
 

 

 

 
 

1.0 AMAÇ 

Hasta ya da çalışanlara ait tıbbi ve kişisel bilgilerin, doğru ve güvenli şekilde kayıt altına alınması ve 

depolanması ile ihtiyaç duyulan doğru bilginin, bilgi mahremiyeti ve güvenliği gözetilerek, doğru zamanda, 

doğru kişiye ulaştırılmasını sağlamaktır. 

 

2.0 KAPSAM 

Sağlık Bakanlığı Fethiye Devlet  Hastanesi' nin tüm birimleri ve tüm çalışanlarını kapsar. 

 

3.0 KISALMALAR 

HBYS :Hastane Bilgi Yönetim Sistemi 

PBS :Personel Bilgi Sistemi 

 

4.0 TANIMLAR 

Server: Ana Bilgisayar (Sunucu Bilgisayar) . Üzerinde tüm bilgilerin saklandığı ve genellikle diğer 

bilgisayarlara oranla daha hızlı ve kapasitesi yüksek bilgisayar. 

LAN: Yerel Ağ. Yüksek hızda veri transferi özelliğine sahip server, PC, printer gibi birimlerden oluşan bir ağ 

türüdür. 

Network: İkiden fazla bilgisayarın birbirleriyle iletişim halinde olmasıdır. (Ağ kablolama) 

Switch: Network sistemlerinde, LAN içerisindeki aygıtların ortak kullanım için birbirine bağlanmasını 

sağlayan ve LAN içerisindeki cihazlardan gelen veri paketlerini filtreleyerek sadece ilgili porta gönderen 

cihazdır. 

Admin (Administrator) : Bilgi İşlem Sistemi içindeki üst düzey yetkili. 

Bilgi Güvenliği: Bilginin hasarlardan korunması, doğru teknolojinin, doğru amaçla ve doğru şekilde 

kullanılarak bilginin her türlü ortamda, istenmeyen kişiler tarafından elde edilmesini önlemektir. 

Bilgi Yönetimi: Doğrudan kurum içinden veya dış kaynaklardan edinilen verilerin tasnif edilmesi saklanması, 

yorumlanmak üzere ilgili yerlere gerekli zamanlarda dağıtılması ve sahip olunan bilginin güncellenmek üzere 

gözden geçirilmesini kapsayan süreçlerin bütünüdür. 

Bilgi Yönetim Sistemi: Kurumların eğitimli kullanıcılar ve bilgisayar ağına bağlı cihazlar aracılığıyla, yapmış 

olduğu her türlü çalışmayı (poliklinik, laboratuvar, radyoloji, eczane hizmetleri v.b.) gerçekleştirmesine, 

kaydetmesine ve muhafaza etmesine yarayan elektronik yazılımlar grubu. 

Log (Ġz) Ġzleme: Bilgi yönetim sisteminde yapılan güncelleme ve silme işlemlerinin geriye dönük 

görülebilmesi ve izlenebilmesidir. 

Veri Tabanı: Birbirleriyle ilişkili bilgilerin depolandığı alanlardır. Veri tabanları; büyük miktardaki bilgileri 

depolamada geleneksel yöntem olan "dosya-işlem sistemine'' alternatif olarak geliştirilmiştir. 

Virtual LAN: Sanal yerel alan ağı anlamına gelen VLAN, yerel ağ içerisinde çalışma grupları oluşturmak, 

yerel ağı anahtarlarla bölmektir. 

5.0 SORUMLULAR 

Başhekim, Bilgi İşlemden Sorumlu Başhekim Yardımcısı, Hastane Bilgi İşlem Sorumlusu, İdari ve Mali işler 

müdürü, HBYS Firması Sorumlusu, HBYS Firması Sistem Destek Elemanları, tüm bilgi işlem elemanları, 

Hastane Bilgi Yönetimi Sistemini kullanan tüm çalışanlar. 
 

6.0 FAALĠYET AKIġI 

Yönetim Süreçleri 

Bilgi yönetiminden bilgi işlem sorumlusu birinci derece sorumludur. Hastanemiz bilgi işlem merkezinde 

donanım, network, otomasyon sistemi ile ana bilgisayarların her türlü işleyiş bakım onarım gibi faaliyetleri  
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yapmaktadır. Yukarıda belirtilen işlemlerden bilgi işlem sorumlusu sorumlu olup aynı zamanda işlerin 

koordinasyonu ile de yükümlüdür. 

