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1. AMAÇ

NSL Teknoloji merkez ve şubelerinde güvenli internet erişimi için sahip olması gereken 
standartları belirlenmiştir. İnternetin uygun olmayan kullanımı, firmanın yasal 
yükümlülüklerini, kapasite kullanımı ve firma imajı açısından istenmeyen sonuçlara neden 
olabilir. Bilerek yada bilmeden bu türden olumsuzluklara neden olunmaması, internet 
kurallarına, etiğe ve yasalara uygun kullanımının sağlanması amaçlanmıştır.

2. KAPSAM

Bu talimat bütün NSL Teknoloji ve İştirak çalışanlarını kapsamaktadır.

3. SORUMLULUKLAR

Bu talimattan bütün NSL Teknoloji ve İştirak çalışanları sorumludur.

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

-

5. TALİMAT

Kullanıcılar aşağıda belirtilen internet erişimi ve kullanım yöntemlerinin dışına çıkamaz. 

Çıkması durumunda İhlal Prosedürü işletilir.

6. Tüm internet çıkışlarında içerik filtreleme sistemi kullanılmaktadır. İstenmeyen siteler 
(Oyun, Kumar, Pornografik, Şiddet, vs..) engellenmiş ve yasaklanmıştır.

7. İnternet üzerinden gelen ve giden tüm verilerde saldırı tespit ve önleme sistemleri 
kullanılmaktadır. Şüpheli olaylarda sistem yöneticileri anlık bildirim ve periyodik raporlar ile 
bilgilendirilmektedir.

8. İnternete giden ve gelen bütün veriler (smtp, pop3, http, https, ftp, vs..) güvenlik 
duvarından geçmektedir.

9. Hiçbir kullanıcı Proxy VPN programları (Ultrasurf, Hotspot Shield, vs..) yolu ile internetteki 
servisleri kullanamaz. Bu bağlantı denemeleri “Application Filter” tarafından anlık olarak 
kaydedilmektedir.

10. Bilgi İşlem departmanı tarafından belirlenen anlık iletişim araçları (Skype, Whatsapp, Bitrix, 
Signal) haricinde uygulama kullanılmamalıdır.

11. Tanımlı kullanıcılar haricinde internet üzerinden multimedya içerikler (YouTube, Vimeo, 
Dailymotion vs.) kısıtlanmıştır.
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 İnternet ve lokal ağ üzerinden iş ile ilgili olmayan (Müzik, Video, Film, vs..) yüksek boyutlu
dosyalar göndermek ve almak yasaktır.

 İnternet üzerinden, onaylanmamış (Crack, Portable, vs..) yazılımlar indirilemez ve şirket
bilgisayarları üzerinde çalıştırılamaz. Firmasal işlevlere yönelik tüm yazılım ihtiyaçları için
bilgi işlem departmanına müracaat edilmelidir.

 Üçüncü şahısların internet kullanımı bilgi işlem departmanı izini ve bu konudaki kurallar
dahilinde gerçekleştirilmektedir.

 Tüm internet kaynaklı uygulama ve tarayıcı verileri Ana Yasanın 5651 Kanunu kapsamında
anlık olarak kaydedilip arşivlenmektedir.

 Bilgi işlem departmanı kontrolü ve bilgisi dışında yapılan girişimlerden doğacak yasal
sorumluluklardan kullanıcı sorumludur.


