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1. GİRİŞ

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) Politikasının amacı, NSL BİLİŞİM TEKNOLOJİ A.Ş. ’nin 

Kapsam Dokümanında belirtilen şirketler, lokasyonlar, varlıklar, süreçler ve personel için şirket 
stratejileri doğrultusunda BGYS ’ye yönelik anlayışını aktarmak, BGYS amaç ve hedeflerini kayıt 
altına almak ve bu anlayışın uygulanması için yapılması gerekenleri aktarmaktır.

2. AMAÇ VE HEDEF

Bilgi güvenliği yaklaşımının temel amaçları, kurumsal bilişim sistemlerinin herhangi bir aksama    
olmadan faaliyetlerine devam etmesi ve bu doğrultuda, Gizlilik, Bütünlük ve Erişilebilirliğin 
sağlanmasıdır.

• Gizlilik: Bilginin sadece erişim yetkisi verilmiş kişilere erişilebilir olmasını sağlamak,

• Bütünlük: Bilginin ve işleme yöntemlerinin doğruluğunu ve yetkisiz değiştirilememesini 
sağlamak,

• Erişilebilirlik: Yetkili kullanıcıların, gerek duyulduğunda bilgiye en hızlı şekilde erişmesini 
sağlamak

Bilgi güvenliği politikası dokümanı, yukardaki korumaları ve gereksinimleri sağlayabilmek için 
oluşturulmuş denetimlerin uygulanması sırasında kullanılacak en üst seviyedeki prensiplerin 
belirtildiği dokümandır. 

Müşterilerimiz, iş ortaklarımız, çalışanlarımız, kamu kurumları, kanun koyucular ve düzenleyiciler 
ile karşılıklı güvene dayanan ilişkimizin temelini BGYS ile daha da güçlendiriyoruz. Bu amaçla, bilgi 
güvenliğinin sağlanması, güvenlik süreçlerinin iyileştirilmesi ile üst seviyede verimliliğe en güvenli 
şekilde ulaşmayı hedefliyoruz. 

3. GENEL ESASLAR

• Bu politika ile çerçevesi çizilen bilgi güvenliği gereksinimleri ve kurallarına ilişkin ayrıntılar, 
BGYS prosedür ve talimatları ile düzenlenir. Çalışanlar ve 3. Taraflar bu prosedürleri bilmek 
ve çalışmalarını bu kurallara uygun şekilde yürütmekle yükümlüdür.

• Bu prosedür ve talimatların, aksi belirtilmedikçe, basılı veya elektronik ortamda depolanan 
ve işlenen tüm bilgiler ile bütün bilgi sistemleri kullanımı için dikkate alınması esastır.

• Firma tarafından çalışanlara veya 3. taraflara sunulan bilgi sistemleri ve altyapısı ile bu 
sistemler kullanılarak üretilen her türlü bilgi, belge ve ürün aksini gerektiren kanun 
hükümleri veya sözleşmeler bulunmadıkça NSL BİLİŞİM TEKNOLOJİ A.Ş.’ye aittir.

• Kritik iş süreçlerini büyük felaketlerin ve işletim hatalarının etkilerinden korumak amacıyla iş 
sürekliliği yönetimi prosedür ve talimatları uygulanır.

• Çalışanların bilgi güvenliği farkındalığını artıracak ve sistemin işleyişine katkıda bulunmasını 
sağlayacak eğitimler düzenli olarak firma çalışanlarına ve yeni işe başlayan personellere 
verilir.

• Bilgi güvenliğinin gerçek ya da şüpheli tüm ihlalleri rapor edilir; ihlallere sebep olan 
uygunsuzluklar için Bilgi Güvenliği İhlal Prosedürü işletilir.
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4. TEMEL BGYS PRENSİPLERİ

• Dış kaynak kullanım durumlarında oluşabilecek güvenlik gereksinimleri analiz edilerek
güvenlik şart ve kontrolleri şartname ve sözleşmelerde ifade edilir.

• Bilgi envanteri, bilgi güvenliği yönetim ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulur ve veri
sorumluları atanır.

• Kurumsal ve Kişisel veriler sınıflandırılır ve her sınıftaki verilerin güvenlik ihtiyaçları ve
kullanım kuralları belirlenir.

• İşe alım, görev değişikliği ve işten ayrılma süreçlerinde uygulanacak bilgi güvenliği
kontrolleri belirlenir ve uygulanır.

• Güvenli alanlarda saklanan varlıkların ihtiyaçlarına paralel fiziksel güvenlik kontrolleri
uygulanır.

• Firmaya ait bilgi varlıkları için firma içinde ve dışında maruz kalabilecekleri tehditlere karşı
gerekli prosedür ve talimatlar geliştirilir ve uygulanır.

• Kapasite yönetimi, üçüncü taraflarla ilişkiler, yedekleme, sistem kabulü ve diğer güvenlik
süreçlerine ilişkin prosedür ve talimatlar geliştirilir ve uygulanır.

• Erişim hakları ihtiyaç nispetinde atanır. Erişim kontrolü için mümkün olan en güvenli
teknoloji ve teknikler kullanılır.

• Başta kullanıcı bilgisayarları ve sunucular olmak üzere mümkün olan tüm sistemleri zararlı
yazılımlara karşı korumak için güvenlik yazılımları kullanılır.

• Sistem temini ve geliştirilmesinde güvenlik gereksinimleri belirlenir, sistem kabulü veya
testlerinde güvenlik gereksinimlerinin karşılanıp karşılanmadığı kontrol edilir.

• Yasalara, iç politika ve prosedürlere, teknik güvenlik standartlarına uyum için gerekli
süreçler tasarlanır, sürekli ve periyodik olarak yapılacak gözetim ve denetim faaliyetleri ile
uyum güvencesi sağlanır.

• Bilgi güvenliği yönetim sistemi iyileştirme faaliyetleri ile sürekli olarak iyileştirilmesi
sağlanır.

• Bilgi güvenliği yönetim sistemi performansı düzenli aralıklarla ölçülerek BGYS Komitesi
tarafından üst yönetime YGG (Yönetim Gözden Geçirme) toplantılarında sunulur.




