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GÜVENLİK / SİBER GÜVENLİK POLİTİKASI – SECURITY / CYBER SECURITY POLICY
Amaç ve Kapsam – Purpose and Scope

Bu politika, Şirket gemilerinde ve ofislerinde güvenlik prensiplerine uyularak terörist veya diğer suç örgütlerinin saldırılarından ve
siber saldırılardan dolayı oluşabilecek yaralanmalardan, mülkiyete ve çevreye gelecek zararlardan kaçınmayı amaçlar.
This policy aims avoiding injury, damage to property and environment through terorist or any other crime organization attacks, including cyber attacks by implementing
security principles in Company ships and offices

Politika Beyanı - Policy Statement
Şirket güvenli bir çalışma ortamı sağlanması için kararlıdır.
Company is committed to provide a secure work environment.

Şirket, gemi operasyonlarının güvenlik içinde yapılabilmesi için prosedür ve uygulamaları sağlar.
Company provides procedures and practices for ship operations to be performed in security.

Şirket, siber güvenlik tehditleri de dahil tüm güvenlik tehditlerinden kaynaklanan can, çevre ve mülkiyet üzerindeki riski
azaltmak adına önlemler alır.
Company, establishes safeguards against security threats, including cyber security threats to reduce the risk to life, environment and property.

Şirket, gemiadamlarının ve kara personelinin güvenlik ve siber güvenlik becerilerini ve farkındalığını geliştirmeyi amaçlar.
Company aims to improve the security and cyber security skills and awareness of both seafares and shore personnel.

Şirket, muhtemel güvenlik ve siber güvenlik tehditlerine karşı acil durum tedbirleri alınmasını sağlar.
Company maintains contingency measures against possible security and cyber security threats

Uygulama Stratejisi - Implementation Strategy
Şirket her gemi için gemiye özel güvenlik etüdü yaptırır.

Company have a security assessment specific to each ship carried out for each ship

Şirket siber güvenlik tehditlerine karşı risk değerlendirmesi yapar/yaptırır, siber güvenlik planı hazırlar, uygulanmasını dentler.
Company have risks assessed against cyber security threats, prepares a cyber security plan and audits/inspects the implementation.

Şirket her gemi için gemiye özel güvenlik planı hazırlar ve uygulanmasını dentler.
Company prepares a security plan specific to each ship and audits/inspects the implementation.

Şirket personeli için kapsamlı eğitimler düzenler.
Company organizes a comprehensive training program.

Şirket, siber güvenlik bilinci dahil, güvenlik bilincinin yerleşmesini teşvik eder.

Company, promotes security awareness including cyber security awareness among the company personnel.

Liderlik ve Adanmışlık – Leadership and Commitment
Tüm çalışanlardan siber güvenlik ve gemi güvenlik planlarında geçen prosedürlere riayet etmeleri ve bu planlar icabı
görevlerine aşina olmaları beklenir.

All employees are expected to comply with procedures stated in the cyber security and security plans and to be familiar with their duties as per this plan.

Şirket iç denetlemelerle ve doküman ve kayıtları gözden geçirerek bu politikanın gereklerine uyulduğunu gözler.
Company monitors compliance by reviewing the documents and records, by internal audits.

Şirket, siber güvenlik konusunda ETS Bölümüne, Gizlilik ve Güvenlik Takımı’na (CST) ve Gizlilik Zabitleri’ne (PO) siber güvenlik
planı uyarınca gerekenleri yapabilmeleri konusunda gerekli desteği verir.

Company gives necessary support to ETS Dept., Confidentiality and Security Team (CST), Privacy Officers (PO) to do whatever necessary as per the cyber security plan.

Şirket, güvenlik konusunda Kaptanlara, Şirket Güvenlik Yetkilisine (CSO), Gemi Güvenlik Zabitine (SSO) SOLAS 1974 Bölüm XI-2
uyarınca görevlerini yapabilmeleri konusunda gerekli desteği verir.
Company gives necessary support to CSO, SSO and Masters to fulfil their duties as per SOLAS 1974 Chp.XI-2

Sorumluluklar – Responsibilities
Kaptanın geminin emniyetini ve güvenliğini sağlamak üzere gerekli gördüğü kararları alma ve uygulamaya dair yetkisi herşeyin
üstündedir.
Master has the overriding authority to take or execute any decesion necessary to maintain safety and security of the ship.

CSO ve SSO'lar SOLAS 1974 Bölüm XI-2 uyarınca görevlerini ifa ederler.
CSO ans SSO's are entitled to perform their duties as per SOLAS 1974 Chp.XI-2

Tüm çalışanlar güvenlik bilincine sahip olup CSO ve/veya SSO'ya güvenlik ihlallerini rapor etmede yardımcı olurlar.
All employees are aware of the security threats and should assist CSO and/or SSO in reporting the security violations.

ETS Bölümü, Gizlilik ve Güvenlik Takımı’na (CST) ve Gizlilik Zabitleri (PO) siber güvenlik planı uyarınca görevlerini ifa ederler.
ETS Dept., Confidentiality and Security Team (CST) and Privacy Officers (PO) are entitled to do their duties as per the cyber security plan

Bu politikanın gereği aktivitelerin uygulanmasından ve sonuçlarından Üst Yönetim sorumludur.
Güvenlik konularında CSO, siber güvenlik konularında ise ETS Bölüm Müdürü sorumluluğu paylaşır.
The Top Management is responsible for implementing activities as per this policy and from their results.
On general security CSO, and on cyber security ETS Dept. Head shares this responsibility.
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