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1 GENEL BAKIŞ 

1.1 Genel Gereklilikler 

 

Bu Citi Tedarikçi Gereklilikleri (“Gereklilikler”), Citi ile iş yapma sürecinde Tedarikçilerin yerine 
getirmesi gereken yükümlülüklerin bir kısmının ayrıntılarını vermektedir. Belirli Gereklilikler tüm 
Tedarikçiler için geçerliyken, diğer Gerekliliklerin belirli bir Tedarikçiye uygulanabilirliği, 
Tedarikçinin Citi’ye sağladığı ürünlere ve hizmetlere bağlıdır (ikinci söz edilen konu, aşağıda 
Bölüm 1.2’de özetlenmiştir ve burada listelenen her bir maddenin başında belirtilmiştir). Büyük 
harfle yazılan terimler, burada böyle bir anlam belirtilmemiş olması durumunda, ilişikteki Ek de 
dâhil olmak üzere burada kendilerine atfedilen anlamlara sahip olacaktır, ancak burada böyle bir 
anlam belirtilmiş olması durumunda, aşağıda tanımlandığı şekilde, Sözleşmede kendisine 
atfedilen anlamı ifade edecektir. 

Bu Gereklilikler, Citi ile yapılan Tedarikçi sözleşmeleri (iş emirleri, lisans programları gibi işlem 
belgeleri dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) kapsamındaki sözleşmeye dayalı 
yükümlülüklerdir (her biri bir “Sözleşme”) ve herhangi bir Sözleşmede belirtilen yükümlülüklere, 
Yürürlükteki Yasa kapsamındaki yükümlülüklere (bu terimin aşağıda tanımlandığı gibi), 
Tedarikçiye aynısı kapsamındaki yükümlülüklerini bildiren Citi’den Tedarikçiye herhangi bir 
bildirime (her biri bir “Bildirim”) veya Citi’nin işletmeleri veya işlevleri tarafından uygulanan daha 
spesifik ek gerekliliklere ilave niteliğindedir. Yukarıdaki gerekliliklerden herhangi biri ile 
Kısıtlamalar arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, daha kısıtlayıcı olan yükümlülükler 
ve gereklilikler geçerli olacaktır. Tedarikçiler proaktif bir rol üstlenmeli ve bu Gerekliliklerdeki 
herhangi bir değişiklik, bu Gerekliliklerde talep edilen muafiyetler ve bu Gerekliliklerdeki veya 
Yürürlükteki Yasalarla herhangi bir algılanan uyuşmazlık dâhil olmak üzere, bu Gerekliliklerle ilgili 
soruları için birincil Citi iş irtibatlarına (veya onun görevlendirdiği kişiye) danışmalıdır. 

Bu Gerekliliklere veya Tedarikçinin iş yaptığı bir Citi işletmesi tarafından belirtilen herhangi bir ek 
gerekliliğe uyulmaması, bir Tedarikçinin Citi ile olan Sözleşmesinin feshedilmesine neden olabilir. 
Ayrıca, Gerekliliklerin ihlalleri yürürlükteki kanunun ihlalleri de olabilir ve Citi’ye (veya üçüncü 
taraflara) borçlu olunan hukuki zararlar veya Tedarikçiye ilişkin para cezaları ile sonuçlanabilir. 
Tedarikçiler bu Gerekliliklerin herhangi bir hükmüne uygun olmak zorunluluğunun yerine, kendi 
politikaları ile uyumluluğu, Citi’nin yazılı onayı olmaksızın kullanamazlar. 
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1.2 Seçilmiş Tedarikçiler için Geçerli Gereklilikler 

Aşağıdaki çizelge, burada belirtilen uygulanabilirlik kriterlerini karşılayan belirli Tedarikçiler için 
geçerli olan belirli Gereklilikleri listeler. Aşağıda belirtilmeyen bölümler TÜM Tedarikçiler için 
geçerlidir. 

 

Bölüm No. Bölüm Başlığı Uygulanabilirlik 

 
 
 
 

12 

 
 
 
 

KARA PARA AKLAMA İLE MÜCADELE 

Müşteriyle ilgili belirli hizmetleri (işe alım ve işe 

alıştırma, müşteri hesabı ve işlem taraması) veya 

yukarıda söz edilen faaliyetlerle ilgili 

verilerin/ölçümlerin teslimini yerine getiren 

Tedarikçiler VE/VEYA nakit veya finansal araçlar ile 

ilgili olarak aracı gibi davranan (ör., uzaktan teminat 

yakalama, kurye, zırhlı araç veya kiralık kasa 

hizmetleri)Tedarikçiler için geçerlidir. 

13 KAYIT YÖNETİMİ 
Citi Bilgilerine erişen/işleyen/depolayan 

Tedarikçiler için geçerlidir. 

 

 
14 

 

 
MÜŞTERİYE DÖNÜK HİZMETLER 

Bir bireyin geçmiş, güncel veya potansiyel 

bir Citi müşterisi ya da ilgili müşterinin ilgili bir tarafı 

(ör., bir çalışan veya bir temsilci) sıfatıyla herhangi 

bir bireyle (bu gibi bir bireyin her biri bir “Müşteri”) 

etkileşimde bulunan Tedarikçi için geçerlidir. 

 
 
 

 
15 

 
 
 

 
İŞ DEVAMLILIĞI 

Citi İş birimi için Kurtarma Planında yer alan 
Tedarikçiler için veya tedarikçi, Citi tarafından 
kullanılan, kurtarma yeteneklerine sahip bir 
uygulama [sayısal Teknoloji Kurtarma Zamanı 
Kapasitesi (TRTC)] barındırıyorsa geçerlidir. Citi İş 
Faaliyeti Sahibi(BAO), uygulanabilirliği ve COB 
gerekliliklerini 

Tedarikçiye iletmekten sorumludur. 

 
 
 

 
16 

 
 
 

GLOBAL ARKA PLAN TARAMASI 

STANDARTLARI 

Personeli Citi sistemlerine/ağlarına erişimi olan 
VE/VEYA 

Citi tesislerine refakatçisiz erişimi olan (Bu 
personelin bir GEID’ye sahip olması ve Citi’nin 
Çalışan Olmayan Yönetim Sistemine kayıtlı olması 
gerekir) VE/VEYA Citi Gizli veya Daha Yüksek 
Gizlilik Seviyesindeki Bilgilerine erişen/bunları 
işleyen/saklayan/yöneten Tedarikçiler için 
geçerlidir. 

 
17 

 
GİDERLER 

Sözleşmeye bağlı olarak geri ödenebilir işletme 
masrafları talep etmeye uygun Tedarikçiler için 
geçerlidir. 

 

 
18 

 

 
BİLGİ GÜVENLİĞİ (IS) 

Citi Bilgilerine erişen/bunları 

işleyen/depolayan/yöneten VE/VEYA Citi markalı 

internete dönük uygulamalar için bir Ana Sistem 

olarak sorumlu olan Tedarikçiler VE/VEYA Citi’nin ağ 

kaynaklarına bağlantısı olan Tedarikçiler VE/VEYA 

Citi tesislerine refakatçisiz erişime ihtiyacı olan 

Tedarikçiler için geçerlidir. 19 GÜVENLİ İŞ YERİ KURALLARI 

 
20 

YAPAY ZEKÂ/BİLGİSAYARLA ÖĞRENME Citi tarafından ürünün herhangi bir 

bölümünde/sundukları hizmette tanımlandığı şekilde 

Yapay Zekâ/Bilgisayarla Öğrenme (AI/ML) kullanan 

Tedarikçiler için geçerlidir. 
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2 EŞİT İSTİHDAM FIRSATI/POZİTİF AYRIMCILIK 
 

Federal ayrımcılık yapmama ve onaylayıcı eylem düzenleyici gerekliliklerine uyma çabalarımızın 
bir parçası olarak Citi; ırk, renk, din, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ulusal köken, yaş, 

medeni durum, genetik bilgiler, engellilik, korunan gazilik durumu veya yasalarca yasaklanan 
herhangi başka bir neden dikkate alınmaksızın tüm vasıflı kişilere eşit istihdam fırsatları 

sağlamak üzere tasarlanmış olan bir Eşit İstihdam Fırsatı ve Pozitif Ayrımcılık programı ve 
politikaları geliştirmiştir. 

 
Bu, aşağıdakileri içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir: 

i. İşe alım, yerleştirme, transfer, alt pozisyona indirme veya terfi 

ii. Personel alımı, istihdam için ilan veya talep 

iii. İstihdam sırasında tedavi 

iv. Ödeme oranları veya diğer tazmin biçimleri 

v. Staj dâhil olmak üzere, eğitim için seçim 

vi. İşten çıkarma veya fesih 

Tedarikçiler, Citi’nin Tedarikçiye uyması gerektiğini yazılı olarak bildirdiği bu tür yasa veya 

yönetmelikler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, tüm geçerli ayrımcılık yapmama ve 

pozitif ayrımcılık yasaları ve düzenlemelerinin gerekliliklerine uyacak ve Personelinin bunlara 

uymasını sağlayacaktır. 

 
Daha fazla bilgi için şu adreste bulunabilecek Citi’nin ABD Eşit İstihdam Fırsatı ve 

Pozitif Ayrımcılık Politikası Bildirimine bakın: https://www.ecfr.gov/current/title-

41/subtitle-B/chapter-60/part-60-300#p-60- 300.44(f)(1)(ii). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ecfr.gov/current/title-41/subtitle-B/chapter-60/part-60-300#p-60-300.44(f)(1)(ii)
https://www.ecfr.gov/current/title-41/subtitle-B/chapter-60/part-60-300#p-60-300.44(f)(1)(ii)
https://www.ecfr.gov/current/title-41/subtitle-B/chapter-60/part-60-300#p-60-300.44(f)(1)(ii)
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3 RÜŞVETLE MÜCADELE 
 

Citi, rüşvetle mücadele yasalarına uymak için politikalar, prosedürler ve iç kontrollere sahiptir ve 

herhangi bir biçimde rüşvet veya kolaylaştırma ödemelerini kesinlikle yasaklar. Tedarikçiler veya 

Citi adına hareket eden herkes, faaliyetlerini ABD Yurt Dışı Yolsuzluk Uygulamaları Yasası 

(“FCPA”), Birleşik Krallık Rüşvet Yasası, her biri tadil edilmiş şekliyle veya yürürlükteki tüm 

rüşvetle mücadele, yolsuzluk, sahtekârlık veya yanlış beyanları yasaklayan tüm yasa, kural veya 

yönetmelikler (topluca “Rüşvetle Mücadele Yasaları”) dâhil olmak üzere rüşvet, yolsuzluk, 

sahtekârlık ve yalan beyanları yasaklayan tüm yasalara uygunluğu içeren en yüksek iş davranışı 

standartlarına uygun olarak yürütecektir. 

 
 

Citi adına faaliyet gösteren hiçbir Tedarikçi veya herhangi bir personeli, (i) herhangi bir Kişiye 

herhangi bir ödeme, menfaat veya avantaj sağlamaz veya teklif etmez; (ii) herhangi bir Kişiye 

herhangi bir ödeme, menfaat veya avantaj sunmayacak, yaratmayacak veya bunlar için 

görüşmeyecektir; veya (iii) herhangi bir Kişiden herhangi bir ödeme, menfaat veya başka bir 

avantaj almamıştır veya kabul etmemiştir ya da almayacak veya kabul etmeyecektir, bunların her 

biri Rüşvetle Mücadelenin ihlalidir. Tedarikçi, Citi adına işini bu Bölüm de dâhil olmak üzere bu 

Gerekliliklere uygun olarak yürütecektir. Tedarikçiler ayrıca, tüm Rüşvetle Mücadele Yasalarına 

uygunluğunu sağlamak için uygun politika ve prosedürleri sürdürecektir. 

Citi’nin Rüşvetle Mücadele Programına dair genel bir bakış için, lütfen Citigroup’un Yatırımcı 

İlişkileri’ni ziyaret edin (Citi Politikaları altında, Rüşvetle Mücadele Programını seçin). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.citigroup.com/citi/investor/corporate_governance.html
https://www.citigroup.com/citi/investor/corporate_governance.html
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4 HEDİYE VE EĞLENCE 
 

Tedarikçiler Citi çalışanlarına, yapılması hâlinde fiilî veya görünür çıkar çatışması yaratacak, 
çalışanın doğruluk veya muhakemesinde ödün vermesine yol açacak veya çalışanın karar 

vermesini başka şekillerde uygunsuz şekilde etkileyecek veya çalışanın görevlerine aykırı şekilde 
hareket etmesine yol açacak durumlarda, hediyeleri veremez veya değerli herhangi bir şeyi 

(eğlence dâhil) aktaramazlar. Yukarıdaki hususları sınırlamaksızın, hediye kartları, hediye 
sertifikaları, kırmızı zarflar ve kuponlar dâhil olmak üzere, nakit hediyelere veya eş değerlerine 

hiçbir şart altında izin verilmez ve Tedarikçiler bir Citi çalışanına takvim yılı başına toplamda kişi 

başına 100 ABD dolarını aşan nakit olmayan iş hediyelerini sağlamamalıdır. Bir Citi çalışanının İş 
Hediyelerini kabul etmesi Citi Hediyeler ve Eğlence Standardına göre önceden onaya tabidir ve 

belirli Citi işletmeleri, bölgesel ve/veya tüzel kişilik politikaları altında ek sınırlara tabi olabilir. 
 

Bir Tedarikçi bir Citi çalışanına iş eğlencesini (ör., bir yemek, sosyal, spor, kültür veya diğer 

karşılaştırılabilir etkinlik) sağladığında, Tedarikçi etkinliğe katılmalıdır ve eğlence uygun, alışılmış 

ve makul olmalı, abartılı veya aşırı derecede sık olmamalı ve Citi işini etkilemeyi 

amaçlamamalıdır. Tedarikçinin etkinliğe katılmaması durumunda, eğlence bir iş hediyesi olarak 

kabul edilecektir. 

 
Tedarikçi, Citi dışındaki herhangi bir kişiye Citi adına veya Citi adına izlenimi yaratarak herhangi 

bir değerde hediye veya eğlence sunamaz. 
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5 TEDARİKÇİ ÇEŞİTLİLİĞİ VE TEDARİKÇİ İLKELERİ 
 

Citi, diğer girişimlerin yanı sıra, azınlıklara, kadınlara, engelli bireylere veya gazilere ait olduğu 
belgelenen işletmelerin, Tedarikçiler ve Alt Yükleniciler (“Çeşitli Tedarikçiler”) olarak, Çeşitli 
Tedarikçilere uzun vadede büyüme ve gelişmelerine yardımcı olmak için mümkün olan en geniş 
ölçüde kullanılmasını teşvik eden bir Tedarikçi Çeşitlilik Programı uygulamıştır. Citi’nin bu 
hedeflere uymasına yardımcı olmak için Tedarikçi, buradaki diğer yükümlülükleriyle tutarlı olarak 
ve Alt Yükleniciler kullandığı veya Tedarikçinin bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine 
getirmesiyle bağlantılı olarak başka bir şekilde mal veya hizmet satın aldığı ölçüde, Tedarikçinin 
Alt Yüklenicileri ile ilgili olarak harcadığı miktarın en az yüzde on beşini (%15) Çeşitli 
Tedarikçilerden tedarik edilen mal ve hizmetlere yönelik olarak tahsis etmek için iyi niyetle çaba 
gösterecektir. Tedarikçi, bir “Çeşitlilik Profili Katman 2 Formu” (Citi’nin üç ayda bir sunabileceği) 
doldurarak ve doldurulan formu aşağıda belirtilen tarihlerden hangisi daha ileri ise o tarihten sonra 
on dört (14) takvim günü içinde Citi’ye göndererek, Tedarikçinin Çeşitli Tedarikçilerle doğrudan 
veya dolaylı harcamalarıyla ilgili bilgileri Citi’ye sağlayacaktır: 

 

i. Citi’nin Tedarikçiye Çeşitlilik Profili Katman 2 Formu gönderdiği üç aylık dönemin 
kapanışı veya 

ii. Tedarikçinin Citi’den Çeşitlilik Profili Katman 2 Formu aldığı tarih. 
 

Citi, tüm Çeşitlilik Profili Katman 2 Formlarını Ek E’de belirtilen Citi’nin gizlilik yükümlülüklerine 
uygun olarak tutacak ve ele alacaktır. Tedarikçi, doldurulmuş tüm Çeşitlilik Profili Katman 2 
Formlarını Citigroup Supplier Diversity Program, 388 Greenwich Street, 19th Floor, New York, NY 
10013, attention Director, Supplier Diversity Program dikkatine sunacaktır. 

 

Citi’nin Tedarikçiler için ek beklentilerini açıklayan Citi ile İş Yapma sitesinde daha fazla bilgi 

bulabilirsiniz: 

 

Citi Tedarikçi İlkeleri Beyanı  

Citi Sürdürülebilir İlerleme Stratejisi 

Çevresel ve Sosyal Politika Çerçevesi  

Citi İnsan Hakları Beyannamesi 

https://www.citigroup.com/citi/suppliers/
https://www.citigroup.com/citi/suppliers/data/sup_principles.pdf
https://www.citigroup.com/citi/sustainability/strategy.htm
https://www.citigroup.com/citi/sustainability/data/Environmental-and-Social-Policy-Framework.pdf
https://www.citigroup.com/citi/citizen/data/citi_statement_on_human_rights.pdf
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6 MODERN KÖLELİĞİN YASAKLANMASI 

Citi, kuruluşu tedarik zincirlerinden herhangi biri bünyesinde modern kölelik ve insan 

kaçakçılığının gerçekleşmesi riskini tespit etmeyi ve buna değinmeyi hedefleyen sistemler ve 
kontrollerin uygulanmasını sorumluluk addetmektedir. Citi’nin tüm Tedarikçileri, aşağıda belirtilen 

Gerekliliklere uyacak ve kendi operasyonları ve tedarik zincirlerinde modern kölelik ve insan 

kaçakçılığı riskini belirlemek ve ele almak için kuruluş çapında etkili politikalar ve prosedürler 
geliştirecektir. Tedarikçilerin, Citi’nin özellikle yüksek riskli sektörler ve coğrafyalardaki Tedarikçiler 

için riske maruz kalma ve potansiyel azaltma adımlarını değerlendirmesine olanak sağlamak için 
Citi’nin talebi üzerine Citi’nin Kurumsal Sorumluluk Anketini doldurmaları gerekmektedir. 

 

6.1 Çocuk İş Gücünden Kaçınma. Tedarikçi çocuk işçi çalıştırmayacaktır. “Çocuk” tabiri, 15 yaş 
(veya ülke yasalarının izin verdiği yerlerde 14 yaş) altındaki, veya, hangisi en genç olan ise, 
zorunlu eğitimi tamamlama yaşının altındaki ya da ülkedeki asgari istihdam yaşının altındaki 
bir kişiyi belirtir. Çocuk iş gücünün kullanımının yasaklanmasının hükmedilmesine tabi olarak, 
18 yaş altındaki işçiler işe alınırsa, yürüttükleri görevler ve çalışmak zorunda oldukları koşullar 
bakımından çalışmalarının veya çalışma koşullarının doğrudan veya dolaylı bir sonucu olarak 
hiçbir fiziksel, zihinsel veya diğer zararın gelmemesini sağlamak üzere belirli bir özen 
gösterilecektir. 

6.2 Serbestçe Seçilen İş. Tedarikçi, çalışanların zorunlu mesai dâhil olmak üzere herhangi bir 
şekilde cebri iş, zihinsel veya fiziksel olarak zorlayıcı, bağlayıcı, ödünç veya isteğe bağlı 
olmayan hapishane çalışması ya da köle kaçakçılığı yapılan işi yapmaya zorlanmamasını 
sağlayacaktır. Tüm iş gönüllü olarak yapılmalıdır. Tedarikçinin işbu Sözleşme kapsamındaki 
yükümlülükleri, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla aşağıdakileri sağlamayı içerir: 

 
i. Sözleşmeler, Maaşlar ve Çalışma Saatleri: İşçiler kendileri için kolaylıkla anlaşılır 

ve hakları ile yükümlülüklerini açıkça belirten istihdam veya sözleşme şartlarının yazılı 
bir belgede belirtilmesini sağlayacaklardır. Bu yazılı belge, maaşlar, fazla mesai 
ücreti, ödeme dönemleri, çalışma saatleri ve dinlenme molaları ve tatil ile ilgili haklar 
bağlamında şeffaf şartları içerecek ancak bunlarla sınırlı olmayacaktır. Bu tür yazılı 
şartlar, işçiye işe başlamadan önce sağlanacak, işveren tarafından yerine getirilecek 
ve çalışmanın yapıldığı yerde endüstri standartları ile yürürlükteki kanunlar ve toplu 
sözleşmelerin asgari gerekliliklerini karşılayacaktır. 

ii. İşi Serbestçe Feshetme Hakkı: İşçiler, geçerli kanunlar ve toplu sözleşmeler 

doğrultusunda ve uygunsuz herhangi bir ceza uygulanmaksızın makul bir bildirim 

süresini takiben uygun şekilde serbestçe iş akdini feshetme hakkına sahip 

olmalıdırlar. 

iii. İnsanlık Dışı Muamele: İşçiler, aileleri ve onlarla yakından ilişkili olanlar, fiziksel 

ceza, fiziksel, psikolojik veya cinsel şiddet veya zorlama, sözle sataşma, taciz veya 

tehdit dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sert ve insanlık dışı muameleye tabi 

tutulmayacaklardır. Göçmen işçiler, aileleri ve onlarla yakından ilişkili olanlar, uyrukları 

nedeniyle iş koşullarında ayrımcılığa maruz bırakılmamalıdır. 
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iv. Maaşlar, Yardımlar ve Çalışma Saatleri: Ücret; asgari ücretler, fazla mesai saatleri 

ve yasal olarak himaye edilen yardımlarla ilgili yasalar dâhil, geçerli tüm ücret 

yasalarına uygun olmalıdır. Çalışanlar, geçerli yerel yasa ile belirlendiği gibi, adil ücret 

kazanabiliyor olmalıdır. Çalışılan hafta sayısı yerel yasa ile belirlenen azami hafta 

sayısını aşmamalıdır. 

v. Kimlik Belgelerine El Konulmaması: İşçiler, istihdam koşulu olarak kimliklerine 

veya seyahat izinlerine, pasaportlarına veya diğer resmî belgelerine veya diğer 
değerli eşyalarına el koydurmayacak veya alıkonmasına izin vermeyecektir ve 

eşyanın alıkonması, işçilerin özgürlüklerini kısıtlamak veya iş yeri esareti yaratmak 
için doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmayacaktır. 

vi. İşe Alım Ücretleri veya Borç Köleliği Olmaması: İşçilerin işe alınması ile ilişkili 

ücretler veya maliyetler (çalışma vizeleri, seyahat maliyetleri ve belge işleme 

maliyetleri ile ilgili ücretler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) doğrudan veya 

dolaylı olarak işçilerden kesilmeyecektir. Benzer şekilde, işçilerin teminat ödemeleri 
dâhil olmak üzere iş yeri esaretini yaratma amacı veya etkisi olan ödemeleri yapması 

veya çalışma yoluyla borçları geri ödemesi zorunlu olmayacaktır. İşe alım süreci ile 
bağlantılı olarak çalışanlara yazılan ya da işe alım süreci esnasında oluşan ücret 

veya maliyetlerin saptanması hâlinde, Tedarikçi bu masrafları geri ödemeye 
çalışmalıdır. Bir iş ve işçi bulma kurumu gibi bir üçüncü taraf yoluyla sözleşme 

yapılmış olan işçileri işe almanın gerekli olduğu durumlarda, yalnızca saygın iş bulma 
kurumları kullanılacaktır. İşçilerin işe alınması için doğrudan bir kaynak alımının 

yapıldığı durumlarda, yalnızca saygın işe alma kurumları kullanılacaktır. 

vii. Hareket Özgürlüğü: İşçiler makul olmayan kısıtlamalar olmadan hareket etmekte 

serbest olacak ve fiziksel olarak çalışma yerine veya diğer işveren tarafından kontrol 

edilen konumlarda (konaklama blokları gibi) kapalı tutulmayacaktır. Yapılmakta olan 

işin konumu veya niteliği nedeniyle gerekli olduğu haller haricinde, işçilerin işveren 

tarafından kontrol edilen tesislerde kalmalarına ilişkin işçilere uygulanan hiçbir şart 

olmayacaktır. 

viii. Misilleme olmaksızın mağduriyet bildirme: İşçiler, işverenlerine işverenin 

kendilerine yönelik muamelesi hakkında mağduriyetlerini bildirmekte serbest olacak 

ve işçiler bir mağduriyetin bildirilmesinden dolayı zarar, misilleme veya mağduriyet 

yaşamayacaktır. 
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7 TEDARİKÇİ PERSONELİ 
 

7.1 Tedarikçi Personel Eğitimi, Atama, Yeniden Atama ve Yönetimi. Tedarikçi, Hizmetleri 
herhangi bir Sözleşmeye uygun olarak en etkili şekilde yerine getirmek için uygun eğitim, 
öğretim, deneyim ve beceriye sahip yeterli sayıda kişiyi kullanacak ve talep üzerine bu 
kişilerin niteliklerini kanıtlayacaktır. Personel bir Projeye atandıktan sonra, Tedarikçi, Citi’nin 
önceden yazılı izni olmaksızın Projede çalışmaya uygunluğunu azaltan diğer konular için 
herhangi bir Personeli yeniden atamayacak veya kullanmayacak ve genellikle Personeli 
Projelerde yeniden yönlendirme ihtiyacından kaynaklanan kesintileri en aza indirecek şekilde 
atayacaktır. Tedarikçi, Personelinin kendisini Citi tarafından sağlanan ek haklar veya engellilik 
geliri, sosyal güvenlik vergileri veya sosyal yardımlar, Federal işsizlik vergileri, Eyalet işsizlik 
sigortası yardımları veya Federal gelir vergisi stopajı dâhil olmak üzere herhangi bir amaçla 
Citi çalışanı veya aracısı olarak görmemesini veya herhangi bir amaçlar Citi çalışanı olarak 
muamele görmeye çalışmamasını sağlayacaktır. Tedarikçi, gerekli tüm sigorta teminatlarını 
sürdürmek, geçerli tüm vergi beyannamelerini doldurmak ve gerekli tüm ödemeleri ve vergi 
mevduatlarını Tedarikçinin bağımsız bir yüklenici statüsüyle tutarlı bir şekilde yapmak dâhil, 
ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Personeli ile ilgili olarak tüm işverenle ilgili 
sorumluluklardan tek başına sorumludur. 

 

7.2 Tedarikçi Personelinin Değiştirilmesi. Tedarikçi tarafından bir Projeye atanan herhangi bir 
Personelin diğer herhangi bir ayrımcı olmayan nedenle Citi tarafından kabul edilemez 
olduğunun Citi tarafından Tedarikçiye bildirilmesi durumunda, Tedarikçi, söz konusu personeli 
çıkaracak ve değiştirecektir. Tedarikçi ayrıca, bir Projeye atanan herhangi bir Personelin 
Hizmetleri zamanında ve profesyonel bir şekilde sunamadığı veya sunmak istemediği 
durumda söz konusu Personeli çıkarmayı ve değiştirmeyi ve Citi’ye Hizmet sunmaktan (veya 
Hizmetlerin teslimi veya gözetimi ile ilgili herhangi bir sorumluluktan) derhâl menetmeyi kabul 
eder. 

 

7.3 Tedarikçinin Personel Politikaları. Tedarikçi, gerçek kişi olan ve Citi’ye yerinde Hizmet 
sağlamak üzere görevlendirilmiş olan Personelinin yeterlilik kazanması için kapsamlı politika 
ve prosedürler sürdürdüğünü ve bu politika ve prosedürlerin iş yetkilendirme doğrulaması, 
burada ayrıca öngörüldüğü gibi, istihdam geçmişi ve cezai mahkûmiyet geçmişi taraması ve 
Geçerli Kanun ve geçerli toplu sözleşme mutabakatı ile izin verilen ölçüde istihdam öncesi 
uyuşturucu madde testi incelenmesi içerdiğini beyan, garanti ve taahhüt eder. Yukarıdakilerin 
genelliğini sınırlamaksızın, Tedarikçi ayrıca Citi’ye atanan tüm Tedarikçi Personelinin görev 
boyunca çalışmaya yetkili olduğunu doğrulama da dâhil olmak üzere, Tedarikçinin 
göçmenlikle ilgili tüm Yürürlükteki Yasalara tam olarak uymasını sağlamak için kontrol ve 
prosedürlere sahip olduğunu beyan, garanti ve taahhüt eder. Talep üzerine Tedarikçi, Citi’ye 
atanan Tedarikçi Personelinin herhangi biri veya tümü için çalışma izninin yazılı kanıtını ve 
göçmenlikle ilgili Yürürlükteki Yasalara uygunluğunun yazılı kanıtını derhâl Citi’ye sunacak ve 
Hizmetlerin zamanında ve etkin bir şekilde sağlanmasını sağlamak için gerekli tüm eğitim ve 
oryantasyonu sağlamak dâhil olmak üzere, her durumda hiçbir ek ücret ödemeden, 
yürürlükteki Yasa ile uyumlu çalışma iznine sahip olmayan tüm Personeli uygun niteliklere 
sahip personelle değiştirecektir. 



Tedarikçiler için Citi Gereklilikleri Sayfa 12 / 61 

© 2021 CITIGROUP INC. 

