve
dansitelerde oluşturulabilmelidir.
29.1.17. Oluşturulan 3D imajlara, interaktif olarak sadece mouse kullanılarak istenilen her
dansite ve kontrast farkı uygulanabilmelidir.
29.1.18. Organların renklendirilmesinin yanı sıra parlaklık ve opasite gibi ayarlar da ayrıca
yapılabilmeli ve bunlar sabitlenerek kaydedilebilmelidir.
29.1.19. Daha önceden kaydedilmiş olan VRT presetleri (görüntülenmek istenen organa göre)
mouse’un tek bir seçimi ile ekrana getirilebilmelidir.
29.1.20. Hazır VRT presetleri önceden bir galeriye yüklenmiş olarak workstationlarda hazır
olarak bulunmalı, sistem hekimlerin kendi kesit örneklerini oluşturmasına ve bunların
saklanmasına izin vermelidir.
29.1.21. 3D görüntüler üzerinde freehand, clipplane kesme ve çıkarma işlemleri uygulanabilmeli,
uygulanan kesme-çıkarma işlemleri geçerli ekran durumları ile kaydedilebilmelidir.
29.1.22. Threshold değerini değiştirerek kemik yapıları yok etmek ya da yeniden eklemek
mümkün olmalı (Bone Removal özelliği), kemik yapılar temizlendikten sonra görüntüler
bu şekilde kaydedilebilmelidir. Threshold değerlerini belirli bir aralıkta seçebilmek ve
görüntü yapısına uygulamak mümkün olmalıdır.
29.1.23. Aksial, koronal, ve sagittal planda eş zamanlı takibi yapılabilen MIP, MIP thick, MIP thin,
minIP, minIP thick görüntüler elde etmek mümkün olmalıdır.
29.1.24. MIP, minIP, MIP Thick ve minIP Thick görüntülerde eş zamanlı olarak kesit kalınlığı
değiştirme işlemi uygulanabilmelidir.
29.1.25. Dansite ve metrik ölçümler yapılabilmeli, yapılan ölçümler kaydedilebilmelidir.
29.1.26. Elde edilen imajlar üzerinde notlar yazılabilmeli ve lezyonun yerini belirleyici işaret ve
marker’lar eklenebilmeli, iptal edilebilmelidir.

47

ICS 35.240.80

TÜRK STANDARDI TASARISI

EK B
TS STNO HASTANE BİLGİ SİSTEMLERİ İÇİN GENEL ŞARTLAR STANDARDI TETKİKİ İÇİN
BAŞVURU FORMU ÖRNEĞİ
(Bilgi İçin)
TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI’NA
Firmamız tarafından geliştirilen ........ ....................................... isimli Sağlık Bilgi Sistemi
yazılımının ................ sürümünün TS STNO standardına uygunluğu hususunda aşağıda işaretli
bulunan .......... modül için tetkinin ve belgelendirme çalışmasının yapılmasını saygılarımla arz
ederim.
Tarih
Firma yetkilisi (Kaşe/imza)
EKLER LİSTESİ:
1. Firmaya ait ticaret sicil kaydı
2. Firmaya ait imza sirküleri
3. Firmaya ait TS ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi uyumluluk belgesi
4. Yazılımın Ortak Kriterler EAL 2 uyumluluk belgesi (asgari)
Lütfen uygunluk beyan edilen ve belgelendirilmesi istenen modülleri aşağıdaki listeden
işaretleyiniz.
Hasta kayıt kabul ve transfer
Randevu işlevi
Poliklinik Modülü
Hasta yatış, takip ve çıkış işlevleri
Vezne modülü
Eczane modülü
Laboratuvar işlevi
Stok takip ve taşınır/taşınmaz işlemleri modülü
Döner sermaye, fatura ve finansman işlemleri modülü
Personel işlemleri modülü
Bilgi yönetim, istatistik ve raporlama işlemleri modülü
Hemşire gözlem ve girişim modülü
Ameliyathane modülü
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Cihaz Takip Servis ve Bakım Modülü
Sterilizasyon Modülü
Danışma Modülü
Sosyal Hizmetler Modülü
Kalite Yönetim Sistemi Modülü
Kalite İndikatörleri Modülü
Görüntü Arşivleme ve İletişim (PACS) Altyapısı
Radyoloji Görüntüleme ve Raporlama (RBS) Modülü
Tanı İlişkili Gruplama Veri Yönetim Modülü
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Yazılımları
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1. Koruma Profiline Giriş
1.1. Koruma Profili Referansı
Aşağıdaki tabloda, koruma profiline ait referans bilgileri yer almaktadır.
Belge Sürümü
1.0
Yayınlanma Tarihi
Geliştiriciler
Türk Standartları Enstitüsü (TSE)
Uyum Sağlanan EAL
EAL2

1.2. Amaç ve Kapsam
Son yıllardaki gelişmeler doğrultusunda yeni bilgi teknolojileri cihazları ile yazılımları
geliştirilmiş ve farklı alanlarda uygulamaya alınmıştır. Söz konusu teknolojik ürünlerin
kullanılmaya başlandığı alanlardan biri de sağlık sektörüdür. Sağlık kurumlarındaki verilerin ve
kaynakların etkin bir şekilde kullanılması amacıyla günümüzde çeşitli uygulama yazılımları
kullanılmaktadır. Bu uygulama yazılımlarının arasında Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS),
Aile Hekimliği Bilgi Sistemi (AHBS), Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi (PACS), Laboratuvar
Bilgi Yönetim Sistemi (LBYS), Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ve buna benzer internet
üzerinden servis sunan diğer sağlık bilişimi uygulama yazılımları önemli yer tutar. Bu yazılımların
farklı ulusal veri tabanları ile iletişim halinde olması gerektiğinden dolayı söz konusu yazılımlar
genellikle web tabanlı olarak tasarlanmakta ve geliştirilmektedir. Bu koruma profilinde web
üzerinden çalışan Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri yazılımlarının güvenlik gereksinimleri ele
alınmıştır.
Web tabanlı Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri’ne yönelik olarak hazırlanmış olan bu
koruma profilinin oluşturulma amacı, kamu ve özel hastanelerde kullanılan yazılım ürünlerine
yönelik asgari güvenlik gereksinimlerinin tanımlanmasıdır.
Teknolojideki gelişmelere paralel olarak insan sağlığı ile ilgili her türlü bilgiyi barındırıp
işleyen Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri yazılımları web tabanlı olarak geliştirilmeye başlanmıştır.
Bu yazılımların internetin de yaygınlaşması ile birbiri ile bilgi alışverişi yapma ihtiyaçları
doğmuştur. İnternetin tehditlere açık yapısı göz önünde bulundurulursa, söz konusu yazılımların
güvenlik önlemlerinin ön plana çıkarılması ve yazılımlarda yeterli seviyede güvenlik önlemi
alınması ihtiyacı ön plana çıkar. Kuruluşların söz konusu güvenlik önlemlerini etkin ve gerektiği
şekilde almalarının temin edilmesi, ancak standartlara uyum ve ilgili sertifikasyonların hayata
geçirilmesiyle mümkündür. Bu koruma profilinin yazılma amacı, web tabanlı sağlık bilgi sistemi
uygulamalarına yönelik böylesi bir sertifikasyon mekanizmasında yol gösterici bir belgenin
oluşturulması ihtiyacıdır. Bu koruma profilinde Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri uygulamaları ile
ilgili orta seviye güvenlik önlemleri ele alınmıştır.
Koruma profili genel olarak web tabanlı Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri uygulamalarına
yönelik olarak hazırlanmıştır. Başka bir deyişle, tüm web tabanlı Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri
uygulamalarında geçerli fonksiyonel özellikler ve bileşenler dikkate alınmış, bunun haricinde
uygulamaların kendilerine özgü fonksiyonel özellik ve bileşenleri kapsam dışı bırakılmıştır. Bu
koruma profilinin kapsamı dışında kalan, ancak güvenlik sertifikasyonundan geçirilmesi gerekli
görülen güvenlik özellikleri veya bileşenler olabilir. Bu özellik ve bileşenlerin sertifikasyon
mekanizmasına tabi tutulması isteniyorsa, bu iki alternatif yöntemle gerçekleştirilebilir; İlk
alternatif, uygulamaya yönelik oluşturulacak Güvenlik Hedefi (ST) dokümanında, bu koruma
profilinde kapsanmamış olan güvenlik özelliklerinin ve bileşenlerin kapsam dâhiline alınmasıdır.
İkinci ve önerilen alternatif ise web tabanlı sağlık bilgi sistemi uygulaması olarak
nitelendirilebilecek ürün grupları için yazılacak koruma profillerinde bu koruma profiline atıf
yapılmasıdır.
Bir koruma profili hazırlanırken, uygulamanın korumakla yükümlü olduğu verinin kritiklik
ve gizlilik derecesi, veri kaybında, izinsiz değiştirilmesinde veya sızdırılmasında ortaya çıkacak
maddi veya manevi zararın büyüklüğü gibi hususlar da dikkate alınmalıdır. Bu çalışmaya konu
olan uygulamalarda hastalara ait sağlık bilgileri tutulmaktadır. Bunun yanında sağlık sektörü
çalışanlarının kişisel bilgileri de (görevli hekim, görevli olduğu sağlık birimleri, muayenede
bulunduğu hastalar, vb.) uygulamalarda yer almaktadır. Söz konusu verilerin gerek kişisel
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anlamda gerekse de istatistiki anlamda yanlış kişilerin eline geçmesi durumunda onarılması güç
hasarlara neden olabilir. Bu nedenle TOE’nin güvenliği sağlanmadığında ortaya çıkabilecek
maddi ve manevi kayıplar ciddi seviyelere ulaşabilir. Bunun da ötesinde ortaya çıkabilecek prestij
kaybı da işin başka bir boyutunu göstermektedir. Bu nedenle gerek kamudaki gerekse de özel
sektördeki sağlık birimleri için uygulamalarda güvenliğin sağlanması elzemdir.

1.3. Değerlendirme Hedefine (TOE) Genel Bakış
Bu bölümde, koruma profili'nin değerlendirme hedefi (TOE) açıklanmaktadır.

1.3.1. Giriş
TOE, bir web tabanlı Hastane Bilgi Yönetim sistemi uygulamasıdır. Burada bahsedilen
web tabanlı sağlık bilgi sistemi kavramı ile kullanıcıların internet üzerinden erişim sağladıkları, her
türlü hasta verisini işleyen ve saklayan uygulamalar kastedilmektedir.
Bu koruma profili, sağlıkla ilgili her türlü veriyi işleyip depolayabilen; Hastane Bilgi
Yönetim Sistemi (HBYS), Aile Hekimliği Bilgi Sistemi (AHBS), Görüntü Arşivleme ve İletişim
Sistemi (PACS), Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi (LBYS), Elektronik Belge Yönetim Sistemi
(EBYS) ve internet üzerinden servis sunan diğer sağlık bilişimi uygulama yazılımları için
hazırlanmış genel bir koruma profilidir. Bu nedenle bu koruma profilinde yukarıda bahsedilen
uygulamalarda ortak olarak bulunan güvenlik fonksiyonel özellikleri dikkate alınarak
hazırlanmıştır.

1.3.2. Değerlendirme Hedefi Türü
TOE türü, web tabanlı sağlık bilgi sistemi uygulamasıdır. TOE burada hasta
değerlendirmelerinin, tetkiklerinin, kullanılan ilaçların ve diğer ilgili materyallerin, giriş ve
değerlendirme tarihlerinin, ilgili raporlamaların kayıtlarını tutar ve gerektiğinde yeniden
erişilmesini sağlayarak yeniden kullanılmalarına olanak sağlar. Bu sayede TOE aynı zamanda
hastaların başvurularını müteakip olarak hemen inceleme yapılmasına da olanak sağlar.
Bunun yanında TOE hastalara ait kişisel bilgiler (Hasta adı, soyadı, Doğum tarihi/Doğum yeri,
Kan grubu gibi) ile hastanın iletişim bilgileri (Sosyal Güvenlik Numarası, T.C. Kimlik Numarası,
vb) ile hastanın geçirdiği ameliyat bilgilerini de güvenli olarak saklar.
TOE aynı zamanda hasta bilgileri güvenliğini sağlamak amacıyla kimlik doğrulama, erişim
kontrolü, güvenli iletişim ve güvenlik yönetimi gibi temel güvenlik işlevlerini de sağlar.

1.3.3. Çalışma Ortamı Bileşenleri
TOE, bir ağ üzerinde çalışması sebebiyle ağ bileşenleriyle etkileşim halindedir. TOE’nin
üzerinde çalıştığı bir web sunucusu, bu web sunucusunun üzerinde çalıştığı bir işletim sistemi, bu
işletim sisteminin de üzerinde çalıştığı bir donanımsal sunucu bulunmaktadır. Bu bileşenler
Madde 1.4.1 de detaylı bir şekilde açıklanmaktadır.

1.4. Değerlendirme Hedefinin Detaylı Açıklanması
Bu bölümde, TOE daha ayrıntılı olarak açıklanacak, TOE’nin yazılımsal ve donanımsal
çevre birimleri (çalışma ortamı) ile ana güvenlik ve fonksiyonel özellikleri ele alınacaktır.

