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1. AMAÇ
Bu talimat, İl Ambulans Servisi Başhekimliği ile Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü
çalışanlarının sosyal paylaşım sitelerini kullanım kurallarını belirleyerek, kurumsal bilgilerin
gizliliğine uygun olarak standart davranış geliştirmeyi amaçlar.
2. KAPSAM
İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı tüm
birim, KKM ve Acil Yardım İstasyonlarını kapsar.
3. KISALTMALAR
4. TANIMLAR
5. SORUMLULAR
Uygulanmasından Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü, birimleri, Başhekimlik yönetimi
ve birimleri, istasyon ve KKM çalışanları sorumludur.
6. FAALİYET AKIŞI
İl Ambulans Servisi Başhekimliği ile Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü çalışanlarının;
aşağıda yer alan işlemleri Kurumumuz internet hattı üzerinden yapmaları yasaktır.
6.1.Çocukların cinsel istismarına, müstehcenliğe, şiddet ve intihara yönlendirmeye, uyuşturucu ve
uyarıcı madde kullanmaya özendirici internet sitelerine girmeleri ve sosyal medyada paylaşımda
bulunulmamalıdır.
6.2.Sohbet oturumları açarak kuruma ait gizli bilgileri paylaşılmamalıdır.
6.3.Gizlilik içeren bilgiler ile kişisel veriler, e-devlet kapsamında protokol yapılarak bilgi
paylaşımı yapılan kanunen yetkili sayılan merciler dışında, kurum kuruluş ve internet ortamında
paylaşılmamalıdır.
6.4.Sosyal paylaşım sitelerinde kuruma ve kurumda çalışan kişilere ait kurumsal fotoğraf, video,
personel bilgisi ve kişisel bilgilerin paylaşılmamalıdır.
6.5.Sosyal paylaşım sitelerinde ve diğer sitelerde oyun oynamamalıdır.
6.6.Sosyal paylaşım sitelerinde devlet büyüklerine hakaret edilmemelidir.
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6.7.Sosyal paylaşım, gazete, forum v.b sitelerde kurumu küçük düşürücü ve kamuoyuna
yanıltmaya yönelik yorumlar yapılmamalıdır.
6.8.Kurum

saygınlığını

zedeleyecek

ve/veya

başkalarını

taciz

edecek

paylaşımda

bulunulmamalıdır.
6.9.Sosyal paylaşım sitelerinin sohbet amacı ile kullanılmamalıdır.
6.10.Sosyal paylaşım sitelerinde siyasi ve ideolojik propaganda yapmamalıdır.
6.11.Özel hayatına ilişkin suç teşkil edecek nitelikteki bilgi, belge ve işlemlerin yapılmamalıdır.
6.2. UYARI VE ÖNLEMLER
6.2.1. Acil Yardım İstasyonlarında ve İdari bölümde çalışan personelin görev alanları, görevini
yerine getirirken, olağan dışı durumlar (trafik kazası, ambulans kazaları, personele saldırı v.b) ile ilgili
fotoğrafları, videoları ve bilgileri sosyal paylaşım sitelerinde paylaşamazlar.
6.2.2. Acil Yardım İstasyonlarında, KKM ve İdari birimlerde çalışan personel sosyal paylaşım
sitelerinde hasta mahremiyeti ve gizlilik ilkesine aykırı hasta ile ilgili fotoğraf, video, yorum kişisel
bilgi, tıbbi bilgi v.b paylaşamazlar.(Bkz. Hasta Mahremiyet ve Gizlilik Uygulamaları Talimatı
(“İST.TL.12”)
6.2.3. “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu” kapsamında istenen bilgi ve belgeler “Bilgi Belge Verme
Talimatına (YÖN. TL.05) uygun olarak işleme alınır.
6.2.4.Yukarıda belirtilen hususlara tüm personelimiz uymakla yükümlü olup uymaması halinde
ilgili cezai ve hukuki sorumluluk kendisine aittir.
7. İLGİLİ DOKÜMANLAR:
7.1. . Hasta Mahremiyet ve Gizlilik Uygulamaları Talimatı (İST.TL.12)
7.2. Bilgi Belge Verme Talimatı (YÖN. TL.05)