 

 

 
 
 
 

8 DOLANDIRICILIK YÖNETİMİ 

 

8.1 Citi’nin dolandırıcılık riskini belirleme ve azaltma çabalarıyla bağlantılı olarak (“Dolandırıcılık 
Yönetimi”). Tüm Tedarikçiler aşağıdakileri yapacaktır: 

i. Şüpheli veya iddia edilen hırsızlık, dolandırıcılık veya diğer olası suç faaliyeti veya 

görevi kötüye kullanma ile ilgili tüm Citi soruşturmalarında ve dolandırıcılık veya suç 

teşkil eden davranışların kovuşturulmasında yasaların izin verdiği ölçüde iş birliği 

yapmak; 

ii. Herhangi bir potansiyel dolandırıcılık vakasının Citi’ye zamanında raporlanmasını ve 

yönlendirilmesini sağlamak. Bu; Citi, bir Citi çalışanı, bir Citi Tedarikçisi veya temsilcisi 

veya Citi dışında bir çalışan (ör., geçici çalışanlar veya yükleniciler) ile ilişkili fiilî veya 

iddia edilen hırsızlığı, dolandırıcılığı (ör., Tedarikçi ile, fatura düzenleri ile, fonların ya 

da tahvillerin yok olması ile alakalı kasti olarak yanlış, hatalı veya saptırılmış veri 

teslimi, vb.), suç faaliyetini veya görevi kötüye kullanmayı içerir ancak bunlarla sınırlı 

değildir; 

iii. Citi ve temsilcilerinin izleme ve idaresine izin vermek ve Citi’nin (ve Kanun Koyucuların) 

Tedarikçiyi içeren olası dolandırıcılık eylemlerinde soruşturma yapmasını 

desteklemek; 

iv. Tedarikçilerin haberdar edildiği çıkar çatışmalarını (Tedarikçiler/Tedarikçinin 

Çalışanları ve/veya Citi Çalışanları arasındaki çıkar çatışmaları dâhil) zamanında 

bildirmek; ve 

v. Citi’nin Tedarikçi ödeme sisteminde bir Tedarikçinin banka hesabının açılması 

veya güncellenmesi sırasında Citi’nin dolandırıcılık önleme süreçlerini 

desteklemek. 

 

8.2 Buna ek olarak, dolandırıcılık riskine doğası gereği daha açık olan hizmetler sunan 
Tedarikçinin şunları yapması gerekir: 

i. Citi’ye sağladıkları hizmetlerle alakalı maddi dolandırıcılık risklerini ve bu riskleri 

kapsamak için uyguladıkları kontrol ve prosedürleri tanımlayan bir Dolandırıcılık Risk 

Yönetim Programını belgelemek ve takip etmek; 

ii. Dolandırıcılık farkındalığı eğitimini tamamlamak (işe alımdan itibaren 90 takvim günü 

içinde ve ardından yıllık olarak) ve Citi’ye sağlanan özel hizmetlerle bağlantılı 

dolandırıcılık riskinin özel ögeleri hakkında personeli eğitmek; 

iii. Dolandırıcılık girişimi vakalarını izlemek ve Citi’ye sağladıkları hizmetlerdeki 

dolandırıcılık riskini en aza indirmek için etkili kontrolleri devam ettirmek, kontrol 

prosedürlerini belgelemek ve kontrollerin etkililiğini düzenli olarak test ederek, tüm 

eksiklikleri İş Faaliyet Sahibine (BAO) raporlamak. 

 
8.3 Doğası gereği daha yüksek dolandırıcılık riskine sahip olan tedarikçiler aşağıdaki 

durumlardakiler olup yalnızca bunlarla sınırlı değildir: 

i. İç hesaplara, mali işlemlere, nakit işlemlere erişim gibi dolandırıcılığı mümkün kılmak 

için kullanılabilecek, gizli veya daha yüksek bir şekilde (Citi’nin doğrudan kontrolünde 

veya denetiminde olmadığında) sınıflandırılan verilere erişime sahip olanlar. 

ii. Citi ağları/sistemlerine bağlanabilir durumda olanlar; ve 
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iii. Dolandırıcılık yapmak veya yapılmasını mümkün kılmak için hedeflenebilecek 

aşağıdakiler gibi hizmet ve becerileri sağlayan, destekleyen veya bu hizmet ve 

becerilere erişim sahibi olanlar: 

 
a. Yeni müşteriler için kimlik saptama, işe katılım veya başvuruların işlenmesi; 

b. Citi veya Müşteri Ödeme/Fon Transferi aktiviteleri ve/veya Citi müşterilerinin bu 
hizmetlere erişiminin belgelenmesi; 

c. Citi verilerinde veya Citi müşterisinin (ör., demografik) verilerinde değişiklik 
yapma, değişiklikleri kontrol etme veya giderme; 

d. İşlem araçlarının (ör., bankamatik/kredi kartları, e-Cüzdanlar, çek defterleri, vb.) 
sağlanması, bakımı veya yetkilendirilmesi; 

e. Dolandırıcılık olaylarının önlenmesi, saptanması veya yanıtlanması ile bağlantılı 
olarak, Citi’ye işlemsel dolandırıcılık yönetimi aktivitelerinin sağlanması veya 
Citi’nin bu aktivitelerde desteklenmesi; 

f. Nakit, finansal araçlara ve varlıklara/fiziksel mallara fiziksel erişim sunulması; 
g. Citi tesislerinde refakatçisiz veya çalışma saatleri dışında erişim; 

h. Mali Bilançolar: muhasebe faaliyetleri, örneğin GL/SL’ye girişlerin paylaşılması; 

i. Teşvik edilmiş faaliyetler için Ödüller kazanılması ve harcanması. 

 

9 MEDYA ETKİLEŞİMİ VE KAMUOYUNUN ÖNÜNE ÇIKMA 
 

Citi Global Halkla İlişkiler, Citi adına basın veya kamuoyu açıklamalarını yayımlama yetkisine 

sahip olan tek departmandır. Tedarikçiler, doğrudan veya dolaylı olarak Citi’yi, bir Tedarikçi ve Citi 

arasındaki herhangi bir Sözleşmeyi veya düzenlemeyi veya Citi tarafından bir Tedarikçiden satın 
alınan ürünleri ve hizmetleri tanımlayan herhangi bir basın açıklamasını yayımlayamaz. 

Tedarikçiler Citi ile ilgili herhangi bir halkla ilişkiler etkinliğine izin veremez veya Müşteriler, Citi 
çalışanları, diğer Citi tedarikçileri, Tedarikçilerin diğer müşterileri veya diğer taraflar ile birincil Citi 

iş irtibatından önceden yazılı onay almaksızın bu tür etkinliğe girişemez. 

 
Tedarikçiler birincil Citi iş irtibatından ve üst düzey ülke veya bölge halkla ilişkiler görevlisinden 

önceden yazılı onay almaksızın, Citi’den, Citi operasyonlarından, Müşterilerinden, ürün veya 

hizmetlerinden bahseden yazılı veya elektronik formatta herhangi bir materyali yayımlayamaz 

veya iletemez (kitaplar, makaleler, podcastler, webcastler, bloglar, web sitesi iletileri, fotoğraflar, 

videolar, sosyal medya veya diğer medya dâhil), konuşmalar yönetemez veya yapamaz, 

mülakatlar veremez veya kamuoyunun önüne çıkamaz. 

Citi’ye hizmetlerin veya ürünlerin sağlanması ile bağlantılı olsun veya olmasın, Tedarikçiler Citi’nin 

özel işaretlerini, ticari markalarını, hizmet markalarını, ticari isimlerini, logolarını, sembollerini veya 

marka adlarını, her bir durumda, Citi’nin önceden yazılı onayını almaksızın kullanamaz. 
Tedarikçiler Citi’nin adını, logosunu veya ticari markalarını, tesislerini veya ilişkilerini Citi’nin 

dışında kendi yararlarına veya iş amacıyla (antetli belge veya kişisel web siteleri, bloglar veya 
diğer sosyal paylaşım siteleri dâhil olmak üzere) kullanamaz. Ayrıca, Tedarikçiler Citi’nin adını, 

tesislerini veya ilişkilerini hayır amaçlı veya karşılıksız yapılan hizmetler için kullanamaz. 
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10 YAZILI ELEKTRONİK İLETİŞİMLER 

Citi personeliyle etkileşim kurarken veya Citi namına veya adına yükümlülüklerini yerine getirirken, 

Tedarikçilerin yalnızca Citi tarafından temin edilen, yaptırım uygulanan veya onaylanmış 

Elektronik İletişim Ekipmanları, Sistemleri ve Hizmetleri kullanmalarına izin verilir. Yeni, 
genişletilmiş veya değiştirilmiş Citi e-İletişim Kanalları, bağımsız bir araç olarak veya Citi 

tarafından sağlanan veya üçüncü şahıs tarafından sağlanan daha geniş bir platforma entegre 
edilmiş olsun, burada yer alan BAO’ları tarafından yazılı olarak Tedarikçiye bildirilmiş olan geçerli 

Citi Gerekliliklerine uygun olarak onaylanmalıdır. Citi personeli ile WhatsApp, WeChat ve diğer 
interaktif elektronik platform gibi Citi tarafından onaylı olmayan mesajlaşma platformları üzerinden 

Citi işleri konusunda iletişim kurmak yasaktır. 

 
Ayrıca, Tedarikçiler, Citi tarafından sağlanan İletişim Ekipmanları, Sistemleri ve Hizmetleri 

aracılığıyla oluşturulan, keşfedilen, kullanılan, erişilen, indirilen, depolanan, iletilen, alınan veya 

silinen yazılı Elektronik İletişimler ile ilgili olarak gizlilik beklentisi içinde olmamalıdır. Citi, 

Elektronik İletişim Ekipmanlarını, Sistemlerini ve Hizmetlerini ve Elektronik İletişimleri izleyebilir. 

Bu Elektronik İletişimlerin sahibi Citi’dir ve geçerli kayıt tutma gerekliliklerine uygun olarak elde 

tutulabilir (yerel yasa ve yönetmeliklere tabi olarak). 

 

 

11 SİYASİ FAALİYETLER VE KATKILAR 

Kampanya finansmanı, hediyeler ve eğlence, yasama ve düzenleyici lobicilik, satın alma, ücretli 

oyun ve menkul kıymetler gibi çeşitli kanunlar Citi ve Tedarikçilerinin ifşa gereklilikleri dâhil olmak 
üzere siyasi faaliyetlerini düzenler. Tedarikçilerin ilgili Citi politika veya standartlarına, kanun veya 

düzenlemeye uymayan herhangi bir siyasi faaliyette bulunmaları yasaktır. 

Siyasi faaliyet aşağıdakileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir: 

i. kurumsal veya kişisel siyasi katkılarda bulunma, siyasi katkıları isteme, şirket fonlarını 

veya kaynaklarını kullanma (ör., tesisler, ekipman, yazılım veya personel) ve bir siyasi 

makam, bir siyasi parti komitesi veya bir siyasi komite için kampanya yapan bir aday 

adına şirket zamanı esnasında kişisel hizmetler için gönüllü olma; 

ii. mevzuatı etkileme girişimleri dâhil olmak üzere doğrudan veya üçüncü taraflar yoluyla 

lobicilik yapma veya kamu görevlilerine ulaşma girişiminde bulunma, yargı yetkisi 

alanına bağlı olarak kurum kural koyma işlemini etkilemeye ve devlet sözleşmelerini 

vermeye yönelik girişimleri içerebilir; veya 

iii.  herhangi bir resmî kurul, komisyon veya diğer benzer organizasyon dâhil olmak 

üzere bir hükûmetle ilişkili herhangi bir siyasi makamı isteme, kabul etme veya elde 

tutma. 

 
Citi Global Hükûmetle İlişkiler Küresel Operasyon Kontrolünün (ggacontrol@citi.com) önceden 

yazılı izni olmaksızın Citi adına (veya adınaymış gibi görünen) herhangi bir Tedarikçi tarafından 

hiçbir siyasi faaliyet üstlenilemez veya yürütülemez. Citi, Tedarikçi tarafından 
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Müşteriyle ilgili belirli hizmetleri (işe alım ve işe alıştırma, müşteri hesabı ve işlem taraması) veya 

yukarıda söz edilen faaliyetlerle ilgili verilerin/ölçümlerin teslimini yerine getiren VE/VEYA nakit veya 

finansal araçlar ile ilgili olarak aracı gibi davranan (ör., uzaktan teminat yakalama, kurye, zırhlı araç 

veya kiralık kasa hizmetleri) Tedarikçiler için geçerlidir. 

 
 

 
sunulan lobicilik gibi sözleşmeli ve izin verilebilir siyasi faaliyet hizmetleri için bir ücret ödeyebilir 

ve/veya cepten yapılan harcamaların ödemesini yapabilir, ancak Citi herhangi bir türde kişisel 

veya kurumsal siyasi katkı için asla bir Tedarikçiye veya çalışanlarından herhangi birine geri 

ödeme yapmayacaktır. 

 

 

12 KARA PARA AKLAMA İLE MÜCADELE (“AML”) 
 

 

12.1 AML ile İlgili Yükümlülükler: 

i. (i) Gramm-Leach-Bliley Yasası ve bunun altında yayımlanan düzenlemeler dâhil; (ii) 

ABD Vatanseverlik Kanunu ve bunun altında yayımlanan düzenlemeler; (iii) kara para 

aklama ile ilgili herhangi bir yasa veya düzenleme; ve (iv) ekonomik yaptırımlarla ilgili 

herhangi bir yasa veya düzenleme dâhil olmak üzere, geçerli yasaların gerekliliklerine 

değinmek için tasarlanan Citi işlemlerini veya prosedürlerini sürdürecek ve bunlara 

uyacaktır. Bu politikalar ve prosedürler, nakit alımı ile ilgili olarak olağan dışı veya 

potansiyel olarak olağan dışı görünen gözlemlenen faaliyetleri derhâl bildirme 

gereklilikleri de dâhil olmak üzere, kara para aklama ile mücadele rollerini ve 

sorumluluklarını ele alacaktır; ve 

ii. Citi’ye hizmet sunan Personelinin nakit alımı ile ilgili olarak olağan dışı veya 

potansiyel olarak olağan dışı görünen gözlemlenen faaliyetleri derhâl bildirme 

gereklilikleri de dâhil olmak üzere kara para aklama ile mücadele rolleri ve 

sorumlulukları ile ilgili olarak yıllık eğitim almalarını sağlayacaktır. Eğitim şu tür 

bileşenleri içerebilir: 

a. Şüpheli aktivitenin rapor edilmesi ve eskale edilmesi 

b. Müşterini Tanı Programını, yaptırımları ve isim taramasını, müşteri durum 
tespitini ve genişletilmiş durum tespitini içeren bir “Müşterini Tanı Programı” 

c. İşlem izleme 

d. Yasal ve düzenleyici değişiklikler ve maddi AML programı değişiklikleri 
üzerine raporlama dâhil, periyodik raporlama/ölçümler 

e. Site ziyaretleri dâhil, AML programının etkililiğini test ve kontrol etme 

iii. Tedarikçi tarafından oluşturulması gereken herhangi bir AML programını tanımlayan 

tüm Sözleşme hükümlerine uyum. 

iv. Nakit alımı ile ilgili olarak olağan dışı veya potansiyel olarak olağan dışı görünen 

gözlemlenen faaliyetler dâhil olmak üzere şüphelenilen yasa ihlallerini yazılı olarak 

derhâl Citi’ye bildirecektir. 

v. Faaliyet gösterdikleri ülkelerde yürürlükteki tüm vergi yasalarına ve düzenlemelerine 

uymalıdırlar. Tedarikçiler hiçbir koşulda kasıtlı yasa dışı vergi kaçakçılığına girmemeli 

veya başkaları adına bu kaçakçılığı kolaylaştıramamalıdır; bunlar, vadesi gelmiş ve 

ödenecek vergilerin ödemesinden kaçınmaya veya vergi makamlarından bilgi 

gizlemeye yardımcı olacak faaliyetlerde bulunmayı içerebilir. Bu bakımdan, 
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Citi Bilgilerine erişen/işleyen/depolayan Tedarikçiler için geçerlidir. 

 
 

 
Tedarikçiler vergi kaçakçılığı ile ilgili makul önleme prosedürlerini benimsemeli ve Citi 

ile ilgili herhangi bir ihlali veya şüpheli ihlali yazılı olarak derhâl Citi’ye bildirecektir. 

 
12.2 Tedarikçiler, şu anda yürürlükte olan veya bundan sonra yürürlüğe girecek olan tüm AML 

yasa ve yönetmeliklerine uyum sağlamak açısından uygun iç politika ve prosedürleri 
sürdürecektir. 

 

13 KAYIT YÖNETİMİ 
 

 

Citi, Citi Bilgilerinin gözetimi altında tüm Tedarikçilerin kendi İş Faaliyet Sahibi (“BAO”) veya 
birincil Citi iş irtibatı ile (i) Citi’nin kayıt yönetimi amaçları doğrultusunda Bilgileri Kayıtlar veya 

Süreli olarak belirlemek ve sınıflandırmak, (ii) Kayıtları Citi’nin ana Kayıt Kataloğu (“MRC”) 
doğrultusunda sınıflandırmak, (iii) kayıt tutma gerekliliklerine dayalı olarak Bilgileri tutmak ve (iv) 

Kayıt Bekletmelerini kaldırmak, Bilgi Yaşam Döngüsünün sonunda uygun biçimde Bilgileri imha 
etmek üzere çalışmalarını zorunlu kılmaktadır. 

Tedarikçi Kayıt Envanterinin kayıtları MRC’deki Citi kayıt kodlarına göre tanımlanmasını ve 
sınıflandırmasını ve en az yıllık olarak güncellenmesini sağlamak üzere birincil Citi iş irtibatı veya 

BAO ile çalışmalıdır. Tedarikçi, BAO tarafından bildirilen Kayıt Yönetimi gerekliliklerine uyma 
yükümlülüğüne sahiptir. MRC’de listelenen saklama yükümlülüğünü karşılayan ve Kayıt Tutmaya 

tabi olmayan kayıtlar ve bilgiler, elden çıkarmaya uygun hâle geldikten sonra bir yıl içinde imha 
edilmelidir. Genel Veri Koruma Yönetmeliğine (GDPR) tabi olan kayıtlar, Kayıt Tutmaya tabi 

olmadıkça, elden çıkarmaya uygun hâle geldikten sonra 6 ay içinde imha edilmelidir. Tedarikçi, bir 
Kayıt Bekletmesi bildirildiğinde Citi Bilgilerinin imhasını veya değişikliğini askıya almalıdır. Geçici 

Bilgi, Bekletmeye tabi değilse, son kullanımından itibaren iki yılı aşmayan bir süre içinde imha 
edilmelidir. Tedarikçi herhangi bir belirsizlik durumunda birincil Citi iş irtibatına veya BAO’ya 

danışacaktır. 

Belgeleri Citi adına bulunduran tedarikçiler, yasal veya başka bir işlemle ilgili olduğu kabul edilen 

tüm Bilgileri BAO tarafından talep edildiği şekilde gerekli süre içinde muhafaza etmekten 

(“tutmaktan”), toplamaktan ve üretmekten sorumludur. 

Tedarikçiler, imha edilecek Bilgiler için aktif hiçbir Kayıt Bekletmesinin geçerli olmadığına dair bir 

teyit içermesi gereken birincil Citi iş irtibatı veya BAO onayı olmaksızın sınıflandırmasından (ör., 

Gizli, Gizli Olmayan) bağımsız olarak herhangi bir Citi Bilgisini imha etmemelidir. Kayıt Yönetimi 

ve tutma gereklilikleri ve tüm diğer bilgi işleme gereklilikleri aksi açıkça kabul edilmediği takdirde 

Sözleşmenin feshinden veya geçerliliğinin dolmasından sonra yürürlükte kalacaktır. 

Tedarikçiler, Citi Bilgilerinin yönetimini denetlemekten sorumlu olan tüm Tedarikçi Personeli 
listeleyen dokümantasyonu gözetimde tutacak ve irtibat personeli adlarını, prosedürel ayrıntıları, 

rolleri ve sorumlulukları ve Tedarikçi Kayıt Envanterini gözden geçirmek veya güncellemek için Citi 
birincil iş irtibatı veya Kayıt Yönetimi Görevlisi ile periyodik toplantılar yapacaktır. 
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Bir bireyin geçmiş, güncel veya potansiyel bir Citi müşterisi ya da ilgili müşterinin ilgili bir tarafı (ör., bir 

çalışan veya bir temsilci) sıfatıyla herhangi bir bireyle (bu gibi bir bireyin her biri bir “Müşteri”) 

etkileşimde bulunan Tedarikçi için geçerlidir. 

 
 

14 MÜŞTERİYE DÖNÜK HİZMETLER 
 

 

14.1 Çalışma Saatleri. Tedarikçi, Citi’nin tesislerinde çalışan Personelinin, bu tesisler için normal 
çalışma saatleri dışında (veya planlanmış bir tatilde) Citi’nin tesislerine erişmeye 
çalışmamasını ve Citi Personelinin güvenlikle ilgili talimatlarına uymasını ve iş birliği 
yapmasını sağlamak için talimat verecek ve makul çabayı gösterecektir.” 

 

14.2 Politikalar ve Prosedürler. Yalnızca Müşteriye Dönük Hizmetlerle ilgili olarak: Tedarikçi, 
herhangi bir Sözleşme kapsamında, Citi’nin tesislerinde çalışan Personelinin Citi’nin iş yeri 
politika ve prosedürlerine uymasını sağlama taahhüdünün, Citi ve Bağlı Kuruluşlarının fiziksel 
güvenlik prosedürlerine ve diğer güvenlik önlemlerine uyumu da içerdiğini kabul ve beyan 
eder. Citi, Tedarikçiyi tüm fiziksel güvenlik prosedürleri ve diğer güvenlik önlemleri konusunda 
bilgilendirmek için makul çabayı gösterecektir. Citi, Citi tesislerinde çalışan Tedarikçi 
Personelinin kimlik kartlarını, anahtarlarını veya diğer güvenlik cihazlarını verme, 
etkinleştirme, bunlara el koyma ve iptal etme yetkisine sahip olacaktır; ancak Citi’nin bu 
eylemleri gerçekleştirmesinin Citi ile bu Personel arasında herhangi bir istihdam ilişkisi olarak 
kabul edilmemesi şarttır. 

 

14.3 Felaketten Kurtarma Planı. Tedarikçi, Tedarikçinin Hizmetleri sağlama veya işbu Sözleşme 
kapsamındaki diğer yükümlülüklerini belirli diğer bir konumdan veya belirli kişilerin çabaları 
aracılığıyla yerine getirme kabiliyetindeki herhangi bir kesintiye rağmen, Tedarikçinin 
Hizmetleri derhâl sağlayabileceği ve yükümlülüklerini alternatif bir konumdan veya yedek 
Personel ile yerine getirebileceği bir şekilde, işin devamı için bir acil durum planı (“Felaketten 
Kurtarma Planı”) sürdürecektir (ve Citi tarafından talep edilmesi hâlinde mevcut ve periyodik 
testlerinin kanıtını sağlayacaktır). Felaketten Kurtarma Planının bir kopyası, Citi ile Müşteriye 
Yönelik Hizmetler için Tedarikçi arasında imzalanan her İş Emrinin Yürürlük Tarihinden 
itibaren on (10) takvim günü içinde ve sonrasında her İş Emri geçerli olduğu süre boyunca 
yılda bir kez Citi’ye sunulmalıdır. Tedarikçi, Felaketten Kurtarma Planını başlatmak zorunda 
kaldığı durumlarda Citi’nin Tedarikçiden Hizmet almaya devam etmesi için gerekli tüm 
talimatları veya diğer bilgileri Citi’ye sağlayacaktır. Tedarikçi, felaketten kurtarma planının 
asgari olarak şunları içereceğini beyan, garanti eder ve taahhüt eder: 

i. Hizmet konumlarından ayrı bir ikincil felaketten kurtarma sahasının Tedarikçi 

tarafından bakımı, yedekleme medyasının Hizmet konumlarından ayrı bir yerde 

depolanması, yedek iletişim hatlarının ve sunucuların kullanılması, vb. 

ii. hizmetlerde elektrik kesintisi, sistem arızası, doğal afet veya karşılıklı olarak mutabık 

kalınan bir süre içinde operasyonları yeniden başlatmaya yönelik süreç ve 

prosedürleri içeren diğer öngörülemeyen durumlardan kaynaklanan uzun süreli bir 

kesintiye yanıt vermek için ayrıntılı, belgelenmiş bir plan dâhil olmak üzere 

Hizmetlerin çalıştırılması ve uygulanmasının yedeklenmesi/geri kazanılması; 

iii. tüm İçeriğin korunmasına yönelik prosedürler; 
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iv. değiştirme ekipmanı (ör., bilgisayar ekipmanı) için prosedürler ve herhangi bir üçüncü 

taraf anlaşmaları ve 

v. herhangi bir saha dışı üretim tesisi için prosedürler. Ayrıca, Tedarikçinin Felaketten 

Kurtarma planı şunları sağlayacaktır: 

a. Tedarikçi, Hizmetleri olumsuz etkileyebilecek herhangi bir felaketi iki (2) saat 
içinde yazılı olarak Citi’ye bildirecektir; 

b. Tedarikçi, Citi’ye söz konusu bildirimden sonraki 24 saat içinde Hizmetleri 
alternatif bir işleme tesisinde sunmaya devam etmek için bir plan sunacaktır 
ve 

c. Hizmetler, ilk bildirimden itibaren 48 saat içinde tamamen çalışır durumda 
olmalıdır. Tedarikçi, talep üzerine, Citi’nin Tedarikçinin felaketten kurtarma 
planı ve iş planının sürekliliği ile uyumlu olarak çalışacak bir felaketten 
kurtarma planı ve bir iş planı sürekliliği geliştirmesine izin vermek için gerekli 
bilgileri yayımlamayı kabul eder. Tedarikçi, felaketten kurtarma planını yıllık 
olarak test etmeyi ve talep üzerine, felaketten kurtarma testinin sonuçlarına 
ilişkin yazılı bir raporu Citi’ye sunmayı kabul eder. Tedarikçi tesislerinin bazı 
bölümlerinin çalışmaz durumda olması hâlinde, Tedarikçi Citi’ye, Tedarikçinin 
diğer ticari müşterilerine davrandığından daha az adil davranmayacaktır. 
Tedarikçi, herhangi bir Alt Yüklenicisinin, bu Bölümün hüküm ve 
gereklilikleriyle tamamen uyumlu bir Felaketten Kurtarma Planı ve ilgili 
süreçleri ve kontrolleri sürdürmesini sağlayacaktır. 

 
14.4 Gereken Özen Belgesi. Tedarikçi, Citi ve Bağlı Kuruluşlarının, Müşteriye Yönelik Hizmetler 

yürüten tedarikçilerinin, aşağıdakileri ele alan yıllık bir anket/sertifika (“Gereken Özen 
Belgesi”) aracılığıyla düzenli olarak gereken özeni göstermeleri gerektiğini kabul eder: 

i. Tedarikçinin işletme lisansları (kuruluş sözleşmesi, geçerli gerekli lisanslar dâhil 

olmak üzere iyi hâl sertifikaları), 

ii. Tedarikçinin Yürürlükteki Kanunlara uygunluğu, 

iii. Sigorta kapsamı, 

iv. Beceriler, nitelikler ve uzmanlık 

v. Tedarikçinin kapasitesi (personel seviyeleri ve iş yükü dengeleme dâhil), 

vi. İlgili İş süreçleri, 

vii. Tazminat uygulamaları, 

viii. Finansal uygulanabilirlik ve karşı taraf riski, 

ix. İtibar riski (şikâyetler/devam eden davalar), 

x. Müşteriye dönük politika ve uygulamalar, 

xi. Tedarikçi referansları, 

xii. müdür ilişkileri, 

xiii. alt yüklenicilere, müteahhitlere veya herhangi bir üçüncü taraf sağlayıcıya güven, 

xiv. eğitim programı incelemesi, 

xv. iş sürekliliği planı, 

xvi. kalite denetim sonuçları ve geçerli hizmet düzeyi taahhütlerine uygunluk ve 

xvii. belge yönetimi ve depolama. 
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Tedarikçi, zaman zaman Citi’ye (i) herhangi bir Sözleşmeye, (ii) Citi’nin kurumsal politikalarına 

ve (iii) Citi ve Tedarikçi için geçerli olan düzenleyici gerekliliklere uygunluğu sağlamak için 

Citi’nin talep edebileceği diğer bilgileri veya belgeleri sağlayacaktır. 

14.5 Güvenlik. Herhangi bir Gizli Bilginin bir web sitesinde veya web’den erişilebilen bir sistemde 
muhafaza edilmesi veya herhangi bir şekilde saklanması durumunda, Tedarikçi bunu Citi’ye 
bildirecek ve bu bildirim, Hizmetlerin açıklamasına dâhil edilebilir. Tedarikçi, Citi Gizli Bilgilerini 
yukarıda belirtildiği şekilde muhafaza ediyor veya saklıyorsa, Tedarikçi; 

i. bu Anlaşmanın süresi boyunca yılda bir kez bir SSAE 16 denetiminin (veya hizmet 

kuruluşları hakkında raporlama için herhangi bir halef yetkili kılavuzun) 

gerçekleştirilmesi sağlayacak ve (b) Citi’ye yılda bir defadan fazla olmamak üzere, 

Tedarikçinin SSAE 16’ya (veya hizmet kuruluşları hakkında raporlama için herhangi 

bir halef yetkili kılavuza) uygunlukla ilgili aldığı raporların kopyasını sunacaktır; 

ii. ISO/IEC 207002 bilgi güvenliği yönetim standartlarına (veya daha yüksek standartlar 

ve protokoller oluşturan halef bilgi güvenliği yönetim standartlarına) uyacaktır; ve (iii) 

bilgisayar güvenlik hükümlerine uyacaktır. 