1.4.1. Yazılım ve Donanım Çevre Birimleri
Bu bölümde, TOE ile etkileşim halinde olan yazılımsal ve donanımsal çevre birimleri
(çalışma ortamı) açıklanmaktadır. TOE’nin çalışma ortamıyla nasıl bir etkileşim içerisinde olduğu
Şekil 1’de gösterilmektedir.
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Şekil 1 – TOE çalışma ortamının genel yapısı
Web Sunucusu: TOE bir web uygulaması olarak bir web sunucusu üzerinde çalışmaktadır. Bu
web sunucusu herhangi bir teknolojiyi kullanıyor olabilir.
İşletim Sistemi: TOE’nin üzerinde çalıştığı sunucunun bir işletim sistemi bulunmaktadır. TOE’nin
üzerinde çalıştığı web sunucusu bu işletim sistemi üzerinde çalışmakta ve sistem kaynaklarını bu
işletim sistemi vasıtasıyla kullanmaktadır.
Donanımsal Sunucu: TOE donanımsal olarak bir sunucu üzerinde çalışmaktadır. Söz konusu
sunucu üründen ürüne farklı özellikler gösterebilir.
Ağ Bileşenleri ve Güvenlik Duvarı: TOE, hasta bilgilerinin paylaşılması ve diğer bilgi
paylaşımları için ağ bileşenleriyle etkileşim halindedir. Bu etkileşim, işletim sistemi ve sunucu
aracılığıyla gerçekleştirilir. TOE’nin internet erişimi, bir güvenlik duvarı tarafından
denetlenmektedir.
Zaman Damgası Sunucusu: TOE, işlem kayıtlarının güvenliğini sağlamak amacıyla çalışma
ortamı tarafından sağlanan zaman damgasına ihtiyaç duyar. Bu zaman damgası, donanımsal
olarak üretilen elektronik imza tabanlı olma özelliklerine sahiptir.
Veritabanı: TOE’nin tüm kullanıcı ve hasta verilerini sakladığı veritabanıdır. Önünde bir güvenlik
duvarı yer alır.

1.4.2. Ana Güvenlik ve Fonksiyonel Özellikler
TOE’nin güvenlikle ilgili özellikleri aşağıda verilmiştir:
Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme: Özellikle TOE internete açık ortamlarda
çalışabileceğinden dolayı, TOE’nin kimlik doğrulama ve yetkilendirme işlemlerini etkin bir şekilde
yürütmesi gerekir. Kimlik doğrulama genellikle kullanıcı adı ve parolanın doğrulanması yöntemiyle
yapılır. Üst düzey güvenlik ihtiyacı bulunan web uygulamalarında iki aşamalı doğrulama adı
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verilen, kullanıcı adı ve parolaya ek olarak SMS doğrulaması, parola, mobil cihaz uygulaması
aracılığıyla doğrulama, elektronik imza gibi ek doğrulama mekanizmaları da kullanılabilmektedir.
Parolalar özet fonksiyonlarından (genellikle) geçirilerek tekrar aslına ulaşılamayacak şekilde
saklanır. Ancak, özet bilgisinin SALT değişkeniyle birlikte kullanılması önerilen bir yöntemdir.
Kontrollü Erişim: TOE, sağlanan kullanıcı adı ve parolalarına göre önceden yetkilendirilmiş
kaynaklara erişim izni sağlar. Hangi kullanıcının hangi bilgi kaynaklarına erişebileceği ile ilgili
bilgiler Erişim Denetimi Listeleri’nde tutulur.
Kayıt Tutma: TOE, sistemdeki varlıklar üzerindeki kullanıcı faaliyetlerinin, erişim kontrolü ve
değişiklik kayıtlarının tutulabilmesi amacıyla otomatik olarak denetim kayıtlarını tutar. Denetim
kayıtlarının içeriği ve tutulma yöntemi kolay anlaşılabilir bir formatta olmalı ve TOE tarafından
sunulan arayüz üzerinden ayarlanabilmelidir. TOE, kayıtların değiştirilmesine karşı, tuttuğu işlem
kayıtlarını zaman damgası ile damgalar. İşlem kayıtlarının yetkisiz değiştirilmesi TOE tarafından
tespit edilebilir.
Yönetim: Sistemin yönetiminden sorumlu kullanıcılara, TOE tarafından etkin yönetim
mekanizmaları sunulur. Bu mekanizmaların hızlı ve etkin karar almayı kolaylaştırması önem
taşımaktadır. Sistem yönetiminden sorumlu kullanıcılara yetkilendirme yönetimi ve veri yönetimi
fonksiyonellikleri sağlanır. TOE’nin yönetimi için sağlanan arayüzler yalnızca özel yetki verilmiş
kişilerin erişimine açık olup, diğer arayüzlere göre daha sıkı güvenlik önlemlerine tabi tutulur. TOE
için tanımlanmış olan roller asgari olarak yönetici, kullanıcı ve denetçi rolleridir. Yönetici rolü,
TOE’nin yönetimi ile ilgili fonksiyonları gerçekleştiren roldür. Kullanıcı rolü TOE yi yetkisi dâhilinde
kullanan roldür. Denetçi rolü ise, sistemde denetim yapmak amacıyla sadece denetim
fonksiyonlarını (yapılandırma ayarları, kayıtlara bakma vb.) kullanabilen roldür.
Veri Koruması: TOE tarafından temel olarak hasta verileri ve kullanıcı verileri olmak üzere iki tür
veri tutulur. TOE söz konusu verileri korumakla yükümlüdür. Bu verilerin korunması TOE’nin
sorumluluğundadır. Veri korunmasının sadece verinin saklanması esnasında değil, aynı zamanda
veri iletimi esnasında da sağlanması gerektiğine dikkat edilmelidir.

1.5.

Genel Bakış

Bölüm 1’de TOE ve Koruma Profilinin tanımı yapılmaktadır. Bu ön bilgi sayesinde güvenlik
gereksinimleri ve fonksiyonları daha iyi anlaşılacaktır.
Bölüm 2’de uyumluluk iddiaları açıklanmaktadır. Uyumluluk iddiaları arasında Ortak Kriterler
uyumluluk iddiası, Koruma Profili uyumluluk iddiası ve paket uyumluluk iddiası bulunmaktadır.
Ayrıca uyumluluk iddiası gerekçelendirilmesi ile bu koruma profiline uyum sağlayacak ST’lerin
hangi türden bir uyuma sahip olması gerektiği de ifade edilmektedir.
Bölüm 3’te TOE güvenlik sorunu tanımlanması yapılmakta ve TOE kapsamına giren tehditler,
varsayımlar ve kurumsal güvenlik politikaları açıklanmaktadır.
Bölüm 4’te TOE ve TOE çalışma ortamına yönelik olarak Bölüm 3’te tanımlanmış olan tehditler,
varsayımlar ve kurumsal güvenlik politikalarına karşılık gelen güvenlik hedefleri tanımlanmaktadır.
Bölüm 5’te güvenlik hedeflerini sağlayacak fonksiyonel ve güvence gereksinimlerini de içerecek
şekilde güvenlik gereksinimleri açıklanmaktadır.
Bölüm 6’da Güvenlik gereksinimleri ana başlığı altında Güvenlik fonksiyonel gereksinimleri,
Güvenlik Güvence Gereksinimleri ve Güvenlik Güvence Gereksinimlerinin gerekçeleri ele
alınmıştır.
Son bölüm olan Kaynaklar bölümünde kayda değer görülen destekleyici kaynaklara yer
verilmektedir.

2. Uyumluluk İddiaları
2.1. Ortak Kriterler Uyumluluk İddiası
Bu koruma profili Ortak Kriterler (OK) Sürüm 3.1 Revizyon 4 kullanılarak geliştirilmiştir.
Bu koruma profili OK Bölüm 2 ile tam uyuma sahiptir.
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Bu koruma profili, OK Bölüm 3 ile tam uyuma sahiptir.

2.2. Koruma Profili Uyumluluk İddiası
Bu Koruma Profili, başka bir Koruma Profiline uyumlu olacak şekilde hazırlanmamıştır.

2.3. Paket Uyumluluk İddiası
Bu Koruma Profili, Ortak Kriterler Bölüm 3 altında tanımlanan güvence paketlerinden EAL 2 ile
uyumludur.

2.4. Uyumluluk İddiası Gerekçesi
Bu koruma profili herhangi bir başka koruma profiline uyumluluk iddia etmediği için bu bölüm
uygulanamaz.

2.5. Uyumluluk Beyanı
Bu Koruma Profili, “tam uyumluluk” gerektirmektedir.

3. Güvenlik Probleminin Tanımı
3.1. Giriş
Bu bölümde, TOE ile ilgili güvenlik tehditlerinin kapsamı ve biçimi açıklanarak bu tehditlere karşı
alınması gereken önlemler belirtilecektir. TOE’nin kapsamı dışında olan tehditler varsayımlar
bölümünde ele alınmış olup, bu tehditlerin bu koruma profilinden bağımsız olarak önlenebiliyor
olduğu varsayılmaktadır. Ayrıca kurumsal güvenlik politikalarına da bu bölüm altında yer
verilmektedir.

3.2. Varlıklar
Çizelge 1: Varlıklar
Tanım
V.Kullanıcı_Verisi

V.Hasta_Verisi
V.Kimlik_Doğrulama_Verisi
V. Sistem Verisi

Açıklama
TOE’yi kullanan kullanıcılara ait kişisel bilgiler (Doktor, hemşire,
sistem yöneticisi, veri giriş operatörü vb. kullanıcılara ait isim
soyisim, Kimlik No, İletişim bilgileri gibi bilgiler)
TOE tarafından işlenen ve depolanan hassas niteliğe sahip hasta
bilgileri (Hastalık türü, hastanın durumu, hastalığın seyri, hastaya
yapılan tıbbi işlemler, hastaya ait kişisel bilgiler vb.)
Yetkili kullanıcıların TOE fonksiyonlarına erişim için kullandıkları
kullanıcı adı/parola bilgileri
Sistemde tutulan yapılandırma ve işlem kayıt verileri

3.3 Tehditler
3.3.1. Tehdit Kaynakları (Aktörler)
Saldırgan
TOE’yi kullanma yetkisi bulunmayan, fakat arayüzleri aracılığıyla
TOE’ye mantıksal veya fiziksel düzeyde erişimi bulunan kişi veya BT
varlığıdır.
Saldırgan kötü niyetli, sisteme zarar verme yönünde kuvvetli
motivasyona ve gerekli bilgi birikimine, sistem kaynağına ve
zamana sahiptir.
3.3.2. Tehditler
T.YETKİSİZ_ERİŞİM
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V.Kullanıcı_Verisi, V.Kimlik_Doğrulama_Verisi, V.Sistem_Verisi)
ele geçirebilir ya da bu verileri değiştirebilir. Bu durum bilginin
sızdırılmasına, bilgi bütünlüğünün bozulmasına ve bilginin
güvenilirliğin kaybolmasına neden olur.
Varsayılan kullanıcı adları ve parolaların değiştirilmemesi, basit
parolaların kullanımı, test hesaplarının aktif sistemde de
bulunması gibi güvenlik açıklarından faydalanan Saldırgan, TOE’ye
yetkisiz erişim sağlayabilir
T.YANILTMA

Saldırgan, yetkili TOE kullanıcısını farklı bir adrese yönlendirerek
kullanıcının kimlik/parola bilgilerini ele geçirmek için teşebbüste
bulunabilir. Bu teşebbüs, sahte bir IP adresi veya etki alanı adı ve
TOE ye benzer bir arayüz kullanılarak yapılabilir.
Bu
tehdide
örnek
olarak
yetkili
Kullanıcı
veya
Sistem_Yöneticisinin,
Saldırgan
tarafından
uygulamanın
bulunduğu adresten farklı bir adrese yönlendirilerek ve bu adresin
TOE’ye ait olduğu izlenimi edinmeleri sağlanarak, sisteme erişim
için kullandıkları bilgilerin (V_Kimlik_Doğrulama_Verisi) ele
geçirilmesi verilebilir.

T.VERİ_DEĞİŞTİRME

TOE tarafından korunan bir veri, yetkisiz kişilerce izinsiz olarak
değiştirilebilir. Örneğin Saldırgan; TOE ile TOE’nin çalışma ortamı
bileşenleri arasındaki ağ üzerinde taşınan bilgiyi (V.Hasta_Verisi,
V.Kullanıcı_Verisi, V.Sistem_Verisi) izinsiz olarak değiştirebilir
veya saldırgan TOE ye eriştikten sonra, işlem kayıtlarını
değiştirerek izini kaybettirmek isteyebilir. Veri aktarımı esnasında
veri bütünlüğünün temin edildiği protokollerin tercih edilmemesi
veya hassas kayıtların bütünlüğünün sağlanmaması bu tehdidin
gerçekleşmesini kolaylaştırmaktadır.

T.VERİ_SIZDIRMA

TOE tarafından korunan kullanıcı (V.Kullanıcı_Verisi) veya hasta
verilerinin (V.Hasta_Verisi) yetkisiz olarak sızdırılmasıdır. Örneğin
bir kişinin yetkisi olmadığı halde bir tablo ya da dosyanın içeriğine
ulaşması veya ağ üzerindeki açık metinlerin izlenmesi bu
kapsamda değerlendirilebilir. Özellikle hassas nitelikteki verilerin
şifrelenmeden
taşınması
bu
tehdidin
gerçekleşmesini
kolaylaştıran bir husustur. Bu tür tehditler genellikle TOE nin
çalıştığı iç ağdan kolaylıkla gerçekleştirilebilmektedir.

T.MAHREMİYET

TOE tarafından korunan hasta ve kullanıcı verilerinin
(V.Hasta_Verisi ve V.Kullanıcı_Verisi) yetkili bir kullanıcı
tarafından TOE’nin fonksiyonları kullanılarak ifşa edilmesidir.
Örneğin yetkili bir kullanıcı yetkisi dâhilinde genel istatistiki bir
rapor alırken, hastaların kimliklerini tanımlayan verilerin de
raporda yer alması bu kapsamda değerlendirilebilir. Özellikle
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hassas nitelikteki verilerin açık şekilde saklanması bu tehdidin
gerçekleşmesini kolaylaştıran bir husustur.
T.HİZMET_AKSATMA

TOE’nin sağladığı bir hizmetin veya TOE sistemin bir süreliğine
kullanılamaz veya erişilemez hale getirilmesi tehdididir. Örneğin
Saldırgan, TOE’ye sürekli ve yoğun talepte bulunarak TOE’nin
bunlara cevap veremez hale gelmesini sağlayabilir.
Hizmet aksatmanın bir ileri seviyesi olan dağıtık hizmet aksatma
saldırıları, ayrıca değerlendirilmesi gereken tehditlerdir. Bu
tehditlerin engellenmesi amacıyla TOE üzerinde bazı tedbirler
alınabilse de, bu tehditlerin engellenmesi için genellikle yazılım
katmanında alınan önlemler yeterli olmaz.

