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1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı; NSL Teknoloji Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminde  belirtilen hükümlere, 
prosedürler de yer alan iş yapma biçimlerine uymayıp güvenlik ihlaline teşebbüs eden 
çalışanlar için disiplin sürecini tanımlamaktır.

2. KAPSAM

NSL Teknoloji bünyesinde yer alan tüm çalışanların BGYS'ye uygun olmayan davranışlarını 
kapsar.

Güvenlik ihlalinin kesin delillerinin toplanmasından ve güvenlik ihlalinin varlığının 
kanıtlanmasından sonra ihlali gerçekleştiren çalışan ya da çalışanların savunmalarının 
alınmasıyla başlar, ihlalin boyutları ve risk değerlendirme tablosundaki risk sınırlarına bağlı 
olarak  

-Uyarı

-Kınama (İhtar)

-İş akdini fesih

-Cezayı tazmin etme

-Açılan tazminat davalarının sonuçlarının rücu edilmesi

- Sözleşmenin feshi

Cezaların birinin ve birden fazlasının uygulanmasıyla sonuçlanır. 

3. SORUMLULAR

Faaliyet gösteren tüm personel sorumludur, bu sürecin işletilmesinden ise BGYS komitesi

sorumludur.

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- BGYS Prosedür ve Talimatları
- Güvenlik ihlali delilleri:
Güvenlik ihlaline teşebbüs ettiğinden şüphelenilen personelle ilgili soruşturmaların doğru ve adil
olduğundan emin olunmalıdır.
- Kağıt üzerindeki dokümanlar için: metnin orijinali, metni kimin bulduğu, nerde bulunduğu, ne
zaman bulunduğu ve kimin tanıklık ettiği ile ilgili kayıtlar

- Bilgisayar sisteminde bulunan bilgiler için: ulaşılabilirliğin sağlanmasının garantilemek için
tüm taşınabilir belgelerin, hard disk ya da hafızada bulunan bilgilerin taslak ve kopyaları
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ÇIKTILAR 

-Sorumlulukların durdurulması

-Varlıkların teslim edilmesi

-Giriş haklarının iptali

-Yüksek riskli durumlarda kişinin görevlerinin, giriş haklarının ve muafiyetlerinin derhal
elinden alınmasına, gerekli görülürse hemen şirketle ilişiğinin kesilmesi sağlanmalıdır.

GEREKLİ KAYNAKLAR 

Resmi disiplin süreci, ihlalin tipi ve uygulanışı, şirket üzerindeki etkisi, ilk ya da tekrarlanmış 
bir saldırı olup olmadığı, ihlali yapan kişinin özel olarak eğitilip eğitilmediği gibi faktörleri ilgili 
yasalar, şirket sözleşmeleri ve talep edilen diğer faktörler açısından BGYS komitesi 
tarafından değerlendirilir.  

KAYITLAR 

-Fiziki(kağıt vb.) kayıtlar

-Bilgisayar sisteminde bulunan tüm taşınabilir cihaz, hard disk ya da hafızada bulunan
bilgilerin taslak ve kopyaları

5. UYGULAMA

1- Disiplin Prosedürünü Mali ve İdari İşler Müdürü yürütecektir.

2- NSL Bilişim Teknolojileri A.Ş.’de bulunan donanımlar firmanın malı olup bunlara verilecek 
zararlar suç teşkil eder. Donanımın dış görünüşünü değiştirmek, bağlı parçaların bağlantı 
şeklini değiştirmek, parçaları çalmak veya çalmaya teşebbüs etmek. Bu tür durumlar 
gerçekleştiğinde yetkili birim ve kişiler tarafından tutanak tutulur, disiplin soruşturması açılır. 
Ek olarak kullanıcı hesabı süresiz kapatılır.

3- Disk alanında zararlı dosyalar bulundurulması durumunda kullanıcı hesabı süresiz kapatılır 
ve dosyalar silinir.