 
14.6 Müşteri Şikâyetleri. Tedarikçi, Tedarikçi tarafından Citi adına sağlanan Hizmetlerle ilgili 

veya Müşteri Verilerinin bulundurulması veya kullanılması veya Müşterinin gizlilik hakları ile 
ilgili herhangi bir Şikâyet dâhil olmak üzere Citi ile ilgili herhangi bir Müşteriden ya da 
Regülatörden Tedarikçiye iletilen herhangi bir yazılı veya sözlü memnuniyetsizlik ya da endişe 
bildirimini (her biri bir “Şikâyet”), ilgili bildirimin alınmasından sonra yirmi dört (24) saat içinde 
birincil Citi iş irtibatına (veya tayin ettiği kişiye) yazılı olarak bildirecektir. Citi, böyle bir sistemi 
Tedarikçiye sunmadıkça, Tedarikçi ayrıca Şikâyetleri takip etmesi ve Citi’ye, kendi takdirine 
bağlı olarak, raporların bir kopyasını veya sistemlere erişim sağlamak için Citi’yi makul ölçüde 
tatmin edecek bir sistem (“Takip Sistemi”) geliştirecek, uygulayacak ve sürdürecektir. Takip 
Sistemi şunları yapacaktır: 

i. Şikâyetleri türe, alınan tarihe ve Şikâyetin Citi’ye iletildiği tarihe göre sınıflandırmak, 

ii. sonuç/çözüme kadar Şikâyetin ele alınma sürecini takip etmek ve 

iii. Citi tarafından makul olarak talep edilebilecek diğer tüm hususları sağlamak. Takip 

Sistemi, Tedarikçinin (Citi’ye danışarak) Tedarikçinin işi veya Hizmetleri sağlaması ile 

ilgili sistematik bir sorun olup olmadığını belirleyebilmesi için Tedarikçinin belirli bir 

konu hakkında aşırı sayıda Şikâyet alıp almadığını belirlemesine ve sorunları hemen 

düzeltmesine izin verecek şekilde tasarlanmalıdır. 

 
14.7 Ağ ve İletişim Güvenliği. Tedarikçi sistemleri dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere 

güvenlik duvarları, ağ izinsiz giriş algılama ve ana bilgisayar tabanlı izinsiz giriş algılama 
sistemleri dâhil olmak üzere birden çok savunma katmanı yerleştirin. Güvenlik duvarları ve 
izinsiz giriş tespit sistemleri dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm güvenlik izleme 
sistemleri, yılda 365 takvim günü, günde 24 saat izlenmelidir. Güvenlik duvarlarını, ağ 
yönlendiricilerini, anahtarları, yük dengeleyicileri, ad sunucularını, posta sunucularını ve diğer 
ağ bileşenlerini ticari olarak makul endüstri standartlarına uygun olarak yapılandırın. Citi’nin 
talebi üzerine, Citi tarafından güvenlik açıkları ve tehditler hakkında alınan bilgilere 
dayanarak, herhangi bir Sözleşme kapsamındaki hizmeti sağlamak için kullanılan ağların, 
sistemlerin ve uygulamaların Citi’ye özgü herhangi bir bileşenine erişimi kısıtlayın. 
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14.8 Altyapı Platformları, Hizmetler ve Operasyon Güvenliği. Sektördeki en iyi uygulamalara 
göre herhangi bir Sözleşme ve kimlik doğrulama mekanizması kapsamındaki hizmeti 
sağlamak için kullanılan tüm altyapı platformlarını ve hizmetlerini (işletim sistemleri, web 
sunucuları, veri tabanı sunucuları, güvenlik duvarları, yönlendiriciler, vb.) yapılandırın. Üretim 
sistemlerine tüm uzaktan yönetim erişiminin şifreli bağlantılar (yani, SSH, SCP, SSL etkin web 
yönetimi arabirimleri ve VPN çözümleri) üzerinden gerçekleştirildiğinden emin olun. 

 

14.9 Uygulama Güvenliği. Herhangi bir Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin sağlanmasıyla 
bağlantılı olarak kullanılan uygulamalar tarafından yönetilen bilgileri yalnızca kimliği 
doğrulanmış ve yetkili kullanıcıların görüntülemesine, oluşturmasına, değiştirmesine veya 
silmesine izin verin. Gizli verileri depolayan web tarayıcısı tanımlama bilgilerinin, genel ve 
yaygın olarak benimsenen bir şifreleme algoritması kullanılarak şifrelendiğinden emin olun. Bu 
şifreleme, Güvenli Yuva Katmanı gibi herhangi bir aktarım şifrelemesinden bağımsız olarak 
gerçekleştirilmelidir. Diğer tüm çerezler opak olmalıdır. “Zaman aşımı” ve karşılıklı olarak 
kabul edilen bir kullanıcı hareketsizliği süresinin ardından sistem iletişim oturumlarını 
sonlandırın. Elektrik kesintisi, sistem “çökmesi”, ağ sorunu veya başka bir anormallik 
nedeniyle veya bağlantı kullanıcı tarafından kesildiğinde kesintiye uğrayan tüm etkin 
oturumları sonlandırın. “Siteler arası komut dosyası çalıştırma” ve “SQL enjeksiyonu” gibi 
veriye dayalı saldırıları önlemek için kullanımdan önce tüm girdi ve çıktıları doğrulayın. 

 

14.10 Veri Güvenliği. Tüm son derece gizli Citi bilgilerini, Citi onaylı bir şifreleme algoritması 
kullanarak Web tarayıcısı dışında bir mekanizma aracılığıyla iletin. Veri tabanı depolaması 
gerektiğinde, “Gizli” veya üzeri olarak sınıflandırılan tüm Citi bilgilerini ayrı bir veri tabanında 
(yani, diğer Tedarikçi müşterileri ile paylaşılmayan veya erişilemeyen bir veri tabanı) saklayın. 

 

14.11 Fiziksel Güvenlik. Herhangi bir sözleşme kapsamındaki hizmeti sağlamak için kullanılan 
tüm iş istasyonlarını, sunucuları ve ağ ekipmanını, Tedarikçinin sahip olduğu, işlettiği veya 
sözleşmeyle çalıştığı güvenli tesislerde muhafaza edin. Bu güvenli tesislere erişimi, işle ilgili 
ihtiyaçları olan yetkili Tedarikçi personeliyle sınırlandırın. Güvenlik görevlileri, gözetleme 
kameraları, yetkili giriş sistemleri veya giriş ve çıkış bilgilerini kaydedebilen benzer 
yöntemlerle bu güvenli tesislere erişimi izleyin. Citi bilgilerini veya herhangi bir Sözleşme 
kapsamında hizmeti sağlamak için kullanılan diğer bilgileri içeren tüm yedekleme ve arşiv 
medyalarını Tedarikçinin sahip olduğu, işlettiği veya sözleşmeyle çalıştığı güvenli, çevre 
kontrollü depolama alanlarında muhafaza edin. Yedekleme ve arşiv medyası depolama 
alanlarına ve içeriklerine erişimi, işle ilgili ihtiyaçları olan yetkili Tedarikçi personeliyle 
sınırlandırın. 

 

14.12 Kötü Amaçlı Kod ve Virüs Koruması. Herhangi bir Sözleşme kapsamındaki hizmeti 
sağlamak için kullanılan tüm iş istasyonlarında ve sunucularda en yeni, ticari olarak 
bulunabilen virüs ve kötü amaçlı kod algılama ve koruma ürünlerini kullanın. Herhangi bir 
Sözleşme kapsamındaki hizmeti sağlamak için kullanılan bir iş istasyonunda veya sunucuda, 
yerleştirilmiş algılama ve koruma önlemleriyle ele alınmayan tüm virüs ve kötü amaçlı kod 
oluşumlarını, keşfedilmesinin ardından 24 saat içinde Citi’ye bildirin. 

 

14.13 İş Sürekliliği ve Kurtarma. Herhangi bir Sözleşme kapsamındaki hizmeti sağlamak için 
kullanılan tüm sistemlerin, uygulamaların ve verilerin yedeklemelerini, herhangi bir 
Sözleşmenin başka bir yerinde belirtilen işi yeniden başlatma ile tutarlı bir şekilde 
gerçekleştirin. 
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Citi İş birimi için Kurtarma Planında yer alan Tedarikçiler için veya tedarikçi Citi tarafından kullanılan, 

kurtarma yeteneklerine sahip bir uygulama [sayısal Teknoloji Kurtarma Zamanı Kapasitesi (TRTC)] 

barındırıyorsa geçerlidir. Citi Business (BAO), uygulanabilirliği ve COB gerekliliklerini Tedarikçiye 

iletmekten sorumludur. 

 
 
 
 

14.14 Bölgesel Hizmet Seviyesi Standartları. Her Bölge, Şikâyetleri/Kaygıları zamanında 
çözmekten ve bunlara yanıt vermekten sorumludur. Lütfen Hizmet Seviyesi Standartlarının 
uygulanmasını ve tanımını içeren Bölgesel standartlarınıza/prosedürlerinize bakın. Kapsam 
Dâhilindeki İşletmeler, zamanlamayı aşağıdaki başlangıç tarihleriyle hesaplar: 

i. Telefon ve kişisel etkileşimler için, Hizmet Seviyesi Standardı Şikâyetin/Kaygının 

kuruluş tarafından alındığı tarihte başlar. 

ii. Yazılı ve elektronik iletişim ve sosyal medya için, Hizmet Seviyesi Standardı 
memnuniyetsizliğin tespit edildiği tarihte başlar. 

 

14.15 Çağrı Kaydı ve Çağrı Tutma. Tedarikçiler, Çağrı Merkezlerinde esas görevleri tüketicilerle 
konuşmak olan çalışanlar ve onların doğrudan müdürleri tarafından ele alınan 
Şikâyetler/Kaygılar ile ilgili tüm çağrıların kaydedilmesi ve saklanması için bir süreci, yerel 
düzenleyici gereklilikler tarafından aksi belirtilmedikçe, çağrı tarihinden itibaren en az 12 ay 
boyunca uygulamalıdır. Yedekleme medyasını düzenli olarak güvenli bir tesis dışı depolama 
tesisine aktarın. 

 
15 İŞ DEVAMLILIĞI 

 

 

15.1 Kurtarma Kaynakları. Tedarikçilerin Felaketten Kurtarma Planı, Tedarikçinin birincil 
konumları devre dışı kaldığında Citi’ye tüm ürünleri ve hizmetleri teslim edebilecek alternatif 
kaynakları sağlamalıdır. Kurtarma kaynakları coğrafi olarak birincil kaynaklardan farklı 
konumlarda, aynı felaket olayının hem birincil hem de kurtarma konumlarını etkileyebilme 
tehdidini en aza indirecek veya ortadan kaldıracak kadar yeterli ayrıma sahip bir şekilde 
konumlandırılmalıdır [Bulut Hizmeti Sağlayıcılarında (CSP) barındırılan SaaS uygulamalarının 
tedarikçileri olması durumunda, böyle bir coğrafi ayrım, birincil ve CoB ortamları için ayrı CSP 
bölgeleri gerektirir]. Kurtarma kaynakları, Bilgi Sistemleriyle sınırlı değildir, ancak Citi’ye 
ürünlerin ve hizmetlerin devam eden teslimatı için gereken tüm kaynakları içerir ve personel, 
binalar, iş ekipmanı, veri merkezleri, veri ve ses ağları ve ulaştırma hizmetleri içerebilir. 

 
15.2 Kurtarma Hizmet Seviyeleri. Tedarikçinin iş devamlılığı, Citi için yürürlükte olması amacıyla 

yerleşik hizmet düzeylerini karşılamalıdır. Kritik işlem süreçleri için kullanılan Citi Franchise 
Kritik Uygulamalarını (FCA’lar) barındıran bir Tedarikçi, yedek verilerin sabit olması ve/veya 
çevrim dışı depolanabilmesi (ağdan ayrılmış şekilde) ve verilerin geri yüklenmesinin gerekli 
Teknoloji Kurtarma Zamanı Kapasitesi (TRTC) içinde elde edilebilmesi için bir “hava 
boşluğuna” sahip olmalıdır. En azından, Tedarikçinin Felaketten Kurtarma Planı aşağıdakiler 
için belirli değerleri belirleyecektir: 

i. Kurtarma Zamanı Hedefi; 

ii. Kurtarma Noktası Hedefi; 

iii. Kurtarma Kapasitesi; ve 
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iv. Kurtarma Süresi. 

 
15.3 Felaketten Kurtarma Planı. Citi’nin İş Sürekliliği Politikası, bir Citi İş Kurtarma Planına dâhil 

olan Tedarikçilerin, Citi’nin uygun Kurtarma Süresi Hedefinden daha geç olmayacak şekilde 
alternatif lokasyonlardan ya da ikame Personel ile hizmetleri almaya devam etmesini 
sağlamaya yardımcı olmak üzere, bir Felaketten Kurtarma Planına sahip olmasını gerektirir. 
Tedarikçilerin bir Felaketten Kurtarma Planına sahip olmalarının gerekip gerekmediğini ve 
Felaketten Kurtarma Planlarına hangi Citi gerekliliklerinin uygulanabilir olduğunu anlamak için, 
geçerli sözleşmede aksi belirtilmediği takdirde, RTO’ları bakımından, Citi tarafından kritiklik 
derecesi “1” olarak derecelendirilmiş süreçler için 4 saat veya daha kısa süre, Citi tarafından 
kritiklik derecesi “2” olarak derecelendirilmiş süreçler için 24 saat veya daha kısa süre ve Citi 
tarafından kritiklik derecesi “3” olarak derecelendirilmiş süreçler için 72 saat veya daha kısa 
süre olanlar dâhil, ilgili birincil Citi iş irtibatına danışmaları gerekir. Tedarikçi, Felaketten 
Kurtarma Planının İngilizce bir kopyasını Tedarikçinin bu Bölüm 14’ün gerekliliklerine uyma 
yükümlülüğünün doğduğu anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
on (10) takvim günü içinde ve bundan sonra yıllık olarak, mevcut ve periyodik testlerinin 
kanıtıyla birlikte (Citi tarafından talep edilirse) Citi’ye sunacaktır. 

 
15.4 Felaketten Kurtarma Planı Çağrısı ve Kriz Bildirimi. Tedarikçi, birincil Citi iş irtibat kişisine 

derhâl şunları bildirecektir: 

i. Tedarikçi, Felaketten Kurtarma Planını başlattığında ve; 

ii. Citi’ye sağlanan hizmet veya ürünlere olumsuz etkisi olması makul şekilde ihtimal 

dâhilînde olan, Tedarikçi veya Tedarikçi alt yüklenicileri aleyhindeki herhangi bir kriz, 

tehdit, uyarı veya siber vaka ile ilgili olarak. 

 
15.5 Test yapmak. Tedarikçinin tüm kurtarma kaynakları ve planları en azından yıllık olarak test 

edilmelidir. Test, Tedarikçinin Citi’ye teslim edilen tüm ürünler ve hizmetler için kurtarma 
hizmeti düzeylerini karşılayabildiğini gösterecektir. Bu testler kapsamlı olmalı ve Citi’ye 
sağlanan Hizmetlerin tüm kapsamını içermelidir. Ek olarak, test kapsamına hem doğal hem de 
insan yapımı olayları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Hizmet Reddi saldırıları, Dağıtılmış 
Hizmet Reddi saldırıları, Kötü Amaçlı Yazılım ve Fidye Yazılım saldırıları dâhil olmak üzere 
siber tabanlı saldırılar dâhil edilmelidir. Tedarikçiler, Citi’ye sağlanan hizmetlerin kurtarılmasına 
yönelik testin duyurusunu en az 30 takvim günü önceden Citi’ye bildirmelidir. Citi, Tedarikçinin 
kurtarma testine katılabilir veya gözlemleyebilir. Citi katılmak isterse Tedarikçi, testi 
gerçekleştirmeden önce Citi’ye test hedeflerini, test planını ve test alanına bağlanma 
prosedürlerini sağlayacaktır. Her testi tamamladıktan sonra on 
(10) iş günü içinde, Tedarikçi, kritik iş fonksiyonlarını geri kazanmak için gereken süreler ve 
test sonuçlarının kanıtı (ör., ekran görüntüleri) dâhil olmak üzere, test hedeflerinin bir özetini, 
test planını ve test sonuçlarını Citi’ye sunacaktır. 

 

15.6 Tedarikçiler, aşağıdaki kesinti senaryolarını mutlaka test etmelidir: 

i. Erişim Engelleme (DOA) 

ii. Hizmet Engelleme (DOS) 



Tedarikçiler için Citi Gereklilikleri Sayfa 23 / 61 

© 2021 CITIGROUP INC. 

 

 

 
 

 
15.7 Citi Katılımı/Tedarikçi’nin Testinin Gözden Geçirilmesi Tedarikçinin, Felaketten Kurtarma 

Planı ile ilgili bir testi (yeniden test dâhil) için Citi, İşlem Kritikliği/RTO ile oranlı aktivitede 
bulunacaktır. 

 
15.8 Erişim Engelleme (DOA) testleri için: 

i. Citi Franchise için En Kritik Süreçler. Citi, “Franchise Kritik” olarak tanımladığı tüm 

süreçler için Tedarikçi’nin test etkinliğine katılacak veya bu etkinliği gözlemleyecektir. 

Bu tür süreçler için, Tedarikçi Citi’nin iş ve/veya teknoloji (varsa), test senaryoları, test 

sonuçları ve kanıtı kapsayan kurtarma planlarını gözden geçirmesine izin verir. 

ii. RTO’nun 24 saat veya daha kısa olduğu süreçler. Citi tarafından aksi istenmedikçe, 

Citi Tedarikçi’nin test etkinliğine katılma/etkinliğini gözlemlemeye gerek duymaz, 

ancak iş ve/veya teknoloji (varsa), test senaryoları, test sonuçları ve kanıtı kapsayan 

kurtarma planlarını gözden geçirecektir. 

iii. RTO’nun 24 saatten daha uzun olduğu süreçler. Citi tarafından aksi istenmedikçe, Citi 

Tedarikçi’nin iş ve/veya teknoloji (varsa), test senaryoları, test sonuçları ve kanıtı 

kapsayan kurtarma planları için ispat isteyecektir. 

 
15.9 Hizmet Engelleme (DOS) testleri için: 

i. RTO’nun 72 saat veya daha kısa olduğu süreçler. Citi, tüm uygulamalar için 

Tedarikçi’nin test etkinliğine katılacak veya bu etkinliği gözlemleyecektir. Tedarikçi 

Citi’nin teknoloji, test senaryoları, test sonuçları ve kanıtı kapsayan kurtarma 

planlarını gözden geçirmesine izin verir. 

ii. RTO’nun 72 saatten daha uzun olduğu süreçler. Citi tarafından aksi istenmedikçe, Citi 

Tedarikçi’nin iş 

ve/veya teknoloji (varsa), test senaryoları, test sonuçları ve kanıtı kapsayan kurtarma planları 

için ispat isteyecektir. 

 
15.10 Test Bulgularını Ele Alma. Tedarikçi’nin testindeki herhangi bir test sonucunun test 

hedeflerini veya ilgili RTO’yu karşılamaması durumunda, Tedarikçi kaynak neden analizi 
gerçekleştirmeyi ve tespit edilen eksikleri derhâl telafi etmeyi üstlenecektir. Bu tür 
iyileştirmelerin uygulanmasının ardından Tedarikçi, ilk test başarısızlığının ardından yüz yirmi 
(120) takvim gününden (ya da ilgili İş Siparişinde belirtilen süreden) daha geç olmamak üzere 
yeniden test gerçekleştirecektir. 

 
15.11 Hacim Testi. Kritik işlem süreçleri için kullanılan Citi Franchise Kritik Uygulamalarını 

(FCA’lar) barındıran bir Tedarikçi, Üretim hacimlerinin CoB/felaketten kurtarma ortamlarında 
işlenebileceğini kanıtlamalıdır. Citi ve Tedarikçi, doğrulama için kullanılacak olan metodoloji 
üzerinde anlaşmaya varmalıdır. 

 

15.12 Kriz Yönetimi. İş devamlılık planı ile birlikte, Tedarikçi kurtarma operasyonlarının komuta 
ve kontrolü için bir kriz yönetim planını sürdürecektir. Tedarikçinin kriz yönetim planı en 
azından bir kurtarma operasyonunu başlatmak için yeterli yetkiye sahip belirli bireyleri 
tanımlayacak, kriz bilgilerinin toplanması ve dağıtılması için iletişim ve eskale etme 
protokollerini açıklayacak ve bir kriz durumunda Citi ile iletişime ilişkin bildirim ve yukarı 
bildirim protokollerini içerecektir. 
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15.13 Değerlendirmeler. Tedarikiler Süreç Kritikliği/RTO ile oranlı iş sürekliliği kapasitelerini 

değerlendirmek için Citi’nin Üçüncü Taraf CoB Değerlendirme Sürecine tabidir: 

i. RTO’nun 24 saat veya daha kısa olduğu süreçleri destekleyen Tedarikçiler yıllık 

olarak değerlendirilmelidir. 

ii. Franchise Kritik süreçleri destekleyen Tedarikçiler için değerlendirmeler Tedarikçinin 

tesislerinde yürütülmelidir. 

iii. RTO’nun 24 saat ila 72 saat arasında olduğu süreçleri destekleyen tedarikçiler için bir 

değerlendirme yapılması gerekmez ancak kurtarma kapasitelerini yıllık olarak 

kanıtlamalıdırlar. 

iv. Değerlendirme, Tedarikçinin kanıtlarla yanıt vermesini gerektiren iş kurtarma 

anketlerinden oluşacaktır. Bir CoB Değerlendirmesinin bulguları, sorunlar veya 

kaygılar belirtir veya bunlara işaret ederse, Citi, bulguları Tedarikçiye gönderilecek 

olan bir bildirimde belgelendirecek ve sorunların düzeltilmesine ilişkin yolları 

belirlemek üzere Tedarikçi ile çalışacaktır. 

 

15.14 Felaketten Kurtarma Planındaki Değişiklikler. Tedarikçi, Felaketten Kurtarma Planını, 
hizmetleri olumsuz etkilemesi muhtemel bir şekilde (ör., RTO’larını uzatmak) bir şekilde 
bozmadığı sürece, Felaketten Kurtarma Planını değiştirebilir. Tedarikçi, Felaketten Kurtarma 
Planındaki herhangi bir değişikliği derhâl Citi’ye iletecek ve Citi’nin talebi üzerine, Citi’nin 
değişiklikleri tam olarak anlaması ve bunlara yanıt verebilmesi için değişiklikleri açıklayacaktır. 

 

15.15 Alt Yüklenicilerin Felaketten Kurtarma Planı. Tedarikçi, Tedarikçinin herhangi bir Alt 
Yüklenicisinin, Tedarikçiler için Citi Gereklilikleri ile tamamen uyumlu bir Felaketten Kurtarma 
Planı sürdürmesini sağlayacaktır. 

 

15.16 Hizmetlerin Sağlanması için Citi Sistemlerinin Kullanımı. Citi veya Citi’nin Bağlı 
Şirketleri tarafından talep edilmesi hâlinde, Citi Sistemlerini kullanan Tedarikçiler, Citi’nin 
felaketten kurtarma tatbikatlarına Citi’ye herhangi bir ücret veya ücret ödemeden 
katılacaklardır. 

 
15.17 Barındırılan Hizmetler için Geçerli Felaketten Kurtarma Planı Gereklilikleri. 

Tedarikçinin Citi’ye Barındırılan Hizmeti yönettiği ve sağladığı ölçüde, aşağıdaki hükümler de 
geçerli olacaktır. Felaketten Kurtarma Planı en azından şunları içerecektir: 

 
i. hizmetlerde elektrik kesintisi, sistem arızası, doğal afet veya karşılıklı olarak mutabık 

kalınan bir süre içinde operasyonları yeniden başlatmaya yönelik prosedür ve 

prosedürleri içeren diğer öngörülemeyen durumlardan kaynaklanan uzun süreli bir 

kesintiye yanıt vermek için ayrıntılı, belgelenmiş bir plan dâhil olmak üzere 

Barındırılan Hizmetlerin çalıştırılması ve uygulanmasının yedeklenmesi/geri 

kazanılması; 

ii. tüm içeriğin korunmasına yönelik prosedürler; 

iii. değiştirme ekipmanı (ör., bilgisayar ekipmanı) için prosedürler ve herhangi bir üçüncü 

taraf anlaşmaları ve 

iv. herhangi bir saha dışı üretim tesisi için prosedürler. 

v. Ayrıca, Tedarikçinin Felaketten Kurtarma Planı şunları sağlayacaktır: (a) Tedarikçi, 

Barındırılan Hizmetleri olumsuz etkileyebilecek herhangi bir felaketi iki (2) saat içinde 

yazılı olarak Citi’ye bildirecektir; (b) Tedarikçi, Citi’ye söz konusu 
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bildirimden sonraki 24 saat içinde Barındırılan Hizmetleri alternatif bir işleme tesisinde 

sunmaya devam etmek için bir plan sunacaktır ve (c) Barındırılan Hizmetler, ilk 

bildirimden itibaren 48 saat içinde tamamen çalışır durumda olmalıdır. 

vi. Tedarikçi, talep üzerine, Citi’nin Tedarikçi’nin felaketten kurtarma planı ve iş planının 

sürekliliği ile uyumlu olarak çalışacak bir felaketten kurtarma planı ve bir iş planı 

sürekliliği geliştirmesine izin vermek için gerekli bilgileri yayımlamayı kabul eder. 

vii. Tedarikçi tesislerinin bazı bölümlerinin çalışmaz durumda olması hâlinde, Tedarikçi 

Citi’ye, Tedarikçinin diğer ticari müşterilerine davrandığından daha az adil 

davranmayacaktır. 

 
15.18 Operasyonel Dayanıklılık. Tedarikçi, zaman zaman Citi tarafından belirtildiği şekilde, 

önemli/kritik ticari hizmetler anlamına gelen veya Citi tarafından önemli/kritik ticari hizmetlerin 
sağlanmasını destekleyen Hizmetlerin unsurlarının (“Önemli/Kritik İş Hizmetler”) 
sağlanmasında herhangi bir kesintinin Citi tarafından belirlenen süreyi aşmamasını veya 
zaman zaman Tedarikçiye bildirildiği üzere Citi tarafından belirlenen ilgili herhangi bir ölçütü 
(“Etki Toleransları”) ihlal etmemesini sağlayacaktır. 

 

i. Etki Toleransları, Önemli/Kritik İş Hizmetinin sunumunun kesintiye uğrayabileceği 

maksimum tolere edilebilir süre veya maksimum tolere edilebilir kesinti süresi dâhil 

olmak üzere net bir ölçüm olarak ifade edilecektir. Citi ve Tedarikçi, devam eden 

sözleşme yönetişim süreçlerinin bir parçası olarak Etki Toleranslarını yıllık olarak 

gözden geçirecektir. Birden fazla Düzenleyici Kurumun gereklilikleri nedeniyle Citi’nin 

ayrı bir Önemli/Kritik Ticari Hizmet için iki Etki Toleransı belirlemesi gerektiğinde, Citi 

bu tür Önemli/Kritik Ticari Hizmet için ayrı Etki Toleransı belirleyebilir. Tedarikçi: 

ii. Herhangi bir Önemli/Kritik İş Hizmetini Citi tarafından belirlenen ilgili Etki Toleransları 

dâhilinde sunamadığının (veya makul ölçüde başarısız olmasının) farkına varır 

varmaz, olası veya fiili başarısızlığı, beklenen veya gerçek arızanın nedenlerinin bir 

açıklaması ve bu başarısızlığın etkisini azaltmak için atılan adımlarla birlikte Citi’ye 

bildirecektir; 

iii. Talep edildiğinde, Tedarikçinin Önemli/Kritik İş Hizmetleri sunması için gerekli olan 

kişileri, süreçleri, teknolojiyi, tesisleri ve bilgileri tanımlamasını sağlamak için Citi’ye 

makul yardımda bulunun; 

iv. Citi’nin aşağıdakileri gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla Citi’ye makul yardım: 

a. Tedarikçinin veya Tedarikçinin faaliyetlerinde ciddi ancak makul bir kesinti 
olması durumunda, her Önemli/Kritik İş Hizmeti için Tedarikçinin Etki 
Toleransları dâhilinde kalma becerisine ilişkin herhangi bir dâhilî senaryo 
testi; ve 

b. Citi’nin zayıflıkları belirlemesini sağlamak için bir senaryo testinin ardından 
alınan dersler ve Tedarikçinin etkili bir şekilde yanıt verme ve gelecekteki 
aksaklıklardan kurtulma yeteneğini geliştirmek için gerekli tüm eylemler. 

 
v.  Citi tarafından yapılan herhangi bir dâhilî senaryo testi sonucunda, Tedarikçinin Citi 

tarafından belirlenen ilgili Etki Toleransları dâhilinde Önemli/Kritik İş Hizmetleri sunma 

becerisine ilişkin güvenlik açıkları veya sınırlamalar belirlediğinde ve Tedarikçinin Citi 

tarafından belirlenen ilgili Etki Toleransları dâhilinde Önemli/Kritik İş Hizmetleri 

sunamamasının ardından, 
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Personeli Citi sistemlerine/ağlarına erişimi olan VE/VEYA Citi tesislerine refakatçisiz erişimi olan 

Tedarikçiler için geçerlidir. (Bu personelin bir GEID’ye sahip olması ve Citi’nin Çalışan Olmayan 

Yönetim Sistemine kayıtlı olması gerekir). 

 
 

 
taraflar, Tedarikçinin bu tür güvenlik açıklarını veya sınırlamaları çözmek ya da 

azaltmak veya makul olarak uygulanabilir olduğu en kısa süre içinde Etki Toleransları 

(geçerli olduğu şekilde) dâhilinde kalmak için kusurun nedenini düzeltmek için gerekli 

adımları atmasını sağlamak üzere bir plan (planı uygulamak için bir zaman çizelgesi 

dâhil) kararlaştıracaklardır. 

