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1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı, bilgi güvenlik ihlallerinin önlenmesi ve eğer ihlal gerçekleşirse alınacak 
önlemleri açıklamaktır. 

2. KAPSAM

NSL Teknoloji bünyesinde yer alan tüm çalışanları kapsar. 

3. SORUMLULAR

Bu prosedürün oluşturulmasından BGYS Komitesi, uygulanmasından tüm departmanlar  
sorumludur. 

4. TANIMLAR

İhlal olayı ; Uygulanması gereken bir düzenin gerektiği şekilde uygulanmamasıdır. 

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR

BGYS Talimatları 

FR. 347 Bilgi Güvenliği İhlali Bildirim Formu 

6. UYGULAMA

Mevcut oturmuş düzenin ya da oturtulmaya çalışılan yeni bir düzenin tam işlememesi sistemin 
sürekliliğini etkiler, yanlış ya da eksik sürdürülebilirliğini sağlar. NSL Teknoloji olarak mevcut 
düzenimizin veya oluşturmaya çalıştığımız düzenin sürekliliğini gerektiği şekilde sağlamak için bu 
prosedürü oluşturduk.  

Herhangi bir ihlal olayı durumunda, yani yapılması gereken bir işleyişin uygun işlememesi ya 
da eksik işlemesi durumunda bu yanlış ya da eksik düzenin belirtilmesi için oluşturulan ihlal formu 
doldurmak ve bu formu gerekli birime ulaştırmak tüm personelimizin sorumluluğudur. İhlal 
olaylarına mesai saatleri içerisinde yasaklı sitelere girmek, izin formu doldurmadan firma dışına 
çıkmak ya da herhangi bir departmanın görevini aksatması, personele bildirisinin yapılmış 
olmasına rağmen gerekli usulleri uygulamaması gibi örnekler verilebilir.  

Bilgi güvenliği olaylarının yönetilmesi BGYS Temsilcisi sorumluluğundadır. BGYS Temsilcisi 
görev tanımı içinde bu sorumluluklar tanımlanmıştır. 

Tüm personel bilgi güvenliği ihlallerini ve zayıflıklarını farkına vardıkları zaman hemen 
BGYS Temsilcisine rapor edeceklerdir. İhlal personel bazlı ise disiplin talimatına göre süreç 
işletilecektir. Tedarikçi bazlı ise çift taraflı gizlilik sözleşmesi hükümlerine göre işlem 
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başlatılacaktır. Müşteri bazlı ise iş ve gizlilik sözleşmelerindeki hükümler değerlendirilecektir. 
Hukuki süreçlerin işletilmesi kararı İcra Kurulu’na aittir. 

İhlal ve zayıflık olayları yılda en az 2 kez değerlendirilerek eğilimler belirlenir. Gerekli 
durumlarda tespit edilen ihlale bağlı olarak BGYS Komitesi tarafından risk değerlendirmesi 
güncellenir. Alınması gereken önlemler varsa risk değerlendirmesine bağlı olarak YGG 
toplantısında gözden geçirilir.  

İç tetkik esnasında bulgulanan ihlal veya zayıflık kayıtları iç tetkik raporuna aktarılır. YGG 
toplantılarında görüşülür. 


