
 

 

 

FONMERSAN ANTİK MERMER SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ 

BİLGİSAYAR ve USB KULLANIM POLİTİKASI 

FONMERSAN ANTİK MERMER SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ bünyesindeki bilgisayarları (Notebook, PC) ve 

USB’leri kullanırken uyulması gereken kurallar aşağıda belirlenmektedir. 

Uygulama: 

1. Şirkette belirlenmiş yazılımlar dışında programlar yüklenmemelidir.  

2. Şirket verilerinin belirli aralıklarla yedeğinin alınabilmesi amacıyla diskler üzerinde departman bazlı 

klasörler bulunmalıdır ve veriler bu klasörlere aktarılmalıdır. 

3. Notebook ve usb’lerin çalınmaması için gerekli önlemlerin alınması sağlanmalıdır. 

4. Notebook’lar kendi çantaları ile taşınmalıdır. 

5. Şirket bilgileri yer aldığı için cihazların personel dışındaki kişiler tarafından kullanılması engellenmelidir. 

6. Gerekli olduğu zamanlarda (hastalık, rapor, işten çıkma vb) cihazların kullanılması zorunluluğu oluşursa 

güvenlik şifreleri departman yöneticilerine verilmelidir. İlgili personel işin başına döndüğünde kendisine 

zimmetli cihaz şifresini değiştirmelidir. 

7. Bilgisayarda lisanslı programlar kullanılmalıdır. 

8. İnternetten indirilen ya da bilgisayara yüklemek istenilen programlar mutlaka virüs kontrolünden 

geçirilmelidir. 

9. İnternet kullanımını en güvenli şekilde sonlandırmak için, ekran penceresini X ile kapatmak yerine 

"Güvenli Çıkış" butonu kullanılmalıdır. 

10. Cihazın uygulama marketi (Google Play, App Store, Windows Store vb.) dışındaki ortamlardan uygulama 

indirilmemelidir. 

11. Uygulama marketi dışındaki ortamlardan doğrudan cihaza yüklenen uygulamalar üzerinden kişisel 

bilgiler girilmemelidir. 

12. Cihaz ayarlarında bulunan “market dışı uygulamaların yüklenmesi” seçeneğinin işaretli olmadığından 

emin olunmalıdır. 

13. Kaynağı bilinmeyen programlar bilgisayara yüklenmemeli, ‘.exe’ uzantılı programlara özellikle dikkat 

edilmelidir. 

14. Düzenli olarak güncellenen güvenlik uyarıları takip edilmelidir. 

15. İnternet erişimi ADSL ile sağlanıyorsa, interneti kullanılmayan zamanlarda bağlantı kapatılmalıdır. 

16. İnternet hizmetinden yararlanmaya başlamadan önce, tarayıcının sağ alt köşesinde bir adet kilit ya da 

anahtar ikonunun bulunmasına dikkat edin. Şüphelenilen bir durum olursa ikonun üzerine tıklayarak, 

sertifikanın şirket adına düzenlendiği emin olunmalıdır. 

17. İşlemler, güvenliğinden emin olunmayan, herkesin kullanımına açık bilgisayarlardan yapılmamalıdır. 

18. Bilinmeyen kişi ya da kurumlardan gönderilen e-postaların içerisindeki adres uzantılarına tıklanmamalı, 

mesaj ekindeki dosyaları bilgisayara yüklenmemelidir. 

19. Erişilmek istenen internet sayfasına, adresi tarayıcının adres satırına yazılmalıdır. 

20. Ev ve iş yeri USB cihazları ayrı tutulmalıdır. 

21. USB cihazları tek bir yerde saklanılmalıdır. 

22.  İş yerinde ve evde gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır. 

23.  Üçüncü taraflara ait USB cihazları doğrudan kullanılmamalıdır. 

24.  Promosyon veya hediye USB cihazları kullanılmamalıdır. 

25.  Cihazı şarj etmek için priz kullanılmalıdır. 

Sorumluluk 

Fonmersan Antik Mermer bünyesindeki bilgisayarları (Notebook, PC) ve USB’leri kullanan tüm 

personele aittir. 
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