16 GLOBAL ARKA PLAN TARAMASI STANDARTLARI 
 

 

16.1 Genel Bakış – Arka Plan Taraması. Arka plan taraması yürürlükteki tüm yerel yasalara ve 
düzenlemelere uygun olarak yapılmalıdır. Bu belgede açıklanan tüm bilgiler ve kişisel 

açıklamalar, uygun şekilde Tedarikçinin personeli tarafından sağlanmalıdır. Bir özgeçmişte, 
mülakat esnasında, bir işe katılım formunda veya işe katılım sürecinde yanlış beyan veya 

bilginin unutulması, ne zaman ortaya çıkarsa çıksın, yerel kanun doğrultusunda Citi ile 
görevlendirmenin reddine veya feshine ilişkin gerekçeleri teşkil edebilir. Yapılan herhangi bir 

taramaya yönelik olumsuz sonuçlar, ne zaman ortaya çıkarsa çıksın, yerel kanun 
doğrultusunda Citi ile görevlendirmenin reddine veya feshine ilişkin gerekçeleri teşkil edebilir. 

*Arka plan taraması tamamlama zamanlaması, ülkeye özgü gereklilikler
 ve bu standartların istisnaları hakkında ek bilgiler 

https://www.citigroup.com/citi/suppliers/data/country_background_screening_require 
ments_tables.pdf adresinde bulunabilir. 

 

16.2 Temel Bilgilerin Toplanması ve Kimlik Doğrulaması. Bir Citi görevine başlamadan önce, 

herhangi bir Tedarikçi personeli bireylerin adlarını ve soyadlarını, posta adresini, sürekli 

adreslerini (farklıysa), telefon numaralarını ve e-posta adreslerini (geçerliyse) almalıdır. 

Tedarikçi Personeli ayrıca kimliğini doğrulayan dokümanları da sağlamalıdır. Bu, bir ulusal 

kimlik numarasının, devlet tarafından verilen resimli bir kimlik kartının veya pasaportun 

belgesinin ve/veya bilgilerinin sağlanmasını içerebilir. 

 

16.3 Yaptırımlar Taraması. Tüm Tedarikçi personeli, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar 

Kontrol Dairesi (“OFAC”) Özel Olarak Belirlenmiş Şahıslar ve Bloke Edilmiş Kişiler (“SDN”) 

listesi veya ABD tarafından uygulanan yaptırımlara (“ABD Yaptırımları”) tabi yargı yetkisi 

alanları ve bölgeler listelerine göre taranmalıdır. Tarama, birinci görevlerinden önce, (yerel 

kanun tarafından izin verilmeyen durumlar haricinde) doğrulama sürecinden sağlanan adların, 

adreslerin, diğer adların ve doğum tarihleri için geçerli olmalıdır. Bir yaptırımlar listesi kaydıyla 

pozitif olarak eşleşmiş Tedarikçi Personelinin Citi görevinde çalışması yasaktır. Herhangi bir 

gösterge veya yanlış beyan, görevlendirmeden mahrumiyet veya bunun kapanması ile 

sonuçlanabilir. 

https://www.citigroup.com/citi/suppliers/data/country_background_screening_requirements_tables.pdf
https://www.citigroup.com/citi/suppliers/data/country_background_screening_requirements_tables.pdf
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OFAC listeleri bu web sitesinde herkese açıktır: https://home.treasury.gov/policy- 
issues/financial-sanctions/specially-designated-nationals-and-blocked-persons-list- sdn-
human-readable-lists 

 

16.4 Göçmenlik Uyumu. Tedarikçi, personelinin görevlendirildikleri ülkelerde çalışmak için yetkili 

olduklarını ve Tedarikçinin istihdam uygunluğunu doğrulamak üzere tüm geçerli kanunlara ve 

düzenlemelere uyduğunu doğrulamaya ilişkin protokollere sahip olduğunu göstermelidir. 

Ayrıca, Tedarikçi personelinin sair suretle tüm geçerli göçmenlik kanunları ve düzenlemeleri 

ile uyumlu olmasını ve personelinin giriştikleri görevlendirmeler ve faaliyetlere ilişkin vize için 

uygun sınıflandırmaya sahip olmalarını sağlamaya yönelik protokollere sahip olduğunu da 

göstermelidir. 

 

16.5 İstihdam Geçmişi. Tedarikçiler, düzenlemeye göre gerekirse son yedi (7) yıl veya 10 yıl 
boyunca personelinin istihdam geçmişini doğrulamalıdır. Bireyin istihdam geçmişi, 
çalışanların, pozisyonların, tarihlerin ve görevlerin doğru biçimde beyan edilmiş olmasını 
sağlamak üzere doğrulanmalıdır. Tedarikçi personeli ayrıca Citi veya önceki şirketlerinin 
(Citibank, Citicorp, Salomon Brothers veya Smith Barney dâhil ancak sınırlı olmamak 
kaydıyla) herhangi biri ile bir danışman veya geçici bir çalışan olarak önceki istihdamı veya 
görevlendirmeyi de açıklamalıdır. Ayrıca, Citi veya önceki şirketlerinin herhangi birinde bir 
teklif aldıktan sonra iş akitlerinin feshedilip edilmediğini, istifa etmelerinin istenip istenmediğini 
ve istihdamları veya görevlendirmelerinin reddedilip reddedilmediğini de açıklamalıdırlar. 

16.6 Eğitim Tarihi. Tedarikçiler, personelinin en yüksek eğitim seviyesini doğrulamalıdır. 
Doğrulanan bilgiler, katıldığı tarihleri, kurum adlarını, adreslerini ve elde edilen dereceleri 
içermelidir. 

 

16.7 Adli Sicil. Yasalarca izin verildiği durumda, Tedarikçilerin personeli ve alt yüklenicileri, suçu 
kabul etmeleri veya masum olduklarını iddia etmemeleri ya da suçlu olduklarını kabul 
etmemeleri ve dava öncesi rehabilitasyona veya benzer programa katılmaları gibi durumlar 
dâhil olmak üzere herhangi bir cezai suç için bir tutuklama, çağrı, celp, tebliğ, suçlama veya 
mahkûmiyetin konusu hâline gelirlerse, bu durumu Citi’ye bildirmelidirler. Adli sicil kayıtlarının 
ve/veya parmak izi kontrollerinin idari incelemesi yasal olarak izin verilebilir ve uygun olduğu 
durumda görevlendirme tarihinden önce başlatılacaktır. Başka şekillerde kanunen yasaklanan 
durumların haricinde, hırsızlık, dolandırıcılık, irtikap veya emanete hıyanet için cezai 
mahkûmiyet, Citi görevlendirmesinin reddi ve/veya mahrumiyeti ile sonuçlanabilir. Diğer cezai 
mahkûmiyetler geçerli yerel kanunlara ve düzenlemelere dayalı olarak görevlendirmenin reddi 
ve/veya mahrumiyeti ile sonuçlanabilir. 

16.8 Uyuşturucu Madde Taraması. Yasal olarak izin verilebilir durumlarda, Tedarikçiler Citi 
görevine başlamadan önce kendi personelinin bir uyuşturucu madde taramasından 
geçmelerini sağlamalıdır. Uyuşturucu madde taraması en azından amfetamin, kanabinoidler 
(THC), kokain, opiyatlar ve fensiklidin (PCP) varlığını test eden bir “5 panel testi” olmalıdır. 
Pozitif sonuçlar karara bağlanmalıdır ve sonuçlar, yerel kanunların izin vermediği durumlar 
hariç olmak üzere, işin başlamasından önce veya sonra alınmış olmasına bakılmaksızın, 
atamayı reddetmek için yeterlidir. Belirli Tedarikçi personelinden yerel kanunlar ve 
düzenlemeler doğrultusunda pozisyonun gereklilikleri (ör., sürücüler ve pilotlar) veya diğer 
nedenlerden dolayı bir uyuşturucu madde tarama testini tamamlamaları istenebilir. 

https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/specially-designated-nationals-and-blocked-persons-list-sdn-human-readable-lists
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/specially-designated-nationals-and-blocked-persons-list-sdn-human-readable-lists
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/specially-designated-nationals-and-blocked-persons-list-sdn-human-readable-lists
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/specially-designated-nationals-and-blocked-persons-list-sdn-human-readable-lists
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Sözleşmeye bağlı olarak geri ödenebilir işletme masrafları talep etmeye uygun Tedarikçiler. 

 
 

 
16.9 Yeniden Tarama. Görevlendirmesi sona eren Tedarikçi Personeli, Citi’ye yeniden atanmaları 

durumunda yeniden taranmalıdır. Yeniden tarama gereklilikleri hakkında ek bilgi için lütfen 
https://citigroup.com/citi/suppliers/data/country_background_screening_requirements 
adresinden ülkeye özel gereklilikler ve istisnalara bakın. 
_tables.pdf. 

 

16.10 Uluslararası Transferler. Tüm taramalar, görevlendirmenin yapıldığı ülkenin 
düzenlemeleri doğrultusunda tamamlanmalıdır. Tedarikçi personeli yeni bir ülkeye transfer 
olursa ve Citi’ye olan hizmetinde bir kesinti gerçekleşirse, birey yeni ülkenin gerekliliklerine 
göre yeniden taranmalıdır. 

 
 

17 GİDERLER 
 

 

17.1 Genel bakış. Citi yalnızca, ürün ve hizmetlerin Citi’ye tedariki ile bağlantılı olarak Citi 
tarafından önceden yazılı şekilde onaylanmış olan ve Tedarikçi tarafından yapılmış olan, 
uygun durumlarda, geçerli Sözleşmenin şartlarına veya Citi’nin Masraf Yönetimi Politikasına 
uygun olan ve destekleyici makbuzlar, faturalar, seyahat programları veya Citi tarafından 
kabul edilen diğer belge türleri ile doğruluğu yeterli şekilde kanıtlanan işle ilgili makul 
giderlerin geri ödemesini yapacaktır. 

 
17.2 Geri Ödemeler. Bu giderler, Citi faturalandırma gereklilikleri doğrultusunda uygun biçimde 

belgelendirilmeli ve Citi’ye faturalandırılmalıdır. Tedarikçi masrafları, Tedarikçi adına bir Citi 
çalışanı tarafından yapılmamalıdır. Geçerli ve onaylı gider kalemleri karşılığında giderin 
ödenmesi için Citi’ye gönderilen herhangi bir gider aşağıdakileri içermelidir (tüm diğer 
faturalandırma gerekliliklerine ek olarak): 

i. Giderin iş amacı; 

ii. Giderin miktarı ve açıklaması; 

iii. Giderin yeri ve tarihi; 

iv. Proje adı/Tedarikçinin sağladığı hizmetlere ilişkin açıklama; 

v. Bu tür giderlerin yüklendiği hizmeti/hizmetleri talep eden Citi temsilcisinin adları ve iş 

ilişkisi ve 

vi. Sipariş Emri numarası (varsa). 

İzin verilebilir geri ödenebilir iş giderleri hakkında bilgi için, lütfen birincil Citi iş irtibatınız ile 

iletişime geçin. Destekleyici makbuzlar, faturalar, seyahat programları veya Citi tarafından kabul 

edilebilir olarak görülen diğer türden belgeler geri ödeme talebiyle birlikte gönderilmelidir. Geri 
ödeme talepleri, ilgili Sözleşmedeki hükümlerle veya, uygun olduğu durumda, Citi’nin Masraf 

Yönetimi Politikasıyla uyumlu olmalıdır ve uygun iş sponsoru ve/veya birincil Citi iş irtibatı 
tarafından onaylanmalıdır. Uygun olmayan talepler ödenmeyecektir. 

https://citigroup.com/citi/suppliers/data/country_background_screening_requirements_tables.pdf
https://citigroup.com/citi/suppliers/data/country_background_screening_requirements_tables.pdf


Tedarikçiler için Citi Gereklilikleri Sayfa 29 / 61 

© 2021 CITIGROUP INC. 

 

 

Ek’te sınıflanan ve tanımlanan tüm Citi Bilgilerine erişen/bunları işleyen/depolayan/yöneten VE/VEYA 

Citi markalı internete dönük uygulamaları barındıran VE/VEYA Citi’nin ağ kaynaklarına bağlantısı olan 

VE/VEYA Citi tesislerine refakatçisiz erişime ihtiyacı olan Tedarikçiler için geçerlidir. 

 
 

18 BİLGİ GÜVENLİĞİ (IS) 
 

 

18.1 Genel bakış. Bu Bölüm, bilgilerin, Citi ve Tedarikçilerinin iş yaptığı konumlarda geçerli yasal 
ve düzenleyici gereklilikler doğrultusunda en yüksek sektör standartları (ör., ISO/IEC 27002) 
doğrultusunda korunması ve Citi tarafından beklenen bilgi koruma kontrollerine ilişkin Citi 
Bilgilerini saklayan, işleme alan, yöneten veya erişen ve/veya ana Citi uygulamalarını kullanan 
Citi Tedarikçileri için asgari gereklilikleri sağlar. Yerel kanunlar, düzenlemeler veya ilgili 
endüstri standartları burada verilenlerden daha yüksek bir standardı teşkil ediyorsa, 
Tedarikçiler bu kanunlara, düzenlemelere veya standartlara uymalıdır. Ek olarak, 
Tedarikçilerin ek bilgi güvenliği uygulamalarını ve prosedürlerini, uyumlarının bir parçası 
olarak diğer Citi politikalarına ve bir Sözleşmenin şart ve koşullarına dâhil etmeleri zorunlu 
olabilir. Tedarikçi, bilgi güvenliği içini ek güvenlik uygulamaları veya ayrıntılı prosedürler 
uygulamaya karar verirse, Tedarikçi bu uygulamaların ve prosedürlerin bu bölümde 
tanımlanan minimum kontrollerle çelişmemesini sağlamalıdır. 

 

18.2 Bilgi Güvenliği Politikası ve Yönetişim. Tedarikçiler belgelenmiş bilgi güvenliği 
politikalarına ve standartlarına sahip olmalıdır. Politika yönetişimi teknolojinin durumu, 
endüstri standartları, yasal ve düzenleyici gerekliliklerle tutarlı olmak için açıkça tanımlanmış 
roller ve sorumluluklar, politika ve standartların yıllık gözden geçirilmesi ve güncellenmesini 
içermelidir. 

 

18.3 Görevlerin Ayrımı. Tedarikçi, riski hafifletmek için yeterli telafi edici kontroller olmadığı 
müddetçe, hiçbir münferit kişinin yetkilendirme veya tespit olmaksızın aynı etkinlik, değişim, 
Bilgi Sistemi veya işlem için sürekli erişimle herhangi iki iş fonksiyonunu veya iki Bilgi İşlem 
fonksiyonunu ya da iki Kontrollü Bilgi Sistemi fonksiyonunu gerçekleştirememesini sağlayan 
süreçlere sahip olmalıdır. 

 

18.4 İstisnalar. 

i. Bir Kullanıcı, gerçek bir işlemi başlatabilir veya onaylayabilir ayrıca bir üretim dışı 
ortamda aynı Citi Bilgi Sistemi için yeni gerekliliğin testine katılabilir. 

ii. Geliştir fonksiyonuna sahip bir Kullanıcı üretim desteğini sağlayabilir, ancak Citi 
Bilgilerine sürekli erişim, erişim sadece okuma veya görüntüleme ile sınırlıysa ve Gizli 
veya daha yüksek gizlilik derecesindeki bilgileri içermiyorsa verilebilir. 

iii. Uygula fonksiyonunu kullanarak kesinti/onarım desteği sağlaması gereken Geliştir ve 
Onayla fonksiyonuna sahip bir kişi, Kontrollü Bilgi Sistemine geçici ayrıcalıklı erişimi 
sağlamalıdır. 

iv. Uygulama kontrolleri dışında üretim verilerini güncellemesi gereken bir kişi, geçici 
ayrıcalıklı erişimi kullanmalıdır. 

v. Uygulama kontrollerinin dışında Gizli PII veya Hassas PII veri içeren verileri görmesi 
gereken bir kişi geçici ayrıcalıklı erişimi kullanmalıdır. 
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vi. Geliştir veya Onayla fonksiyonunu uygulayan bireyler Kontrollü Bilgi Sistemlerinde 

işletim sistemi veya veri tabanı altyapı yazılımını değiştirmemeli veya kurmamalıdır. 
 

18.5 Yönetimin Bilgi Güvenliği Taahhüdü. Citi markalı İnternet iletişimli bir uygulamaya ev 
sahipliği yapan ve/veya Gizli ya da daha yüksek bir sınıflandırmaya sahip olan Citi Bilgilerine 
erişimi bulunan Tedarikçiler; Citi Gerekliliklerine uyuma ilişkin Tedarikçinin politikaları, 
prosedürleri ve kontrollerine dair değerlendirme için Citi Üçüncü Taraf Bilgi Güvenliği 
Değerlendirme Sürecine (TPISA) ve (Citi veya Tedarikçi için geçerli) bilgi güvenliği ile ilgili 
herhangi bir yasal ve/veya düzenleyici gerekliklere tabidir. 

Değerlendirme, Tedarikçinin destekleyici kanıtla birlikte yanıt vermesini gerektiren güvenlik 
anketlerinden ve Citi Gizli veya daha yüksek Bilgilerinin saklanabileceği, işleme alınabileceği, 
yönetilebileceği veya Citi’nin ve müşterilerinin iş ihtiyaçlarını karşılamak için başka şekillerde 
erişilebileceği konumlara ziyaretlerden oluşacaktır. Muhtemel TPISA bulguları, güvenlik 
sorunlarını veya kaygılarını belirtir veya işaret ederse, Citi bulguları Tedarikçiye gönderilecek 
bir bildirimde belgelendirecek ve sorunların düzeltilmesine ilişkin yolları belirlemek üzere 
Tedarikçi ile çalışacaktır. Tedarikçiler Citi’nin kaygılarını tatmin edecek şekilde ele almak için 
süratle gerekli düzeltmeleri yapmalı veya gerekli telafi edici kontrolleri ilave etmeli ve herhangi 
bir olayda Yüksek Risk sorunları için 180 takvim günü içinde, Orta Düzey Risk sorunları için 
240 takvim günü içinde ve Düşük Risk sorunları için bir sonraki değerlendirmeden önce 
harekete geçmelidir. 

i. Tedarikçi, bilgi güvenliği standartlarına, politikalarına ve prosedürlerine karşı düzenli 
olarak iş operasyonlarının değerlendirmelerini ve ilgili kontrolleri yapmalıdır. Periyodik 
değerlendirmeler en azından aşağıdakileri içermelidir: 

 
a. Tedarikçinin Bilgi Güvenliği (IS) politikası ve standartlarına uyumu 

sağlamak için kullandığı süreçlerin değerlendirmesi. 

b. Destekleyici kaynakların değerlendirmesi; örneğin, Tedarikçi 
tarafından kullanılan uygulamalar ve altyapı ve iş operasyonlarını 
destekleyen veya Citi’nin bu tür değerlendirmeler yapmasına izin 
vermek için Tedarikçinin alt yüklenicileri tarafından kullanılan IS 
süreçleri gibi. Üçüncü bir tarafın, Gizli veya daha yüksek olarak 
sınıflandırılan Citi Bilgilerine erişen, bu bilgileri işleyen, yöneten veya 
ortadan kaldıran bir alt yüklenici ile yeni bir sözleşme yapması veya 
mevcut bir sözleşmeyi yenilemesi durumunda uyum gerekir. 

 

ii. Herhangi bir Bilgi Güvenliği risk değerlendirmesinin bir sonucu olarak tanımlanmış 
olan sorunları belgelendirilmeli ve Citi’ye sağlanan iyileştirme kanıtlarıyla birlikte 
sorunlar kapanana kadar izlenmelidir. 

iii. Tedarikçinin Bilgi Güvenliği yönetim fonksiyonu ülke sınırları genelinde yer 
değiştirmişse, söz konusu yer değiştirme öncesinde Tedarikçi Citi’nin belgelendirilmiş 
onayını almalıdır. 

iv. Tedarikçi yeni bir tüzel kişiliği satın alırsa, Tedarikçi bu Standartlara uyum için satın 
alınan tüzel kişiliğin bir değerlendirmesini tamamlamalıdır. 

v. Tedarikçi, güvenlik duvarı yönetimi, güvenlik yapılandırma yönetimi, yama yönetimi 
veya Bilgi Güvenliği İdaresi (ISA) fonksiyonları dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak 
üzere Güvenlik Yönetimi fonksiyonlarını Citi tarafından önceden yazılı olarak 
onaylanmadığı takdirde, 
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Citi Bilgilerini saklamak, işleme almak ve/veya iletmek için kullanılan sistemler için dış 
kaynak alımı yoluyla almalıdır. 

vi. Tedarikçi Citi Bilgilerini içeren veya Citi markalı bir yazılımı veya web sitesini 
barındırıyorsa, Citi’nin Sistem Güvenlik Testi (SST) Standardına uygun olarak 
periyodik güvenlik hassasiyet değerlendirmeleri yapılmalı ve değerlendirme 
esnasında tanımlanan herhangi bir önemli sorun, Citi’nin SST Standardında 
belirlenen süreler içinde düzeltilmelidir. Ayrıca, Tedarikçi, ilgili ISO/IEC 207000 bilgi 
güvenliği yönetim standartlarına (veya daha yüksek standartlar ve protokoller 
oluşturan halef bilgi güvenliği yönetim standartlarına) uyacaktır ve bu Bölüm 18’de yer 
alan bilgisayar güvenlik hükümlerine uyacaktır. 

vii. Citi kurum içi ağında sunuculara ve/veya Bilgi Sistemlerine bağlanmak gerekirse, 
Tedarikçi mevcut bağlanma sürecinin izlenebilmesi için kendi birincil Citi iş irtibatını 
bilgilendirmek zorundadır. 

viii. Tedarikçi, uygun Citi irtibatını Citi Bilgilerinin yetkisiz erişimi veya edinimi ya da kaybı 
veya bozulması ya da silinmesi veya Citi Bilgilerini saklamak, işleme almak ve/veya 
iletmek için kullanılan Bilgi Sistemlerine yönelik diğer bir risk hakkında derhâl 
bilgilendirmelidir. 

ix. Tedarikçi yüksek riskli tüm aktivitelerin ve hassas verilerdeki değişikliklerin, hangi 
bireyin hangi aktiviteyi gerçekleştirdiğinin veya hangi veriyi değiştirdiğinin 
belirlenebilmesini sağlayan denetim tarihçesine sahip olduğundan emin olmalıdır. 

x. Tedarikçi tüm hassas verilerin ekran veya kâğıt üzerinde maskelendiğinden emin 
olmalıdır (izleme, istisnai ve düzenleyici, ve diğer raporlar, vb. dâhil olmak üzere). 

xi. Tedarikçi ‘kendi cihazları’ ile yapılanlar dâhil olmak üzere hassas verilen yazdırılması, 
kaydedilmesi veya kopyalanmasını kısıtlamalıdır. Tedarikçi anlaşma esnasında kabul 
edilen bir noktada veya anlaşmanın sonunda tüm Citi bilgilerini iade etmek veya imha 
etmek için tüm makul çabaları sarf etmelidir. 

xii. Tedarikçi, Citi bilgilerine erişime sahip olan tüm tedarikçi personelinin (çalışanlar, 
yükleniciler, geçici çalışanlar, alt yükleniciler) bir ifşa etmeme veya gizlilik anlaşması 
(NDA) imzalamasını sağlamalıdır. 

xiii. Tedarikçinin çalışanlarına bir çalışan el kitabı veya işe alım süreçlerinin bir parçası 
olarak kabul edilmesi gereken Tedarikçinin davranış kuralları ve insan kaynakları 
politikalarının ihlal edilmesi sonucu uyum sağlanmaması nedeniyle disiplin işlemini 
içeren benzer bir belge temin edilmelidir. 

xiv. Tedarikçi, bir çalışanın veya çalışan olmayanın işine son verilmesi veya istifa etmesi 
durumunda tüm varlıkları almaya yönelik bir sürece sahiptir. 

 

18.6 Alt Yüklenici Bilgi Güvenliği Riski. Tedarikçi, müşterilerinin verilerine erişime sahip olan 
alt yüklenicilerin aşağıdakileri içeren nitelikli Bilgi Güvenliği personeli tarafından yürütülen 
sözleşme öncesi ve periyodik sözleşme sonrası bilgi güvenliği (IS) değerlendirmelerini gerekli 
kılmasını şart koşmalıdır: 

i. Yönetim tarafından onaylı bir alt yüklenici bilgi güvenliği değerlendirme süreci 
yürürlüktedir ve değerlendirmeyi başlatmadan sorun yönetimine kadar tüm adımları 
kapsar. 

ii. Tedarikçiler, Citi Gizli ve daha yüksek gizlilik derecesine sahip verilere erişime sahip 
olan alt yükleniciler üzerinde Citi’nin Üçüncü taraf IS Değerlendirme Anketinde 
(TPAQ) yer verilenlerle uyumlu olan ve alt yüklenicilerle ilgili olarak bilgi güvenliği riski 
hesaplamasına ilişkin mantıksal bir yöntem içeren bir IS değerlendirme anketi 
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veya denk bir araç kullanarak IS risk değerlendirmelerinin yürütülmesini sağlarlar. 

iii. Tedarikçiler, Citi bilgilerine erişime sahip olan alt yüklenicilerin IS denetimlerini 
değerlendirmelerini, değerlendirmelerin tamamlanmasını takip etmelerini ve belirtilen 
sorunların ve düzeltici eylem planlarının (CAP’ler) sonuca kadar yönetilmesini 
sağlarlar. 

 

18.7 Varlıkların Sorumluluğu: 

i. Tedarikçi, Citi Bilgisini saklamak, işleme almak ve/veya iletmek için kullanılan, 
kontrolü altındaki tüm uygulamalara ve donanıma ait envanterin tutulmasını 
sağlamalıdır. 

ii. Tedarikçi, Citi Bilgi Varlıklarına ait herhangi bir Envanterin, bu envanterin doğruluk ve 
tamlığını uygun şekilde sürdürmek için kullanılan bir sürece göre kendi kontrolü 
altında tutulmasını sağlamalıdır. 

iii. Tedarikçi kontrolü altındaki tüm Citi Bilgilerini korumaktan sorumlu olmalıdır. 

iv. Tedarikçi, endüstri uygulamaları ile tutarlı biçimde Kullanıcılarının etkinliğine dair 
hesap verebilirliği sağlamalıdır. 

v. Citi Bilgilerinin bulunduğu Tedarikçinin global ağında, haricî kişisel İnternet e-posta 
hesaplarına kullanıcı erişimi kısıtlandırılmalıdır. 

 

18.8 Bilginin Sınıflandırılması ve Kullanımı. Citi, aşağıdaki Bilgi Sınıflandırmasına göre bilgiyi 
sınıflandırır: Aşağıda listelenen her bir sınıflandırmanın tanımları ve örnekleri için lütfen Ek’e 
bakın. 

 

KISITLI En Hassas 

HASSAS PII 
 

 

GİZLİ PII 

GİZLİ 

DÂHİLÎ PII 

DÂHİLÎ 

HALKA AÇIK En Az Hassas 

 
i. Citi Bilgilerinin sınıflandırmasına dayalı olarak, Citi, bu tür bilgileri korumak için gerekli 

güvenlik düzeyini belirlemek üzere Tedarikçiyle birlikte çalışmalı ve Tedarikçi, Citi’nin 
gerekli kılabileceği yükseltilmiş veya değiştirilmiş düzeylerle birlikte yeterli kontrollerin 
yürürlükte olmasını sağlamalıdır. 

ii. Gizli veya daha yüksek gizlilik seviyesindeki bilgiler, Üçüncü Taraf ile Citi arasında, 
Citi politikaları ve standartları ile uyumlu gizlilik hükümleri içeren bir Sözleşmeye tabi 
olan, Üçüncü Taraf yönetimindeki cihazlarda saklanmalıdır. 

iii. Tedarikçi Citi verilerinin depolanması için şirkete ait olmayan cihazların (4’üncü bir 
tarafın yönettiği cihazlar) kullanılmasına izin verirse, Tedarikçi, belirli yönetim onayını 
gerekli kılan bir politikaya ve Citi bilgilerinin kullanılması ve elden çıkarılması için 
belirlenmiş kurallara ve izleme prosedürlerine sahip olmalıdır. 

iv. Yalnızca Citi tarafından Genel olarak sınıflandırılan bilgi Tedarikçi personelinin sahip 
olduğu cihazlarda saklanabilir [ör., ev bilgisayarları, kişisel dijital yardımcılar (PDA) ve 
mobil İnternet ve e-posta uygulamaları]. 
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v. Tedarikçi, Citi Bilgilerini yetkisiz erişime, değişikliğe veya silmeye karşı her zaman 

korumalıdır. 

vi. Elektronik Taşınabilir Ortama (ETM) yerleştirilen Citi Bilgileri güvenli biçimde 
aktarılmalı ve iletildikleri teyit edilmelidir. Tedarikçi ETM’nin tasarlanan alıcı tarafından 
beklenen teslimat tarihinde alındığını onaylamalı ve teslimat onaylanıncaya kadar 
tasarlanan alıcıyla takibi sürdürmelidir. Alındı onayı beklenen teslimat tarihinde 
alınmadığı takdirde, Tedarikçi Citi’yi bilgilendirmelidir. 