Hastanemizde kullanıcı yetkileri grupları ayrılmıĢtır. Otomasyon sisteminde yetkilendirme işlemi kullanıcı 

tanımları, yetki atama ve grup tanımları olmak üzere üç aşamada yapılmaktadır. Kullanıcıların hangi bilgi ve 

birimlere erişeceği bu bölümden yapılmaktadır. Aynı birimlerde çalışan kullanıcılar aynı yetki gurup içerisinde 

yer alır. Sorumlular için de ayrı bir grup tanımlanır ve yetkilendirilmesi ayrı bir şekilde yapılır. Kullanıcılara 

kullanıcı talep formu ile hangi yetkiye sahip olduğu bildirilir. 

ĠĢe yeni baĢlayan personel hastanemiz personel Ģubesine kayıt yaptırdıktan sonra bilgi iĢlem tarafından 

kullanıcı talep formu ile imza karĢılığında kullanıcı kaydı oluĢturulur. OluĢturulan kullanıcı kartı özlük 

kartı ile entegre edilir. Bu iĢlem kullanıcıların hastaneden ayrılması, istifa, izin, vb. durumlarda 

kullanıcıların sisteme giriĢi engellenmektir. 

Bilgi Güvenliği 

Bilgi güvenliği; bilgi bütünlüğünün korunması, bilgiyi kesintiye uğratan, değiştiren ve çalınmasına yol açan 

süreçlerin önlenmesi olarak tanımlanabilir. Bilgi güvenliği süreci hastanenin genel varlıklarını korumak için 

tasarlanmış bir güvenlik politikası ile başlar. Bilgi güvenliği politikaları; çalışanların yükümlülükleri, güvenlik 

kontrol araçlarının kullanımı ve sürecin yönetimine yönelik kurallar ve uygulamalara ilişkin genel beyanları 

içerir. Bu nedenle bilgi işlem olarak bilgi güvenliğini sağlamak için gerekli kural ve tedbirleri bakanlığın 

belirlediği bilgi güveliği politikası izlenmektedir. 

Bilgi Yönetim Sistemine ĠliĢkin Risklerin Yönetimi 

Bilgi Yönetim sistemine ilişkin yazılımsal ve donanımsal sorunlar, hasta ve çalışan bilgi mahremiyeti, bilgi 

güvenliği ve kullanıcı hatalarını kapsayan risk analizi en geç altı ayda bir ve gerektiğinde güncelleme yapılır ve 

tespit edilen riskler doğrultusunda iyileştirme çalışmaları başlatılır. DÖF açılır. 

Bilgi Yönetim Sistemine ĠliĢkin Hataların Bildirimi 

Bilgi yönetim süreçlerinde karşılaşılan sorunlar ve hatalar HBYS üzerinden arıza bildirim formu ile bilgi işlem 

birimine yapılmaktadır. Olası sorunlarda çalışanlar mesai saatleri içerisinde HBYS' de bulunan ilgili form ile 

mesai saatleri dışında ise bilgi işlem icapçı personeli ile görüşülmektedir. Arıza bildiriminde alınan kayıtlarda 

sorunun oluştuğu tarih ve saat, bildirimin yapıldığı tarih ve saat, arızanın türü, arıza konusu, bildirim yapan 

servis kodu ve telefon numarası ve açıklamalar bölümleri mevcuttur. Ayrıca sorun giderilinceye kadar 

yapılacak işlemler "Olası Arıza Durumunda Yapılacak ĠĢlemler Tablosu" nda belirtilmiştir. 

Bilgi Yönetim Sistemi Üzerinde Bilgi Güvenliği ve Mahremiyeti Sağlama 

Bilgi güvenliği konusunda çalışanlara farkındalık eğitimi eğitim birimi tarafından planlanmakta ve bilgi işlem 

birimi tarafından verilmektedir. 

Hastanemiz otomasyon sisteminde kullanılan şifreler Kriptoloji teknolojisine uygun olarak kullanılmaktadır. 