T.YETKİ_YÜKSELTME

Yetki yükseltmesi, sınırlı yetkilere sahip bir kullanıcının daha yetkili
bir kullanıcının yetkilerini alması durumudur. Saldırgan,
T.YANILTMA tehdidiyle ilgili yöntemleri kullanarak sisteme erişim
sağlayıp, daha sonra yetki yükseltmesi ile daha üst seviye bir
yetkiye sahip olabilir. Bu sayede saldırgan hassas V.Hasta_Verisi
ile V.Sistem_Verisi’ne erişim sağlayabilir.

T.KÖTÜCÜL_GÜNCELLEME

Saldırgan, TOE’nin güvenlik fonksiyonlarını değiştirmek için TOE
yazılımını kötücül bir yazılım ile güncellemeye çalışabilir. Bu
sayede saldırgan V.Sistem _Verisi’ni değiştirebilir ve/veya bir gizli
kanal vasıtasıyla V.Hasta_Verisi ve V.Kullanıcı_Verisi’ni ele
geçirebilir.

T.GÜNLÜK_BOZMA

Saldırgan, güvenlikle alakalı olarak günlük kayıtlarının tutulması
fonksiyonunu devre dışı bırakabilir(örneğin depolama alanını
yetersiz bırakarak). Saldırgan, TOE tarafından tutulan işlem
kayıtlarına
hatalı
kayıtlar
ekleyerek
veya
silerek
V.Sistem_Verisi’ne duyulan güveni azaltabilir veya Sistem
Yöneticisini sorunların çözümünde yanlış yönlendirebilir.

3.4. Kurumsal Güvenlik Politikaları
Bu koruma profili kapsamında herhangi bir kurumsal güvenlik politikası tanımlanmamıştır.

3.5. Varsayımlar
Web uygulamalarına yönelik olan bu koruma profili hazırlanırken yapılmış olan varsayımlar üç
ana başlıkta toplanmıştır.


Personel ile ilgili varsayımlar

Fiziksel ortamla ilgili varsayımlar

Bağlantı ile ilgili varsayımlar
3.5.1 Personel ile ilgili varsayımlar
A.GÜVENİLİR_YÖNETİCİ
TOE ve TOE’nin bulunduğu ortam üzerindeki BT varlıklarının
kurulum, konfigürasyon ve işletim görevlerinden sorumlu tüm
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kullanıcıların
Tecrübeli ve eğitimli oldukları ve güvenlik tarama şartlarını
sağladıkları varsayılmaktadır.
3.5.2 Fiziksel ortamla ilgili varsayımlar
TOE’nin etkileşim içinde olduğu çalışma ortamı bileşenleri ile ilgili
A.FİZİKSEL_GÜVENLİK

gerekli fiziksel ve çevresel güvenliğin sağlanmış olduğu
varsayılmaktadır. Sunucunun bulunduğu odaya girişler önceden
belirlenmiş yetkilendirme kurallarına göre yapılması ve bunların
kayıtlarının tutulması gerekmektedir.

3.5.3 Bağlantı ile ilgili varsayımlar
TOE’nin etkileşim içinde olduğu uzak BT sistemleri ile yaptığı ve
A.GÜVENLİ_İLETİŞİM

TSF tarafından korunmayan TSF’nin fiziksel olarak ayrı bölümlerinin
kendi aralarında yaptıkları tüm iletişim ve iletişimin yapıldığı ağın
çeşitli saldırılara (Dağıtık Hizmet Aksatma saldırıları, Ağ’a sızma
girişimleri, kötücül yazılım bulaştırma saldırıları vb.) karşı,
güvenliğinin sağlandığı varsayılmaktadır. Bu kapsamda iletilen
verilerin bütünlük ve gizliliğinin sağlandığı ve iletişim uç noktalarının
kaynağının doğrulandığı da varsayılmaktadır. Güvenli iletişim web
üzerinde yaygın olarak SSL bağlantı ile https protokolü ile
sağlanmaktadır.
Uygulama Notu: TOE ayrı bölümlerden oluşuyor ve TOE bu
bölümler arasında iletilen TSF verisinin korunmasını sağlayan
mekanizmalar uyguluyor ise, ST yazarı, A.GÜVENLİ_İLETİŞİM’i
desteklemek veya kaldırmak için FPT_ITT.1 i kullanmayı seçebilir.

4. Güvenlik Hedefleri
4.1. Giriş
Bu bölümde TOE güvenlik hedefleri ile TOE’nin çalışma ortamı için güvenlik hedefleri
açıklanmaktadır.
Güvenlik hedefleri, TOE için Güvenlik Hedefleri (TOE tarafından doğrudan adreslenen Güvenlik
Hedefleri) ve TOE Çalışma ortamı için Güvenlik Hedefleri (BT ortamı tarafından adreslenen veya
teknik olmayan güvenlik hedefleri) olarak iki bölümde incelenmiştir. Bu Güvenlik Hedefleri
güvenlik ihtiyaçlarının karşılanmasında TOE ve çevresinin sorumluluklarını belirlemektedir.

4.2. Değerlendirme Hedefi için Güvenlik Hedefleri
O. KAYIT_TUTMA

O.KİMLİK_DOĞRULAMA
O. YETKİLENDİRME

O. BİLGİ_AKIŞI_KNTRL

TOE; veri erişimleri, sistem fonksiyonlarına erişim ve güvenlik ile
ilgili yapılan işlemlerin tamamını kayıt altına almalı, kayıtları
korumalı ve kayıtların değiştirilmediğinden emin olmalıdır. Bu
kayıtlar sürekli olarak izlenmeli ve gerektiğinde bu kayıtlar üzerinde
inceleme yapılabilmesine olanak sağlanmalıdır.
TOE, sistemde tanımlı olan tüm kullanıcıların tekil ve benzersiz
olarak tanımlanmasını sağlamalı ve sisteme erişim izni vermeden
önce kullanıcının kimliğini doğrulamalıdır.
TOE, sistemde tanımlı olan tüm kullanıcıları her birinin birbirinden
farklı olarak tanımlanmasını sağlamalı ve farklı seviyelerle
yetkilendirebilmelidir. TOE sisteme erişimde kullanıcının yetkisini
kontrol etmeli ve bu yetkiye göre erişim olanağı sağlamalıdır.
TOE içeriden dışarıya veya dışarıdan içeriye izinsiz bilgi çıkış ve
girişlerini kontrol etmeli ve yönetmelidir. TOE tarafından alınan her
bilgi bir denetim mekanizmasından geçilerek içeriği kontrol
edilmelidir.
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O. YÖNETİM

TOE, TOE üzerinde yönetici yetkisine sahip kullanıcıların sistemi
güvenli ve etkin bir şekilde yönetebilmeleri için gerekli tüm araç ve
fonksiyonları sağlamalıdır. Bu araç ve fonksiyonları yetkisiz erişim
ve kullanımlara karşı kısıtlamalı ve gerekli güvenlik önlemlerini
almalıdır.

O. BİLGİ_KORUMA

TOE, sistem üzerindeki verilerinin yetkisiz olarak görüntülenmesi,
değiştirilmesi ve silinmesine karşı gerekli güvenlik önlemlerini
sağlamalıdır.

O.MAHREMİYET

TOE, sistem üzerindeki hasta verilerinin yetkili fakat gereksiz olarak
görüntülenmesi ve kopyalanmasına karşı gerekli güvenlik
önlemlerini sağlamalıdır.

O. HATA_YÖNETİMİ

TOE, sistem üzerinde hata yönetiminin yapılmasını, doğru
süreçlerin çalıştırılmasını sağlamalıdır. TOE tarafından oluşabilecek
tüm hata durumları yönetilmeli ve kullanıcılara bu hatalar daha
güvenli ve anlamlı hale getirilerek gösterilmelidir.

O.GÜNCELLEME

TOE, üretici tarafından imzalanan güncelleme paketinin imzasını
doğrulamalı ve bu sayede yetkisiz güncellemelerin önüne
geçmelidir.

4.3. Çalışma Ortamı için Güvenlik Hedefleri
OE. FIZIKSEL GÜVENLIK

OE.GÜVENİLİR_YÖNETİCİ

OE. DENETİM_VE_İZLEME

OE. ZAMAN DAMGASI

OE. GÜVENLİ_İLETİŞİM

TOE çalışma ortamı güvenlik hedefleri, etki alanı içindeki BT
varlıklarının fiziksel olarak güvenliğini sağlamalıdır. Yetkisiz
olmayan kişilerin bu ortama giriş çıkışlarının engellenmesi
gerekmektedir.
TOE çalışma ortamı güvenlik hedefleri, TOE çalışma ortamı
üzerinde yetkili tüm kullanıcıların gerekli eğitim almış ve tüm
güvenlik gereksinimlerini sağlamış olmaları sağlamalıdır.
TOE’nin bulunduğu çalışma ortamına yapılan tüm giriş-çıkışların
kontrol altında tutulması ve kayıt altına alınması gerekmektedir. Bu
kayıtların sürekli olarak izlenmeli ve gerektiğinde bu kayıtlar
üzerinde inceleme yapılabilmesine olanak sağlanmalıdır.
TOE çalışma ortamı güvenlik hedefleri, güvenlikle ilgili olay
kayıtlarını zamanlarının yeterince hassas olarak kaydedilmesi için
zaman damgalarının oluşturmasını sağlamalıdır. Oluşturulan
zaman damgası, elektronik imza tabanlı olmalıdır.
TOE çalışma ortamı TOE için güvenli bir iletişim ortamı
sağlamalıdır. Güvenli iletişim ortamı ağ güvenliği tedbirleri alınarak
sağlanmalıdır.

4.4. Güvenlik Hedefleri Gerekçesi
Güvenlik hedeflerinin gerekçesi belirtilen güvenlik hedeflerinin, güvenlik ile ilgili sorunları takip
etmek için gerekli, uygun ve yeterli olduğu göstermektedir.
Güvenlik hedeflerinin gerekçesi;
Her bir tehdit, kurumsal güvenlik politikası ve varsayımın takibi için en az bir güvenlik
hedefi tanımlanmıştır.
-
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4.4.1. Güvenlik Hedeflerinin Kapsamı
Tablo-1 Güvenlik Problem Tanımlarının, hangi güvenlik hedefi tarafından kapsandığını
göstermektedir. Tehditler ve Kurumsal güvenlik hedefleri TOE için güvenlik hedefleri ve çalışma
ortamı için güvenlik hedefleri ile ele alınmaktadır. Varsayımlar ise sadece TOE çalışma ortamı
için güvenlik hedefleri ile ele alınmaktadır.
Tablo 1: Güvenlik Sorunları ile Güvenlik Hedefleri Arasındaki İlişkiler

X

O. YETKİLENDİRME

X

O. BİLGİ_AKIŞI_KNTRL

X

O. YÖNETİM

X
X

A.GÜVENLİ_İLETİŞİM

A.FİZİKSEL_GÜVENLİK

T.GÜNLÜK_BOZMA

T.KÖTÜCÜL_GÜNCELLEME

X

X

X
X

O. BİLGİ_KORUMA

T.YETKİ_YÜKSELTME

T.HİZMET_AKSATMA

X

O.KİMLİK_DOĞRULAMA

Çalışma
Ortamı Güvenlik Hedefleri
Güv. Hed.

T.MAHREMİYET

T.VERİ_SIZDIRMA

T.VERİ_DEĞİŞTİRME

T.YANILTMA

T.YETKİSİZ_ERİŞİM
O. KAYIT_TUTMA

A.GÜVENİLİR_YÖNETİCİ

Varsayımlar

Tehditler

X

X
X

X

X

O.MAHREMİYET

X
X

O. HATA_YÖNETİMİ

X

X

O.GÜNCELLEME

X

OE. FİZİKSEL GÜVENLİK

X

OE.
GÜVENİLİR_YÖNETİCİ
OE. DENETİM_VE_İZLEME
OE. ZAMAN DAMGASI

X
X
X

OE. GÜVENLİ_İLETİŞİM

X
X

X

4.4.2. TOE için Güvenlik Hedeflerinin Gerekçesi
TOE GÜVENLİK HEDEFİ

GEREKÇESİ

O. KAYIT_TUTMA

TOE, sistem fonksiyonlarına erişim ve güvenlik ile ilgili yapılan işlemlerin
tamamının kayıt altına alınmasını sağlar. Bu kayıtların güvenli bir şekilde
korunmasına ve gerektiğinde bu kayıtların izlenmesine olanak verir. TOE
tarafından, denetim verisi dolması durumunda aksiyon alınması için bir
fonksiyon sağlanır. Denetim verisinin üretilmesi, ardışık kimlik doğrulama
girişimleri sırasında TOE’nin denetim verisini kullanarak saldırganın kimliğini
tespit edebilmesini sağlar. Denetim kayıtları, sahte kimlik kullanım ile yanıltma,
belirli bir işlem ya da işlemler bütününün inkar edilmesi, hizmetin veya sistemin
engellenmesi, izinsiz yetki yükseltmesi ve günlüklerin kötü kullanımı gibi
güvenlik
sorunlarını
engeller.
Bu
nedenle,
T.VERİ_SIZDIRMA,
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T.YETKİ_YÜKSELTME, T.GÜNLÜK_BOZMA tehditlerine karşı önlem sağlar.
O.KİMLİK_DOĞRULAMA

Bu güvenlik hedefi, TOE’nin erişim izni vermeden önce kullanıcının
doğrulanmasını sağlar. Kimlik doğrulama işlemi genellikle kullanıcı adı/parola
sorgulaması ile yapılır. Ancak bazı özel uygulamalarda bu işlem biyometrik
sistemler kullanılarak da yapılabilir.
TOE erişim için gerekli kimlik doğrulama, ancak harici bir saldırgan tarafından
yapılan üst üste kimlik doğrulama girişimlerine karşı savunmasız olabilir. Bu
nedenle TOE harici bir saldırgan tarafından yapılan üst üste kimlik doğrulama
girişimlerine karşı bir savunma mekanizması sağlayacaktır.
Bu güvenlik hedefi ile sağlanan kimlik doğrulama mekanizması, sisteme yetkisiz
erişimlerin engellenmesini ve dolayısı ile de veri bütünlüğünün korunmasını
sağlayacaktır. Bu nedenle bu güvenlik hedefi; T.YETKİSİZ_ERİŞİM ve
T.VERİ_DEĞİŞTİRME tehdidine karşı önlem sağlar.