 
18.9 Güvenli Yapılandırma. 

i. Tedarikçinin Citi bilgilerini depolama, işleme, erişme veya iletme potansiyeli olan tüm 
varlıklar için belgelenmiş bir güvenli yapılandırma standardı sürdürmesi gerekir. 

ii. Tedarikçi bilgi güvenliği prosedürlerini, uygulamaların, ürünlerin ve hizmetlerin seçimi, 
geliştirilmesi ve uygulanması için kendi süreçlerine ve prosedürlerine dâhil etmelidir. 

iii. Tedarikçi, Citi bilgilerinin saklandığı, işlendiği ve/veya iletildiği tüm sistemler için 
güvenli yapı prosedürüne sahip olmalıdır. 

iv. Tedarikçi, tüm sistemler için güvenli bir görsel veya şablon sürdürmelidir. 

v. Tüm varsayılan kullanıcı hesapları ve parolalar satıcı tarafından desteklenen 
sistemlerden, ağ cihazlarından ve uygulamalarından kaldırılır ve/veya değiştirilir. 

vi. Yeni sistem yerleştirmeleri veya tehlikeye girmiş sistemler onaylı bir görsel veya 
şablon kullanılarak yapılandırılır. 

vii. Güvenli bir yapılandırmada yapılacak değişiklikler bir değişiklik yönetim süreci 
üzerinden yönetim tarafından onaylanır. 

viii. Güvenli yapılandırmada değişiklikler yapıldığında, takip ve düzeltmeleri içeren bir 
bildirim süreci yer alır. 

ix. Güvenli yapı prosedürü, üretim dağıtımı esnasında güvenlik/standart yapı ayarlarının 
otomatik yapılandırma denetimlerini destekleyecek araçları içermelidir. 

 

18.10 Şifreleme Gereklilikleri. Bir Üçüncü Taraf, gizli veya daha yüksek gizlilik derecesiyle 
sınıflandırılan Citi bilgilerini ilettiğinde ve sakladığında, şifreleme gerekliliklerine uyulmalıdır. 
Citi ve Citi üçüncü taraf arasında iletilen veriler, Citi onaylı araçlar veya çözümlerle uçtan uca 
şifrelenmelidir. Veri iletimi sırasında onaylanan protokoller ve ilgili sürüm numaraları aşağıdaki 
gibidir: 

i. Kimlik doğrulama ve yetkilendirme bilgilerini değiştirirken: SAML v2.0, OAuth v2.0 
(yalnızca yetkilendirme), 

ii. İletişim kanallarını ve ilgili anahtar alışverişini korumak için: TLS v1.2 veya TLS v1.3. 
TLS Şifre paketleri “güçlü”, “önerilen” veya SSL Labs veya benzeri kuruluş tarafından 
mükemmel iletme gizliliği (PFS) etkin VE/VEYA DTLS v1.2 ve IPSEC/IKE v2 ile eş 
değer olarak derecelendirilmelidir. 

 

18.11 Citi üçüncü taraf ortamında kalıcı olarak saklanan veya değiş tokuş edildiğinde veriler, Citi 
onaylı araçlar veya çözümler kullanılarak tamamen şifrelenmelidir. Verileri şifrelemek için 
onaylanmış algoritmalar ve anahtar uzunlukları aşağıdaki gibidir: 
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i. Gelişmiş Şifreleme Standardı (AES): Onaylı anahtar uzunlukları: 128 veya 256 bit. 

192 bit anahtar uzunluğuna sahip AES’e izin verilmez. Kısıtlı Modlar: Elektronik Kod 
Kitabı (ECB) modu, düz metin miktarının blok uzunluğundan küçük veya ona eşit 
olduğu durumlar dışında yasaktır. Disk sürücüsü şifrelemesi: 256 bit anahtarlı AES 
önerilir. 

ii. ChaCha20 (ilişkili kullanım durumları için bir akış şifresi): Onaylı anahtar 
uzunlukları: 128 veya 256 bit, 96-bit nonce ve 32-bit blok sayısı veya 64-bit nonce ve 
64-bit blok sayısı. Maksimum veri boyutu: 16 petabayt. 

 

18.12 Onaylı açık anahtar şifreleme sistemleri, anahtar değişimi, anlaşma mekanizmaları, mesaj 
özeti ve anahtar türetme işlevleri aşağıdaki gibidir: 

i. Açık Anahtar Kriptosistemleri ve minimum anahtar uzunluğu boyutları: Rivest– 
Shamir–Adleman (RSA), Dijital İmza Algoritması (DSA): 2048. DSA, CitiElliptic Curve 
Digital Signature Algorithm (ECDSA) dışında işlenen veya saklanan Citi verilerinin 
güvenliğini sağlamak için kullanılmamalıdır: 256. 

ii. Anahtar Değişimi ve Anlaşma mekanizmaları ve minimum anahtar uzunluğu 
boyutları: Diffie-Hellman (DH)/Geçici Diffie-Helman (DHE): 2048. Eliptik- eğri Diffie–
Hellman (ECDH)/Geçici Eliptik eğri Diffie–Hellman (ECDHE): 256. 

iii. Mesaj Özeti İşlevleri: Hash oluşturmak için kullanılan malzemede rastgele bitlerin 
sayısından daha uzun bir şifreleme anahtarı oluşturmak yasaktır. MD-5: Dijital 
olmayan imza uygulamaları için kabul edilebilir. Dijital imza oluşturma ve doğrulama 
için yasaktır. SHA-1: Dijital olmayan imza uygulamaları ve eski dijital imzaların 
doğrulanması için kabul edilebilir. Dijital imza üretimi için yasaktır. SHA-2 ailesi, SHA-
3 ailesi ve POLY-1305: Tüm kriptografik hash fonksiyonu uygulamaları için kabul 
edilebilir. 

iv. Parola tabanlı Anahtar Türetme İşlevleri ve minimum gereklilikler: PBKDF2: En 
az 16 baytlık bir tuzla minimum 10.000 yineleme sayısı. HKDF: Tuzlanmalı ve bilgi 
giriş değeri dâhil edilmelidir. SCRYPT: Minimum tur sayısı/maliyet faktörü 10. NIST 
SP800-108 KDF’nin Akış Şifrelemesi için kullanılması yasaktır. Bcrypt (parola 
hash’inin yerel olarak depolanması için): Minimum tur sayısı/maliyet faktörü en az 10. 

 

18.13 Haricî E-posta: Tedarikçinin Citi tarafından onaylanan uçtan uca şifreleme yazılımını veya 
araçlarını düzenleme ve/veya Tedarikçi Politikası uyarınca kullanmasına izin verilmediği Gizli 
veya daha yüksek gizlilik seviyesindeki Citi Bilgi Sınıflandırmasına sahip Citi Bilgilerini içeren 
bireysel e-postalar için şifreleme gerekliliği, aktarım şifrelemesi yoluyla tam anlamıyla 
karşılanabilir [ör., Aktarım Katmanı Güvenliği (TLS) yoluyla ağ geçidinden ağ geçidine 
şifreleme]. Onaylanmış güvenli E-posta protokolleri şunlardır: 

i. Tanım Tabanlı Şifreleme (IBE), şifreli e-posta özelliğine sahiptir ve yalnızca 
Citigroup müşteriye dönük çözümlerde ve güvenli e-posta ve eTeslim sistemlerinde 
kullanılmalıdır. 

ii. Karşılıklı TLS (MTLS), Oturum şifreleme özelliğine sahiptir (e-posta yükünü 
şifrelemez) ve kullanımı için önceden anlaşma yapmış olan Satıcılar, ortaklar ve 
müşterilerle kullanım içindir. 

iii. Etki Alanı Anahtarları Tanımlı Posta (DKIM), kimlik doğrulama ve anahtar yönetimi 
özelliğine sahiptir ve satıcılar, ortaklar ve müşteriler tarafından kullanıma yöneliktir. 
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18.14 Kimlik doğrulama ve yetkilendirme bilgilerinin alışverişi için, onaylı güvenlik protokolü 

SAML v2.0’dır. SAML’nin tüm yeni uygulamaları revizyon 2.0 olmalıdır. 

18.15 Özel ağlar: Tanınmış bir otorite tarafından bağımsız biçimde düzenlenen ve lisanslı ve 
akredite karşı taraflar arasında işin yapılmasına ilişkin bir Finansal Hizmetler Endüstri 
standartlarını (ör., SWIFT veya bir merkez bankası) karşılayan özel ağlar, bu ağların şifreli 
iletimleri tam anlamıyla desteklemek için gerekli alt yapıyı sağlayana kadar transit Gizli PII 
şifreleme gerekliliğinden muaf olarak değerlendirilirler. 

18.16 Ses ve Faks: Faks üzerinden gönderilen veya sesli çağrılarda (Voice Over IP [VOIP] dâhil) 
görüşülen Gizli veya Daha Üst Düzey Citi Bilgi sınıflandırmasına sahip bilgiler şifrelenmemiş 
olarak gönderilebilir. Gerektiğinde, Tedarikçi bu kanallar yoluyla Gizli veya daha üst düzey 
gizlilik derecesine sahip bilgileri korumak için belirli prosedürleri ve rehberliği geliştirmelidir. 

 
18.17 Anahtar Yönetimi. 

i. Şifreleme için endüstri standardında kriptografik algoritmalar ve minimum anahtar 
uzunlukları uygulanmalıdır. 

ii. Citi üçüncü taraf, anahtarları yetkisiz kullanım veya ifşadan korumak için kontrollerin 
bulunduğu resmî, belgelenmiş bir anahtar yönetimi yaşam döngüsü sürecine sahip 
olmalıdır. 

iii. Anahtarların benzersiz bir amacı olmalı ve başka bir şirket verilerini şifrelemek veya 
üçüncü tarafların dâhili kullanımı gibi başka herhangi bir amaç için kullanılmamalıdır. 

iv. Simetrik ve özel şifreleme anahtarları hiçbir zaman açık metinde görüntülenmemeli ve 
yalnızca Anahtar Şifreleme Anahtarı (KEK) kullanılarak şifrelenmiş biçimde 
saklanmalı veya iletilmelidir. 

v. Anahtar Şifreleme Anahtarı (KEK), iki veya daha fazla anahtar bileşene bölünmeli ve 
dağıtılmadan önce ve manuel anahtar girişi/yükleme için XOR’lanmalıdır. 

vi. Özel veya simetrik anahtarlar içeren Anahtar Depolarına erişim, erişimi yalnızca yetkili 
kişilere veya sistemlere sınırlayan kontrollerle uygun şekilde ayrılmalıdır. 

vii. Özel veya simetrik anahtarlar içeren Anahtar Depolarına erişim için yapılan her istek, 
denetim amacıyla erişimin kim, ne zaman ve ne amaçla yapıldığı gibi ayrıntılarla 
günlüğe kaydedilmeli ve belgelenmelidir. 

viii. Kendinden imzalı ve joker karakter sertifikaları kullanılmamalıdır. 

ix. Anahtarlar, NIST.SP.800.-57pt1r5’te önerildiği gibi tanımlanmış bir kriptoperiyot 
zaman aralıklarına sahip olmalıdır: Anahtar değişikliğinin, belirtilen anahtar süresinin 
dolmasıyla eşleşmesine gerek yoktur. Değişiklik dönemleri, zamanlama çakışmaları 
ve sistem donmalarına uyum sağlamak için anahtarlar süre sonundan önce 
yenilenmeli veya değiştirilmelidir. 

x. Kablosuz ağlar, endüstri standardında şifreleme algoritmalarıyla şifrelenmelidir. 

xi. Kriptografik mekanizmanın herhangi bir şeklini kullanan tedarikçiler, endüstri 
standardı anahtar yönetim araçlarını ve tekniklerini kullanmalıdır. 

 

18.18 Erişim Kontrolü Sorumluluğu. Citi gizli veya daha yüksek gizlilik derecesine sahip 
Bilgileri depolamak, erişmek, yönetmek, işlemek veya iletmek için kullanılan tüm Kontrollü 
Bilgi Sistemlerini korumak için, tedarikçi tüm sistemlere ve uygulamalara mantıksal erişim 
teminini yönetmelidir; denetimler tamamen belgelenmeli, denetlenebilir nitelikte olmalı ve en 
az ayrıcalığı vermelidir. 
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i. Tedarikçi, organizasyonundaki tüm kullanıcıların erişim haklarından sorumludur. 

ii. Tedarikçi, kullanıcılara yalnızca görevlerini yerine getirmeleri için gerekli ayrıcalıkların 
ve hakların verilmesini sağlayan erişim kontrolleri uygulamalıdır. 

iii. Tedarikçi yetkisiz kullanımı önlemek için tüm varsayılan erişim kabiliyetlerinin 
kaldırılmasını, devre dışı bırakılmasını veya korunmasını sağlayacak bir süreci 
uygulamalıdır. 

 

18.19 Kullanıcı Erişim Yönetimi. Tedarikçi, Citi gizli veya daha yüksek gizlilik derecesine sahip 
bilgileri işleyen, depolayan ve/veya ileten sistemlere ve uygulamalara mantıksal erişim 
teminini yönetmelidir. Buna aşağıdakiler dâhildir: 

i. Onaylı kimlik doğrulama sistemlerinin tanımlanması ve envanteri. 

ii. Citi verilerine tüm erişim bir müdürden veya müdürün tayin ettiği kişiden ve sistemin 
sahibinden onay gerektirir. 

iii. Çıkar çatışmaları veya oluşturan/kontrol eden kurallarının ihlallerini ortaya koydukları 
için bağımsız bir kullanıcıya temin edilemeyecek ayrıcalıklardan/fonksiyonlardan 
oluşan kombinasyonlar. 

iv. Sistemdeki her kullanıcıya verilen/geri alınan erişim haklarını gözetmek ve yönetmek 
için bir izleme süreci. Düşük riskli tedarikçiler bu gereklilikten muaftır. 

 

18.20 Kullanıcı Kimliği Saptama ve Doğrulama. Tüm Tedarikçi kontrollü Bilgi Sistemleri, Citi 
Bilgilerine erişimin sağlandığı bir oturum veya işlem başlatılmadan önce bu platformlara 
erişen kullanıcıların veya sistemlerin kimliğini doğrulamalıdır. Tüm kullanıcılar: 

i. Benzersiz biçimde tanımlanmalı veya bir Kullanıcı ID yoluyla teknoloji platformuna eşlenmelidir. 

ii. Bir kimlik doğrulama yöntemini kullanan teknoloji platformunda kimliği 
doğrulanmalıdır, tedarikçi mevcut onaylı yöntemler için birincil iş irtibatı ile iletişime 
geçmelidir. 

iii. Paylaşılan kimlik doğrulama altyapısının (ör., Tek Oturum Açma, Azaltılmış Oturum 
açma ve diğer paylaşılan kimlik doğrulama hizmetleri) tüm kullanımları kimlik 
doğrulama gereklilikleri doğrultusunda olmalıdır; Tedarikçi mevcut onaylı yöntemler 
için birincil iş irtibatı ile iletişime geçmelidir. 

iv. Dış bağlantılar için kullanıcı kimlik doğrulaması: (Bkz.18.8.9 Uzaktan Erişim). 

 
18.21 Geçici Ayrıcalıklı Erişim. Tedarikçi, tüm ayrıcalıklı ve idari hesapların bir envanterini 

sürdürmelidir. Ayrıcalıklı bir Fonksiyonel ID’ye doğrudan oturum açma hakkı, geçici bir 
ayrıcalıklı erişim süreciyle verilmelidir. Kontrollü Bilgi Sistemlerine ayrıcalıklı erişim, 
belgelenmiş parola/hesap serbest bırakma prosedürlerini içeren bir Geçici Ayrıcalıklı Erişim 
Yönetimi sürecini takip etmelidir: 

i. Talep edenin önceden onaylı bir yetkili kullanıcılar listesinde olmasını veya kullanım 
anında bir onaya sahip olmasını gerektirir. 

ii. Erişim verilmeden önce bir değişiklik/sorun biletinde gerekçenin belgelendirilmesini 
gerektirir. 

iii. Erişimle yapılan bağımsız faaliyet incelemesini içerir. 

iv. 24 saati aşmayan önceden tanımlı süreden sonra erişimi iptal etmek/kaldırmak için 
bir süreci içerir. 
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v. Örneğin büyük yükseltme veya kesinti/onarım çözümünden sonra üretim ve 

uygulama sonrası stabilizasyon erişiminin yedi (7) takvim gününe kadar uzatılmasına 
izin verir. 

 

18.22 Kalıcı Ayrıcalıklı Erişim. Sürekli ayrıcalıklı erişim, sadece aşağıdaki koşulların tümü 
karşılandığında Citi Bilgisini saklamak, yönetmek, işlemek ve/veya iletmek için kullanılan bir 
Kontrollü Bilgi Sistemindeki bir kullanıcıya verilebilir: 

i. Sürekli erişim için gerekçe, onay sürecinin bir parçası olarak belgelendirilir. 

ii. Kullanıcının yöneticisi ve bilgi sahibi/Kontrol Bilgi Sistemi yetki sahibi erişimi onaylar. 

iii. Ayrıcalıklı bir kimlik ile oturum açtıklarında, idarecilerin e-postalara erişmeleri, web’de 
gezinmeleri veya ayrıcalıklı kullanımın onaylanmış olduğu fonksiyon dışında herhangi 
bir fonksiyonu yerine getirmeleri yasaktır. 

 
18.23 Kullanıcı Erişim Haklarının gözden geçirilmesi aşağıdakileri içermelidir:  

i. Tedarikçi, Citi Bilgilerini saklamak, işlemek, yönetmek ve/veya iletmek için kullanılan 
Kontrollü Bilgi Sistemine gereksiz kullanıcı yetkilendirmelerini incelemek, doğrulamak 
ve silmek için belgelendirilmiş bir süreç uygulamalıdır. 

ii. Tedarikçi tüm kullanıcı haklarını en az altı aylık olarak gözden geçirmeli ve gereksiz 
erişimi kaldırmalıdır. 

iii. Kullanıcılar kendi haklarını veya kendilerine gözden geçirme sorumluluğunu delege 
eden bireyin haklarını gözden geçirmemeli veya onaylamalıdır. 

iv. Üretim/CoB Bilgi Sistemlerindeki tüm ayrıcalıklı sabit olmayan Fonksiyonel ID’ler ID 
sahibi/yetki sahibi tarafından yıllık olarak gözden geçirilmelidir. 

v. Üretim/CoB Bilgi Sistemleri üzerindeki ayrıcalıklı Fonksiyonel ID’ler için yetkili 
kullanıcı listesi, kimlik sahipleri/temsilcileri tarafından üç ayda bir gözden 
geçirilmelidir. 

vi. Bir çalışanda fonksiyon değişikliğini takiben, tedarikçinin bir erişim ve yetkilendirme 
incelemesi yapmak ve yeni fonksiyonları için artık gerekmiyorsa Citi verilerine erişimi 
kaldırmak için 21 takvim günü zamanı vardır. 

 

18.24 Güvenli Oturum Açma Prosedürleri. 

i. Bir statik parola ile ilişkili oturum açma ID’leri, maksimum altı (6) ardışık 

başarısız oturum açma denemesinden sonra kilitlenmelidir. 

ii. Kilitlenen kullanıcı oturum açma ID’leri bir endüstri standardı sıfırlama hizmeti veya 

başka bir yetkilendirilmiş işlev yoluyla yeniden etkinleştirilmelidir. İşletim sistemi veya 

uygulaması tarafından desteklendiğinde, Kullanıcının başlangıçta imzaladığı veya 

onaylanmış olan tüm ağ giriş noktalarında bir ana başlık metni görüntülenmelidir. 

 
18.25 Parola Yönetim Sistemi. 

i. Kullanıcının statik parolaları, asla ekranda açık metin olarak görüntülenmemelidir. 

ii. Etkileşimli Ayrıcalıklı Fonksiyonel ID parolalar, doğrudan açık metin olarak programın 
içine yerleştirilmemelidir. 

iii. Parolalar hem harf hem rakam içermeli, büyük-küçük harfe duyarlı olmalı ve en az 
sekiz (8) karakterden oluşmalıdır. 
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iv. PIN’ler sadece PIN’ler fiziksel cihaz kısıtlarını (ör., tuş takımı, telefon, akıllı kart) 

karşılamak için gerekirse Bilgi Sistemlerine erişmek üzere tek kimlik doğrulama yöntemi 
olarak kullanılabilirler. 

v. Tüm statik parolalar, minimum her 90 takvim gününde bir değiştirilmelidir. Ayrıca dikkate 
alın: 

vi. Tüm kimlik doğrulama sistemleri, teknik olarak uygulanabilirse, 100 günü aşmayan 
oturum boşta kalma/kullanım dışı kontrolünü zorlamalıdır. Devre dışı kalan oturumlar, 
kullanıcı veya diğer yetkili fonksiyon tarafından yeniden etkinleştirilebilir. 

vii. Kimlik doğrulama süreci, en azından en son altı (6) değişiklikte aynı parolanın 
kullanılmamasını sağlamalıdır. 

 

18.26 Sistem Yardımcı Araçlarının Kullanımı. Tedarikçi sistemi ve uygulama kontrollerini (ör., 
çevre cihazlardan başlatma) devre dışı bırakabilecek Yardımcı Programların kısıtlı ve kontrollü 
kullanımını sağlamalıdır. 

18.27 Oturum Zaman Aşımı 

i. Yeniden kimlik doğrulama veya oturum açma, Citi Bilgilerini saklamak, işlemek ve/veya 
iletmek için kullanılan Kontrollü Bilgi Sisteminin tüm kullanıcıları için gerçekleştirilmelidir. 

ii. Kullanıcılar, 30 dakikayı aşmayan bir boşta kalma süresinden sonra yeniden kimliklerini 
doğrulamak zorundadırlar. Etkinlik, uç noktadan herhangi bir girişi içerir (fare, klavye, 
dokunmatik ekran vb.). Zorlamanın parola korumalı bir ekran koruyucu tarafından 
sağlandığı durumlarda, Uygulama / Tek Oturum Açma zorlaması gerekmez. 

 

18.28 Giriş Verisi Doğrulaması. 

i. Tedarikçiler, çevrim içi güvenlik tehditlerine karşı koruma sağlayacak yürürlükte 
kontrollere sahip olmalıdır (diğer deyişle, siteler arası komut dosyası, SQL ekleme vb.) 

ii. Giriş doğrulaması, tüm İnternet ve intranet uygulamaları için uygulanmalıdır. 
 

18.29 Kullanıcı Erişiminin Sonlandırılması. 

i. Fesih veya istifa sonrasında, Citi gizli veya daha yüksek gizlilik seviyesindeki verilere 
erişime izin verebilecek kullanıcı erişimi ve yetkilendirmeleri [Masaüstü/Etkin Dizine 
kullanıcı oturum açma, Tek Oturum Açma (SSO), e-posta, Tek Kullanımlık Şifre (OTP) 
belirteçleri ve uzaktan erişim] sonraki iş gününün sonuna kadar kaldırılmalıdır. 

ii. Bir çalışan Citi’nin sahip olduğu ve yönettiği sistemlere erişime sahipse, fonksiyon 
değişikliği üzerine veya bu çalışanın işten çıkarılması üzerine Citi derhâl haberdar edilir. 

iii. Tedarikçi, bir çalışanın veya çalışan olmayanın işine son verilmesi veya istifa etmesi 
durumunda tüm varlıkları almaya yönelik bir sürece sahiptir. 

 

18.30 Uzaktan Erişim. Tedarikçi, aralarında aşağıdakilerin yer alabileceği Citi gizli veya daha 
yüksek gizlilik derecesine sahip verileri depolayabilecek, işleyebilecek veya iletebilecek ağlara 
erişimi korumak için uzaktan erişim denetimlerine sahip olmalıdır: 

i. Citi Bilgilerini saklamak, yönetmek, işlemek ve/veya iletmek için kullanılan Bilgi 
Sistemlerine uzaktan erişim yetkisiz kullanıma karşı korunmalıdır. 

ii. Yerel bir saklamanın olduğu/gizli veya kısıtlı bir Citi Bilgi Sınıflandırmasına sahip bilgi 
işlemesinin yapıldığı uzaktan erişim kullanılarak Citi Bilgilerini saklamak, işleme almak 
ve/veya iletmek için kullanılan Tedarikçi tarafından yönetilen 
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tüm dizüstü ve tüm masaüstü makineleri, sektör standartlarını karşılayan bir şifreleme 
aracı kullanılarak şifrelenmelidir. 

iii. Uzaktan bağlantılar yalnızca çok faktörlü kimlik doğrulaması kullanan onaylı uzaktan 
erişim çözümleri üzerinden kurulmalıdır. 

iv. Tedarikçi tarafından yönetilen makineler, İnternet’e doğrudan bağlandıklarında (diğer 
deyişle, tedarikçi tarafından yönetilen bir güvenlik duvarı veya proxy yoluyla değil) 
etkin bir kişisel güvenlik duvarına sahip olmalıdır. 

v. Tedarikçi tarafından yönetilen cihazlar, ağa tam erişim için bir gereklilik olarak düzenli 
yazılım/antivirüs güncellemelerini almak ve yüklemek için tedarikçi ağına düzenli 
şekilde bağlanmalıdır. Sınırlı erişime yalnızca cihazın güncellenmesi amacıyla izin 
verilmelidir. 

vi. Citi gizli veya daha yüksek gizlilik derecesine sahip bilgilere erişmek için şirketin sahip 
olmadığı ve yönetmediği cihazlar kullanılıyorsa, yerel makineye indirmeye izin 
vermeyen yetkili bir çözüm kullanmalıdırlar. Aşağıdaki denetimler uygulanıyor 
olmalıdır: 

a. Citi Verilerinin şirket tarafından yönetilen bir çözüm dışında kişisel cihaza 
indirilmesi önlenir. 

b. Tedarikçi bu erişimin standart uzaktan erişim teknolojileri (diğer deyişle, VPN, 
Horizon, vb.) kullanılarak akıllı anahtar veya sertifika tabanlı kimlik doğrulama 
yoluyla güvenceye alınmasını sağlamalıdır. 

c. Terminal Hizmetleri, VMware Horizon gibi uzaktan erişim çözümleri, Blast, 
PCcoIP ve RDP protokolleri üzerinden pano paylaşımını ve Sürücü 
Eşleştirmeyi devre dışı bırakacak şekilde yapılandırılmalıdır. 

vii. Sistemlere, veri havuzlarına, uygulamalara ve/veya altyapıya, bunlarla sınırlı 
olmamak üzere, özel, ayrıcalıklı ve/veya idari düzeyde erişim gerektiren, daimi/geçici 
çalışanlar, yükleniciler ve alt yükleniciler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere 
tüm Tedarikçi Personeli Citi için sağlanan Hizmetlerle doğrudan veya dolaylı olarak 
ilgili olan sistem yöneticileri, veri tabanı yöneticileri, erişim kontrol yöneticileri, 
güvenlik duvarı yöneticileri, web sitesi yöneticileri, vb., çok faktörlü kimlik doğrulama 
kullanacak ve söz konusu erişim, Tedarikçi tarafından bağımsız olarak günlüğe 
kaydedilecek ve Citi’nin daha önce belirtildiği gibi Tedarikçilere yönelik Gereklilikleri 
uyarınca şüpheli etkinlik ve/veya yetkisiz erişim açısından izlenecektir. 

 

18.31 Temiz Masa ve Temiz Ekran Politikası. Tedarikçi personeli, kendi iş alanlarında kullanılan 
veya saklanan fiziksel bilgi dâhil olmak üzere her türlü Citi Bilgisini korumak zorundadır. 
Tedarikçilerin bu gerekliliği IS farkındalığı yoluyla personeline en azından yıllık olarak iletmesi 
gerekir. 

18.32 Yangın Güvenliği. 

i. Tedarikçi, fiziksel güvenliği ve yerel yangın tüzükleri dâhil olmak üzere güvenli bir 
çalışma ortamının oluşturulmasını yöneten geçerli yasal ve düzenleyici gerekliliklere 
uymalıdır. 

ii. Tedarikçi bir yangın tespit, alarm ve baskılama sistemi/sistemleri kullanmalıdır. 
Sistem/sistemler yıllık olarak muayene edilmeli ve test edilmelidir. 

 

18.33 Fiziksel Güvenlik. 

i. Citi Bilgileri, erişimi sadece yetkili personel ile sınırlandıran kontrolleri içeren 
güvenli alanlarda saklanmalıdır. 
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ii. Tedarikçi yürürlükte belgelendirilmiş ve denetlenebilir bir fiziksel erişim 

sistemine sahip olmalıdır. 

iii. Tedarikçi, çevre ve verilen hizmetler için uygun şekilde bir üçüncü taraf, 

güvenlik elemanları ve video gözetimi tarafından izlenen bir güvenlik alarmını 
içeren güvenlik alarm/yetkisiz giriş önleme sistemlerinden oluşan bir 

kombinasyonu kullanmalıdır. 

iv. Tedarikçi, tüm ziyaretçilerin varışta, girişte ve çıkışta doğrulanabilir bir kimlik 

vermelerine ilişkin gerekliliği içeren belgelendirilmiş bir ziyaretçi politikasına 
sahip olmalıdır. 

18.34 Operasyonel Güvenlik Prosedürleri ve Sorumluluğu. 

i. Citi’ye yazılım geliştirme hizmetlerini Tedarikçi veriyorsa, Tedarikçi, Citi’nin 

minimum standartlarına bağlı olarak yürürlükte belgelendirilmiş bir Güvenli 
Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsüne sahip olmalıdır. 

ii. Tedarikçi belgelendirilmiş bir Değişiklik Yönetim sürecine sahip olmalıdır. 

iii. Tedarikçi ilgili endüstri standartlarını karşılayan belgelendirilmiş bir Kapasite 
Yönetim sürecine sahip olmalıdır. 

iv. Uygun durumlarda, Tedarikçi Geliştirme, Test ve Üretim ortamlarının fiziksel 
ve/veya mantıksal olarak diğerinden ayrılmasını sağlamalıdır. 