Ayrıca oluşturulan şifrelerde güvenlik düzeyi bulunmakta ve yeni oluşturulan şifreler için en az %50 güvenlik 

düzeyi gerekmektedir. Kullanıcılar için gizlik sözleşmesi oluşturulmuş ve kullanıcı tanımı yapılırken sözleşme 

kullanıcı tarafından okunur ve kullanıcı kodu talep formunda okuduğuna dair ibare ile imza altına alınır. 

Bilgi Yönetim Sisteminin Etkin Kullanımı 

Otomasyon sistemi kullanımı için bilgi işlem birimi tarafından eğitim biriminden eğitim koordinasyonu talep 

edilir. Planlanan eğitim bilgi işlem tarafından ilgili çalışanlara verilir. Bilgi yönetim sisteminde yapılan 

güncellemeler otomasyon sisteminde bulunan web sürümü yönetimi menüsünden takip edilir ve kontrolü 

yapılarak sistem güncellemesi yapılır. Ayrıca yapılan 

Şifre (Parola) kullanımını güncelleme versiyon bilgisi HBYS sisteminde görülmekte olup ilgili birimlere HBYS 

mesajı olarak kullanıcıların login olması durumunda kullanıcılara bildirilir 
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HBYS' ye ĠliĢkin Yazılımsal Süreçler 

Hastanemizde kullanılmakta olan otomasyon sistemi kullanıcıların hata yapmamasına yönelik uyarılar 

bulunmaktadır. Ayrıca kullanıcılar için kolaylık olması amacı ile klavye kısa yoları ve sistem üzerinden 

oluşturulan panel ile şablonlar bulunmaktadır. 

Bilgi Yönetim Sistemi Modüllerin Entegrasyonu 

 Hastane otomasyon sisteminde Hasta Kabul (Fiş Memurluğu ve Yatış), Poliklinik, Yatan Hasta Tahakkuk 

Birimleri, Laboratuvarlar, Radyoloji, Ameliyathane, Diyaliz, Fatura Birimi, Diyetisyen Modülü, Depo, Kan 

Merkezi, Muhasebe (Kasa İşlemleri), Eczane, Raporlama ve İstatistik, Eğitim, Sağlık Kurulu, Teknik Servis, 

Satın Alma, Mutemetlik, Personel Modülü gibi modüller bulunmakta ve birbirlerine entegre olarak çalışmaktadır. 

Aynı zamanda otomasyon sistemi Sağlık Bakanlığı MKYS sistemi, Medula sistemi, 112 Asos sistemi, MHRS 

Sistemi, Sağlık Bakanlığı SYS entegre olarak çalışmaktadır. 

Hastanemizde dış tedarik ve hastane içi malzeme ve sarf istemleri sistem üzerinden yapılmaktadır. Dış tedarik 

olarak yapılan istemler talepler listesi menüsünden yapılmakta ve Satın alma biriminin sistemine düşmektedir. 

Diğer hastane içi yapılan istemler istem fişi ile yapılmakta ve ilgili depoların sistemine düşmektedir. (Eczane, 

depolar, birim depolar, vb.) Ayrıca yapılan istemler ilgili birimlerin sisteminden online olarak karşılanmaktadır. 

Hastanemiz personel şubesi otomasyon sisteminde personel özlük menüsünü kullanmakta ve personele ilişkin 

bilgilerde personelin fotoğrafı, çalıştığı birim, kan grubu, iletişim bilgileri, izin ve rapor bilgileri, eğitim durumu, 

sertifikaları, hizmet içi eğitimleri, yabancı dil bilgisi bulunur ve personel şubesi tarafından güncel olarak takip 

edilir. 

Varlık Yöntimi 

Kuruma ait tüm hassas bilgiler ve bu bilgilerin işlendiği ortamlar “varlık” olarak değerlendirilir. 

Envanterde yer alan her bir varlık için varlık sahibi belirlenmektedir. Envanterin doğruluğunun kontrol edilmesi 

ve sürekli olarak güncel tutulmaktadır.Envanter tespit süreci, bir döngü şeklinde, periyodik olarak  

yapılmaktadır.Varlıkların silinmesi ya da imha edilmesinde uygun işlemlerin uygulanmasından varlık sahipleri 

sorumludur. 

Çalışanlar ve dış tarafların kullanıcıları; iş akitleri, sözleşmeleri veya anlaşmaları sona erdiğinde, ellerinde olan 

tüm kurumsal varlıkları iade etmektedir. 

