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: 23.02.2018 tarihli 51317919-703.01-E.149 sayılı yazı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde kamuda kaynakların verimli kullanılması
maksadıyla Bakanlığımızda Tasarruf Takip Ofisi kurulduğu, söz konusu ofis marifetiyle
Tasarruf ve Gelir Artırıcı Programlara (TGAP) yönelik çalışma başlatıldığı yazılarla
bildirilmiştir.
TGAP-P1-18 başlıklı kartında yer alan TGAP-P1-18-1 “İnternet paketlerinin
etkinliğine önem verilecek” görevi için Genel Müdürlüğümüz İdari Hizmetler ve İletişim
Yönetimi Dairesi Başkanlığı koordinatör birim olarak görevlendirilmiş olup; ilgi de Sağlık
Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Sistem Yönetimi ve Bilgi Güvenliği Dairesi Başkanlığı
tarafından 23.02.2018 tarihli ve 51317919-703.01-E.149 sayılı “ADSL Modem Güvenlik
Zafiyetleri” konulu yazısında;
 SBA’ya bağlanmadan önce ADSL modem vb. yöntemlerle internet’e çıkan sağlık
tesislerinin, SBA bağlantısı yapılması sonrasında sadece SBA imkânları üzerinden
internet’e çıkması gerektiği,


SBA’ya bağlı bir kurumda aynı zamanda ADSL bağlantı da kullanılması durumunda,
başta güvensiz şifreleme olmak üzere ADSL modemlerin birçoğunda var olan
güvenlik duvarının etkinleştirilmemesi, WPS (korumalı kablolu kurulum) özelliğinin
ve internet üzerinden erişim için kullanılan tüm dış ağ servislerin (telnet, ssh, ftp vb.)
kapatılmaması gibi nedenlerle; hem ilgili kurumdaki bilgisayarlar, hem de SBA’nın
tamamının saldırganlar için hedef haline geldiği,

belirtilerek güvenlik gerekçeleriyle, SBA kapsamındaki kurumlarda ADSL Modem üzerinden
karşılanan internet hizmet ihtiyaçlarının sonlandırılarak, tüm internet ihtiyacının SBA il
toplama noktaları üzerinden sağlanması hususu Bakanlık merkez ve tüm taşra teşkilatına
duyurulmuştur.
Bu kapsamda ilgi sayılı yazıdaki talimatlar da dikkate alınarak TGAP-P1-18-1
“İnternet paketlerinin etkinliğine önem verilecek” maddesine yönelik işlemlerde uç noktalarda
ADSL veya diğer internet hatlarının (G.SHDSL vs.) toplama noktası hariç kesinlikle
kullanılmaması, toplama noktalarındaki güvenlik duvarı arkasından internete çıkarak daha
güvenli internet erişimi sağlanması, toplama noktalarında bulunan güvenlik duvarı üzerinde
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.
sosyal medya kullanımı ile video streaming sitelerine “Ayrıcalıklı Erişim Formu”
doldurularak özel erişim hakkı verilmesi ve kullanıcı başı bant genişliği optimizasyonu
yapılarak internet maliyetlerinde tasarruf sağlanması, haberleşmede israfın önüne geçilmesi
kamu kaynaklarının verimli kullanılması, maliyetlerin ve harcamaların azaltılması maksadıyla
gerekli tedbirlerin alınması hususunda;
Gereğini rica ederim.

e-imzalıdır.
Prof. Dr. Hilmi ATASEVEN
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
81 İl Valiliği (İl Sağlık Müdürlüğü)
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