O. YETKİLENDİRME

Bu güvenlik hedefi kullanıcıların yetkilendirilmesini sağlar. Bu işlem güvenlik ile
ilgili işlemlerin yönetilmesi için gereklidir. TOE, Sisteme erişmek isteyen tüm
kullanıcıların kimlik doğrulamasını yaptıktan sonra kullanıcıların sisteme kendi
yetkileri dâhilinde erişimlerini sağlar. Sistem yöneticilerinin tanımlanması sistem
üzerinde gerçekleşen eylemlerinin sorumluluklarının sistem yöneticisi tarafından
alınması için gereklidir.
Bu nedenle, T.YANILTMA, T.VERİ_DEĞİŞTİRME ve T.YETKİ_YÜKSELTME
tehditlerine karşı önlem sağlar.

O. BİLGİ_AKIŞI_KNTRL

Bu güvenlik hedefi, içeriden dışarıya veya dışarıdan içeriye izinsiz bilgi çıkış ve
girişlerini kontrol edilmesini sağlar. Böylece bilgi akışı üzerinden gelebilecek
saldırılar belirlenir ve önlenir. Bu saldırılar zararlı bilgi kullanılarak yapılan bir
saldırı veya web uygulamasına yetkisiz bir erişim olabilir. Bu nedenle,
T.VERİ_DEĞİŞTİRME, T.VERİ_SIZDIRMA ve T.KÖTÜCÜL_GÜNCELLEME
tehditlerine karşı önlem sağlar.

O. YÖNETİM

Bu güvenlik hedefi, sistem yöneticisi yetkisine sahip kullanıcıların sistemi güvenli
ve etkin bir şekilde yönetebilmeleri için gerekli tüm araç ve fonksiyonları sağlar.
Bu güvenlik hedefi sayesinde TOE’nin güvenlik fonksiyonu verilerinin güncel
tutulmasına da olanak verir. Bu nedenle, T.VERİ_DEĞİŞTİRME tehditlerini
karşı önlem sağlar.

O. BİLGİ_KORUMA

Bu güvenlik hedefi, sistem üzerindeki TOE’nin güvenlik fonksiyonu verilerinin
yetkisiz olarak görüntülenmesi, değiştirilmesi ve silinmesine karşı gerekli
güvenlik
önlemlerini
sağlar.
Bu
nedenle,
T.VERİ_DEĞİŞTİRME,
T.VERİ_SIZDIRMA,
T.YETKİSİZ_ERİŞİM
ve
T.YETKİ_YÜKSELTME
tehditlerine karşı önlem sağlar.

O.MAHREMİYET

Bu güvenlik hedefi, sistem üzerindeki hasta verilerinin yetki dâhilinde ve
gereksiz şekilde görüntülenmesini ve kopyalanmasına karşı gerekli güvenlik
önlemlerini sağlar. Bu nedenle, T.MAHREMİYET tehdidine karşı önlem sağlar.

O. HATA_YÖNETİMİ

Bu güvenlik hedefi, tüm hata durumları yönetilmesini ve kullanıcılara hataların
TOE’nin güvenlik fonksiyonu verilerini içermeden daha anlamlı hale getirerek
sunulmasını sağlar. Böylece sistemin hata vermesi üzerine yapılan saldırılarda
sistem hata yönetimi yaparak veri ifşası ve yetkisiz erişim gibi güvenlik
sorunlarının engellenmesi sağlanır.
Bu nedenle, T.VERİ_SIZDIRMA ve
T.YETKİ_YÜKSELTME tehditlerine karşı önlem sağlar.

O.GÜNCELLEME

Geliştirilmiş bir TOE üzerinde zaman zaman güncellemelerin yapılması gerekli
olabilir. Söz konusu güncellemeler üretici tarafından imzalanan güncelleme
paketleri vasıtası ile yapılmalıdır. TOE bu güncelleme paketlerinin güvenilirliğini
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doğrulamalı ve yetkisiz güncellemelerin önüne geçmelidir.
Yetkisiz varlıklarca yapılabilecek kötü niyetli güncellemeler sistemin bütünlüğüne
zarar verebilir ve veri kaybına neden olabilir. Bu güvenlik hedefi ile
güncellemelerin sadece üretici tarafından imzalanan sürümlerinin yapılması
sağlanmaktadır. Bu nedenle bu güvenlik hedefi, T.KÖTÜCÜL_GÜNCELLEME
tehdidine karşı önlem sağlar.

4.4.3. Çalışma Ortamı için Güvenlik Hedeflerinin Gerekçesi
OE. FİZİKSEL_GÜVENLİK

Bu çalışma ortamı güvenlik hedefi, TOE’nin fiziksel olarak güvenli bir ortamda
bulunmasını ve işletiminin yapılmasını sağlar. Yetkisiz olmayan kişilerin bu
ortama giriş çıkışlarını engeller. Bu nedenle, A.FİZİKSEL_GÜVENLİK
varsayımını karşılar.

OE.GÜVENİLİR_YÖNETİCİ Bu çalışma ortamı güvenlik hedefi, TOE çalışma ortamı üzerinde yönetim
yetkisine sahip tüm kullanıcıların gerekli güvenlik denetimlerinden
geçmelerini ve güvenlik eğitimin almış tecrübeli kişilerden seçilmelerini
sağlar. Bu nedenle, A.GÜVENİLİR_YÖNETİCİ varsayımını karşılar.
OE.
DENETİM_VE_İZLEME

Bu çalışma ortamı güvenlik hedefi, TOE nin bulunduğu çalışma ortamına
yapılan tüm giriş çıkışların kayıt altına alınmasını sağlar. Bu kayıtları güvenli
bir şekilde korunmasına ve gerektiğinde bu kayıtların izlenmesine olanak
verir. Ortama yetkisiz erişimlerin yapılması engeller.
Bu çalışma ortamı güvenlik hedefi aynı zamanda TOE nin bulunduğu
çalışma ortamındaki BT varlıklarına yapılan güvenlikle ilgili erişimlerinde
kayıt altına alınmasını sağlar. Bu kayıtları güvenli bir şekilde korunmasına ve
gerektiğinde bu kayıtların izlenmesine olanak verir. Bu nedenle,
A.FİZİKSEL_GÜVENLİK varsayımını karşılar.

OE. ZAMAN DAMGASI

Bu çalışma ortamı güvenlik hedefi, güvenlikle ilgili olay kayıtlarının
zamanlarının yeterince hassas olarak kaydedilmesi ve değiştirildiğinin tespit
edilmesi için zaman damgalarının oluşturmasını sağlar. Bu nedenle,
T.GÜNLÜK_BOZMA ve T.VERİ_DEĞİŞTİRME tehditlerine karşı da önlem
sağlar.

OE. GÜVENLİ_İLETİŞİM

Bu çalışma ortamı güvenlik hedefi, TOE çalışma ortamındaki iletim ağının
güvenilir bir iletişim ortamı sağlamasına olanak verir.
Bu nedenle, A.GÜVENLİ_İLETİŞİM varsayımını sağlar. Bunun yanında
iletişim ortamının güvenli olması, dağıtık hizmet aksatma saldırısını da
etkisiz kılacaktır. Bu nedenle bu güvenlik hedefi, T.HİZMET_AKSATMA
tehdidine karşı da önlem sağlar.

5. Genişletilmiş Bileşenler Tanımı
Bu koruma profili, genişletilmiş bir bileşene ihtiyaç duymamaktadır.

6. Güvenlik Gereksinimleri
6.1. Fonksiyonel Güvenlik Gereksinimleri
6.1.1. Genel Bakış
Bu koruma profilinde kapsanan bileşenler, aşağıda tablo-2’de sunulmaktadır.
Tablo 2: Kapsanan Fonksiyonel Güvenlik Gereksinimlerinin Listesi
Kod
Uzun İsim
FAU_GEN.1
Denetim verilerinin oluşturulması
FAU_GEN.2
Kullanıcı kimliğinin ilişkilendirilmesi
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FAU_SAR.1
FAU_SAR.2
FAU_SAR.3
FAU_STG.1
FAU_STG.3
FAU_STG.4
FDP_ACC.1
FDP_ACF.1
FIA_AFL.1
FIA_SOS.1
FIA_UAU.2
FIA_UAU.5
FIA_UID.1
FIA_UID.2
FIA_USB.1
FMT_MOF.1
FMT_MSA.1
FMT_MTD.1
FMT_SMF.1
FMT_SMR.1
FPT_FLS.1
FPT_STM.1
FRU_FLT.1
FTA_MCS.1
FTA_SSL.3
FTA_SSL.4
FTA_TAH.1
FTA_TSE.1
FTP_TRP.1

Denetimin gözden geçirilmesi
Kısıtlanmış denetimin gözden geçirilmesi
Seçmeli denetimin gözden geçirilmesi
Korunmuş denetim takibi belleği
Denetim kayıtlarının olası kaybı halinde eylem
Denetim verileri kaybının önlenmesi
Alt küme erişim kontrolü
Güvenlik özniteliğine dayalı erişim kontrolü
Kimlik doğrulama başarısızlıklarının ele alınması
Sırların doğrulanması
Herhangi bir işlemden önce kullanıcı kimlik doğrulama
Çoklu kimlik doğrulama mekanizmaları
Kimlik tanımlama zamanlaması
Herhangi bir işlemden önce kullanıcı kimlik tanımlama
Kullanıcı-Nesne ilişkilendirme
Güvenlik fonksiyonları davranışının yönetimi
Güvenlik özelliklerinin yönetimi
TSF verilerinin yönetimi
Yönetim fonksiyonlarının belirlenmesi
Güvenlik rolleri
Başarısızlık durumunda güvenli durumun korunması
Güvenilir zaman damgaları
İndirgenmiş hata toleransı
Eşzamanlı çoklu oturumlar üzerindeki temel sınırlama
TSF tarafından başlatılmış sonlandırma
Kullanıcı tarafından başlatılmış sonlandırma
TOE erişim tarihi
TOE oturumu kurma
Güvenilir yol

6.1.2. Fonksiyonel Güvenlik Politikaları
Erişim Kontrol Politikası
Erişim Kontrol Politikası, web uygulaması tarafından saklanan verilere erişimle ilgili hususları
düzenleyen politikadır. Bu politikaya ilişkin detaylar, FAU_ACC.1 ve FAU_ACF.1 bileşenleri
altında açıklanmaktadır.

6.1.3. Güvenlik Denetimi (FAU)
FAU_GEN.1

Denetim verilerinin oluşturulması

Hiyerarşik Bileşen(ler):

Hiyerarşik bileşen yoktur.

Bağımlılıklar:

FPT_STM.1 Güvenilir zaman damgaları

FAU_GEN.1.1:

TSF’nin aşağıdaki denetlenebilir olayların bir denetim
kaydını oluşturabilmesi gerekir:
a) Denetim fonksiyonlarının başlatılması ve kapatılması,
b) Denetimin [temel] düzeyi için tüm denetlenebilir
olaylar,
c) Tüm kimlik doğrulama girişimleri (başarılı ve
başarısız),
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d) Sistem Yöneticisi seviyesindeki kullanıcıların
yetki ve rol değişiklikleri ve
c) [Diğer denetlenebilir olaylar için Tablo 3’e
bakınız].

FAU_GEN.1.2:

TSF’nin her bir denetim kaydı içerisinde en azından
aşağıdaki bilgileri kaydetmesi gerekir:
a) Olayın tarihi ve zamanı, olay tipi, özne kimliği (uygun
ise) ve olayın sonucu (başarı ya da başarısızlık) ve
b) Her bir olay denetimi tipi için, PP/ST içerisinde yer
alan
fonksiyonel
öğelerin
denetlenebilir
olay
tanımlamalarına dayanarak, [atama: şu bilgiler kayıt
edilmelidir: öznenin oturum) bilgisi, özne tarafından
gönderilen işlem parametreleri].

Uygulama Notu: Sistem_Yöneticisi’nin denetime konu olacak eylemleri seçebilme imkânı olmalıdır. Bu
durum denetime konu olacak eylemlerin listesinin dinamik olmasını gerektireceğinden, seçilen eylemlerin
değişiminin de denetime tabi olması gerekir. TOE aracılığıyla gerçekleşen eylemlerin sonucu, tek haneli
başarı veya başarısızlık durumu ile ifade edilebileceği gibi, TOE’nin sistem tasarımına göre değişecek
şekilde daha geniş bir sonuç kümesine de sahip olabilir. Bununla birlikte, başarılı ve başarısız eylemler hızlı
ve kolay bir şekilde gözlemlenebilmeli, ayrıca otomatik yöntemlerle ayırt edilebilir olmalıdır. Tüm
yetkilendirme girişimlerinin denetim altına alınması gerektiği ifade edilmiştir, ancak Sistem_Yöneticisi’nin bu
denetimleri belirli kullanıcılar veya kullanıcı grupları için, belirli yetkilendirme yöntemleri için filtrelemesi ve
böylelikle denetim kayıtlarının fazla alan kaplaması isteniyorsa bu bileşene ek olarak FAU_SEL.1 bileşeninin
de seçilmesi düşünülebilir.
Uygulama Notu: Olay tarihi ve zamanı olarak web uygulamasının üzerinde çalıştığı sunucudan temin edilen
tarih ve zaman bilgisi kullanılır. Sunucudan edinilen bilginin hata payına sahip olma ihtimali bulunmakla
birlikte bu hata payı göz ardı edilebilecek seviyede olduğu sürece bu durum güvenlik açısından bir sorun
oluşturmayacaktır. TOE’nin farklı bileşenleri arasındaki zaman koordinasyonundan ve bu zamanların genel
itibariyle doğruya oldukça yakın olmasından Sistem_Yöneticisi sorumludur.
Rasyonel: Bu bileşen, denetim kayıtlarının tutulması ile ilgili detayları barındırması sebebiyle
O.KAYIT_TUTMA hedefine katkı sağlar.

