
UZAKTAN ERİŞİM TALİMATLARI 

Ref. Doküman Sayfa No 

BG.08/00 1/2 

FR.018/02 

1. AMAÇ

Bu talimatların amacı, uzak lokasyonlardan NSL Teknoloji ağına erişilmesine ilişkin 

standartları belirlemektir. Bu standartlar, kaynakların yetkisiz kullanımından dolayı 

meydana gelebilecek potansiyel zararların önüne geçmek için düzenlenmiştir. Bu zararlar, 

gizli ve hassas bilgilerin kaybı, beyin gücü kaybı, prestij kaybı, içerideki kritik sistemlerde 

meydana gelebilecek zararlar olabilir.

2. KAPSAM

Bu talimatlar NSL Teknoloji un bütün çalışanlarını, hizmet veren dış firmaları veya firma 

adına çalışanları, kısaca NSL Teknoloji ağına erişen bütün kişi ve kuruluşları kapsamaktadır. 

E-Posta okuma-gönderme ve web kaynaklarını gözlemleme de bu kapsama dahildir.

3. SORUMLULUKLAR

Bu talimattan bütün NSL Teknoloji ve İştirak çalışanları sorumludur.

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

-

5. TALİMAT

5.1 Genel

 Uzak erişim için yetkilendirilmiş çalışanlar veya ağa bağlanan 3. taraf kullanıcılar, yerel ağa
bağlanan kullanıcılar ile eşit sorumluluklara sahiptir.

5.2 Gereklilikler 

 Uzak lokasyonlardan NSL Teknoloji ağına erişen kişi veya kurumlar tek yönlü şifreleme 
kullanan sanal özel ağ (VPN) bağlantıları kullanmaktadır.

 Uzak erişim için bilgi işlem departmanı tarafından belirlenen VPN uygulaması haricinde 
hiçbir uygulama kullanılmamalıdır.

 Müşteri destek için Teamviewer uzak bağlantı uygulaması kullanılmalıdır.

5.3 Uzak Bağlantı Güvenliği 

NSL Teknoloji ağına uzak bağlantı için güvenlik önlemleri aşağıda açıklanmıştır. Uzak 
bağlantınız aşağıdaki sebeplerden dolayı otomatik olarak engellenebilir veya 
sonlandırılabilir. 
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 Bağlantı için kişiye tanımlı “FortiToken Mobile” iki aşamalı kimlik doğrulama sistemi 
kullanılmaktadır.

 Bağlantı yapılan bilgisayarda güncel anti-virüs programı yok veya kapalı ise bağlantınız 
engellenir.

 Farklı bir ağa VPN ile bağlı iseniz NSL Teknoloji ağına yapılan VPN bağlantıları engellenir.

 Bilgisayarınızdaki anti-virüs veya Windows gibi uygulamalarda update gerçekleşiyor ise 
bağlantınız engellenir.

 VPN bağlantısı sonrası 1 saat VPN üzerinden veri trafiği olmazsa bağlantınız otomatik 
olarak sonlandırılır.

 İnternet trafiğinizde bağlantı sorunları, kısa süreli kopmalar ve anormal veri akışı oluşur ise 
VPN bağlantınız sonlandırılır.

 Bilgisayarınızda virüs kaynaklı tehdit algılanır ise VPN bağlantınız sonlandırılır.

 Yukarıdaki senaryolardan sonra bağlantı için güvenli koşulları oluşturmalı ve tekrar giriş 
yapmalısınız.

 Uzak bağlantı kuran kullanıcılar bağlantı kurulmuş bilgisayar başından ayrılmamalıdır. 
Gereksiz ise bağlantı kapatılmalıdır.