4- Başkalarının alanlarına erişilmesi durumunda kullanıcı hesabı süresiz kapatılır, displin 
süreci başlatılır, disiplin soruşturması açılır.

5- Her türlü kişisel parolayı paylaşmak disiplin soruşturması gerektirir. Şifresini paylaşan her 
türlü sorumluluğu kabul etmiş sayılır.

6- Başkasının e-posta hesabının kullanılması durumunda disiplin süreci uygulanır.

7- Hakaret içerikli e-posta gönderilmesi durumunda kullanıcı hesabı süresiz kapatılır, kanuni 
süreç başlatılır, disiplin soruşturması açılır.
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8- NSL Teknoloji tarafından sağlanan e-posta hizmeti kullanılarak ticari sır niteliğindeki her 
türlü bilgi ve evrak,  Know-how üçüncü şahıslarla paylaşılması durumunda kanuni 
girişimlerde bulunulur ve disiplin prosedürü başlatılır.

9- Bunun dışındaki kural ihlallerinde en fazla iki kez yazılı olarak uyarı yapılır. Tekrarlanması 
durumunda disiplin soruşturması açılır.

10- Sistem ve ağ güvenliğinin ihlal edilmesi yasaktır, cezai ve hukuki mesuliyetle 
sonuçlanabilir. Bilgi İşlem departmanı bu tür ihlallerin söz konusu olduğu durumları inceler 
ve eğer bir suç oluştuğundan şüphe duyulursa yasa uygulayıcı ile işbirliği yapar.

11- Fikri Mülkiyet Haklarının ihlali durumunda iş bu Bilgi Güvenliği Disiplin Prosedürü 
hükümleri geçerli olacaktır.

12- Kullanım Politikasını kabul eden taraf, yukarıdaki maddelerde belirlenen kurallara 
uygun kullanımının, kullanıcının kişilik hakları saklı kalmak üzere, kontrol edebileceğinden 
haberdardır ve bunu açıkça kabul eder. Kullanıcı, sorun yaratan herhangi bir olayın farkına 
varması üzerine, güvenliği sağlamak için acil önlemler alabileceğini kabul eder. Ancak bu 
önlemler, belirtilen durum genel ağ işleyişini ve güvenliğini etkilemediği sürece, ilgili kişi 
veya birim ile iletişim kurulduktan ve belli bir süre tanındıktan sonra alınacaktır.

13- Kullanıcılar, NSL Teknoloji ve iştirakleri bünyesinde çalışmaya başladığı zaman, yasal 
çerçevedeki iş aktini ve eki niteliğindeki Bilgi Gizleme beyanı formunu imzalar, sözleşmede 
yazan hususlara uymayı taahhüt ve kabul eder. Edilmediği taktirde iş bu disiplin prosüdürü 
usullerine göre hareket edilir.”

14- Bilgi güvenliği politika, prosedür ve talimatlarına uyulmaması halinde BGYS Disiplin 
Talimatı hükümleri uygulanacaktır.
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PROSES 

Sıra 

No 

İşlem Adı Sorumlu Referans Kayıt 

1 Disiplin süreci için ilgili belgeler, kayıtlarla 

dosya hazırlanır. 

BGYS Komitesi Önyazı 

Delil 

2 Dosyaya konu olan ihlal için çalışan veya 

çalışanlara disiplin sürecinin başladığına 

dair yazı tebliğ edilir 

BGYS Komitesi Tebliğ yazısı 

3 Gerekli savunmalar alınır. Mali ve İdari 

İşler Müdürü 

4 BGYS Komitesi tarafından deliller ve 

savunmalar incelenir 

BGYS Komitesi 

Mali ve İdari 

İşler Müdürü 

BGYS Politikası 

5 Gerekli cezalar taraflara tebliğ edilir Tebliğ yazısı 

6 Ceza hükümleri uygulanır. 