HBYS Üzerinde Yapılan ĠĢlemler Ġzlenmesi 

Hastanemiz otomasyon isteminde log kayıtları tutulmakta ve veri tabanında ayrı tablo olarak tutulmakta ve 

"AUD" dosyaları olarak adlandırılmaktadır. Bu sebeple düzeltme ve iptal kayıtları tutulmaktadır. Hastaların tıbbi 

verileri sistem üzerine kayıt edilmekte ve kullanıcının yetkisine bağlı olarak istenilen zamanda 

görülebilmektedir. Log kayıtları sistemde işlem gören kayıtlar menüsünden yeni, değişen, silinen kayıtlar olarak 

izlenmektedir. 

Hastanemiz bilgi yönetim sistemi veri tabanı erişim yetkisi hastanemiz yönetimine belirtilen kişilere verilmiştir. 

HBYS Üzerinde Verilerin Yedeklenmesi 

Hastanemizde yedekleme günde 3 defa yapılmaktadır. Yedekleme saatleri “04:00, 12.00, 20:20" olarak 

belirlenmiĢtir.Haftada 1 defa tüm yedek alınmaktadır.Yedekleme saati Cumartesi saat 24:00 olarak 

belirlenmiĢtir. Alınan yedekler sunucu odasından ayrı olan bilgi iĢlem sorumlusu bilgisayarına, ayrı binada 

olan bilgi işlemden sorumlu müdür yardımcısına offline olarak harici diskte aktarılmaktadır.HBYS verilerine ait 

yedekler otomasyon sisteminde firma ile yılda bir defa yedekleme, yılda 2 defa da veri kurtarma testi yapılmakta 

ve bu işlem rapor halinde bildirilmektedir.Yedekleme haftalık kontrol listesine kayıt edilir. 
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Sistem Alt Yapısına ĠliĢkin Süreçler 

Bilişim ve iletişim teknolojisinin gelişimi hayatımızın her alanını ve aşamasını şekillendirmeye devam 

etmektedir. Sağlık hizmetlerinin ve bu hizmetlerin kalitesinin bu gelişimden etkilenmemesi mümkün değildir.  

Her organizasyon gibi sağlık sistemi içinde yer alan paydaşlarında verilen hizmetlerin kalitesini arttırmak  

suretiyle varlıklarını sürdürme refleksi göstermeleri doğaldır. Bu nedenle her organizasyon kendisinden talep 

edilen hizmet kalitesini karşılamak üzere bilişim teknolojilerini bünyesine katmakta kendisi için gerekli olan 

yaşamsal fonksiyonları maliyet performans ölçütleri doğrultusunda yeniden yapılandırmaktadır. Bu aşamada 

bilgi yönetim sisteminde bilişim teknolojilerinin olmaması düşünülemez. Hastanemiz bilgi yönetim sistemi 

süreçlerine İlişkin politika olarak bilişim teknolojilerine maliyet performans ölçütleri doğrultusunda en hızlı 

şekilde uyum sağlamaktır.  

Bilgi Yönetim Sisteminde Kullanılan Bilgisayarlara Yönelik Düzenleme 

Hastanemizde bulunan bilgisayarlar domain sisteminde bulunan etki alanına dâhildir. Hastanemizde bulunan 

bilgisayarlarda kurulu olan programlar lisanslı olup bilgisayarların işletim sistemleri open lisans ve oem 

lisanslarına dâhildir. 

     Hastanemizde kullanılmakta olan donamım ve yazılım envanteri bulunmakta ve envanterde asgari aşağıdaki 

bilgiler bulunmaktadır. 

 

• Bulunduğu Bölüm 

• Marka, Model, Seri No 

• Demirbaş Numarası, 

• Donamım ve Yazılım Adı, 

• İşletim Sistemi 

• Ek aksamlar, Alınma Tarihi 

• Garanti Süresi 

 

Anti virüs programları için bilgi işlem server odasında kurulu sanal server üzerinde bulunan anti virüs sunucu 

bulanmakta ve tüm bilgisayarlar sunucu üzerine kayıt edilmekte takibi bu sunucu üzerinden yapılmaktadır. 

Hastanemizin C kollu röntgen için kablosuz ağ sistemi kullanılmakta ve kullanılan sistem güvenlik duvarı 

üzerinde oluşturulan Vlanlar ile yönetilmektedir. 