18.35 Kötü Amaçlı Yazılımlara Karşı Kontroller. Tedarikçi, herhangi bir kötü amaçlı kodun (ör., 
virüsler, solucanlar, Truva atı virüsleri, reklam yazılımları, casus yazılımlar, fidye yazılımları 
veya verilerin kaybolabileceği diğer benzer siber saldırılar) girişini önlemek ve tespit etmek 
için gerekli önlemlerin alındığından emin olmalıdır ve bu tür tehditlere karşı korunmak için 
önleyici, tespit edici ve kurtarma kontrolleri uygulamalıdır. Tedarikçi: 

i. Tüm kişisel bilgisayarlarda virüs önleme ve casus yazılım önlemeye yönelik 
teknolojiyi ve Citi Bilgilerini saklayan, işleme alan ve/veya ileten tüm Yerel Alan 

Ağı (LAN) sunucularında, posta sunucularında ve diğer cihazlarda teknolojiyi 
uygulamalı, güncellemeli ve idame etmelidir. 

ii. Kullanıcıların antivirüs/kötü amaçlı yazılımı önleme ve planlı taramaları devre 
dışı bırakmalarını önleyecek güvenlik ayarlarına sahip olmalıdır. 

iii. Antivirüs ve kötü amaçlı yazılımı önleme yazılımlarını yapılandırmaya ve 
güncellemeye yönelik merkezî olarak yönetilen, otomatik prosedürlere sahip 

olmalıdır. 

iv. Süreçler antivirüs imzaların veya tarama motorlarının eski olduğu uyumlu 
olmayan bilgisayarları tanımlamak ve ele almak için uygulanır. 

18.36 Mobil Koda Karşı Kontroller. Tedarikçiler, Mobil Kodu kullanımını kontrol etmek için 
gerekli önlemlerin alınmasını sağlamalıdır. Mobil Kodun kullanımına izin verilen durumlarda, 
yapılandırma en azından tüm endüstri standartlarını ve Citi’ye yönelik sözleşme kaynaklı 
yükümlülükleri karşılamalı, izin verilen Mobil Kodun açıkça tanımlanan ve belgelendirilen 
güvenlik politikasına göre çalışmasını sağlamalı ve izin verilmemiş Mobil Kodu çalışmasını 
önlemelidir. 
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Ana işletim sistemini veya platformunu etkileyebilecek Mobil Kod için (diğer deyişle, “kum 
sandığı” dışında), Tedarikçi aşağıdakileri sağlamalıdır: Tedarikçi tarafından yayımlanan Mobil 
Kod bir Citi onaylı Sertifika Yetkilisi tarafından imzalanmalı ve sertifikanın geçerliliği, 
sertifikanın geçerliliğini veya rotasyonu ele almak için Tedarikçi tarafından yönetilmelidir. 
Geçerlilik tarihi sona eren imzalı Mobil Kod üretimden kaldırılmalıdır. 

 

18.37 Denetim Günlüğü. Tedarikçi, Citi Bilgilerini saklamak, işleme almak ve/veya iletmek için 
kullanılan tüm Kontrollü Bilgi Sistemlerinin aşağıdaki ögeleri kaydetmek üzere bir altyapı veya 
uygulama düzeyinde denetim izlerini kullanmalarını sağlamalıdır: 

i. İlişkili platform için altyapı güvenliğiyle ilgili eylemler 

ii. Bir güvenlik duvarı veya IDS/IPS tarafından oluşturulan güvenlik olayı ile ilişkili 
tüm sistem alarmları 

iii. Tüm girişilen sistem güvenliği ihlalleri (ör., başarısız Kullanıcı oturum açma 
denemeleri) 

iv. Özellikle aşağıdaki ögeleri içeren finansal işlemler ve Citi Bilgileri ile ilgili tüm 
önemli olaylar: 

a. Finansal işlemlere yönelik güncellemeler 

b. Gizli PII Verisine yönelik güncellemeler 

c. Kısıtlı Veriye yönelik güncellemeler 

d. Kimlik doğrulama verisine yönelik güncellemeler 

v. Benzersiz cihaz kimliği gibi oturum yapıları (en azından IP adresi veya diğer 
ilişkili bilgi), teknik olarak uygulanabilirse, yakalanmalı ve dolandırıcılık 
araştırmalarını desteklemek için Citi ile etkileşim hâlindeki uygulamalar (web 
siteleri ve mobil uygulamalar) için kaydedilmelidir. Bu yapılar, Citi işlemleri ve 
Citi hesap açılış etkinliği için yakalanmalıdır.       Bilgi, oturum yapısının işlem 
veya hesap açılışı ile bağlantısının kurulabileceği şekilde yakalanmalıdır. 

vi. Önemli ISA olayları, özellikle aşağıdaki ögeler dâhil olmak üzere 
kaydedilmelidir: 

a. Kullanıcı oluşturma 

b. Kullanıcı erişim haklarının değişikliği 

c. Kontrol Bilgi Sisteminde profillerin silinmesi,
 oluşturulması ve değiştirilmesi. 

d. Şifreleri sıfırlama 

e. Sistem güvenlik yapılandırmasına yönelik değişiklikler 

f. Ayrıcalıklı Fonksiyonel ID’lere ait tüm etkileşimli etkinlikler kaydedilmelidir. 

g. Güvenlik günlükleri, teknik olarak uygulanabilir olmadığı takdirde, sistemin 
oluşturduğu günlük dikkate alınmaksızın, en azından aşağıdaki bilgileri 
içermelidir: 
1. Olayın tarihi ve saati (UTC biçiminde saat) 

2. Eylemi yapan kişinin kullanıcı ID’si 

3. Olayın türü 

4. Etkilenen varlık veya kaynak 

5. Erişimin türü (silme, değiştirme vb.) 
6. Olayın başarılı veya başarısız olması vii. Kaynak (terminal, port, konum, 

IP, Ana Bilgisayar Adı, vb.) 
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18.38 Günlük Bilgilerinin Korunması. Tedarikçi; başlatma, kapatma sırasında, depolama 

sırasında ve iletimde denetim izlerinin bütünlüğünün korunması için erişim kontrollerinin 
yürürlükte olmalarını sağlamalıdır. 

i. Denetim günlüklerine yetkisiz değişiklikleri önlemek için, tedarikçi günlüklerin üzerine 

yazılamamasını veya etkinliğini izledikleri sistem kullanıcıları tarafından 

değiştirilememelerini sağlamalıdır. 

ii. Tedarikçi, Citi Kayıt Yönetimi Politikasına ve tüm geçerli yasal ve düzenleyici 

gerekliliklere uyan günlük verisi için kayıt tutma süresini tanımlamalı, idame 

ettirmeli ve uymalıdır. 

iii. Bir organizasyon veya güvenlik etki alanı içindeki tüm ilgili bilgi işleme sistemlerinin 

saatleri doğru bir zaman kaynağı ile eşitlenmelidir. 

 
18.39 İzleme Sisteminin Kullanımı. Aşağıdaki olaylar yakalanmalı, kaydedilmeli ve doğrudan 

veya otomatik bir inceleme süreci yoluyla gözden geçirilmelidir: 

i. Bir güvenlik duvarı veya IDS/IPS tarafından oluşturulan güvenlik olayı ile ilişkili tüm 

sistem alarmları. 

ii. Güvenli standart yapıda tanımlanan şekilde kritik kaynaklara yönelik tüm 

güncellemeler. 

iii. Ayrıcalıklı fonksiyonel ID’ler veya geçici ID’ler tarafından yapılan tüm etkileşimli 
etkinlikler. 

iv. İstisnalar: 

a. Kullanıcıdan, rolden veya profilden hakların kaldırılması. ii. Bilgi Güvenliği 
İdare etkinliğinin uçtan uca bütünlük kontrollerine sahip otomatik 
bir iş akışı/karşılama sistemi tarafından yürütüldüğü durumlar. 

 

18.40 Günlük Bağıntısı ve İncelemesi. 

i. Günlüğe kaydedilen bir olay bir uyarıyı tetiklediğinde, olay incelenir, takip 

işlemleri ve soruşturma yürütülür--potansiyel olarak zararlı bir bilgi güvenliği 

olayının meydana gelmiş olabileceğini ortaya koyarsa. 

ii. Tedarikçi, denetim günlüklerinin bir Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi (SIEM) veya 

günlük bağıntısı analizi ve incelemesi için günlük analizi aracı gibi merkezî bir günlük 

yönetim sisteminde toplanmasını sağlamalıdır. Bu, merkezî günlük yönetimi 

sistemlerinin bir özelliği olabilir veya ayrı bir araç olabilir. Düşük riskli satıcılar bu 

gereklilikten muaftır. 

iii. Yüksek riskli tedarikçiler, işlem yapılabilir olayların tanımlanmasını iyileştirmek için 

SIEM veya günlük analizi araçlarının yapılandırmasını periyodik olarak incelemeli 

ve ayarlamalıdır. 

 
18.41 Operasyon Yazılımının Kontrolü. 
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i. Tedarikçi, yalnızca bir sektör tarafından kabul gören ticari sağlayıcı tarafından 

desteklenen veya güvenlik sorunlarını ele almak için mevcut yamaların aktif ve uygun 
sürümüne ve yapılandırma güncellemelerine sahip işletim sistemlerin ve yazılımların 
kullanılmasını sağlamalıdır. 

ii. Tedarikçi, tüm onaylı güvenlik yamalarının ve yapılandırmaların uygulandığı 

zaman dönemlerini belirtilen belgelendirilmiş bir süreç uygulanmasını 

sağlamalıdır. 

iii. Tedarikçi ile Citi arasında ayrı bir bakım sözleşmesinden bağımsız olarak, Tedarikçi, 

Citi için geliştirilen ve bir lisans anlaşması altında yönetilen yazılımın, bilinen güvenlik 

açıkları olan desteklenmeyen yazılım sürümlerinin kullanımının zorunlu 

kılınmamasını VE zamanında gereken şekilde güncellenmesini ve yamalanmasını 

sağlamalıdır. 

iv. Citi bilgilerini işlemek için kullanılan açık kaynak uygulama yazılımları kabul görmüş 

tedarikçiler tarafından edinilmeli ve desteklenmelidir. 

 
18.42 Yazılım Geliştirme Güvenliği. 

i. Yazılım tedarikçisinin belgelenmiş, güncel yönetim onaylı bir Yazılım 
Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) olması gerekir. 

ii. Güvenlik, SDLC’nin her aşamasında gözden geçirilmelidir. 

iii. Güvenli kodlama uygulamaları uygulanmalıdır. 

 

18.43 Güvenlik Açığı ve Tehdit Yönetimi. Tedarikçi, Citi Gizli Bilgilerini bir web sitesinde veya 
internetten erişilebilen bir sistemde muhafaza eder veya saklarsa, Citi’yi etkileyen ürün veya 
hizmetleri içeren bir güvenlik açığına veya tehdide (her biri bir “Kırılganlık”) karşı koruma 
sağlamak için, Tedarikçi aşağıdaki Gerekliliklerine uymalıdır. Genel olarak, Tedarikçi şunları 
yapmalıdır: 

i. Citi’nin bilgisayar güvenliğine ilişkin sorularına yanıt vermesi için bilgisayar 

güvenliği konularında bilgili bir Tedarikçi çalışanı atamalıdır. 

ii. FIRST, CERT/CC ve satıcı posta listeleri gibi saygın bilgisayar güvenliği güvenlik 

açığı bilgilerini düzenli olarak izlemek için ticari olarak makul çabayı göstermeli ve 

ilgili hizmet paketleri, yamalar, yükseltmeler ve geçici çözümler elde etmek, kapsamlı 

şekilde test etmek, uygulamak ve Citi’ye sunmak için uygun önlemleri almalıdır. 

iii. Ağ, sistem ve uygulama güvenlik açığı tarama araçlarını ve/veya sızma testini 

kullanarak bilgi güvenliği önlemlerinin uygulanmasını en az üç ayda bir test 

etmelidir. 

iv. Politikaların, süreçlerin gözden geçirilmesi dâhil ancak bunlarla sınırlı 

olmamak üzere, Tedarikçinin herhangi bir Sözleşme kapsamındaki 

yükümlülüklerine ve bu Gerekliliklere uygunluğunu doğrulamak için 
Citi’nin, masrafları Citi’ye ait olmak üzere ve makul zamanlarda 

Güvenlik Açığı, etik saldırılar veya diğer güvenlik değerlendirmelerini 
yapmasına ve bu denetimleri gerçekleştirmek için ticari olarak mevcut 

araçları ve/veya endüstri standardı uygulamaları kullanarak fiziksel 
güvenlik düzenlemelerinin yerinde değerlendirilmesi, ağ, sistem ve 

uygulama güvenlik açığı taraması ve sızma testi yapmasına izin 
vermelidir. 



Tedarikçiler için Citi Gereklilikleri Sayfa 44 / 61 

© 2021 CITIGROUP INC. 

 

 

 
 

 
v. En az 180 günlük bir süre (veya yasa veya sözleşmenin gerektirdiği 

daha uzun bir süre için) aşağıdakiler dâhil, ancak bunlarla sınırlı 

olmamak üzere, Tedarikçinin sistemlerindeki tüm faaliyetlerle ilgili 
ayrıntılı günlük dosyalarını muhafaza etmelidir: 

a. Oluşturulan tüm oturumlar 

b. Bir kullanıcıdan veya başka bir sistemden belirli bilgilerin alınmasıyla ilgili 
bilgiler 

c. Başarısız kullanıcı kimlik doğrulama girişimleri 

d. Kaynaklara (yazılım, veri, süreçler, vb.) yetkisiz erişim denemeleri 

e. Yönetici eylemleri 

f. Güvenlik profillerinde, izin düzeylerinde, uygulama güvenlik 
yapılandırmalarında ve/veya sistem kaynaklarında değişiklik yapmak için 
oluşturulan olaylar (ör., verilen komutlar). 

 

vi. Tüm günlük dosyaları yetkisiz erişime, değişikliğe veya silinmeye karşı korunmalıdır. 

Ek olarak, Citi’nin bu tür kayıtlar için gerekli saklama süresi de dâhil olmak üzere, 

Citi’nin Kayıt Yönetimi Politikasına uygun olarak ve uygulanabilirse, gizlilik veya diğer 

güvenlik bilgileri risk değerlendirmeleriyle ilgili kayıtları ve ayrıca rutin güvenlik 

eylemleri ve soruşturmalarıyla ilgili kayıtları saklamalıdır. 

vii. Tedarikçinin Hizmetleri sağlamak için yükleniciler veya alt yükleniciler kullandığı 

durumlarda, Tedarikçi, masrafları kendisine ait olmak üzere, buradaki Gereklilikler 

kapsamında gerekli olan Güvenlik Açığı değerlendirmelerinin, sanki bu Hizmetleri 

doğrudan sağlıyormuş gibi zamanında tamamlanmasını sağlayacak ve gerekliliğin 

yerine getirilmesini sağlayacaktır ve herhangi bir yüklenici veya alt yüklenicinin bu tür 

değerlendirmeleri kolaylaştırması için Citi’ye bu tür değerlendirmeleri gerçekleştirme 

yetkisi veren dil de dâhil olmak üzere, Tedarikçi ile yüklenici/alt yüklenici arasındaki 

Hizmetle ilgili sözleşmede belirtilecektir. 

viii. Tedarikçi herhangi bir birleşme veya devralma veya benzer bir işlemde 
başka bir tüzel kişiyi edinir veya edinirse ve bu tür bir işlemin Hizmetleri 

etkilemesi muhtemelse, Tedarikçi derhâl Citi’yi yazılı olarak 
bilgilendirmeli ve Tedarikçi, bu tür bir değişikliğin uyumluluğu 

etkilemediğinden emin olmak için ortaya çıkan tüzel kişilik üzerinde bu 
Gereklilikler ile tutarlı bir bilgi güvenliği değerlendirmesi yapmalıdır. 

ix. Süreç Uygulaması. Tedarikçi, aşağıdakilerin tümünü kapsamlı bir şekilde ele alan 

ve/veya içeren bir güvenlik açığı ve tehdit yönetimi süreci uygulamalıdır: (a) Citi’nin 

gizli veya daha yüksek gizlilik derecesine sahip verilerini işlemek, depolamak, 

erişmek veya iletmek için kullanılabilecek olan tüm verilerdeki Güvenlik Açıklarının 

keşfedilmesi ve yönetimi; (b) Mevcut olarak bilinen Güvenlik Açıklarının meydana 

gelme durumlarını keşfeden bir araç kullanarak en az aylık taramalar yapma 

gerekliliği; (c) “Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (CVSS) v3.0” sürümüne göre 

Güvenlik Açıklarının Sıralaması (bkz. https://www.first.org/cvss), önem derecesine 

göre iyileştirme zaman çizelgeleri ile; (d) Tam üretim yerleştirmesinden önce Güvenlik 

Açığı düzeltmelerinin test edilmesi gerekliliği; (e) Kritik Güvenlik Açıklarının 

düzeltilmesi için bir acil durum süreci; (f) Tedarikçi Citi gizli veya daha yüksek gizlilik 

derecesine sahip verileri İnternet tabanlı uygulamalarda ve altyapılarda barındırırsa, 

http://www.first.org/cvss)
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tedarikçi tarafından veya bu tür değerlendirmeler konusunda uzman olan haricî bir 

tarafça tamamlanan yıllık bir Güvenlik Açığı Değerlendirmesi “Sızma Testi” olmalıdır; 

ve (g) Tedarikçi, Kullanım Ömrü Sonu (EOL) veya Satıcı Desteği Sonu (EOVS) 

durumuna yaklaşan veya bu durumlara ulaşan varlıkları takip etmeli ve söz konusu 

varlıkları yükseltmeye veya yenilemeye yönelik süreçlere sahip olmalıdır. 

x. Bildirim. Tedarikçi, Citi’yi etkileyen bir ürün veya hizmeti içeren bir Güvenlik Açığı 

tespit ettiğinde, tespit edilmesine müteakip 48 saat içinde Citi’yi yazılı olarak 

bilgilendirecek ve Tedarikçi tarafından gerçekleştirilen düzeltici eylemlerin bir tanımını 

içerecektir. Tedarikçi, süreç kanallarının sorumlu bir şekilde kamuya açıklanmasının 

ardından [Ulusal Güvenlik Açığı Veri Tabanında (NVD) Güvenlik Açığının 

yayımlanması veya haricî güvenlik satıcılarına sağlanan tehdit kataloğu aracılığıyla], 

Citi’yi etkileyen bir ürün veya hizmeti içeren bir Güvenlik Açığından haberdar 

olduğunda, bu tür bir yayından itibaren 48 saat içinde Citi’yi yazılı olarak 

bilgilendirecektir. Her bildirim, Güvenlik Açığı Citi’yi etkiliyorsa ve uzaktan kullanılabilir 

nitelikteyse, Güvenlik Açığı hakkında bilgileri ve Ortak Güvenlik Açıkları ve 

Etkilenmeler (CVE) puanını içerecektir. Tedarikçi, Güvenlik Açığı giderilene kadar 

Citi’ye güncellemeler sağlamaya devam edecektir. Citi’nin bir Güvenlik Açığı tespit 

ettiği durumlarda, Citi bu durumları Tedarikçiye bildirebilir ve Tedarikçi, Güvenlik 

Açığını bu Bölüm uyarınca derhâl giderecektir. 

 
18.44 İyileştirme. Tedarikçinin bir Güvenlik Açığı tespit etmesi durumunda, Tedarikçi, tespit 

edilmesine müteakip 48 saat içinde Citi’yi yazılı olarak bilgilendirecek ve Tedarikçi tarafından 
gerçekleştirilen düzeltici eylemlerin bir tanımını içerecektir. Bu Bölüm kapsamında sağlanan 
her Güvenlik Açığı bildirimi için, bildirimde bulunan Taraf, bu Güvenlik Açığının risk düzeyini ve 
etkisini ciddiyet ve Citi için risk temelinde değerlendirecek ve Ek A’da belirtilen Ortak Güvenlik 
Açığı Puanlama Sistemine (CVSS) dayalı bir risk öncelik düzeyi atayacaktır (bkz. 
https://www.first.org/cvss). Bir risk seviyesi belirlenip kararlaştırıldıktan sonra, Tedarikçi, 
tanımlanmış herhangi bir orta, yüksek veya kritik Güvenlik Açığını düzeltecektir. Mümkün 
olduğunda, herhangi bir etkileyen Güvenlik Açığı düzeltmesi, şu anda dağıtılan sürüme karşı 
bir güvenlik paketinde sunulmalıdır. Tedarikçi, Güvenlik Açığını belirlenen süre içinde Citi’yi 
tatmin edecek şekilde gideremezse veya bu konuda isteksizse, Citi herhangi bir ek 
yükümlülük veya mali yükümlülük olmaksızın (sonlandırılan kısım için) geçerli lisansı 
feshedebilir ve Tedarikçi ödenen lisans ücretlerinin orantı kısmını derhâl Citi’ye iade edecektir. 

http://www.first.org/cvss)
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18.45 İletişim Güvenliği Ağ Kontrolleri. 

i. Citi Bilgilerine erişmek, bunları saklamak, yönetmek, işleme almak ve/veya iletmek 
için kullanılan Tedarikçi ağları tehditlere karşı korunmalı ve güvenlik ağı kullanan Bilgi 
Sistemleri için muhafaza edilmelidir. Bu, ağ genelinde hareket hâlindeki bilgiyi içerir. 

ii. Gizli veya daha üst düzeyde bir Citi Bilgi sınıflandırmasına sahip bilgi, İnternetle 
etkileşim hâlindeki Tecrit Edilmiş Bölgede (DMZ) sistem üzerinde kalıcı olarak 
saklanmamalıdır. 

iii. Citi Bilgilerine erişmek, bunları saklamak, yönetmek, işleme almak ve/veya 
iletmek için kullanılan ağlar bakımından, Tedarikçi aşağıdakileri sağlamalıdır: 

iv. Sadece yetkisiz erişimi engelleyen makul kontrolleri (PEAP-TLS, EAP-TTLS, vb.) 
içeren Kablosuz Yerel Alan Ağları (WLAN’lar) veya diğer kablosuz cihaz çözümleri Citi 
Bilgilerini içeren ağlara bağlanabilir. 

v. Tedarikçi global ağına yönelik tüm dış IP bağlantıları Tedarikçi tarafından yönetilen bir 
güvenlik duvarı tarafından korunur. 

vi. Citi bilgilerinin erişildiği, yönetildiği, saklandığı, işleme alındığı ve/veya iletildiği 
ağlara yönelik internet bağlantılarını izleyen ve koruyan gerçek zamanlı bir Saldırı 
Tespit Sistemi (IDS) ve Saldırı Önleme Sistemi (IPS) işletilmektedir. 

vii. Tedarikçi sitelerinde barındırılan tüm Citi markalı İnternet Uygulamaları ve hizmetleri 
Citi tarafından doğrulanan Citi onaylı DDOS (Dağıtık Hizmet Engelleme) önleme 
hizmetlerine veya karşılaştırılabilir kontrollere sahip olmalıdır. 

viii. Dış güvenlik duvarları varsayılan bir “tümünü engelle” kuralı ile yapılandırılmalıdır. 
Güvenlik duvarı kuralları, en az ayrıcalık ilkesine ve güvenlik duvarı tarafından 
reddedilen tüm bağlantı girişimlerine (ör., paket bırakmalar) dayalı olarak 
yapılandırılmalıdır. 

 

18.46 Ağlarda Ayrım. 

i. Tedarikçi, Citi Bilgilerine erişmek, bunları saklamak, işleme almak, yönetmek ve/veya 
iletmek için kullanılan ve İnternet yoluyla erişilebilen tüm Bilgi Sistemlerine ve 
uygulamalarına sadece Tedarikçinin kurum içi yerel ağdan tecrit edilmiş bölgesi 
(DMZ) yoluyla erişilmesini sağlamalıdır. 

ii. Bir acil durumda, Tedarikçi ağ Güvenlik Olaylarından kaynaklanan etkiyi azaltmak için 
ağın bölümleri arasında erişimi filtreleyebilmelidir (ör., bir virüs salgını esnasında port 
filtrelemesi). 

iii. Uzaktan Erişim ve Ana Bilgisayar Güvenliği Tedarikçi ağında ağ kaynaklarına erişimi 
sınırlandırmak için grup tabanlı kontrolleri (ör., personel, alt yükleniciler) 
uygulamalıdır. Ana bilgisayar düzeyinde, erişim kontrolü grup veya birey düzeyinde 
yapılabilir. 

18.47 Ağlarda Ekipman Tanımlaması. 

i. Teknoloji platformları, etkileşimin ve diğer hafifletici denetimlerin IS Risk Düzeyleriyle 
orantılı olarak eş teknoloji platformlarını tanımlamalı ve doğrulamalıdır. 

ii. Sadece Gerekliliklere uyan ve Tedarikçinin yetkilendirdiği Tedarikçi cihazları (diğer 
deyişle, donanım dâhil, ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla, masaüstüler, dizüstü 
bilgisayarlar) Citi bilgilerinin depolandığı, işlendiği veya aktarıldığı Tedarikçi Ağına 
erişebilir. 
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iii. Sadece bu Gerekliliklere uyan ve Tedarikçinin yetkilendirdiği Tedarikçi cihazları (diğer 

deyişle, donanım dâhil, ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla, masaüstüler, 
dizüstüler, çıkarılabilir veri saklama medyası) Citi ağına erişebilir. 

18.48 Güvenlik Gereklilikleri Analizi ve Özellikleri. 

i. Tedarikçi bilgi güvenliği prosedürlerini, uygulamaların, ürünlerin ve hizmetlerin seçimi, 
geliştirilmesi ve uygulanması için kendi süreçlerine ve prosedürlerine dâhil etmelidir. 

ii. Tedarikçi, Citi Bilgilerinin saklandığı, işlendiği ve/veya iletildiği tüm sistemler 
için güvenli yapı prosedürüne sahip olmalıdır. 

iii. Güvenli yapı prosedürü, üretim dağıtımı esnasında güvenlik/standart yapı 
ayarlarının otomatik yapılandırma denetimlerini destekleyecek araçları 
içermelidir. 

 

18.49 Çevrim İçi İşlemler. 

i. Uygun durumlarda, Tedarikçi kimlik bilgilerini doğrulamak için dinamik parolaları veya 
dijital sertifikaları kullanan Bilgi Sistemlerine sahip olmalıdır. 

ii. Tüm Sertifikaların geçerlilik süreleri en az her iki (2) yılda bir kez değiştirilmelidir. 

iii. Citi ve Tedarikçi arasında İnternetle etkileşim hâlindeki tüm web siteleri ve uçtan 
uca iletişimler için, Genişletilmiş Doğrulama (EV) sertifikaları kullanılmalıdır. 

iv. Citi bilgilerini saklayan, işleyen, yöneten veya bunlara erişen, Citi markalı 
Internet'e dönük uygulamaları barındıran veya Citi'nin ağ kaynaklarına 
bağlantısı olan tüm Tedarikçi uygulamaları: 

v. Erişilen veri/işlev türlerine dayalı bir kimlik doğrulama yöntemine sahip olmalıdır; 
vi. Çok Ögeli Kimlik Doğrulama (MFA) uyumluluk değerlendirmesi yapmalıdır; 

vii. Çevrim içi bir Şüpheli Etkinlik Yönetimi (SAM) çözümü uygulamalıdır; 

viii. Tüm bu durumlarda, Tedarikçi mevcut gereklilikler için birincil iş irtibatı ile iletişime 
geçmelidir. 

 

18.50 Kontrol Prosedürlerini Değiştirin. 

i. Tedarikçiler, güvenlik duvarlarına, Yetkisiz Giriş Tespit Sistemlerine (IDS) ve Yetkisiz 
Giriş Önleme Sistemlerine (IPS) yönelik yapılandırma değişikliklerinin Tedarikçi 
Değişiklik Yönetim Süreci üzerinden yönlendirilmesini sağlamalıdır. 

ii. Geçici kimlikler yoluyla üretime verilen erişim kaydedilmeli ve ortama yönelik 
yapılan değişikliklerin izlenmesi için gözlemlenmelidir. 

iii. Gizli veya daha üst düzeyde bir Citi sınıflandırmasına veya “Bütünlük” için IS Risk 
bileşen değerine ya da Yüksek Düzeyde “Kullanılabilirliğe” sahip müşteri bilgileri 
içeren Kontrollü Bilgi Sistemleri için, Bölüm 10.7q’ya (Denetim günlüğü) göre 
yakalanan kayıtlar örneklemeli olarak Tedarikçi tarafından gözden geçirilmelidir. 
Gözden geçirmeler, uygun bir risk tabanlı örnekleme metodolojisine dayalı olabilir. 

iv. Gözden geçirme, geçici imtiyazlı erişimin bir parçası olan değişikliklerin 
tasarlanan şekilde yapılmış olduğunu doğrulamalıdır. 

 

18.51 Bilgi Sızıntısı. Tedarikçi, aşağıdakiler dâhil olmak üzere bilgi sızıntısını önleyen, yürürlükte 
Güvenli Kodlandırma Standardına sahip olmalıdır: 
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i. Ayrıntılı sistem bilgileri (ör., sunucu türü ve teknolojisi). 

ii. Dizin ağacı yapısını ve temeldeki veri tabanı tipini ortaya çıkaran yığın izlemeleri ve 
istisna hataları. 

 

18.52 Test Verileri. Citi tarafından tanımlandığı şekliyle gizli veya daha yüksek riskli bilgiler, bu 
bilgilerin kimliği açıklanmadıkça, maskelenmedikçe ve/veya endüstri standartlarını karşılayan 
araçlar ve yöntemler kullanılarak bu tür veriler artık hassas nitelik taşımayacak veya bir üretim 
sistemiyle aynı kontrolleri uygulamayacak şekilde gizlenmedikçe, yazılım uygulamaları 
geliştirme veya test ortamlarında Tedarikçi tarafından kullanılmayacak veya saklanmayacaktır. 

