
1.   Tüm çalışanlarımız BGYS ve KVKK yönet�m s�stem� kurallarına uymaktan sorumludurlar. Ş�rket�m�z�n ürett�ğ� tüm 
b�lg�ler�n mülk�yet hakkı firmalarımıza a�tt�r. 

2.   F�rmalarımızın �zn� ve onayı olmadan g�zl� ve kr�t�k b�lg�ler�n bulunduğu alanlarda ve üret�m tes�sler�nde fotoğraf 
çekmek, v�deo ve ses kaydetmek yasaktır.

3.   H�çb�r nedenle sunucu ve s�stem odalarına g�r�ş yapılamaz. Çalışanlarımızın UPS hattı üzer�ndek� tüm pr�zlerde 
b�lg�sayar ve donanımları dışında elektr�kl� alet kullanımları yasaktır.

4.   Tüm çalışanlarımız kurum �ç�nde uygulanmakta olan Tem�z Masa Tem�z Ekran Pol�t�kasına uygun olarak çalışmakla 
yükümlüdürler.

5.   Grup çalışanları, paydaşlarımızla �let�ş�m kurarken nezaket kurallarına uygun davranmak zorundadırlar.

6.   Çalışanlarımız kend�ler�ne tahs�s ed�lm�ş tüm b�lg� taşıyıcı ortamları ve c�hazları amacına uygun kullanmaktan ve 
korumaktan sorumludurlar.

7.   Çalışanlarımız, paydaşlarımız, firmalarımız �ç�n çalıştıkları müddetçe B�lg� Güvenl�ğ� Yönet�m S�stem�'ne ve K�ş�sel 
Ver� Güvenl�ğ� Yönet�m S�stem�'ne tab�d�rler.

8.   Çalışanlarımızın ve yüklen�c�ler�m�z�n kend� görevler� dışında, yetk�ler� olmadan firmalarımıza a�t b�lg�ler� üçüncü 
tara�arla paylaşmaları kes�nl�kle yasaktır.

9.  Çalışanlarımız b�lg� güvenl�ğ� ve tel�f hakları yasalarına aykırı olarak firmalarımızda �ş ve �şlem yapamaz.

10. Parola kullanım şekl�, Parola Yönet�m� Pol�t�kasında tanımlanmıştır. H�çb�r çalışanımızın Parola Yönet�m�   
Pol�t�kasında bel�rt�len kuralların dışına çıkması mümkün değ�ld�r.  

11. Grup �ç� b�lg� paylaşımı sadece görev gereğ� yapılab�l�r aks� durumlarda paylaşım yapan çalışanlarımıza yasal 
yaptırımlar uygulanır. 

12. Grup �t�barını sarsacak, marka �t�barına zarar verecek b�lg�ler� paylaşamaz. Aslı olmayan b�lg� yayılımlarına yasal 
yaptırımlar uygulanır.

13. Bu belge, Ş�rket�m�z�n B�lg� Güvenl�ğ� Yönet�m� S�stem� (BGYS) ve K�ş�sel Ver� Güvenl�ğ� Yönet�m S�stem� (KVKK) 
konusundak� temel kurallarının tebl�ğ ed�ld�ğ� anlamına gelmekted�r.

14. Çalışanlar E-Posta Kullanım Tal�matı, İntenet Kullanım Pol�t�kası, Ağ Er�ş�m Tal�matı, Ant�vürüs Pol�t�kası, VPN 
Pol�t�kası g�b� kurallara uygun çalışmaktan sorumludur.

15. Çalışanlar Portal'da yer alan BGYS ve KVKK �konları üzer�nde yer alan b�lg� güvenl�ğ� ve k�ş�sel ver� güvenl�ğ� 
pol�t�ka, prosedür, tal�matlarına uygun çalışmaktan sorumludur.
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