Tablo 3: Denetime Tabi Tutulacak Olaylar
Bileşen
FAU_SAR.1
FAU_SAR.2
FAU_SEL.1
FAU_STG.3
FAU_STG.4
FDP_ACF.1
FIA_AFL.1

FIA_ATD.1
FIA_SOS.1

Olay
Denetim kayıtlarından veri okunması
Denetim kayıtlarından veri okumanın amaçlandığı başarısız
girişimler
Denetime konu olan olayları düzenlemeye çalışan kullanıcının
kimlik bilgisi
Eşik değerin aşılması halinde uygulanacak eylemler
Denetime ayrılmış depolama biriminin hatası halinde yapılacak
eylemler
Fonksiyonel güvenlik politikası tarafından kapsanan bir nesne
üzerindeki tüm işlem girişimleri
Başarısız kimlik doğrulama denemelerinde eşik değere
ulaşılması ve bu durumda yapılması gereken işlemler,
uygulanabilir olması durumunda normal duruma geçiş
(terminalin yeniden etkinleştirilmesi gibi)
???
Test edilmiş herhangi bir sırrın TSF tarafından kabulü ya da
reddedilmesi

Detay Bilgi

Nesneye ait tanımlama
bilgisi

Tanımlanmış
ölçütlerindeki

kalite
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değişikliklerin
tanımlanması

FIA_UAU.2
FIA_UID.1

Kimlik doğrulama mekanizmasının başarısız kullanımı; Kimlik
doğrulama mekanizmalarının tüm kullanımları
Kullanıcı tanımlama mekanizmasının, sağlanmış olan kullanıcı
kimliğini de içeren, başarısız kullanımı,
Kullanıcı tanımlama mekanizmasının, sağlanmış olan kullanıcı
kimliğini de içeren, bütün kullanımı.

FIA_UID.2

Kullanıcı tanımlama mekanizmasının, sağlanmış olan kullanıcı
kimliğini de içeren, başarısız kullanımı,
Kullanıcı tanımlama mekanizmasının, sağlanmış olan kullanıcı
kimliğini de içeren, bütün kullanımı.

FMT_MOF.1
FMT_MSA.1
FMT_MTD.1
FMT_SMF.1
FMT_SMR.1
FPT_FLS.1
FPT_STM.1

TSF içerisindeki fonksiyonların davranışındaki tüm değişiklikler.
Güvenlik özelliklerinin değerlerinin tüm değişiklikleri.
TSF verilerinin değerlerine yönelik tüm değişiklikler.
Yönetim fonksiyonlarının kullanımı.
Bir rolün parçası olan kullanıcı grubuna yönelik değişiklikler.
TSF hatası.
Tarih/saatin belirli bir değere atanması

FRU_FLT.1

TSF tarafından bulunmuş olan herhangi bir hata.
Bir hata nedeniyle kesintiye uğramış olan tüm TOE özellikleri.
Eş zamanlı çoklu oturumun sınırlanmasına dayanarak yeni bir
oturumun reddedilmesi.
Oturum kilitleme mekanizması tarafından etkileşimli bir
oturumun bitirilmesi.
Kullanıcı tarafından etkileşimli bir oturumun bitirilmesi.
Oturum kurma mekanizmasından dolayı bir oturum
kurulmasının reddedilmesi.
Bir kullanıcı oturumu kurulması için tüm denemeler.
Güvenilir yol fonksiyonlarının başarısızlıkları.
Eğer varsa, bütün güvenilir yol başarısızlıklarıyla ilgili
kullanıcının kimliğinin belirlenmesi.
Güvenilir yol fonksiyonlarının kullanılması için bütün
denemeler.
Eğer varsa, bütün güvenilir yol talepleriyle bağlantılı
kullanıcının kimliğinin belirlenmesi.

FTA_MCS.1
FTA_SSL.3
FTA_SSL.4
FTA_TSE.1

FTP_TRP.1

FAU_GEN.2

Kullanıcı kimliğinin ilişkilendirilmesi

Hiyerarşik Bileşen(ler):

Hiyerarşik bileşen yoktur.

Bağımlılıklar:

Sunulan kullanıcı kimliği,
girişimin
kaynağı
(bağlanan
uç
tanımlayıcısı,
kaynak
adres gibi)
Sunulan kullanıcı kimliği,
girişimin
kaynağı
(bağlanan
uç
tanımlayıcısı,
kaynak
adres gibi)

Tarih/saat için eski ve
yeni değerler

FAU_GEN.1 Denetim verilerinin oluşturulması
FIA_UID.1 Tanıma zamanı

FAU_GEN.2.1:
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Rasyonel: Bu bileşen, denetim kayıtlarının kullanıcılarla ilişkilendirilmesine imkân tanıması
sebebiyle O.KAYIT_TUTMA hedefine katkı sağlar.

FAU_SAR.1

Denetimin gözden geçirilmesi

Hiyerarşik Bileşen(ler):

Hiyerarşik bileşen yoktur.

Bağımlılıklar:

FAU_GEN.1 Denetleme verilerinin oluşturulması

FAU_SAR.1.1:

TSF’nin [atama: yetkili kullanıcılar]’a denetleme
kayıtlarından elde edilen [tüm denetim bilgisi]’ni
okuyabilme yeteneğini sağlaması gerekir.

FAU_SAR.1.2:

TSF’nin bilginin yorumlanması için denetleme kayıtlarını
kullanıcıya uygun olan bir biçimde sağlaması gerekir.

PP Yazarı Notu: Bu bileşenin eklenmesinin amacı, kullanıcının denetim kayıtlarının karmaşıklığından
korunarak bu denetim kayıtlarını olay anında etkin ve hızlı bir şekilde karar vermede kullanabilmesini
sağlamaktır. Bu bileşenle amaçlanan işlevsellik farklı şekillerde hayata geçirilebilir, ancak bileşenin eklenme
amacı göz önünde bulundurularak denetim kayıtlarına etkin ve hızlı erişim sağlanabildiğinden ve kayıtların
Sistem_Yöneticisi’ne kolay ve hızlı karar alması konusunda destek olduğundan emin olunmalıdır. Bu
bileşenle amaçlanan işlevselliğin harici araçlarla sağlanması, bu bileşenle uyumluluğun temin edildiği
anlamına gelir. Bu bileşenle amaçlanan işlevsellik, FAU_SAR.3 bileşeniyle birlikte düşünülerek
tasarlanmalıdır. Yetkili kullanıcıların denetim kayıtlarını okumaya yetkili kılınması için seçilen yöntem
(örneğin denetim kayıtlarını okuma yetkisine sahip bir rol tanımlanarak ilgili kullanıcılara bu rolün verilmesi,
denetim kayıtlarının bir kısmının okunması için ayrı bir rol tanımlanması gibi) belirlenerek ifade edilmelidir.

Rasyonel: Bu bileşen, denetim kayıtlarının kullanıcılar tarafından kolay bir şekilde okunabilmesini
sağlaması sebebiyle O.KAYIT_TUTMA ve O.YÖNETİM hedeflerine katkı sağlar.

FAU_SAR.2

Kısıtlanmış denetimin gözden geçirilmesi

Hiyerarşik Bileşen(ler):

Hiyerarşik bileşen yoktur.

Bağımlılıklar:

FAU_SAR.1 Denetimin gözden geçirilmesi

FAU_SAR.2.1:

TSF’nin açık okuma erişimi hakkı olanlar dışında tüm
kullanıcıların denetim kayıtlarına erişimlerini kısıtlaması
gerekir.

Uygulama Notu: Bu bileşenle amaçlanan, uygulama seviyesinde bir erişim engellemesidir. İşletim sistemi
ve depolama birimi seviyesinde erişim engelleme için gerekli önlemlerin alındığı varsayılmaktadır.

Rasyonel: Bu bileşen, denetim kayıtlarının yalnızca belirlenen kullanıcılar tarafından
görülebilmesini sağlaması sebebiyle O.KAYIT_TUTMA ve O.YETKİLENDİRME hedeflerine katkı
sağlar.

FAU_SAR.3

Seçmeli denetimin gözden geçirilmesi
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Hiyerarşik Bileşen(ler):

Başka hiçbir bileşen yoktur.

Bağımlılıklar:

FAU_SAR.1 Denetimin gözden geçirilmesi

FAU_SAR.3.1:

TSF’nin [atama: mantıklı ilişkileri olan kriterler]’e
dayanarak denetleme verilerinin uygulanması [atama:
seçim ve/veya düzenleme yöntemleri] yeteneğini
sağlaması gerekir.

PP Yazarı Notu: Bu bileşenin eklenmesinin amacı, kullanıcının denetim kayıtlarının karmaşıklığından
korunarak bu denetim kayıtlarını olay anında etkin ve hızlı bir şekilde karar vermede kullanabilmesini
sağlamaktır. Bu bileşenle amaçlanan işlevsellik farklı şekillerde hayata geçirilebilir, ancak bileşenin eklenme
amacı göz önünde bulundurularak denetim kayıtlarına etkin ve hızlı erişim sağlanabildiğinden ve kayıtların
Sistem_Yöneticisi’ne kolay ve hızlı karar alması konusunda destek olduğundan emin olunmalıdır. Bu
bileşenle amaçlanan işlevselliğin harici araçlarla sağlanması, bu bileşenle uyumluluğun temin edildiği
anlamına gelir.

Rasyonel: Bu bileşen, denetim kayıtlarının kullanıcılara seçime bağlı olarak gösterilmesini
sağlamaktadır. Bu nedenle hem O.KAYIT_TUTMA, hem de O.YÖNETİM hedeflerine katkı sağlar.

FAU_STG.1

Korunmuş denetim takibi belleği

Hiyerarşik Bileşen(ler):

Hiyerarşik bileşen yoktur.

Bağımlılıklar:

FAU_GEN.1 Denetim verilerinin oluşturulması

FAU_STG.1.1

TSF’nin denetleme takibinde saklanan denetim
kayıtlarını yetkisiz silmelerden koruması gerekir.

FAU_STG.1.2

TSF’nin denetleme takibinde saklanan denetim
kayıtlarını
değiştirmelere
karşı
[tespit
etme]
yeteneğinde olması gerekir.

Uygulama Notu: Denetim kayıtlarının yetkisiz silmelerden ve değiştirmelerden korunması için alınabilecek
en esaslı önlemler işletim sistemi seviyesindeki önlemlerdir. Bu önlemlerin eksiksiz olarak alınmış olduğu
varsayılmaktadır. Uygulama seviyesinde ise, silme ve değiştirmenin tespiti mümkündür. FAU_STG.1.1,
denetim kayıtlarının yetkisiz silmelerden korunmasını öngörmekle birlikte, TOE’nin çalışma ortamı
bileşenlerinden biri veya daha fazlasında bu işlevin yerine getirilmesiyle, bu bileşene uyum sağlanmış olur.
Denetim kayıtlarının değiştirilmesinin tespiti ise her durumda TSF tarafından yerine getirilmelidir.
Uygulama Notu: Bazı durumlarda TOE, harici bir bileşen yardımıyla denetim kayıtlarının takibini
gerçekleştiriyor olabilir. Bu durumda, harici bileşene ulaşılamaması ihtimalinin ortadan kaldırılması için TOE
içerisinde bir tampon belleğin kullanımı faydalı olacaktır. Kullanılan tampon belleğin bu bileşene uyum
sağlaması gerekmektedir.

Rasyonel: Bu bileşen, denetim kayıtlarının yetkisiz silme ve değiştirmelerden korunmasını
sağlaması sebebiyle O.KAYIT_TUTMA ve O.BİLGİ_KORUMA hedeflerine katkı sağlar.

FAU_STG.3

Denetim kayıtlarının olası kaybı halinde eylem

Hiyerarşik Bileşen(ler):

Hiyerarşik bileşen yoktur.

Bağımlılıklar:

FAU_STG.1 Korunmuş denetim takibi belleği

FAU_STG.3.1
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aşıldıysa belirlenmiş bir süre sonra aşılacaksa
TSF’nin
[atama:
Sistem_Yöneticisi’ni
e-posta
aracılığıyla bilgilendirme, [seçim: SMS veya eşdeğer
bir bilgilendirme yöntemi kullanma, sisteme giriş
yapan kullanıcılara durumla ilgili mesaj gösterme],
olası denetim belleği arızası halinde yapılacak olan
eylemler] kararını alması gerekir.
Rasyonel: Bu bileşen, denetim kayıtlarının aralıksız bir şekilde tutulabilmesi için çözümler
üretmeyi amaçlar. Bu nedenle O.KAYIT_TUTMA hedefine katkı sağlar. Ayrıca
Sistem_Yöneticisi’nin olası bir arıza durumunda olay yönetimine destek sağlaması sebebiyle
O.YÖNETİM hedefine de katkı sağlar.

FAU_STG.4

Denetim verileri kaybının önlenmesi

Hiyerarşik Bileşen(ler):
eylem

FAU_STG.3 Denetim kayıtlarının olası kaybı halinde

Bağımlılıklar:

FAU_STG.1 Korunmuş denetim takibi belleği

FAU_STG.4.1

Eğer denetim hafızası doluysa TSF’nin [seçim:
‘denetlenebilir olayları görmezden gelme’, ‘özel yetkilere
sahip yetkili kullanıcılar tarafından alınanlar dışında,
denetlenebilir olayları koruma’, ‘en eski kaydedilmiş
denetim kayıtlarının üzerine yazma’, ‘nispeten önemsiz
olarak
değerlendirilebilecek
denetim
kayıtları
arasından eski olanları silerek ek alan ayırma’]
eylemlerinden birini seçerek ve [atama: denetim belleği
arızası durumunda yapılacak olan diğer eylemler]
kararını alması gerekir.

