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Baqbakanlk Teftig Kurulu Bagkanhlrnn27.12.2013 tarih ve l4l7 sayrh YazlJ,an ile

g6nderilen Cumhurbagkanh[r Devlet Denetleme Kurulu Bagkanhpr ntn " Kisis el Verilerin

ko*n*oona iliskin Ulusal ve (Jluslararasr Durum De$erlendirmesi ile Bilgi Gi)venli{i

ve Kigisel Verilerin Korunmast Kapsamtnda Gergeklegtirilen Denetim Qalryrnalart"
konusunda dfizenlenen Denetleme Raporundayer alanve Kimlik Paylagrmr Sistemi (KPS)

iizerinden bilgi paylagrlan kurum ve kuruluglarda ahnmasr gereken gtivenlik dnlemlerine

iligkin tedbirler ekte gtinderilmigtir.
Bu hususlann deferlendirilerek gerekli tedbirlerin yerine getiritnesi hususunda,

Bilgi ve gerelini anJica ederim.
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Tedbirler

Kimlik paylagrmr Sistemi (KPS) kapsamnda bilgr paylagrtan kunrm ve kunrluglarda

gerekli giivenlik dnlemlerinin alrnmasru temin ehek iizste;

l. Aglannda bulunan bilgisayarlann Kimlik Paylagrmr Sistemine eriqiminin IP adresi

baanda krsrflanmasr,

2. Kpshin kullamlacafr bilgisayar sayrsl ve KPS'yi kullanmaya yetkili kigilerin sa)nsrnln

belirlenmesi,

3. KpS kullanrcrlann isim, soy isim ve T.C. kimlik numaralannrn mutlaka kayrt alunda

tutulmasr,

4. Personelin g6rev ve yetkilerine giire KPS lanllamcrlan arasmda farkh yetkilerin

tanmlanmasl,

5. Kullanrcrlann yapmr$ olduklan sorgulann kayrtlannrn mutlaka tutulmasr ve bu

kayrtlann eD,az 8 yrl stireyle saklanmast,

6. KPS sorgusu sonucunda'elde edilen kigisel bilgilerin ayn bir veri tabam olugtrnacak

gekilde l61rrwn sistemlerine kayrt edilecekse ahnacali gWenlik tedbirlerine iligkin

detayh diiZenlemelerin yaprlmasr,

'7. KPS erigimi olan bilgis ayarlar ile internet arasmda mutlaka Firewall olmasr, I

8. 'KPS erigimi olan bilgisayarlar ile internet arastnda mutlaka Saldm Tespit ve Onleme

Crhazr (IPS) olmast,

9. KPS erigimi olan bilgisayarlarda imzalan devamlr giincellenen anti-virtis prograuu

olmast,

10. KPS'ye girig igin muflaka kullanrcr adt ve gifre kullamlmast,

11. KPS erigimi olan bilgis ayarlaragirig igin kullanrlan parolalann gtivenlik igin gerekli

gartlan taqrmasr ve bu giivenlik rinlemlerinin yer aldr[r bir parola politikasrnrn

olugturulmast,

- 12.KPS kullamm yetkisi verilmig olanlara bu sistemden sadece kunrmun tammlanmrg i9

ve iglemleri igin sorgu yapacaklan, bagka arnaglar igin kullanmayacaklan,

kullanmalan dtsumunda Ttirk Ceza Kanunu, karnu gtirevlisi ise ilgili disiplin

hiiktimleri ve di[er taz,mrnathtikiimterinin sdz konusu olaca['r hususunun yazth olarak

imza kargrhprnda mutlaka bildirilmesi,

13. KpS sistemini amacl drgrnda kullandr[r tespit edilen personelin vakit kaybetnneksizin

yetkili makarnlara bildirilmesi, gerehnektedir.