18.53 Veri İletimi. Tedarikçi, Gizli veya daha yüksek riskli bilgileri herhangi bir genel ağ (İnternet 
gibi) üzerinden şifrelenmemiş bir şekilde iletmeyecektir. Citi tarafından tanımlanan şekilde gizli 
veya daha yüksek riskli bilgiler kamu ağları üzerinden gönderilecekse, bu bilgiler bir şifreleme 
algoritması, güç, veri kurtarma ve Citi’nin politikaları ve standartları ve/veya karşılıklı olarak 
kabul edilen mevcut endüstri standardı şifreleme protokolleri ile tutarlı anahtar depoları 
kullanılarak şifrelenmelidir. 

18.54 Tedarikçi Personelinin Tedarikçi Bilgi Sistemlerine Erişimi. Sistemlere, veri 
havuzlarına, uygulamalara ve/veya altyapıya, bunlarla sınırlı olmamak üzere, özel, ayrıcalıklı 
ve/veya idari düzeyde erişim gerektiren, daimi/geçici çalışanlar, yükleniciler ve alt yükleniciler 
dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm Tedarikçi Personeli Citi için sağlanan 
Hizmetlerle doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan sistem yöneticileri, veri tabanı yöneticileri, 
erişim kontrol yöneticileri, güvenlik duvarı yöneticileri, web sitesi yöneticileri, vb., çok faktörlü 
kimlik doğrulama kullanacak ve söz konusu erişim, Tedarikçi tarafından bağımsız olarak 
günlüğe kaydedilecek ve Citi’nin daha önce belirtildiği gibi Tedarikçilere yönelik Gereklilikleri 
uyarınca şüpheli etkinlik ve/veya yetkisiz erişim açısından izlenecektir. 

18.55 Ağ Dışı Veri Depolama. Tedarikçi, Citi’nin gizli veya daha yüksek riskli bilgilerini 
Tedarikçinin ağı dışında saklarken (ör., Felaketten Kurtarma yedekleri), bu tür bilgilerin 
hareketsizken Citi onaylı bir şifreleme algoritması ve/veya karşılıklı olarak kabul edilen mevcut 
endüstri standardı şifreleme protokolü ve güç, ve anahtar deposu kullanılarak şifrelenmesini 
sağlayacaktır. 

18.56 Tedarikçi Uzaktan Erişim İş Süreci Gereklilikleri. 

i. Tedarikçi, iş süreci dış kaynak kullanımı hizmetleri sağlıyorsa ve Citi’den, Tedarikçi 
Personelinin bulundukları yerden (ör., evden çalışarak) gizli veya daha yüksek riskli 
verilere erişimi olan, bunları depolayan ve/veya ileten Tedarikçi sistemlerine uzaktan 
bağlanmasına izin vermek için açık yazılı onay alırsa (ör., gizlilik verileri, parasal 
işlemler, vb.) Tedarikçi tarafından sağlanan uzaktan erişimle ilgili geçerli ögeler için 
aşağıdaki güvenlik gereklilikler karşılanmalıdır. Tedarikçi, Citi standartlarına 
uygunluğu sağlamak ve Citi’nin güvenlik duruşunu korumak için Citi’nin kararına göre 
gerekli olabilecek ağ mimarisi şemaları, veri akışları, kimlik doğrulama sistemleri, 
güvenlik sistemleri ve diğer tüm teknik ayrıntılar veya onaylar dâhil ancak bunlarla 
sınırlı olmamak üzere eksiksiz belgeleri sunmalıdır. 

ii. Tedarikçi Uzaktan Erişim çözümleri en azından: 

a. Citi ile özel ve güvenli bir işletmeler arası ağ bağlantısına sahip olmalı veya 
bu bağlantıyı sağlamalıdır. Bu bağlantı, üçüncü taraf ağ bağlantı 
standartlarını karşılamalı ve Citi CISO Ofisi tarafından gözden geçirilip 
onaylanmalıdır. 
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b. Tüm ağ iletişimlerinde Citi onaylı şifreleme algoritmaları kullanılarak uçtan 

uca şifreleme kullanılmalıdır. 

c. Tedarikçi ağının ve sistemlerinin Birleşik Tehdit Yönetimi/Saldırı Tespiti ve 
Önleme Sistemlerinin yanı sıra bu güvenlik sistemlerinin tehditler ve 
anormallikler için günlüğe kaydedilmesini ve izlenmesini ve uygun olay 
müdahale prosedürlerinin zamanında korunması, tespit edilmesi, 
kapsanması, yanıt verilmesi ve kurtarılması için belgelenmesini ve test 
edilmesini sağlamalıdır. 

d. Citi’nin MFA standartlarıyla tutarlı, çok faktörlü kimlik doğrulama (“MFA”) 
gerektiren güvenli, dayanıklı (tek hata noktası olmayan) bir VPN uzaktan 
erişim çözümüne sahip olmalıdır. Ayrıca, bu uzaktan erişim çözümü yalnızca 
Tedarikçinin sahip olduğu, yönetilen, onaylanan ve bakımı yapılan (ör., 
güvenlik yapılandırması, yama yönetimi, anti-virüs koruması, tanımlama ve 
erişim yönetimi, güvenlik duvarları, vb.) Citi ile ilgili hizmetleri uzaktan 
bağlamak ve gerçekleştirmek için kullanılmasını sağlamalıdır. Bir mobil 
cihazdaki bir yazılım uygulaması gibi MFA için yazılım belirteçleri 
kullanılıyorsa, yazılım belirteci kimlik doğrulama yazılımı kullanıcının kimliğini 
doğrulamalıdır (ör., parola, biyometrik, vb. ile) ve cep telefonu jailbreak’li veya 
root’luysa (mobil cihaz satıcısı tarafından onaylanan ve sağlananlar dışında 
bir işletim sistemi kullanarak) kullanımını engellemelidir. 

e. En azından, ilgili tüm uzaktan erişim ağ şemaları, veri akışları, tüm 
operasyonel ve güvenlik kontrolleri ve teknolojileri dâhil ancak bunlarla sınırlı 
olmamak üzere eksiksiz belgeler sağlamalı ve Tedarikçi Personeline herhangi 
bir uzaktan erişim hizmeti verilmeden önce inceleme ve onay için Citi’ye 
sunulmalıdır. 

f. Tüm Tedarikçi uzaktan erişim Personeli, aşağıdakileri belgelenmiş kanıtlar 
aracılığıyla onaylamalı ve kabul etmelidir: 
1. Citi’nin üçüncü taraf Davranış Kuralları, Elektronik İletişim Politikası ve 

tüm geçerli Citi Politikaları ve Standartlarına uygunluk. 
2. Herhangi bir sesli yardım cihazı (ör., Alexa), video kayıt cihazı ve/veya 

başka herhangi bir fotoğraf, video veya ses dinleme/kayıt cihazı 
içermeyen özel, özel bir uzak çalışma alanı sağlayacaktır. Yetkisiz 
personelin, uzak bilgi işlem sistemlerinin ekranlarında görünebilecek 
herhangi bir veri, sistem ve uygulamayı görüntülemesine izin 
verilmeyecektir. 

3. Ekranı görüntülemek için yetkisiz erişimin yeterince azaltılmasını 
sağlamak için cihazı gözetimsiz bırakırken bilgi işlem cihazını 
kilitleyecektir. 

g. Kullanıcıyı yalnızca Hizmetleri gerçekleştirmek için YALNIZCA açıkça gerekli 
olan hizmetlerle (ör., güvenli ince istemci çözümü) kısıtlayan, yalnızca yetkili 
Personel ve Tedarikçinin sahip olduğu ve yönettiği bilgi işlem aygıtıyla (ör., 
dizüstü bilgisayar) uzaktan erişimi kısıtlamalıdır. Spesifik olarak, uzak bilgi 
işlem sistemi, kullanıcının “ince istemci” güvenlik çözümünü atlamasını 
önleyecek, herhangi bir uzaktan yazdırmayı önleyecek, haricî taşınabilir 
depolama cihazlarının (ör., flash sürücüler, taşınabilir sabit sürücüler, SD Kart 
okuyucu, vb.) kullanımını önlemeli, ekran yakalamayı önlemeli, Citi VDI 
çözümünün dışına kopyalamayı/yapıştırmayı önlemeli, herhangi bir yazılımın 
yüklenmesini önlemeli ve sistemde yetkisiz yapılandırma değişikliklerini 
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önlemelidir. Tedarikçi, uygun ve zamanında güncellemeler, güvenlik yamaları, 
yapılandırma güncellemeleri, vb. aracılığıyla bu uzak bilgi işlem sistemlerinde 
uygun siber hijyenin sağlandığından emin olmalıdır. Uzak bilgi işlem cihazı 
ayrıca, herhangi bir kötü amaçlı kodun (ör., virüsler, solucanlar, Truva Atı, 
reklam yazılımları veya casus yazılımlar) girişini önlemek, tespit etmek ve 
bundan kurtarmak için maksimum 30 dakikalık hareketsizlik ve uç nokta 
koruması uygulandıktan sonra kullanıcının yeniden kimlik doğrulamasını 
gerektirmelidir. Tedarikçi Personelinin, Hizmetleri sağlamak için kişisel olarak 
sahip olduğu bilgi işlem cihazlarının (ör., BYOD dizüstü 
bilgisayarlar/masaüstü bilgisayarlar) kullanımına izin verilmez. 

h. Konum, IP adresi, oturum açma/zaman aşımı şüpheli etkinlik, kötü amaçlı 
yazılım, vb. aracılığıyla kullanıcı ve uç nokta etkinliğini izlemek için yeterli 
Günlüğe Kaydetme ve İzleme yapıldığından emin olun. Tüm sistem güvenliği 
ihlallerini günlüğe kaydedin (ör., başarısız uzaktan erişim kullanıcı oturum 
açma girişimleri). 

iii. Tedarikçi, uzaktan BT yönetimine (ör. ağ, sistem, uygulama, veri tabanı, vb.) izin 
verirse, Tedarikçi tüm uzaktan erişimin yalnızca çok faktörlü kimlik doğrulama 
gerektiren ve şüpheli etkinlik açısından izlenen şifrelenmiş, güvenli bir bağlantı 
üzerinden (ör., VPN, Sanal Masaüstü Arayüzü vb.) yetkili personel tarafından 
gerçekleştirilmesini sağlayacaktır. 

 

18.57 Sistem Kabulü. Tedarikçi ilgili endüstri standartlarını karşılayan yürürlükte 
belgelendirilmiş Proje Kapsamı Yönetimine ve Sistem Kabul süreçlerine sahip olmalıdır. 

18.58 Raporlama Bilgi Güvenliği Zayıflığı. Tedarikçi, Citi Bilgi Varlıklarının riske girmesiyle 
sonuçlanan Tedarikçi Uygulama ve Altyapı Güvenlik Açıklarının derhâl Citi’ye bildirilmesini 
sağlamak için bir Sürece sahip olmalıdır. 

18.59 Güvenlik Olayı Sorumlulukları ve Prosedürleri. Tedarikçi, Citi Bilgilerini etkileyen IS 
olaylarının yönetimine etkili bir yaklaşımın uygulanmasını sağlamalıdır. Tedarikçi, üzerinde 
anlaşılmış bir zaman dilimi içerisinde IS Vakalarına cevap vermeye ve Citigroup müşterileri ya 
da franchise açısından önemli bir risk oluşturabilecek, yüksek Ciddiyet derecelendirmesi 
ihtimali olan tüm vakalar hakkında Citi’yi bilgilendirmeye yönelik süreçleri muhafaza etmelidir; 
ayrıca, (anlamlı sayıda müşteriyi içeren vakalar; büyük miktarlarda dolar içeren vakalar; 
basında yer alması olası vakalar ya da bir düzenleyicinin rutin dışı bildirimi ile sonuçlanması 
muhtemel vakalar) 2 saat içinde rapor edilmeli ve tüm diğer güvenlik vakaları, bir IS Tehdidinin 
veya IS Güvenlik Açığının saptanmasından itibaren 24 saati geçmeyecek şekilde haftanın 7 
günü 24 saat rapor edilmelidir. Bu vakalar IDS/IPS/Ağ Davranış Anomalisi (NBAD) kaynaklı IS 
Vakaları, IS Tehditleri veya IS Güvenlik Açıklarını içerir ancak bunlarla sınırlı değildir. 

18.60 Güvenlik Olaylarının Bildirilmesi. 
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i. Tedarikçiler, Gizli veya daha yüksek gizlilik seviyesindeki Citi’nin sahip olduğu veya 

yönettiği verilerin veya Citi’nin korumakla yükümlü olduğu verilerin ya da bu tür 
verileri barındıran bilgi sistemlerinin gizliliği, bütünlüğü veya mevcudiyetini gölgeleyen 
veya tehlikeye atan Güvenlik Vakalarını, güvenlik olayının nasıl, kiminle ilgili (Citi 
personeli veya Citi satıcısı ya da ortağı) ya da nerede (Citi tesisinde veya dışında) 
ortaya çıktığından bağımsız olarak raporlamalıdır. Bu, söz konusu verilerin veya 
sistemlerin, cihazların veya bu verileri içeren fiziksel veya elektronik medyaların 
değiştirilmesini, imha edilmesini, ifşa edilmesini, kaybolmasını, çalınmasını veya 
kötüye kullanılmasını içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir. Bu, herhangi bir veri 
sınıflandırmasının kamuya açık varlıklarının yanı sıra, hak ve özgürlüklerin yerel yasa 
veya yönetmeliklerle tanımlandığı durumda gerçek kişilerin hak ve özgürlükleri için 
yüksek bir riske yol açması muhtemel olan herhangi bir Kişisel Tanıtıcı Bilgi 
(PII)/(Kişisel Veri) veri ihlalini de içerebilir. 

ii. Üçüncü taraf satıcıların, Citi’nin Gizli veya daha yüksek gizliliğe sahip bilgilerinin 
herhangi bir fiili veya muhtemel ifşası durumunda derhâl Citi yetkilisine bildirmesi 
gereken, mevcut veya olası güvenlik olaylarını yönetimlerine bildirmeleri 
gerekmektedir. Citi temsilcisi, ISO birimini derhâl bilgilendirmelidir. 

 

18.61 Veri Sızıntısı Koruması (DLP). 

i. Tedarikçi, Citi gizli veya daha yüksek gizlilik derecesine sahip verilere erişime 
sahip olan tüm personeli kapsayan içerik ve uç nokta izleme dâhil olmak üzere veri 
sızıntısı önleme (DLP) denetimleri uygulamalıdır. 

ii. Tedarikçi, Citi gizli veya daha yüksek gizlilik derecesine sahip verilerin aşağıdaki 
kanallar üzerinden ağlarının dışına taşınmakta olduğu durumları tespit etmek ve/veya 
önlemek için denetimlere sahip olmalıdır: 

a. Şifrelenmemiş e-postalar. 

b. Şifrelenmiş e-posta ekleri. 

c. Citi verilerini Web’e yüklemek. 

d. Citi verilerinin yazdırılması. 

e. Citi verilerinin ağları dışındaki konumlara aktarılması (ör., FTP üzerinden). 

f. Citi Gizli veya daha yüksek gizlilik derecesine sahip verileri USB sürücüleri, 
çıkarılabilir sabit sürücüler, CD/DVD sürücüleri ve veri depolama özelliğine 
sahip diğer çıkarılabilir cihazlar gibi çıkarılabilir medyaya kopyalama 
girişimleri. 

g. DLP çözümü, Citi gizli veya daha yüksek gizlilik derecesine sahip verileri 
ağlarından diğer hedeflere taşıma, aktarma veya kopyalama girişimleri ortaya 
koyan (başarılı olmuş veya engellenmiş) tüm olayları günlüğe kaydetmeli ve 
tedarikçiye bildirmelidir. 

 

18.62 Web’de Gezinme. 

i. Tedarikçi, Citi gizli veya daha yüksek gizlilik derecesine sahip bilgilerin paylaşılmasını 
ve Citi verilerine erişime sahip çalışanların kötü amaçlı yazılım veya saldırılara maruz 
kalmasını önlemek için web erişimi denetimlerine sahip olmalıdır. 

ii. Citi gizli veya daha yüksek gizlilik derecesine sahip verilere erişime sahip olan çalışanlar için: 

a. Tüm URL talepleri günlüğe kaydedilmelidir. 

b. Citi verilerinin yetkisiz paylaşımı için kullanılabilecek sitelere (web postası, 
sohbet, sosyal medya, çevrimiçi depolama, vb.) erişim girişimleri 
engellenmelidir. 
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c. Ortamı kötü amaçlı yazılım veya saldırıya maruz bırakabilecek sitelere erişim 

engellenmelidir. 

d. İşle ilgili olmadığı kabul edilen sitelere erişim girişimleri engellenmelidir. 

e. Tedarikçi düzenli olarak güncellenen bir URL kategorilere ayırma hizmetine 
abone olmalıdır; kategorilere ayrılmamış tüm URL’ler varsayılan olarak 
engellenir veya tüm URL’ler varsayılan olarak engellenir ve URL’ler 
durumdan duruma esasına göre onaylanır. Düşük riskli tedarikçiler bu 
gereklilikten muaftır. 

f. Tedarikçi tarafından kullanılan Web Tarayıcıları tam olarak desteklenir ve 
yazılım satıcısı tarafından sunulan en son güvenlik güncellemeleriyle güncel 
tutulur. 

 

18.63 Elektronik Mesajlaşma. Anlık mesajlaşma, eşler arası ağlar veya diğer İnternet iş birliğine 
dayalı araçlar, Bölüm 18.7 (kriptografik kontrollerin kullanımı konulu Politika) uyarınca tüm Citi 
verileri için yürürlükte uygun bir şifreleme olmadıkça, Tedarikçi ağı dışına veya Citi Bilgilerini 
içeren ağlardan Citi Bilgilerini iletmek veya saklamak için kullanılamaz. 

18.64 E-posta. Tedarikçi, Citi bilgilerinin paylaşılmasını ve kötü amaçlı yazılım veya saldırılara 
maruz kalmasını önlemek için e-posta denetimlerine sahip olmalıdır. Buna aşağıdakiler 
dâhildir: 

i. E-posta geçidine giren gelen dosya ekleri taranır ve sistem için bir risk teşkil ederlerse 
engellenirler. 

ii. E-posta filtreleme (İstenmeyen Posta Önleme, Kimlik Avı Önleme) yazılımı kullanımdadır ve 
günceldir. 

iii. Citi gizli veya daha yüksek gizlilik seviyesine sahip veriler kuruluş dışına 
gönderildiğinde şifrelenmelidir. 

iv. Tedarikçi tarafından kullanılan E-posta İstemcileri tam olarak desteklenir ve yazılım 
satıcısı tarafından sunulan en son güvenlik güncellemeleriyle güncel tutulur. 

18.65 Çıkarılabilir Medya. 

i. Tedarikçi, tutulduğu ortama bakılmaksızın, Citi Bilgilerini korumalıdır. Bu Standart, 
sınırlı olmamak kaydıyla, bilgiyi içeren aşağıdaki medya tipleri için geçerlidir: kart, 
kaset, kompakt disk (CD), çek senedi, disket veya diğer çıkarılabilir saklama cihazı, 
basılı çıktı, manyetik disk, manyetik teyp, mikrofilm, mikrofiş, optik disk veya kâğıt 
belge. 

ii. Citi Bilgilerinin saklandığı sistemlerde taşınabilir medya/saklama cihazlarına erişim 

için varsayılan ayar “erişim yok” şeklinde olmalıdır. İstisnalar yapılıyorsa ve buna 

istinaden okuma-yazma erişimine izin veriliyorsa, veri taşınabilir medya cihazından 

şifrelenmelidir. 

iii. Çıkarılabilir medya kullanımına izin verilirse, söz konusu kullanım için çıkarılabilir 
medyanın kullanımını gerekli kılan iş gerekçesi dâhil olmak üzere bir yönetim onayı 
süreci olmalıdır. 

iv. Çıkarılabilir medya envantere kaydedilmelidir. 

v. Citi gizli veya daha yüksek gizlilik seviyesine sahip verileri içeren çıkarılabilir medya, 
kullanıcı tarafından yapılması gereken bir işlem olmaksızın otomatik olarak 
şifrelenmelidir. 

 

18.66 Medya İmhası. 
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i. Gizli veya daha yüksek bir Citi sınıflandırmasına sahip Citi bilgilerinin, Citi tarafından 

sağlanan talimatlara göre (yani, bilgilerin artık Citi tarafından gerekli olmadığı veya Citi 
için yararlı olmadığı noktada ve ayrıca yasa, yönetmelik ve/veya Citi politikaları), Tedarikçi 
bu Bilgileri kullanılamaz ve kurtarılamaz hale getirecek şekilde imha etmelidir. 

ii. Takılabilir medyayı aşağıdaki kurallara dayalı olarak güvenli şekilde silmek için özel, 
farklı karakterler içeren sürücü kesimlerinin rastgele üzerine yazan onaylı bir araç 
kullanılmalıdır: 

a. Gizli veya daha yüksek gizlilik derecesine sahip olarak sınıflandırılan bilgileri 
depolayan medya için, söz konusu araç medyanın üç geçişini tamamlamalıdır. 

b. Medyanın manyetikliğini giderin. 

iii. Medyayı okunamaz duruma getirmek için fiziksel olarak imha edin (kırpma, sürücüleri 
ezme). 

iv. Gizli veya daha yüksek gizlilik derecesine sahip bilgiler içeren kâğıt ve diğer elektronik 
olmayan depolama medyası güvenli şekilde toplanmalı ve nihai olarak bertaraf 
edilmeden önce güvenli bir “Gizli Kutu” içinde saklanmalıdır. Gizli Kutular her zaman 
kilitli olmalıdır ve yalnızca yetkili personel tarafından açılabiliyor olmalıdır. 

v. Citi Gizli veya daha yüksek gizlilik derecesine sahip bilgiler içerebilecek olan Fotokopi 
Makineleri, Yazıcılar, Faks Makineleri ve belleği/depolama alanı olan diğer cihazlar da 
temizlenmelidir. 

 
18.67 Ek Veri İşleme. 

i. Tedarikçi tüm hassas verilerin ekran veya kâğıt üzerinde maskelendiğinden emin 
olmalıdır (izleme, istisnai ve düzenleyici, ve diğer raporlar, vb. dâhil olmak üzere). 

ii. Tedarikçi ‘kendi cihazları’ ile yapılanlar dâhil olmak üzere hassas verilen yazdırılması, 
kaydedilmesi veya kopyalanmasını kısıtlamalıdır. Tedarikçi anlaşma esnasında kabul 
edilen bir noktada veya anlaşmanın sonunda tüm Citi bilgilerini iade etmek veya imha 
etmek için tüm makul çabaları sarf etmelidir. 

 

18.68 Bilgi Güvenliği Yönetimi ve Eğitimi. 

i. Tedarikçi, yükleniciler ve geçici personel dâhil olmak üzere tüm çalışanların uygun 
farkındalık eğitimini ve iş görevlerine uygun şekilde kurumsal politika ve prosedürlere 
ilişkin eğitimleri almalarını sağlamalıdır. 

ii. Eğitim ve farkındalık programının yıllık olarak incelenmesini ve güncellenmesini 
sağlamalıdırlar. 

iii. Asgari olarak, aşağıdaki konular dâhil edilmelidir: 

a. Varlıkların kabul edilebilir kullanımı 

b. Bilgi etiketleme ve işleme 

c. Güvenli İletim (Güvenli E-posta, Güvenli SharePoint Depolaması, Citi’nin 
sahibi olduğu verileri kişisel e-postalara göndermemek) 

d. Bilgi güvenliği olaylarının bildirilmesi 

e. Güvenli İş Yeri (Uygun İnternet Kullanımı, Yetkisiz Yazılım, Citi onaylı olmayan 
yazılımların indirilmemesi) 

f. Parola Yönetimi (Güçlü Parolalar, Parola Paylaşımı) 

g. Kötü Amaçlı Yazılım Denetimleri 

h. Sosyal Mühendislik (Kimlik Avı, Hedefli Kimlik Avı, Kişisel Bilgilerin Telefonla 

Ele Geçirilmesi SMiShing) 

i. Uzaktan Çalışma (Güvenli/Emniyetli Bağlantı, Kişisel Cihaz Güvenliği) 
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iv. Tedarikçi, yükleniciler ve geçici personel dâhil olmak üzere tüm çalışanların işe 

alındıktan sonra 30 gün içinde bilgi güvenliği farkındalık eğitimlerini tamamlamalarını 
sağlamalıdır. 

v. Tedarikçi, yükleniciler ve geçici personel dâhil olmak üzere tüm çalışanların yıllık bilgi 
tazeleme eğitimlerini tamamlamalarını sağlamalıdır. 

vi. Eğitim, etkililiğinin ölçümünü içermelidir. 
 

18.69 Siber Risk Yönetim Programı. Tedarikçi ayrıca, asgari olarak aşağıdakileri içeren uygun 
bir siber risk yönetimi programı sürdürecektir: 

i. İyi tanımlanmış, belgelenmiş Bilgi Güvenliği Risk Yönetimi programı ve/veya açıkça 
tanımlanmış bir siber/bilgi risk yönetimi bileşenine sahip olan, Tedarikçinin siber risk 
iştahını tanımlayan ve siber kalıntı riskinin bu iştah ile uyumlu olmasını sağlayan bir 
operasyonel risk yönetimi programının idamesi. 

ii. Kuruluş içindeki genel güvenlik durumunu değerlendiren güvenlik denetimlerinin ve 
gözden geçirmelerinin toplanmasını ve/veya performansını içeren, ancak bununla 
sınırlı olmayan sağlam güvenlik risk yönetimi yönetişim programı ve aşağıdakiler 
için en az yılda bir kez yönetici liderliğine rutin olarak rapor veren, tedarikçinin siber 
risk iştahının ihlal edilmediğine dair inceleme ve güvence. 

iii. Tedarikçinin kredi/banka kartı işlemlerini, ödemelerini ve/veya bilgilerini işlediği, 
sakladığı ve/veya ilettiği yerlerde Tedarikçi için geçerli olan PCI Veri Güvenliği 
Standartları (PCI-DSS) ile uyumluluğunun idamesi. 

iv. Tedarikçinin fidye yazılımı, yetkisiz erişim, yetkisiz veri hırsızlığı, uygulama kaynak 
kodu hırsızlığı, vb. dâhil ancak bunlarla sınırlı olmayan teşebbüs edilen, şüphelenilen 
ve/veya gerçek siber güvenlik olayını tespit etmek, kapsamak, araştırmak, yanıt 
vermek ve bunlardan kurtulmak için yeterli ve uygun yeteneğe sahip olmasını 
sağlamak için endüstri standartlarıyla tutarlı bir kriz yönetimi planı ve çalışma kitabı 
Güvenlik Olayı Müdahale Ekibi (SIRT) planı idamesi. 

v. Yazılım yamalarının yüklenmesini ve ağların, sistemlerin ve/veya uygulamaların 
yapılandırmalarının tutarlı ve güvenli bir şekilde uygulanmasını ve sürdürülmesini 
sağlayan etkili bir siber hijyen programı idamesi. 

vi. Kimlik avı ve diğer sosyal mühendislik saldırılarını önlemeyi, gizli ve/veya gizlilikle 
düzenlenen bilgilerin uygun şekilde ele alınmasını ve güvenlik olayı raporlama ve 
müdahale yönetimini içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan uygun bir siber/bilgi 
güvenliği ve gizlilik bilinci ve eğitim programını idamesi. 

 

18.70 Uygulama, API, Kod, Sistem ve Altyapı Güvenliği. Tedarikçinin geliştirme ortamları 
barındırdığı, geliştirdiği, birlikte geliştirdiği ve/veya yazılım uygulaması/uygulamaları sağladığı 
durumlarda, Tedarikçi; güvenlik kusurları, yetkisiz erişim, değişiklik ve/veya kötü amaçlı 
yazılım veya diğer kötü amaçlı kod biçimlerinin eklenmesinin önlenmesi açısından söz konusu 
yazılımda ve/veya yazılıma yönelik yamalarında kod incelemeleri gerçekleştirecektir ve 
uygulamanın (API’ler dâhil), temelindeki sistem hizmetleri, işletim sistemleri ve ağlarla birlikte, 
temel sistem hizmetleri, işletim sistemi ve ağların neden olabileceği bilinen güvenlik 
açıklarından ve kusurlardan arınmış olduğundan ve bir güvenlik olayı, gizlilik ihlali, 
dolandırıcılık, Gizli Bilgilere yetkisiz erişim ve/veya ifşa, uygulamalar tarafından işlenen, 
saklanan veya iletilen bilgilerin bütünlüğünün kaybı ve/veya Tedarikçinin Citi’yi sağladığı ürün 
ve/veya hizmetlerin kalitesini etkileyebilecek bulunabilirlik kaybı ile sonuçlanabilecek bilinen 
güvenlik açıkları ve kusurları içermediğinden emin olmak için güvenlik açığı testleri yapacaktır. 



 

 

Citi Bilgilerine erişen/bunları işleyen/depolayan/yöneten VE/VEYA Citi markalı internete dönük 

uygulamaları barındıran VE/VEYA Citi’nin ağ kaynaklarına bağlantısı olan VE/VEYA Citi 

tesislerine refakatçisiz erişime ihtiyacı olan Tedarikçiler için geçerlidir. 