 Bilgi Yönetim Sisteminin Teknik ve Destek Alt Yapıları 

Hastanemiz bilgi işlem birimde yazılım-donamım destek ekibi oluşturulmuş ve bu ekip 24 saat kesintisiz 

hizmet vermektedir. Oluşturulan ekibin iletişim bilgileri icap listesi şeklinde hastanemiz santraline aylık olarak 

teslim edilmektedir. Sistemde meydan gelen aksaklıklar ve sistemin devre dışı olması durumunda bilgi işlemde 

bulunan günlük icap defterine kayıt edilmekte ve imza altına alınmaktadır. 

Sistemdeki yazılımsal sorunlar sistemde bulunan istek ve istek sorgulama ekranından otomasyon firmasına 

online olarak gönderilir ve gönderimler ile ilgili teknik şartnamede belirtilen süreler içinde firma tarafından 

cevaplanmalıdır.Sistemde bulunan donanımsal sorunlar için sistem üzerinde bulunan online arıza bildirim 

formu düzenlenir. Düzenlenen form sistem üzerinden bilgi işlem sorumlusu yâda yetkili olan bilgi işlem 

personeli tarafından arıza bildirim sisteme kayıtlı bilgi işlem personeline görev ataması yapar görevli bilgi 

işlem personeli kendi sistem kodu ile arıza bildirimi karşılar ve görevini tamamladıktan sonra bildirimi kapatır. 

Yapılan arıza kayıtlarını kontrol eden bilgi işlem sorumlusu tarafından onaylanır ve arıza bildiriminde 

değişiklik yapılması engellenir. Oluşturulan icap listesinde donanımsal sorunlar ve HBYS sorunları için iki ayrı 

personel bilgisi yer alır. Santral ekibi arıza durumunda icapçı HBYS görevlisine arıza birimine bağlar eğer arıza 

donanımsal ise donamım görevlisi ile görüşmesi söylenir. Bildirilen arıza uzaktan çözülebilecek ise uzaktan 

değil ise hastaneye gelinerek arıza tamamlanmış olur. 
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Sisteme yapılan bildirimler için gerekli iyileştirme çalışmaları başlatılır ve yapılan işlemler ile ilgili yönetim 

bilgilendirilir. Sistemde meydana gelebilecek olası sorunlar için mesai saati içinde bilgi işlem birimi ile mesai 

dışında ise icap listesinde yer alan bilgi işlem personeli ile görüşme yapılır. Olası sorunlarda mesai saati içinde 

ise tüm birimler mesai saati dışında ise Acil servis, röntgen, laboratuvarlar, kan merkezi ve hastane eczanesi 

sorun ile bilgilendirilir ve aşağıda belirtilen tabloda olası arıza durumunda yapılacak işlemler belirtilmiştir. 
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OLASI ARIZA DURUMUNDA YAPILACAK ĠġLEMLER TABLOSU 

BĠRĠM ADI AÇIKLAMA 

ACĠL SERVĠS 

İşleyiş devam eder. Acil serviste kullanılan hasta muayene kâğıdı ile hastanın kimlik numarası 

yazılarak manuel çalışma yapılır. HBYS sorunu giderildiğinde işlemler birim veri hazırlama 

personeli tarafından sisteme girilir. 

RÖNTGEN 

Manuel çekim yapılır. Görüntüler hekim tarafından röntgen bilgisayarında görülür. HBYS sorunu 

giderildiğinde işlemler birim veri hazırlama personeli tarafından pacs sitemine gönderilir.  

LABORATUVAR 

Acil durum halinde testler cihaz üzerinde manuel çalışılır, test sonuçları için ilgili hekimler 

bilgilendirilir. HBYS sorunu giderildiğinde işlemler birim veri hazırlama personeli tarafından 

sisteme girilir. 

ECZANE 

 
 

 İstemler manuel yapılır. HBYS sorunu giderildiğinde işlemler sisteme giri lir. 

SERVĠSLER 

Acil durumda bulunan hastalar için manuel işlem yapılır. HBYS sorunu giderildiğinde işlemler 

birim veri hazırlama personeli tarafından sisteme girilir.  

POLĠKLĠNĠKLER 

Acil durumda bulunan hastalar için manuel işlem yapılır. HBYS sorunu giderildiğinde işlemler 

birim veri hazırlama personeli tarafından sisteme girilir.  

