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1. AMAÇ

Bu talimatların amacı, güçlü bir şifreleme oluşturulması, oluşturulan şifrelerin korunması ve 

bu şifrelerin değiştirilme sıklığı hakkında standart oluşturmaktır.

2. KAPSAM

Bu talimatlar, kendisine tanımlanmış herhangi bir erişimi olan tüm kullanıcıları 
kapsamaktadır.

3. SORUMLULUKLAR

Bu talimattan bütün NSL Teknoloji ve İştirak çalışanları sorumludur.

4. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

-

5. TALİMAT

5.1 Genel

 Kullanıcıya zimmetlenmiş hesaplara ait şifreler ikinci şahıslar ile paylaşılmamalıdır.

 Teslim alınmış standart hesap şifreleri hemen değiştirilmelidir.

 Bütün kullanıcı seviyeli şifreler (Örn: e-posta, bilgisayar vs.) 6 ayda bir değiştirilmelidir.

 IT departmanı her sistem için farklı şifreler kullanmalıdır.

 Şifreler e-posta iletilerine veya herhangi bir elektronik forma eklenmemelidir.

 Kullanıcı, şifresini başkası ile paylaşmamalı, kâğıtlara ya da elektronik ortamlara
yazmamalıdır.

 Şifrelerin ilgili kişiye iletilmesi kişiye özel olarak yapılmalıdır.

 Kişinin kendi kusuru nedeniyle parolasının ifşa olması durumunda, başkası tarafından
yapılmış olsa dahi, personele teslim edilen kullanıcı adı ve parolalar ile yapılan iş ve
işlemlerden, ilgili personel şahsen sorumludur.

 Bütün kullanıcı ve sistem seviyeli şifrelemeler aşağıdaki ana noktalara uymalıdır.



ŞİFRELEME TALİMATLARI 

Ref. Doküman Sayfa No 

BG.03/00 2/3 

FR.018/02 

5.2 Ana Noktalar 

a. Genel Şifre Oluşturma Kuralları

Her şifre değişik amaçlar için kullanılmalıdır ve kullanıcılar güçlü bir şifre seçimi hakkında 
özen göstermelidir. 

Güçlü şifreler aşağıda belirtilen karakteristiklere sahiptir: 

 Küçük ve büyük karakterlere sahiptir (a-z, A-Z)

 Dijit, noktalama karakterleri ve ayrıca harflere sahiptir. (0-9, !’^+%&/()=?_@.,#$[]}}\|)

 En az sekiz adet alfa numerik karaktere sahiptir.

 Herhangi bir dildeki argo, lehçe veya teknik bir kelime olmamalıdır.

 Aile bilgisi, doğum tarihi, isim soyisim gibi kişisel bilgiler içermemelidir.

 Şifreler herhangi bir yere yazılmamalıdır veya elektronik ortamda tutulmamalıdır. Kolayca
hatırlanabilen şifreler oluşturulmalıdır. Örnek olarak “olmaya devlet cihanda bir nefes
sıhhat gibi ” cümlesi “OdC1nSg!” veya türevleri şeklinde olabilir.

    Not: Yukarıdaki örneği şifre olarak kullanmayınız. 

b. Şifre Koruma Talimatları

NSL Teknoloji bünyesinde kullanılan şifreler firma dışında herhangi bir şekilde 
kullanılmamalıdır. ( Örn: bilgisayar şifrenizi bankacılık işlemlerinizde.. ) Değişik sistemler 
için farklı şifreler kullanılmalıdır. Firma bünyesinde kullanılan şifreler firmaya ait gizli 
şifrelerdir. 

Aşağıdakiler yapılmayacakların listesidir: 

 Herhangi bir kişiye telefonda şifre vermek

 E-posta mesajlarında şifre vermek

 Başkaları önünde şifreler hakkında konuşmak

 Aile isimlerini şifre olarak kullanmak

 Herhangi bir form üzerinde şifre belirtmek

 Şifreleri aile bireyleri ile paylaşmak
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c. Uzaktan Erişen Kullanıcılar için Şifre Kullanımı

NSL Teknoloji ağına uzaktan erişim için tek yönlü şifreleme algoritması kullanan Fiziksel ve 
Sanal şifre üreticiler (Token) kullanılmaktadır. 

 Token kullanan çalışanlar, kullanıcı adı ve şifreleri cihaz üzerine yazmamalıdır.

 Token cihazın muhafazasından emin olunmalıdır.

 Token kullanan çalışanlar, mobil cihazlarında ikinci bir ekran şifresi kullanmalıdır.

 Token şifre üreticiler ile kullanıcı adı şifreler aynı yerde muhafaza edilmemelidir.

 Uzak bağlantı kullanıcı adı ve şifreler kağıt veya dijital ortamlarda saklanmamalıdır.