 

 

19 GÜVENLİ İŞ YERİ KURALLARI 
 

Tedarikçiler, Citi ve Müşterilerinin maddi ve maddi olmayan varlıklarını korumalıdır. Citi ve 
Müşteri’nin varlıkları sadece onaylı amaçlar için ve onaylı davranışlarla (ör., geçerli lisanslar, 

şartlar ve koşullar doğrultusunda) ve sadece Citi ve Citi Tedarikçilerinin iş amaçları bağlamında 
kullanılabilir. Varlıklar, nakdi, menkul kıymetleri, fiziksel mülkiyeti, hizmetleri, iş planlarını, Citi 

Bilgilerini, tedarikçi bilgilerini, distribütör bilgilerini, fikrî mülkiyeti (bilgisayar programları, modelleri 

ve diğer ögeleri) ve tüm diğer kişisel, özel ve Gizli Bilgileri içerir. Citi Varlıklarının kötüye kullanımı 

veya yetkisiz açıklaması, Citi’ye yönelik görevinizin bir ihlalidir ve Citi’ye karşı bir dolandırıcılık 
eylemini teşkil edebilir. Benzer şekilde, Citi varlıkları bağlamında dikkatsizlik, israf veya yetkisiz 

kullanım da Citi’ye yönelik görevinizin bir ihlalidir. 
 

 

Öge Gereklilikler 

Citi Bilgileri (elektronik veya basılı 
dokümantasyon) 

Normal çalışma saatlerinden sonra ve Tedarikçinin belirli iş alanından uzakta olduğu 
her an Citi Bilgilerini kilit altına alın ve güvenliğini sağlayın. 

 
 

Masaüstü Kişisel Bilgisayarlar 
(PC’ler) ve Dizüstü Bilgisayarlar 

Herhangi bir Citi Bilgisine erişmek veya görüntülemek için kullanılan PC’ler ve dizüstü 
bilgisayarların güvenliği, belirli bir boş kalma süresinden sonra ekran koruyucu 
parolalarla sağlanmalıdır. Bir Tedarikçi belirlenen iş alanından her uzaklaştığında, PC 
ve/veya dizüstünü CTRL + ALT + DEL tuşlarına basıp, “Bilgisayarı Kilitle” seçeneğiyle 
kilitlemelidir. Bir Tedarikçi Citi Bilgilerini görüntülemek için bir dizüstü bilgisayar 
kullanıyorsa, Tedarikçi bu tür dizüstü bilgisayarın iş saatleri esnasında baz üniteye bir 
kablo veya güvenlik kilitleri yoluyla güvenceye alınmasını ve normal iş saatlerinden 
sonra güvenli biçimde kilitlenmesini sağlamalıdır. 

 
Kilitleme 

Citi Bilgilerinin saklandığı dosya dolapları ve çekmeceler normal iş saatlerinden sonra 
kilitlenmelidir. 

 
Açık Ofis Alanları 

Açık ofis alanları, özellikle bu türde bir kullanım için tasarlanmadıkça ve Citi ile 
belgelendirilmedikçe, Citi Bilgilerini saklamak için dosya sunucusu/mini veri merkezleri 
olarak kullanılmamalıdır. 

Yazıcılar, Fotokopi makineleri ve Faks 
tepsileri 

Citi ile ilgili tüm materyal, yazıcılardan, fotokopi makinelerinden ve faks tepsilerinden 
temizlenmelidir. 

 
 

İmha 

Artık gerekli olmayan Citi Bilgilerini imha edin (belirli kayıt tutma çizelgelerini izleyin). 
Belgeler öğütülmeli veya güvenli/kilitli geri dönüşüm 
kutularına konulmalıdır. Manyetik iletişim cihazları, uygun silme prosedürleri izlendikten 
sonra imha edilmelidir. 



 

 

Tedarikçilere yönelik bu Gerekliliklerde Citi tarafından ürünün herhangi bir bölümünde/sundukları 

hizmette tanımlandığı şekilde Yapay Zekâ/Bilgisayarla Öğrenme (AI/ML) kullanan Tedarikçiler için 

geçerlidir. 

 

 

20 YAPAY ZEKÂ/BİLGİSAYARLA ÖĞRENME 
 

20.1 Tedarikçi, Citi tarafından işbu Ek’te tanımlandığı şekilde, söz konusu AI/ML’nin aşağıda 
belirtilen nitelikleri taşıdığı durumda, AI/ML’yi açıkça tanımlayan yazılı bir bildirimi Citi’ye 
iletecektir: 

i. Citi’ye doğrudan veya dolaylı olarak sağlamak üzere Sözleşme kapsamında oldukları 
herhangi bir ürün veya hizmette veya burada yer alan veya gömülü olan herhangi bir 
üçüncü taraf ürün veya hizmeti dâhil olmak üzere herhangi bir bölümünde kullanılan, 
kapsanan veya başka bir şekilde dâhil edilen; veya 

ii. bu tür AI/ML’nin Citi’ye teslim edilen gerçek ürün veya hizmette kullanılmış, 
kapsanmış veya başka bir şekilde dâhil edilmiş olup olmadığına bakılmaksızın, 
Tedarikçinin herhangi bir Sözleşmeyi ifasında herhangi bir şekilde kullanılan; veya 

iii. Tedarikçi tarafından, Citi’yi ticari olmayan iş faaliyetlerinde (ör., iş kaydı tutma, süreç 
iyileştirmeleri, araştırma ve geliştirme, uyum ve iç denetim) Tedarikçi tarafından 
kullanılan herhangi bir AI/ML dâhil, ancak bununla sınırlı olmamak üzere, söz konusu 
AI/ML’ye maruz bırakabilecek bir şekilde kullanılan. 

 

20.2 Tedarikçi, herhangi bir Sözleşme kapsamındaki Tedarikçinin yükümlülüklerini yerine 
getirmek veya bu yükümlülüklere yardımcı olmak üzere görevlendirilen bir alt yükleniciyle 
(veya alt yüklenicinin başka bir ilgili tarafla olan kendi sözleşmesiyle) ilişkisini düzenleyen 
herhangi bir sözleşmenin veya Tedarikçi ile üçüncü bir taraf arasında yapılmış olan, yukarıda 
atıfta bulunulan herhangi bir Tedarikçinin ticari olmayan ticari faaliyetini destekleme amacıyla 
üçüncü tarafın hizmet tedarikini yöneten herhangi bir sözleşmenin, asgari olarak, bu Bölüm 
20’de yer alan hükümler kadar kapsamlı ve katı hükümler içermesini sağlayacaktır ve 
Tedarikçi, bu hükümler kapsamındaki haklarını Citi’nin isteği üzerine Citi’nin menfaati için 
kullanacaktır. Ek olarak, Sözleşmenin süresi boyunca, herhangi bir aşamada bu Bölüm 20’de 
açıklanan AI/ML kullanımı Citi’ye derhâl yazılı olarak bildirilmelidir ve Tedarikçi, söz konusu 
AI/ML ve kullanımı ile ilgili daha fazla destekleyici bilgi için Citi’nin herhangi bir talebine derhâl 
uyacaktır ve uygun olduğu durumlarda bu tür AI/ML’nin ek incelemesine, değişikliğine ve 
denetimine tabi olabilir. 

20.3 Ürün/hizmetin herhangi bir bölümünde AI/ML kullanımına ilişkin herhangi bir düzenleyici 

incelemenin veya adli soruşturmanın bir parçası olarak bir düzenleyici tarafından talep 

edilmesi hâlinde, Tedarikçi, AI/ML modellerinden oluşan algoritmaların gerçek operasyonlarını 

keşfetmek için gerekli algoritma denetimlerinin yürütülmesi ve/veya yürütülmesinin 

kolaylaştırılması dâhil olmak üzere, düzenleyicinin talebine yanıt verme konusunda Citi’ye 

yardımcı olmalıdır. 

20.4 Aşağıdaki ilkelere de uyulmalıdır: 

i. Hukuki geçerlilik. Tedarikçi AI/ML sistemlerinin, geçerli yasalara ve Citi’nin müşterileri, 
kullanıcıları ve çalışanları için en fazla koruyucu olan uluslararası anlaşmalara bağlı 
kalacak ve bunlara uyacak şekilde tasarlanması beklenir. 

ii. Amaç ve Orantılılık. AI/ML sistemlerimiz, Citi’ye sağlanan hizmetlerin hedeflenen 
amaçlarının yerine getirilmesi için tasarlanacak ve yalnızca yukarıda belirtilen 
amaçlarla ilgili olarak gerekli, yeterli ve ilgili olduğu ölçüde orantılı olarak çalışacaktır. 
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EK - TANIMLAR 

 
Hava Boşluğu, bir bilgisayar, sistem veya ağın diğer bilgisayar, sistem veya ağlardan fiziksel olarak ayrıldığı bir 

güvenlik önlemidir. Hava boşluklu bir veri yedekleme mimarisi, siber saldırıya maruz kalmayı sınırlandırır ve 

verilerin saldırı başlamadan önceki bir zamana geri yüklenmesine olanak verir. 

Geçerli Kanun şunları içerir: (a) eyalet haciz yasaları ve yönetmelikleri ve (b) 2003 Adil ve Doğru Kredi İşlemleri 

Yasasının 114. bölümünü uygulayan Para Birimi Denetleme Ofisi (bazen Tehlike İşareti Yönergeleri ve 

Yönetmelikleri olarak anılır) dâhil olmak üzere çeşitli Birleşik Devletler Federal Ajansları tarafından yayımlanan 

kurallar, yönergeler ve diğer yayınlar. 

Erişilebilirlik Alanı, Bulut Hizmeti Sağlayıcının bir grup mantıksal veri merkezine sahip olduğu yerdir. 

Erişilebilirlik Alanı, bir Bulut Bölgesinde yedekli güç, ağ iletişimi ve telekomünikasyona sahip bir veya daha fazla 

ayrı veri merkezidir. 

Yapay Zekâ (AI), klasik istatistiksel, matematiksel, ekonometrik veya finansal yaklaşımların ötesine geçen 

şekillerde değerlendirmeler, tahminler, öneriler veya kararlar vermek için insan zekâsını bilgisayar programları 

aracılığıyla taklit eden nicel bir yöntem, sistem veya yaklaşımı (“teknikler”) ifade eder. AI Kategorileri şunları 

içerir: 

o Otomatik AI: Ek olarak temel yapılarını otomatik olarak değiştirebilen “Dinamik AI” teknikleri 
(ör., hiperparametreler, girdi değişkenleri). 

o Bilişsel AI: Özel olarak eğitilmedikleri konularda bile özerk olarak karar verebilen ve buna göre 
hareket edebilen teknikler. 

o Dinamik AI: “Statik AI”dan farklı olarak, üretimde parametreleri periyodik olarak otomatik şekilde 
yeniden eğitebilen teknikler. 

o Statik AI: Çevrim dışı olarak manuel şekilde eğitilen veya parametreleri açıkça programlanan ve 

ardından değerlendirmeler, tahminler, öneriler veya kararlar vermek için kullanılan yapay zekâ 

teknikleri. 

Bilgisayarla Öğrenme (ML), örneğin Rastgele Ormanlar, Sinir Ağı tabanlı yaklaşımlar gibi her parametre 

gösterimini veya bilgisayar adımını açıkça programlamadan verilerden temsiller veya çıkarımlar türeten AI alt 

kümesidir. Buna karşılık, ML alt kümesinin üyesi olmayan AI teknikleri, doğal dil işleme için bulanık mantık, 

karmaşık bağımlılık ayrıştırma teknikleri gibi teknikleri içerir. 

İş Faaliyeti Sahibi (BAO), Tedarikçi ilişkileri ile bağlantılı belli aktiviteleri gerçekleştirmek ve aktif olarak 

yönetmekten sorumlu bir Citi çalışanıdır. 

İş Hediyesi, genellikle 25 ABD doları veya daha az değerdeki ögeleri hariç tutan Citi’nin işi veya dış tarafın işi ile 

bağlantılı olarak bir Citi çalışanı tarafından verilen veya alınan değerli herhangi bir ögedir (İş Eğlencesi dışında). 

Citi Bilgileri, Citi’nin sahip olduğu veya hem dijital hem de dijital olmayan formatlarda depolama, işleme, iletim 

veya elden çıkarma sırasında korumakla yükümlü olduğu bilgilerdir. Citi Bilgileri Sınıflandırmaları şunları içerir: 

• Gizli, Citi İşletmelerinin korumakla yükümlü olduğu, müşterilere, çalışanlara, üçüncü taraflara veya Citi 
İşletmelerine ait olanlar dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmayan bilgilerdir. Gizli bilgiler, açıklama konusunda 
düzenleyici ve sözleşme kaynaklı kısıtlamalara tabi olan verilerin herhangi bir kombinasyondur. Ayrıca, 
şirketlerin, yetkisiz kişilere açıklanması durumunda işletme üzerinde bir rekabet avantajı yaratma ya da 
ciddi şekilde etkileme potansiyeli mevcut olduğunu belirledikleri bilgilerdir. 

• Gizli Kişisel Tanımlayıcı Bilgiler (CPII), gizlilik, bütünlük ve mevcut olma durumunun 



 

 

 

 
tehlikeye girmesi, etkilenen bireylerde veya Citi üzerinde önemli bir olumsuz etkiye sahip olması makul 
şekilde beklenebilir bir durumsa ya da PII’nin gizliliğinin, bütünlüğünün veya kullanılabilirliğinin tehlikeye 
girmesi geçerli yasa uyarınca ihlal bildirimi gerekliliklerini tetikleyecekse, PII, “Gizli” bilgi koruma 
sınıflandırmasına sahip olacaktır. Bir bireye yönelik ciddi bir olumsuz etki, bu etkinin makul bir şekilde 
orta derece finansal kayıp veya dolandırıcılık veya kişisel utanç veya sıkıntı ile sonuçlanabileceği 
anlamına gelir. Diğer bilgilerle birleştirildiğinde Gizli PII’yi oluşturan veri unsurları örnekleri:  

o Aşağıdakilerle kombinasyon hâlinde şahıs adı veya irtibat bilgileri (adres, telefon veya e-
posta adresi): 

o Pasaport numarası, ehliyet numarası, ulusal veya resmî kimlik numarası veya bir kişinin vergi 
kimlik numarası; 

o Müşteri Kimlik numarası, Kredi/Bankamatik kartı numarası, fon hareketlerine neden olabilecek 
hesap tanımlayıcılar veya diğer finansal hesap numarası; 

o Kimlik hırsızlığı veya sahtekarlık için kullanılabilecek işlemsel veri elemanları; 

o Müşteri hesabı başvuru bilgileri, kredi raporu verileri, kredi puanı; 

o Çalışan performans değerlendirme veya ücret bilgileri; 

o CCTV ve ATM kayıtları dâhil olmak üzere video kayıtları 

o Bu unsurlar, ister tek başına isterse diğer unsurlarla birlikte olsun, Gizli PII olarak kabul edilir: Bir 

ABD Sosyal Güvenlik numarası veya yalnızca devlet tarafından verilen kimlik numarası (kullanım 

ve/veya yasal koruma statüsü bakımından ABD Sosyal Güvenlik numarası eş değeri). 

• Dâhilî bilgiler, Citi içinde yaygın olarak paylaşılır, Citi dışında dağıtım amacını taşımazlar ve Kısıtlı ya da 
Gizli olarak sınıflandırılmayan bilgilerdir. Citi Dâhilî bilgilerine dair örnekler arasında politikalarımız ve 
standartlarımız bulunur. 

• Kişisel Tanımlayıcı Bilgiler (PII) Kişisel Bilgiler aşağıdaki özellikleri taşıyan bilgilerdir: 
o bir şahsı veya hane halkını tanımlayan veya tanımlamak için kullanılabilecek olan (ör., ad, imza, 

adres, sosyal güvenlik numarası, mukim kayıt numarası benzersiz ulusal tanımlayıcı, doğum tarihi, 

sürücü belgesi). 

o bir şahısla veya hane halkıyla ilgili olan, tanımlayan, ilişkili olma olasılığı olan veya (doğrudan 
veya dolaylı olarak) bağlantılı kurulabilecek olan; 

o bir şahsın kimliğini doğrulamak veya bir hesaba erişim sağlamak için kullanılabilecek olan (ör., 

o kullanıcı adı, e-posta adresi, parola, PIN, kimlik numarası, güvenlik sorularının yanıtları); veya bir 

şahısla ilgili olan ve hassas nitelik taşıyabilecek olan (ör., kişisel tıbbi bilgiler veya sağlık bilgileri, 

hesap numarası, hesap değeri). 

o Kişisel Bilgiler ayrıca Korunan Sağlık Bilgilerini (ABD Sağlık Sigortası Taşınabilirliği ve 
Hesap Verme Yasasında tanımlandığı şekilde), Hassas Kişisel Bilgileri ve Kredi Bilgilerini (çeşitli 

veri koruması/gizlilik ve banka gizliliği yasalarında tanımlandığı şekilde) içerir. 

• Halka Açık, Citi dışında serbest olarak erişilebilir olan veya Citi hakkındaki haberlerde yer alan Citi basın 
açıklamaları veya makaleler gibi genel kullanım amaçlı olarak öngörülen bilgilerdir. 

• Kısıtlı, Citi’de çalışan kişiler dâhil olmak üzere yetkisiz kişilere açıklanmaları durumunda, Citi’nin yasal 
ya da düzenleyici yükümlülükleri veya mali durumu, müşterileri veya Franchise’ı üzerinde önemli etkiye 
yol açabilecek bilgilerdir. 

• PII’nin gizlilik, bütünlük ve kullanılabilirliğinin riskinin makul şekilde, etkilenen bireyler veya Citi üzerinde 
ağır veya yıkıcı olumsuz etkilere sahip olmasının beklenebildiği durumlarda veya, PII’nin doğası gereği 
(ör., hassas veya “özel kategori” PII) yetkili yasalarca, artırılmış güvenlik kontrolleri talep ediliyorsa, 
Kısıtlı PII, “Kısıtlı” bilgi koruma sınıflandırmasına sahip olacaktır. Kısıtlı PII örnekleri; aşağıdakilerle 
kombinasyon hâlinde, Genel PII, Dâhilî PII ve Gizli PII’den gelen her tür bilgiyi içerir: 
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o Şunlarla özel olarak bağlantılı veriler: ırk, din, dinî veya felsefi inançlar, etnik köken, siyasi bağlantı 

veya görüşler, sendika üyeliği, cezai geçmiş bilgileri veya ceza gerektiren suçlar, genetik veriler, 

biyometrik veriler veya bir bireyin cinsel yönelimi veya faaliyetiyle ilgili veriler. 

o Kişisel Sağlık bilgileri (PHI); bu bilgilere bireyin tıbbi geçmişi veya zihinsel ya da fiziksel durumu 

ile ilgili, bireye sağlık bakımı sağlanması ile ilgili ve bireye sağlanan sağlık bakımı için yapılan 

ödeme ile ilgili bilgiler dâhildir. 

Müşteri, Citi’nin herhangi bir alıcısı veya müşterisi anlamına gelecektir ve bireylerin (diğer deyişle, gerçek kişiler) 

yanı sıra işletmeleri, kuruluşları, organizasyonları ve tüzel kişilikleri içerebilir. 

Bulut Bölgesi, Bulut Hizmeti Sağlayıcının veri merkezlerini kümelediği fiziksel bir konumdur. 

İletişim Ekipmanları, Sistemleri ve Hizmetleri, yazılı, sesli veya görüntülü elektronik iletişimlerin iletiminde 

kullanılan herhangi bir donanım, yazılım veya uygulamadır. eComm Kanalları aşağıdakileri içerir ancak bunlarla 

sınırlı değildir: “Bring Your Own Device” (Kendi Cihazını Getir) (BYOD), BlackBerry, telefon, faks (faks hizmetleri), 

intranet ve internet erişimi, Wi-Fi Hizmetleri, e-posta hizmetleri, anlık mesajlaşma dâhil bilgisayarlar, dizüstü 

bilgisayarlar, tabletler, mobil cihazlar veya cep telefonları Microsoft Lync, Skype ve Bloomberg mesajları gibi 

hizmetler, yerleşik iletişim özelliklerine sahip web siteleri ve uygulamalar, Zoom veya Microsoft Teams gibi 

görüntülü toplantı veya iş birliği platformları ve sosyal medya hizmetleri, etkileşimli bilgi paylaşım hizmetleri, 

üçüncü taraf sohbet odaları, elektronik bülten panoları ve bloglar. 

İçerik, Citi’nin Gizli Bilgileri ve (a) Citi veya Bağlı Kuruluşları tarafından veya onun veya onların müşterileri 

tarafından veya onlar adına Tedarikçiye doğrudan veya dolaylı olarak sunulan veya sağlanan her türlü diğer 

veriler, raporlar, istatistikler veya bilgiler, (b) Hizmetler aracılığıyla oluşturulan, üretilen veya (c) yukarıdakilerin 

herhangi birinden türetilen müşteriler veya hizmet sağlayıcılar anlamına gelir. 

Sözleşme, iki veya daha fazla tarafça imzalanan, bir teklifi, kabulü, karşılığı, tarafların yükümlülüklerini ve amacı 

meşruluğunu içeren yazılı hukuki bir belgedir. Sözleşme Örnekleri, ürünler ve hizmetler için bir Citi tüzel kişiliği ve 

bir Tedarikçi tarafından imzalanan Ana Anlaşmaları, iş tanımını / iş emirlerini, tadilatları ve ekleri, çizelgeleri, 

talimatları veya diğer yazılı belgeyi içerir. Bir Gizlilik (İfşa Etmeme) Anlaşması (NDA) da bu Standartların amaçları 

doğrultusunda bir Sözleşme olarak değerlendirilir. 

Hizmet Engelleme (DOA) Testi, tanımlanan RTO’da kurtarılabilecek Citi iş süreçleri için personel ve desteği 

doğrular. 

Hizmet Engelleme (DOS) Testinde, Citi Tedarikçiye ait olan veya Tedarikçi tarafından yönetilen veya Tedarikçinin 

sistemi üzerindeki bir uygulamada veya Tedarikçinin sistemlerinde oturum açtığında (kaydolduğunda), Tedarikçi, 

bu uygulamaların bulunduğu her veri merkezi/teknoloji odası için Citi gerekliliklerine uygun şekilde senede en az 

bir kez bir DOS testi yaparak uygulamanın Tedarikçinin Felaketten Kurtarma Planında belirtilen DR yerine 

kurtarılabileceğini kanıtlamalıdır. 

Elektronik İletişim, Personel tarafından elektronik araçlar kullanılarak gönderilen, alınan veya kullanılan, kablolu 

veya kablosuz sinyallerle taşınan mesajlar veya bilgilerdir. Elektronik İletişim; metin mesajları, e-posta, eşler arası 

veya anlık mesajlar, blog gönderileri, sosyal medya gönderileri, WhatsApp, WeChat, Line, Signal veya Viber gibi 

mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla gönderilen mesajları içerir ancak bunlarla sınırlı değildir ve ekler, ekran 

görüntüleri, kaydedilmiş ses veya video dosyaları, canlı ses veya video ve Elektronik İletişim Ekipmanları, 

Sistemleri ve Hizmetleri aracılığıyla oluşturulan, alınan, indirilen, saklanan, aktarılan, silinen veya kullanılan 

dosyaları içerir. 

Fonksiyonel ID’ler, bir güvenlik sistemine erişmek için bir kişi ya da süreç tarafından kullanılan, ADMIN veya 

ROOT gibi genel bir ID’dir. Kimlik ve Erişim Yönetimi (IAM) operasyonundaki kilit bir öncelik, Citi’nin  



 

 

 

 
Fonksiyonel ID’lerin kullanımını çevreleyen risklere karşı koruma sağlamak için özel, tanımlı kontrollere sahip 

olduğundan emin olmaktır. 

 
Franchise Kritik Süreçleri/Franchise Kritik Uygulamaları (FCA), Citi tarafından Franchise Kritik İş 

Fonksiyonlarının başarılı bir şekilde yürütülmesi için gerekli olarak tanımlanan süreçler/uygulamalardır.  

Dolandırıcılık, başkalarını kandırmak için tasarlanmış olan, kurbanın kayıp yaşamasıyla veya failin bir kazanç 

elde etmesiyle sonuçlanan kasıtlı bir hareket, yanlış beyan veya ihmaldir. 

Barındırılan Hizmetler, Yüklenen Uygulamaları ve Barındırılan Hizmetleri, tüm uygulamaları ve diğer yazılımları, 

veri tabanlarını, web sitelerini, sunucuları, donanımı, ağları, telekomünikasyon ve diğer ekipmanları ve 

Barındırılan Hizmetler ortamına kurulmuş veya burada kullanılan diğer teknolojileri sağlamak için Tedarikçi 

tarafından yönetilen veya kullanılan tüm tesisleri ve ortamı ve her durumda, tüm İçerik ve Citi Sistemleri hariç 

olmak üzere, tüm Güncellemeleri ve Destek Hizmetlerini içerir. 

Bilgi Güvenliği veya “IS”, bir bilgisayar veya bilgisayar sisteminin yetkisiz erişim veya saldırıdan korunduğu 

durumdur ve bu durum nedeniyle, (a) bilgisayar veya bilgisayar sistemi mevcut ve faal olmaya devam eder; (b) 

bilgisayarın veya bilgisayar sisteminin bütünlüğü korunur; ve (c) bilgisayar veya bilgisayar sistemi vasıtasıyla 

saklanan, işlenen veya aktarılan bilgilerin bütünlüğü ve gizliliği korunur. 

IS Tehdidi, bir bilgisayar veya bilgisayar sistemi üzerinde veya vasıtasıyla yürütülen (bilinen veya şüphelenen), o 

veya bir diğer bilgisayar ya da bilgisayar sisteminin IS’ini tehlikeye atabilecek veya olumsuz etkileyebilecek 

aktivite anlamına gelir. 

IS Güvenlik Açıklığı, bir veya birden çok IS Tehdidine uğrayabilecek bir bilgisayarda veya bilgisayar sistemindeki 

güvenlik açıklığı anlamına gelir. 

Müşteri Olmayan/Gelir Yaratmayan, hukuki, denetleyici, düzenleyici ve İş Devamlılığı faaliyetleri dâhil olmak 

üzere gelir yaratan faaliyetler ile ilişkili olmayan iş için kritik faaliyetler olarak tanımlanır. 

Gizlilik Anlaşması (NDA), Citi ile Tedarikçi arasında, Bilgilerin paylaşımı, kullanımı ve açıklamasının anlaşmanın 

şartları tarafından yönetildiği bir anlaşmadır. 

Kayıt Envanteri, Citi’nin kayıtlarına ait kayıt türlerini, konumu, tarihleri, vb. içeren ve bir işletmenin Bilgi Yaşam 

Döngüsü yoluyla kayıtlarını uygun biçimde yönetmek için ihtiyaç duyduğu ayrıntılı bir listedir. 

Kayıt Bekletme, bekletme emrini veren makam tarafından kaldırılıncaya kadar değişikliği veya imhayı askıya 

alan Kayıtlar ve Bilgi için konulan bir şarttır. 

Kurtarma Kapasitesi, Tedarikçinin ürünleri ve hizmetlerine ilişkin hacim, miktar veya hızın teslim edilmesi 

ürünlerin ve hizmetlerin normal teslimatının bir yüzdesi olarak ifade edilir. 

Kurtarma Süresi, Tedarikçinin kurtarma modundayken operasyonları sürdürebileceği takvim günleri cinsinden 

maksimum süredir. 

Kurtarma Noktası Hedefi, saat olarak belirtilen, verinin bir iş kesintisinden sonra kurtarılmasının gerektiği geçmiş 

zamanda bir noktadır. Verinin büyük bir vaka nedeniyle bir BT hizmetinde kaybedilebileceği maksimum 

hedeflenmiş dönemdir. RPO, sadece BT Hizmetini etkileyen Büyük bir Vaka varsa, verinin kaybedilebileceği 

maksimum zaman dönemine sadece bir ölçüdür. Bu, örneğin, bir önceki günün işlemlerinin bitimine kadar ne 

kadar verinin kaybolmuş olabileceğinin direkt bir ölçüsü değildir. 
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Kurtarma Zamanı Hedefi, bir hizmet kesintisi ve ürünler ile hizmetlerin eski hâline getirilmesi arasındaki saat 

biriminden süredir. 

Kaynak Yönetimi Organizasyonu (RMO), Stratejik Kaynak Kullanımı, Ücretli Satın Alma İşlemleri, Personel 

Ofisi ve Tedarikçi Yönetim Çerçevesi dâhil olmak üzere Citi için küresel uçtan uca kaynak yönetiminden 

sorumludur. 

RMO Kaynak Alım Yöneticisi, RFP’ler ve diğer Tedarikçi seçim etkinlikleri, Sözleşme şartlarının ve koşullarının 

idaresi ve finansal değerlendirme akreditasyon gereklilikleri dâhil olmak üzere Tedarik Zinciri iş şartlarının, 

gerekliliklerinin ve fiyatlandırmasının müzakeresinden sorumlu olan Kaynak Yönetimi Organizasyonundaki (RMO) 

bir bireydir. 

Bir birey için Ağır veya Yıkıcı olumsuz etki, makul olarak, finansal kayıp, iş kaybı veya iş bulmada kayıp veya iş 

bulma zorluğu, insan hakları kaybı, kişisel veya kamusal aşağılama veya uygunsuz hapis cezası dâhil, birey 

açısından anlamlı olumsuz etkiyle sonuçlanması olası etki anlamına gelir. 

Teknoloji Kurtarma Zamanı Kapasitesi (TRTC), bir uygulama/ticari hizmet ve olağanüstü durum kurtarma veya 

bir başlatmanın ardından alternatif sitede kurtarılacak olan altta yatan altyapı bileşenlerinin tahminî toplam geri 

yükleme süresidir. 


