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olarak faaliyet gosterdi[imiz ve bilgiye istenilen zamanda rahatlrkla ulagllan
yazrhm hizmetleri alantnda bilgi gtivenli[ini en tist seviyede tutmak igin;

a) Gizlilikt Bilginin

sadece yetkili kigiler tarafindan eriSilebilir olmaa,

b)Biitiinliik: Bilginin yetkisiz defiigtirmelerden korunmag
defi igti ri ldifi i nde

fa

rk na

va n

I

ve

mae,

c)Erigilebilirlikt Bilginin yetkiti kullantqlar tarafindan gerek duyuldufiu

an

kullantlabilir olmag.
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Hizmet verdi$imiz kigi ve/veya Kurumlara ait higbir bilgiyi 3. gahtslarla
paylagmayaca$tmtzt,
au'kigi ve/veya Kurumlarrn bilgilerine yetkisiz olarak ulagmaya galtgacak kottl
niyetli kigilerin ataklarrna kargr gt!ncel guivenlik duvarlartnt olugturacaQtmtzt,
Biigi Guv-enli!ini riske edebilecek faaliyetleri belirli periyotlarda aragttracafitmtzt,
defierlend i rece$ i mizi, olgece! i mizi ve ra porlayaca$ t m tzt,
Soiumlu oldu$umuz Kamu ve/veya ozel kuruluglara istenilen bilgileri do[ru,
eksi ksiz ve zamantnda ulaSttraca{tmlzt,
Sorumlu oldu!umuz Kamu ve/veya ozel kuruluglardan aldrlrmrz yetkilerle
toplayaca!rmz bilgilerin kogulsuz do$ru olmast igin gayret gosterece[imizi,
fiimamrzi ait bilgilerin dod ruluUunu ve btitrinlu$unu sa[layaca$tmtzl,
Virris ve zarar\ yazrlrmlarrn kayna!r olmayaca$rmrz gibi bu ttir faaliyetleri
engellemek igin gerekli tedbirleri alaca$tmtzl,
ailgi guvenli$i ile ilgili yasal olarak belirlenmig ve belirlenecek ttim kurallara
uyacautmlzl,
ali E i G Ave n I i! i fa a I iyetle ri m iz i y ii riitii rke n I ne le r ya pa ca! r m r z I h a ng i
kaynaklaru eide edecertimizi, kimlerin sorumlu olacafirnq ne zaman
ta ma m I a n acafi r n r ve so n u gla n n n asr I defi e rle n d i reced i m i zi p la n laya ra k
fa a I iyetle ri m iz i sii rd A rmeY i
ISO ,7001:2013 Standart gartlartna, kanuni yasal gartlara ve diler gartlara,
mugteri gartlartna uYaca$tmtzt ;
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