Rasyonel: Bu bileşen, denetim hafızası dolduğunda denetim verilerindeki kaybın en aza
indirilmesini amaçlamaktadır. Bu nedenle O.KAYIT_TUTMA hedefine katkı sağlar.

6.1.4. Kullanıcı Verisinin Korunması (FDP)
FDP_ACC.1
Hiyerarşik Bileşen(ler):
Bağımlılıklar:
FDP_ACC.1.1

Alt küme erişim kontrolü
Hiyerarşik bileşen yoktur.
FDP_ACF.1 Güvenlik özniteliğine dayalı erişim kontrolü
TSF’nin Erişim Kontrol Politikası’nı (HVEKP) [
1.
Özneler: [atama: kullanıcı tipleri veya EKP
tarafından kapsanan diğer özneler]
2.
Nesneler:
a.
Şu kıstasları taşıyan veriler: [atama: verilere
ilişkin kıstaslar]
b.
[atama: EKP tarafından kapsanan diğer
nesneler]
İçin, söz konusu özneler ve nesneler arasındaki
işlemlerde] uygulaması gerekir.

PP Yazarı Notu: Özneler ve nesneler arasındaki işlemlerin listesi; yeni bir nesnenin oluşturulması, bir
nesnenin ortadan kaldırılması, bütün alternatif nesneye erişim işlemleri ve nesneyle birlikte saklanan ve
nesneyle ilişkili bulunan TSF verisi üzerindeki işlemleri kapsamalıdır (örneğin nesneyle ilişkilendirilmiş erişim
kontrol listesi gibi). Eğer bu işlemlerin bir kısmı TSF verisinin yönetimiyle ilgili SFR’larda tanımlanmışsa, ST
yazarı, bu SFR’lara dokümanı okuyanları yönlendirecek nitelikte gerekli bilgiyi sağlamalıdır. Farklı nesneler
için farklı erişim kontrol mekanizmalarının tanımlanması söz konusu olduğunda, FDP_ACC.1 bileşeni her bir
farklı mekanizma için tekrar yazılarak farklı mekanizmaların tanımlanması sağlanmalıdır.
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Rasyonel: Bu bileşen, veri erişim kontrolünün politikasını tanımlamaktadır. Bunu yaparken yetki
bazında izinleri bir yöntem olarak kullanır. Bu nedenle O.BİLGİ_KORUMA ve
O.YETKİLENDİRME hedeflerine katkı sağlar.
FDP_ACF.1
Güvenlik özniteliğine dayalı erişim kontrolü
Hiyerarşik Bileşen(ler):
Hiyerarşik bileşen yoktur.
Bağımlılıklar:
FDP_ACC.1 Alt küme erişim kontrolü
FMT_MSA.3 Durağan özniteliği başlangıç durumuna
getirme
FDP_ACF.1.1
TSF’nin [
Özne öznitelikleri:
a) Kullanıcı ID’si, kullanıcının bağlı olduğu Grup ID’si
veya kullanıcıya verilen roller
b) Kullanıcının sahip olduğu roller ve yetkiler
c) Kullanıcının web sayfasına / metoda erişim
talebini
doğru
kaynaktan
doğru
yöntemle
yaptığından emin olunmasını sağlayacak çapraz
doğrulama kodu.
d) Kullanıcıya ait oturum bilgileri ve istekle birlikte
gönderilen parametreler
e) [atama: Özneye ait diğer öznitelikler]
Nesne öznitelikleri: Erişim Kontrol Listesi] özne ve
nesneleri dikkate alınarak nesneler üzerinde [Erişim
Kontrol Politikasını] uygulaması gerekir.
FDP_ACF.1.2
TSF’nin, kontrol edilen özneler ve kontrol edilen nesneler
arasında bir işleme izin verilip verilmediğini belirlemek
için aşağıdaki kuralları uygulaması gerekir: [İşleme
ancak şu durumlarda izin verilir:
6) Bir nesne için tanımlanmış Erişim Kontrol
Listesi, kullanıcı ID’sinin, kullanıcının bağlı
olduğu Grup ID’sinin veya kullanıcıya verilen
rolün nesneye erişimine izin veriyorsa].
TSF’nin [Sistem_Yöneticisi rolüne sahip kullanıcılar
tüm kayıt ve metodlara erişim yetkisine sahiptir]
kuralına dayalı olarak öznelerin nesnelere erişimini açık
bir şekilde yetkilendirmesi gerekir.
FDP_ACF.1.4
TSF’nin [sistemi kötüye kullandığı tespit edilen IP
aralıklarından yapılan istemler veya kullanıcı ID’leri]
dayalı olarak öznelerin nesnelere erişimini açık bir
şekilde reddetmesi gerekir.
Rasyonel: Bu bileşen, FDP_ACC.1 altında tanımlanan erişim kontrol politikasının detay
niteliklerini tanımlamaktadır. Bu nedenle aynı şekilde O.BİLGİ_KORUMA ve O.YETKİLENDİRME
hedeflerine katkı sağlar.
FDP_ACF.1.3

6.1.5. Tanıma ve Kimlik Doğrulama (FIA)
FIA_AFL.1
Hiyerarşik Bileşen(ler):

Kimlik doğrulama başarısızlıklarını işleme
Hiyerarşik bileşen yoktur.

Bağımlılıklar:

FIA_UAU.1 Kimlik doğrulama zamanlaması

FIA_AFL.1.1
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Başarısız kimlik doğrulama girişimlerinin sayısı önceden
tanımlanmış sayıya [seçim: ulaşırsa], TSF [atama:
TOE fonksiyonlarına erişimin engellemesi] ni
gerçekleştirmelidir.

Rasyonel: Bu bileşen, FDP_ACC.1 altında tanımlanan erişim kontrol politikasının detay
niteliklerini tanımlamaktadır. Bu nedenle aynı şekilde O.KİMLİK_DOĞRULAMA hedefine katkı
sağlar.

FIA_ATD.1

Kullanıcı öznitelik tanımlama

Hiyerarşik Bileşen(ler):

Hiyerarşik bileşen yoktur.

Bağımlılıklar:

Bağımlılık yoktur.

FIA_ATD.1

TSF [atama:
a) Kullanıcı kimlik kodu (uid)
b) Kullanılan kimlik doğrulama mekanizması
c) Kullanılan kimlik doğrulama mekanizması için
doğrulama bilgileri
d) Kullanıcı kimlik id si veya T.C. akıllı kimlik kartı
için PIN/Parola
e) T.C. akıllı kimlik kartı numarası
f) Rol
] karşıladığını doğrulayan bir mekanizması olması
gerekir.

Rasyonel: Bu bileşen, FDP_ACC.1 altında tanımlanan erişim kontrol politikasının detay
niteliklerini tanımlamaktadır. Bu nedenle aynı şekilde O.KİMLİK_DOĞRULAMA hedefine katkı
sağlar.
FIA_SOS.1

Sırların doğrulanması

Hiyerarşik Bileşen(ler):

Hiyerarşik bileşen yoktur.

Bağımlılıklar:

Bağımlılık yoktur.

FIA_SOS.1

TSF’nin sırların [atama:
a) En az bir büyük harf içermeli
b) En az bir küçük harf içermeli
c) En az bir rakam içermeli
d) En az bir sembol içermeli
e) En az yedi karakter içermeli
f) Tekrarlı tahmin edilebilir diziler içermemeli
] yukarıdaki şartları karşıladığını doğrulayan
mekanizması olması gerekir.

bir

Uygulama Notu: Bu SFR kimlik doğrulama mekanizması olarak sadece parola kullanımı için geçerlidir. T.C.
Akıllı kimlik kartı için geçerli değildir.

Rasyonel: Bu bileşen, FDP_ACC.1 altında tanımlanan erişim kontrol politikasının detay
niteliklerini tanımlamaktadır. Bu nedenle aynı şekilde O.KİMLİK_DOĞRULAMA hedefine katkı
sağlar.
FIA_UAU.2
Herhangi bir işlemden önce kullanıcı kimlik
doğrulama
Hiyerarşik Bileşen(ler):
FIA_UAU.1 Kimlik doğrulamanın zamanlaması
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FIA_UID.1 Kimlik Tanımlamanın zamanlaması

TSF, herhangi bir kullanıcının yerine TSF tarafından
sağlanan eylemleri gerçekleştirmek için kullanıcıya izin
vermeden önce, kullanıcının kimliği doğrulamasının
başarılı bir şekilde yapılmasını gerektirir.
Rasyonel: Bu bileşen, FDP_ACC.1 altında tanımlanan erişim kontrol politikasının detay
niteliklerini tanımlamaktadır. Bu nedenle aynı şekilde O.KİMLİK_DOĞRULAMA hedefine katkı
sağlar.
FIA_UAU.2.1

FIA_UAU.5

Çoklu kimlik doğrulama mekanizmaları

Hiyerarşik Bileşen(ler):
Bağımlılıklar:

FIA_UAU.1 Kimlik doğrulamanın zamanlaması
FIA_UID.1 Kimlik Tanımlamanın zamanlaması

FIA_UAU.5.1

TSF, kullanıcı kimlik doğrulamasını desteklemek için
[atama:
a) Kullanıcı kodu ve parola
b) Token (Akıllı kart dâhil) kimlik doğrulama
]
Mekanizmalarını sağlayacaktır.

FIA_UAU.5.2

TSF’nin, herhangi bir kullanıcının beyan edilen kimliğini
[atama: yetkili yönetici tarafından belirtilen kimlik
doğrulama mekanizması] kuralına göre doğrulaması
gerekir.

Rasyonel: Bu bileşen, FDP_ACC.1 altında tanımlanan erişim kontrol politikasının detay
niteliklerini tanımlamaktadır. Bu nedenle aynı şekilde O.KİMLİK_DOĞRULAMA hedefine katkı
sağlar.
FIA_UID.1

Kimlik tanımlama zamanlaması

Hiyerarşik Bileşen(ler):
Bağımlılıklar:

Hiyerarşik bileşen yoktur.
Bağımlılık yoktur.

FIA_UID.1.1

TSF’nin, kullanıcının tanımlanmasından önce kullanıcı
adına yerine getirilecek olan [TOE tarafından herkesin
kullanımına açık olan sayfa, fonksiyon ve varlıklara
erişim]e izin vermesi gerekir.

FIA_UID.1.2

TSF’nin, kullanıcı adına, TSF’nin aracılık ettiği diğer tüm
etkinliklere izin verilmesinden önce her bir kullanıcının
başarıyla tanımlanmış olmasını gerektirmesi gerekir.

Rasyonel: Bu bileşen, FDP_ACC.1 altında tanımlanan erişim kontrol politikasının detay
niteliklerini tanımlamaktadır. Bu nedenle aynı şekilde O.YETKİLENDİRME hedefine katkı sağlar.
FIA_UID.2
tanımlama

Herhangi

Hiyerarşik Bileşen(ler):

FIA_UID.1 Kimlik Tanımlamanın zamanlaması

Bağımlılıklar:

Bağımlılık yoktur.
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TSF’nin, söz konusu kullanıcının yerine TSF tarafından
sağlanan eylemleri gerçekleştirmesine izin vermeden
önce her kullanıcının kimliğini tanımlaması gerekir.

Rasyonel: Bu bileşen, FDP_ACC.1 altında tanımlanan erişim kontrol politikasının detay
niteliklerini tanımlamaktadır. Bu nedenle aynı şekilde O.YETKİLENDİRME hedefine katkı sağlar.
FIA_USB.1

Kullanıcı-nesne ilişkilendirme

Hiyerarşik Bileşen(ler):

Hiyerarşik bileşen yoktur.

Bağımlılıklar:

FIA_ATD.1 Kullanıcı özniteliği tanımı

FIA_USB.1.1

TSF’nin aşağıdaki kullanıcı güvenlik öznitelikleri ile
kullanıcı yerine işlem yapan nesneleri ilişkilendirebilmesi
gerekir: [atama:
Kullanıcı kimlik kodu (uid)
Kullanıcı Rolü
]

FIA_USB.1.2

TSF’nin kullanıcı güvenlik öznitelikleri ile kullanıcı yerine
işlem yapan nesnelerin ilk ilişkilendirebilmesi için
aşağıdaki kuralı uygulaması gerekir: [atama: Başarılı
bir kimlik tanımlama ve doğrulama sonrasında
kullanıcı adı, başarı ile kimliği doğrulanan
kullanıcının kullanıcı adı olacaktır.]

TSF’nin kullanıcının yerine işlem gerçekleştiren
nesnelerle ilişkili kullanıcı güvenlik özniteliklerindeki
değişiklikleri yöneten aşağıdaki kuralları uygulaması
gerekir: [atama: herhangi bir değişikliğe izin
verilmeyecektir.]
Rasyonel: Bu bileşen, FDP_ACC.1 altında tanımlanan erişim kontrol politikasının detay
niteliklerini tanımlamaktadır. Bu nedenle aynı şekilde O.KİMLİK_DOĞRULAMA ve
O.YETKİLENDİRME hedefine katkı sağlar.
FIA_USB.1.3

6.1.6. Güvenlik Yönetimi (FMT)
FMT_MOF.1
Hiyerarşiktir:
Bağımlılıklar:
FMT_MOF.1.1 :

Güvenlik fonksiyonları davranışının yönetimi
Başka hiçbir bileşen yoktur.
FMT_SMR.1 Güvenlik rolleri
FMT_SMF.1 Güvenlik Fonksiyonlarının özelleştirilmesi
TSF’nin [atama: fonksiyonların listesi] fonksiyonlarının
[seçim: davranışını belirleme, davranışını yetkisiz kılma,
yetki
verme,
değiştirme]
özelliğini
[atama:
yetkilendirilmiş yöneticiler]’le sınırlandırması gerekir.