ĠDARĠ BĠRĠMLER 

Acil durumlar haricinde bekleme yapılır. HBYS sorunu giderildiğinde işlemler birim  

 veri hazırlama personeli tarafından sisteme girilir.  

DĠĞER BĠRĠMLER 

Acil durumlar haricinde bekleme yapılır. HBYS sorunu giderildiğinde işlemler birim  

 veri hazırlama personeli tarafından sisteme girilir.  



 

 

  

Sunucu Odalarının Güvenliği 

Hastanemiz bilgi işlem merkezinde ayrı bir sunucu odası bulunmakta odada sunucular ve network sistemi için 

kabinler bulunmaktadır. Odaya girişler için veri tabanından sorumlu kişililer yetkilendirilmiş ve oda girişi için bu 

kişilere anahtar verilmiştir. Odaya giriş çıkış kontrolü için kamera sistemi mevcuttur. Server odasında merkezi 

güç kaynağından bağımsız bir güç kaynağı bulunmaktadır. Odanın sıcaklığını ve nemini, sıcaklık ölçer ve nem 

ölçer  cihazı otomatik dakikada bir ölçüm yapmaktadır.Cihaz ,Nem göstergesi 20<Nem<75, Sıcaklık 

15<Sıcaklık<32 aralığından çıkınca sistem sms ve mail bildirimi yapmaktadır.  Sıcaklık kontrolü için odada 

çalışan bir klima ve bir de yedek klima bulunmaktadır. Ayrıca odada yangın söndürme tüpü bulunmaktadır. 

 Sunucu Güvenliği Sağlamaya Yönelik Tedbirler 

Hastanemiz sunucu kayıtları tutulmakta ve tutulan kayıtlarda sunucunun yeri, sorumlu kişisi, donamım bilgisi ve 

üzerinde çalışan uygulamalara ait envanter şeklinde kayıt oluşturulmuştur. Yapılan kayıtlarda değişiklikler olur 

ise hastane yönetimine resmi yazı ile bildirilmektedir. Sunucu üzerinde bulunan Hastanemiz FTP sitesinde 

bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskısı alınmış olanlar KONTROLSÜZ KOPYADIR. 

 

İşletim sistemi ve anti virüs programlarının otomatik güncellemeleri açık olup sistem güncellemeleri otomatik 

olarak yapmaktadır. 

 

Veri Tabanı Güvenliği Sağlamaya Yönelik Tedbirler Alınmalıdır. 

Veri tabanı sistem logları "Oracle Enterprise Manager Database Control" sistemi ara yüzünden izlemi yapılır. 

Hata ve sistem mesajları gerektiğinde "txt" formatında kayıt altına alınabilir. Veri tabanı yetkili kişileri 

belirlenmiş olup Yapılan değişiklikler olur ise hastane yönetimine resmi yazı ile bildirilmektedir. Ara yüz 

bağlantı şifreleri veri tabanı yetkili kişilerine teslim edilmiştir. Veri tabanındaki teknik müdahalelerde 

kullanıcılar mesaj sistemi ile önceden bilgilendirilir.  

 

DıĢ Ortamdan Ġç Ortama EriĢimlerde Güvenlik Tedbirleri 

Hastane destek hizmeti veren firmanın dış ortamdan iç ortama hangi durumlarda erişim yapacağı hakkında 

hastane yönetimince onaylanmış gizlilik sözleşmesi yapılır. Firmanın hangi durumda nereye erişeceği gizlik 

sözleşmesinde belirtilmiştir. Ayrıca gizlik sözleşmesi firma adına hastanemizde çalışmakta olan tam zamanlı 

personellere de imzalatılmıştır. 

Bilgi Teknolojileri Ġmha Yönetimi 

Sabit disklerin fiziksel imha işlemleri, standartlara uygun şekilde ,imha edilecek disklere ait Kayıttan Düşme 

Teklif ve Onay Tutanağı (KLVZ-EK-03) ve Disk İmha Formu (KLVZ-EK-04) resmi yazı ile SBSGM’ye 

gönderilmektedir.imha işlemleri, bizzat disklerin sahipleri veya taşınır mal sorumlularının nezaretinde 

yapılmaktadır. 
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