Rasyonel: Yetkilendirilmiş kullanıcılara güvenlik özelliklerinin yönetimini kontrol etme olanağı
tanır. Bu bileşen O. YÖNETİM, O.KAYIT_TUTMA güvenlik hedefinin karşılanmasını
amaçlamaktadır.
FMT_MSA.1
Güvenlik özelliklerinin yönetimi
Hiyerarşiktir:
Başka hiçbir bileşen yoktur.
Bağımlılıklar:
[FDR_ACC.1 Erişim kontrol alt kümesi ya da FDP_IFC.1
Bilgi akışı kontrol alt kümesi]
FMT_SMR.1 Güvenlik rolleri
FMT_SMF.1 Yönetim fonksiyonlarının belirlenmesi
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TSF’nin, güvenlik özelliklerinin [atama: güvenlik
özelliklerinin listesi]’ni [seçim: varsayılan değiştir,
sorgula, değiştir, sil özelliğini [atama: yetkilendirilmiş
yöneticiler]’le sınırlandırmak için [atama: Erişim Kontrol
Politikasını, bilgi akışı kontrolü SFP(leri)]’yi uygulaması
gerekir.
Rasyonel: Yetkilendirilmiş kullanıcılara güvenlik özelliklerinin yönetimini kontrol etme olanağı
tanır. Bu yönetim ise güvenlik özelliklerinin izlenmesi ve değiştirilmesi için olan özellikleri
içerebilmektedir. Bu bileşen O. YÖNETİM, O.KAYIT_TUTMA güvenlik hedefinin karşılanmasını
amaçlamaktadır.
FMT_MTD.1
TSF verilerinin yönetimi
Hiyerarşiktir:
Başka hiçbir bileşen yoktur.
Bağımlılıklar:
FMT_SMR.1 Güvenlik rolleri
FMT_SMF.1 Yönetim fonksiyonlarının belirlenmesi
FMT_MTD.1.1 :
TSF’nin [ TSF verilerinin listesi] [varsayım değiştir,
sorgula, değiştir, sil] özelliğini [yetkilendirilmiş
yöneticiler]’le sınırlandırması gerekir.
Rasyonel: TOE tarafından Yetkilendirilmiş kullanıcılara TSF verilerini belirtilen kurallar dâhilinde
yönetilmesi olanağı sağlar. Bu bileşen O. YÖNETİM güvenlik hedefinin karşılanmasını
amaçlamaktadır.
FMT_SMF.1
Yönetim fonksiyonlarının belirlenmesi
Hiyerarşiktir:
Başka hiçbir bileşen yoktur.
Bağımlılıklar:
Bağımlılık yoktur.
FMT_SMF.1.1 :
TSF’nin
aşağıdaki
yönetim
fonksiyonlarının
gerçekleştirebilmesi gerekir: [ Tablo 4 altında
listelenen, TSF tarafından sağlanacak güvenlik
yönetimi fonksiyonlarının listesi].
Rasyonel: TOE tarafından yönetim fonksiyonlarının belirlenmesi gerektirir. Bu bileşen O.
YÖNETİM güvenlik hedefinin karşılanmasını amaçlamaktadır.
Tablo 4: TSF Tarafından Sağlanacak Güvenlik Yönetimi Fonksiyonları Listesi
FMT_MSA.1.1 :

Bileşen*

Yönetim

FAU_SAR.1

a) Denetim kayıtlarına okuma erişim yetkisi olan kullanıcı gruplarının bakımı (silme,
değiştirme, ekleme)
a) Denetim olaylarının görüntülenmesi/değiştirilmesi için yetkilerin bakımı
a) Eşiğin bakımı;
b) Yakın denetim depolama kesintisi durumunda alınacak eylemin (silme, değiştirme,
ekleme) bakımı.
a) Denetim depolama kesintisi durumunda alınacak eylemlerin (silme, değiştirme,
ekleme) bakımı.
a) Açık erişim veya inkâr tabanlı kararlar için kullanılan özelliklerin yönetimi
a) Artık bilginin korunmasının ne zaman gerçekleştirileceğinin seçiminin, TOE içerisinden
ayarlanabilir olması
a) TSF içerisindeki fonksiyonlarla etkileşen rol gruplarının yönetimi
a) Güvenlik özellikleri ile etkileşebilen rol gruplarının yönetimi
b) Güvenlik özellikleri belirli değerlerden türemiş kuralların yönetimi
a) TSF verileri ile etkileşebilen rol gruplarının yönetimi
a) Bir rolün parçası olan kullanıcı gruplarının yönetimi
a) Zaman yönetimi
a) Yönetici tarafından, izin verilen maksimum eş zamanlı kullanıcı oturum sayısının
yönetilmesi
a) Belirli bir kullanıcı için oluşan etkileşimli oturumun sonlandırılmasından sonra, kullanıcı
hareketsizliğinin zaman özellikleri

FAU_SEL.1
FAU_STG.3

FAU_STG.4
FDP_ACF.1
FDP_RIP.2
FMT_MOF.1
FMT_MSA.1
FMT_MTD.1
FMT_SMR.1
FPT_STM.1
FTA_MCS.1
FTA_SSL.3
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b) Etkileşimli oturumun sonlandırılmasından sonra oluşan kullanıcı hareketsizliğinin
varsayılan zaman özellikleri
FTA_TSE.1
a) Kullanıcı oturumu oluşturma koşullarının yetkilendirilmiş yönetici tarafından yönetilmesi
FTP_TRP.1
a) Eğer destekleniyor ise, güvenli yol için gerekli olayların konfigürasyonu
* FAU_GEN.1, FAU_GEN.2, FAU_SAR.2, FAU_SAR.3, FAU_STG.1, FDP_ACC.1, FMT_SMF.1,
FPT_FLS.1, FRU_FLT.1, FTA_SSL.4, FTA_TAH.1 bileşenleri için öngörülen yönetim faaliyeti
yoktur.
FMT_SMR.1
Hiyerarşiktir:
Bağımlılıklar:
FMT_SMR.1.1 :

Güvenlik rolleri
Başka hiçbir bileşen yoktur.
FIA_UID.1 Tanımlama zamanı
TSF’nin şu rolleri sağlaması gerekir
a) Yetkilendirilmiş Yönetici,
b) Normal Kullanıcı
c) Denetçi
TSF’nin kullanıcıları roller ile ilişkilendirebilmesi

FMT_SMR.1.2 :
gerekir.
Rasyonel: Farklı rollerin tanımlanması ve Kullanıcılara farklı rollerin atanabilmesini gerektirir. Bu
bileşen O. YÖNETİM ve O. YETKİLENDİRME güvenlik hedefinin karşılanmasını amaçlamaktadır.

6.1.7. TSF’nin korunması (FPT)
FPT_FLS.1
Hiyerarşiktir:
Bağımlılıklar:

Başarısızlık durumunda güvenli durumun korunması
Başka hiçbir bileşen yoktur.
Hiçbir bağımlılık yoktur.

Aşağıdaki hata tipleri meydana geldiği zaman TSF’nin
güvenilir bir durumu koruması gerekir: [atama: Uygulama
Hataları, Kullanıcı Hataları].
Rasyonel: Uygulama ve yazılım hataları oluşması durumlarında bile güvenlik açısından TOE’nin
doğru şekilde çalışmaya devam etmesini sağlar. Bu bileşen O. HATA_YÖNETİMİ güvenlik
hedefinin karşılanmasını amaçlamaktadır.
FPT_STM.1
Güvenilir zaman damgaları
Hiyerarşiktir:
Başka hiçbir bileşen yoktur.
Bağımlılıklar:
Bağımlılık yoktur.
FPT_STM.1.1 :
TSF’nin kendi kullanımı için güvenilir zaman damgaları
sağlayabilmesi gerekir.
Rasyonel: TOE içerisindeki yönetim ve denetim fonksiyonları için güvenilir bir zaman damgası
fonksiyonu sağlar. Bu bileşen O.KAYIT_TUTMA, OE.ZAMAN_DAMGASI güvenlik hedeflerinin
karşılanmasını amaçlamaktadır.
FPT_FLS.1.1:

6.1.8. Hata toleransı (FRU)
İndirgenmiş hata toleransı
Başka hiçbir öğe yoktur.
FPT_FLS.1 Güvenilir durumun korunduğu hata
TSF’nin aşağıdaki hatalar meydana geldiği zaman
[atama: TOE Hata Listesi]nin işletilmesini güvence
etmesi gerekir: [atama: hata türlerinin listesi]
Rasyonel: TSF hata oluşması durumlarında bile güvenlik açısından TOE’nin doğru şekilde
çalışmaya devam etmesini sağlar. Bu bileşen O. HATA_YÖNETİMİ güvenlik hedefinin
karşılanmasını amaçlamaktadır.
FRU_FLT.1
Hiyerarşiktir:
Bağımlılıklar:
FRU_FLT.1.1 :

6.1.9. TOE erişimi (FTA)
FTA_MCS.1
sınırlama
Hiyerarşiktir:
Bağımlılıklar:

Eşzamanlı

çoklu

oturumlar

üzerindeki

temel

Başka hiçbir bileşen yoktur.
FIA_UID.1 Kimlik belirlemenin zamanı
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TSF’nin aynı kullanıcıya ait eşzamanlı oturumların azami
sayısını kısıtlaması gerekir.
Rasyonel: TSF bir kullanıcının eş zamanlı olarak açabileceği oturum sayının güvenli bir oturum
oluşturulması amacıyla kısıtlanmasını sağlar. Bu bileşen O.YETKİLENDİRME güvenlik hedefinin
karşılanmasını amaçlamaktadır.
FTA_SSL.3
TSF tarafından başlatılmış sonlandırma
Hiyerarşiktir:
Başka hiçbir bileşen yoktur.
Bağımlılıklar:
Bağımlılık yoktur.
FTA_SSL.3.1 :
TSF’nin [atama: kullanıcı işlemsizlik süresi] sonrasında
etkileşimli bir oturumu sonlandırması gerekir.
Rasyonel: Kullanıcının işlem yapmadığı belirli bir süre sonrasında TSF’nin oturumu
sonlandırması için gereksinimleri sağlar. Bu bileşen O. YETKİLENDİRME güvenlik hedefinin
karşılanmasını amaçlamaktadır.
FTA_SSL.4
Kullanıcı tarafından başlatılmış sonlandırma
Hiyerarşiktir:
Başka hiçbir bileşen yoktur.
Bağımlılıklar:
Bağımlılık yoktur.
FTA_SSL.4.1 :
TSF’nin kullanıcının kendi etkileşimli oturumunu
sonlandırmasına izin vermesi gerekir.
Rasyonel: Güvenli bir oturumun kapatılması için Kullanıcıya kendi etkileşimli oturumlarını
sonlandırma yeteneklerini sağlanması gerekmektedir. Bu bileşen O.YETKİLENDİRME güvenlik
hedefinin karşılanmasını amaçlamaktadır.
FTA_TAH.1
TOE erişim tarihçesi
Hiyerarşiktir:
Başka hiçbir bileşen yoktur.
Bağımlılıklar:
Bağımlılık yoktur.
FTA_TAH.1.1 :
Oturumun başarıyla kurulması üzerine, TSF’nin
kullanıcıya en son başarılı oturum kuruluşunun [seçim:
tarih, zaman, yöntem, yer] bilgilerini görüntülemesi
gerekir.
FTA_TAH.1.2 :
Oturumun başarıyla kurulması üzerine, TSF’nin en son
başarısız oturum kuruluşunun [seçim: tarih, zaman,
yöntem, yer] bilgilerini ve en son başarılı oturum
kuruluşundan itibaren başarısız denemelerin sayısını
görüntülemesi gerekir.
FTA_TAH.1.3 :
TSF’nin kullanıcıya bilgileri gözden geçirme fırsatını
vermeden kullanıcı arabiriminden erişim geçmişi
bilgilerini silmemesi gerekir.
Rasyonel: Bir kullanıcı oturum açtığında TSF’nin bu kullanıcı hesabındaki başarılı ve başarısız
erişim denemelerinin tarihçesini, kullanıcıya göstermesi sağlar. Bu bileşen O. YETKİLENDİRME
güvenlik hedefinin karşılanmasını amaçlamaktadır.
FTA_MCS.1.1 :

FTA_TSE.1
Hiyerarşiktir:
Bağımlılıklar:
FTA_TSE.1.1 :

TOE oturumu kurma
Başka hiçbir bileşen yoktur
Bağımlılık yoktur.
TSF’nin [atama: lokasyon, zaman, oturum kurma
deneme sayısı]e dayanarak yetkili bir kullanıcının oturum
kurulmasını reddedebilmesi gerekir.
Rasyonel: Bir kullanıcının oturumu kurma işleminin hangi durumlarda kabul edilmeyeceğini
belirler. Bu bileşen O. YETKİLENDİRME güvenlik hedefinin karşılanmasını amaçlamaktadır.

6.1.10. Güvenilir yollar/kanallar (FTP)
FTP_TRP.1
Hiyerarşiktir:
Bağımlılıklar:
FTP_TRP.1.1 :
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Güvenilir yol
Başka hiçbir bileşen yoktur.
Hiçbir bağımlılık yoktur.
TSF’nin, kendisi ile [uzak, yerel] kullanıcılar arasında,
mantıksal olarak diğer iletişim yollarından ayrı olan ve uç
noktalarının kimliklerini ve kanal verilerinin [seçim:
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değiştirme, açıklanma, [atama: diğer bütünlük ya da
gizlilik ihlali türleri]]ne karşı korunmasını güvence eden
bir iletişim kanalı sağlaması gerekir.
FTP_TRP.1.2 :
TSF’nin, [TSF, yerel kullanıcılar, uzaktaki kullanıcılar]ın
güvenilir yol üzerinden iletişimi başlatmasına olanak
tanıması gerekir.
FTP_TRP.1.3 :
TSF,
güvenilir
kanalın
[başlangıçtaki
kullanıcı
doğrulama, yönetim fonksiyonları, veri transferi] için
kullanılmasını gerektirmelidir.
Rasyonel: Kullanıcılardan TSF’ye ya da TSF’den kullanıcılara güvenilir bir iletişim
oluşturulmasını ve bunun sürdürülmesini sağlar. Güvenlikle ilgili herhangi bir etkileşimde güvenilir
bir erişim yolu gereklidir. Kullanıcı tarafından TSF ile etkileşim sırasında güvenli bir erişim yolu
kurulmalıdır ya da TSF, güvenilir bir yolu kullanarak kullanıcıyla iletişim oluşturmalıdır. Bu bileşen
O.BİLGİ_AKIŞI_KNTRL güvenlik hedefinin karşılanmasını amaçlamaktadır.

6.2. Güvenlik Güvence Gereksinimleri
Bu Koruma Profili, OK Bölüm 3 altında yer verilen ve EAL 2 seviyesi için geçerli olan tüm
Güvenlik Güvence Gereksinimlerini kapsar. Bununla birlikte aşağıdaki hususları da dikkate alır:
OK Bölüm 3 altında tanımlanan ASE_CCL.1 şu şekilde yeniden yazılmıştır: Tüm Geliştirici Eylem
Elemanları, İçerik ve Sunum Elemanları, Değerlendirici Eylem Elemanları olduğu gibi
korunmuştur. Ancak şu kısım yeniden yazılmıştır:
ASE_CCL.1.10C Uyumluluk bildirimi rasyonelinin tespiti ve doğrulanmasında, Koruma Profili ile
belirlenen fonksiyonel güvenlik bileşenlerinde “ST Yazarı Notu” adlı alt başlıklarda (varsa)
tanımlanan gereksinimler dikkate alınmalıdır.
Tablo 5: Güvenlik Güvence Gereksinimleri Bileşen Listesi
Güvence Sınıfı
ADV: Geliştirme

AGD: Kılavuz dokümanlar
ALC: Yaşam döngüsü desteği

ASE:
Güvenlik
değerlendirmesi

hedefi

ATE: Testler

AVA: Açıklık değerlendirme

Güvence Bileşeni İsmi
Güvenlik mimarisi tanımlaması
Güvenliği zorlayan fonksiyonel belirtim
Temel tasarım
Operasyonel kullanıcı kılavuzu
Hazırlık prosedürleri
Merkezi Yönetim (CM) sisteminin kullanımı
TOE’nin Merkezi Yönetim bileşeninin parçaları
Dağıtım prosedürleri
Uyumluluk beyanı

Bileşen
ADV_ARC.1
ADV_FSP.2
ADV_TDS.1
AGD_OPE.1
AGD_PRE.1
ALC_CMC.2
ALC_CMS.2
ALC_DEL.1
ASE_CCL.1

Genişletilmiş bileşenler tanımı
GH giriş
Güvenlik hedefleri
Türemiş güvenlik gereksinimleri
TOE özet özellikleri
Kapsam kanıtı
Fonksiyonel test
Bağımsız test – örnek
Açıklık Analizi

ASE_ECD.1
ASE_INT.1
ASE_OBJ.2
ASE_REQ.2
ASE_TSS.1
ATE_COV.1
ATE_FUN.1
ATE_IND.2
AVA_VAN.2

6.3. Güvenlik Gereksinimleri Gerekçesi
6.3.1. Fonksiyonel Güvenlik Gereksinimleri Bağımlılıkları
Tablo 6’da, seçilen Fonksiyonel Güvenlik Gereksinimlerinin Ortak Kriterlerde belirtilen
bağımlılıkları ve bu Koruma Profilinde bağımlılıkların nasıl kapsandığı verilmektedir.
Tablo 6: Fonksiyonel Güvenlik Gereksinimleri Bağımlılıkları Listesi
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Bileşen
FAU_GEN.1
FAU_GEN.2
FAU_SAR.1
FAU_SAR.2
FAU_SAR.3
FAU_SEL.1
FAU_STG.1
FAU_STG.3
FAU_STG.4
FDP_ACC.1
FDP_ACF.1
FIA_AFL.1
FIA_ATD.1
FIA_SOS.1
FIA_UAU.2
FIA_UAU.5
FIA_UID.1
FIA_UID.2
FIA_USB.1
FMT_MOF.1
FMT_MSA.1

FMT_MTD.1
FMT_SMF.1
FMT_SMR.1
FPT_FLS.1
FPT_STM.1
FRU_FLT.1
FTA_MCS.1
FTA_SSL.3
FTA_SSL.4
FTA_TAH.1
FTA_TSE.1
FTP_TRP.1

TÜRK STANDARDI TASARISI
Bağımlılık
FPT_STM.1 Güvenilir zaman damgaları
FAU_GEN.1 Denetim verilerinin oluşturulması
FIA_UID.1 Kimlik belirlemenin zamanlaması
FAU_GEN.1 Denetleme verilerinin oluşturulması
FAU_SAR.1 Denetimin gözden geçirilmesi
FAU_SAR.1 Denetimin gözden geçirilmesi
FAU_GEN.1 Denetim verilerinin oluşturulması
FMT_MTD.1 TSF verisinin yönetilmesi
FAU_GEN.1 Denetim verilerinin oluşturulması
FAU_STG.1 Korunmuş denetim takibi belleği
FAU_STG.1 Korunmuş denetim takibi belleği
FDP_ACF.1 Güvenlik özniteliğine dayalı erişim kontrolü
FDP_ACC.1 Alt küme erişim kontrolü
FMT_MSA.3 Durağan özniteliği başlangıç durumuna getirme
FIA_UAU.1 Kimlik doğrulama zamanlaması
FIA_UID.1 Kimlik tanımlama zamanlaması
FIA_ATD.1 Kullanıcı özniteliği tanımı
FMT_SMR.1 Güvenlik rolleri
FMT_SMF.1 Güvenlik Fonksiyonlarının özelleştirilmesi
[FDR_ACC.1 Erişim kontrol alt kümesi ya da FDP_IFC.1 Bilgi
akışı kontrol alt kümesi]
FMT_SMR.1 Güvenlik rolleri
FMT_SMF.1 Yönetim fonksiyonlarının belirlenmesi
FMT_SMR.1 Güvenlik rolleri
FMT_SMF.1 Yönetim fonksiyonlarının belirlenmesi
FIA_UID.1 Kimlik belirlemenin zamanlaması
FPT_FLS.1 Başarısızlık durumunda güvenli durumun
korunması
FIA_UID.1 Kimlik belirlemenin zamanlaması
-
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Kapsama
FPT_STM.1
FAU_GEN.1
FIA_UID.1
FAU_GEN.1
FAU_SAR.1
FAU_SAR.1
FAU_GEN.1
FMT_MTD.1
FAU_GEN.1
FAU_STG.1
FAU_STG.1
FDP_ACF.1
FDP_ACC.1
FMT_MSA.1
FIA_UAU.1
FIA_UID.1
FIA_UID.1
FIA_ATD.1
FMT_SMR.1
FMT_SMF.1
FDR_ACC.1
FMT_SMR.1
FMT_SMF.1
FMT_SMR.1
FMT_SMF.1
FPT_FLS.1
FIA_UID.1
-

6.3.2. Güvenlik Güvence Gereksinimleri Bağımlılıkları
Tablo 7’de, seçilen Güvenlik Güvence Gereksinimlerinin Ortak Kriterlerde belirtilen bağımlılıkları
ve bu Koruma Profilinde bağımlılıkların nasıl kapsandığı verilmektedir.
Tablo 7: Güvenlik Güvence Gereksinimleri Bağımlılıkları Listesi
Bileşen
ADV_ARC.1
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Bağımlılık
ADV_FSP.1 Temel fonksiyonel belirtim
ADV_TDS.1 Temel tasarım

Kapsama
ADV_FSP.1
ADV_TDS.1
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ADV_FSP.2
ADV_TDS.1
AGD_OPE.1
AGD_PRE.1
ALC_CMC.2
ALC_CMS.2
ALC_DEL.1
ASE_CCL.1

ASE_ECD.1
ASE_INT.1
ASE_OBJ.2
ASE_REQ.2
ASE_TSS.1

ATE_COV.1
ATE_FUN.1
ATE_IND.2

AVA_VAN.2

ADV_TDS.1 Temel tasarım
ADV_FSP.2 Güvenlik uygulayan fonksiyonel belirtim
ADV_FSP.1 Temel fonksiyonel belirtim
ALC_CMS.1 Değerlendirme Hedefi CM kapsamı
ASE_INT.1 ST tanıtımı
ASE_ECD.1 Genişletilmiş bileşenlerin tanımı
ASE_REQ.1 Beyan edilen güvenlik gerekleri
ASE_SPD.1 Güvenlik problemi tanımı
ASE_OBJ.2 Güvenlik hedefleri
ASE_ECD.1 Genişletilmiş bileşenlerin tanımı
ASE_INT.1 ST tanıtımı
ASE_REQ.1 Beyan edilen güvenlik gerekleri
ADV_FSP.1 Temel fonksiyonel belirtim
ADV_FSP.2 Güvenlik uygulama fonksiyonel belirtimi
ATE_FUN.1 Fonksiyonel testler
ATE_COV.1 Kapsamın kanıtları
ADV_FSP.2 Güvenlik uygulama fonksiyonel belirtimi
AGD_OPE.1 Kullanıcı işletim kılavuzu
AGD_PRE.1 Hazırlayıcı yöntemler
ATE_COV.1 Kapsamın kanıtları
ATE_FUN.1 Fonksiyonel testler
ADV_ARC.1 Güvenlik mimarisi tanımı
ADV_FSP.2 Güvenlik uygulama fonksiyonel belirtimi
ADV_TDS.1 Temel tasarım
AGD_OPE.1 Kullanıcı işletim kılavuzu
AGD_PRE.1 Hazırlayıcı yöntemler
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ADV_TDS.1
ADV_FSP.2
ADV_FSP.1
ALC_CMS.1

ASE_INT.1
ASE_ECD.1
ASE_REQ.1

ASE_SPD.1
ASE_OBJ.2
ASE_ECD.1
ASE_INT.1
ASE_REQ.1
ADV_FSP.1
ADV_FSP.2
ATE_FUN.1
ATE_COV.1
ADV_FSP.2
AGD_OPE.1
AGD_PRE.1
ATE_COV.1
ATE_FUN.1
ADV_ARC.1
ADV_FSP.2
ADV_TDS.1
AGD_OPE.1
AGD_PRE.1

6.3.3. Fonksiyonel Güvenlik Gereksinimleri Kapsamı
Tablo 8’de fonksiyonel güvenlik gereksinimleri ile güvenlik hedefleri arasındaki eşleşme
verilmiştir. Her bir fonksiyonel güvenlik gereksinimi en az bir güvenlik hedefini kapsamakta ve her
güvenlik gereksinimi de en az bir fonksiyonel güvenlik gereksinimi ile kapsanmaktadır.
Bu tablo aynı zamanda seçilen fonksiyonel güvenlik gereksinimlerinin yeterliliğini ve gerekliliğini
ortaya koymaktadır.

6.3.4. EAL Seçimi Gerekçesi
EAL seviyesi seçiminde, ürün grubunun gerektirdiği güvenlik gereksinimleri seviyesi dikkate
alınmıştır. Ticari ürünler için tercih edilen EAL seviyesi, çoğunlukla EAL2, EAL3 ve EAL4
olmaktadır. EAL5 ve üstü ise akıllı kartlar gibi donanım kritik BT ürünlerinde söz konusudur.
EAL seviyesinin tespitinde göz önünde bulundurulan önemli hususlardan bir diğeri ise, bu koruma
profilinin kapsamında yer alan ürünlerin diğer ürün gruplarına göre daha sık güncellenme
ihtiyacıdır. Çünkü bu ürün grubunda yer alan ürünlerin internet aracılığıyla erişilebilir yapısı
sebebiyle güvenlik tehditleri zaman içinde değişebilmektedir. Güvenlik tehditleri değişmese bile,
bu ürünlerin genellikle sıklıkla güncellemeye tabi tutulması, süreç açısından hızlı sonuç veren bir
EAL derecesinin seçimini zorunlu kılmaktadır.
Tablo 8: Fonksiyonel Güvenlik Gereksinimleri Kapsamı
Hedefler
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FAU_GEN.2



FAU_SAR.1



FAU_SAR.2



FAU_SAR.3





FAU_SEL.1





FAU_STG.1



FAU_STG.3



FAU_STG.4




















FIA_ATD.1

Fonksiyonel Güvenlik Gereksinimleri

O.MAHREMİYET



FDP_RIP.2
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O.BİLGİ_KORUMA









FIA_UAU.2





FIA_UAU.5





FIA_UID.1







FIA_UID.2













FIA_USB.1



FMT_MOF.1





FMT_MSA.1





FMT_MTD.1



FMT_SMF.1




FMT_SMR.1




FPT_FLS.1
FPT_STM.1





FDP_ACF.1

FIA_SOS.1





FDP_ACC.1

FIA_AFL.1

O.GÜNCELLEME
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O.HATA_YÖNETİMİ

FAU_GEN.1

O.YÖNETİM

O.BİLGİ_AKIŞI_KNTRL

O.KİMLİK_DOĞRULAMA

O.KAYIT_TUTMA

O.YETKİLENDİRME
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FRU_FLT.1
FTA_MCS.1





FTA_SSL.3





FTA_SSL.4



FTA_TAH.1
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FTA_TSE.1
FTP_TRP.1
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tst XXX






83

ICS 35.240.80

TÜRK STANDARDI TASARISI

Kaynaklar
Common Criteria
[1] Common Criteria for Information Technology Security Evaluation, Part 1: Introduction and
General Model; CCMB-2012-09-001, Version 3.1, Revision 4, September 2012
[2] Common Criteria for Information Technology Security Evaluation, Part 2: Security Functional
Components; CCMB-2012-09-002, Version 3.1, Revision 4, September 2012
[3] Common Criteria for Information Technology Security Evaluation, Part 3: Security Assurance
Requirements; CCMB-2012-09-003, Version 3.1, Revision 4, September 2012
[4] Common Methodology for Information Technology Security Evaluation, Evaluation
Methodology; CCMB-2012-09-004, Version 3.1, Revision 4, September 2012
[5] Web Application Security Consortium, (çevrimiçi) <http://www.webappsec.org>

84

tst XXX

