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FONMERSAN ANTİK MERMER SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ 

İNTERNET SAĞLAMA VE KULLANIM POLİTİKASI 

 

FONMERSAN ANTİK MERMER SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ (“Fonmersan Antik Mermer”) bünyesinde 

internet kaynağı sağlanırken internet kullanıcıları tarafından aşağıdaki protekollere uygun hareket 

edilmelidir. 

1. İnternet Sağlama Politikası 

Uygulama: 

1.1- İnternet kaynakları, hiçbir şekilde yasa dışı kullanılamaz, kurum çıkarlarıyla çelişemez ve kurumun iş 

aktivitelerini engelleyemez.  

1.2- İnternet  kaynakları  öncelikli  olarak Fonmersan Antik Mermer işlerinin  yürütülmesinde 

kullanılmalıdır.  

1.3- Bilgisayar ağı,  güvenlik  duvarı  üzerinden internete erişebilmelidir. Ağ  ve sistem güvenliğini 

sağlamak amacıyla kullanılan güvenlik duvarı kurum ağı ile internet arasında bir  köprü görevi görmekte, 

kurum ağının iç yapısını dışarıdan gizlemekte ve kontrollü erişim sağlamaktadır.  

1.4- Fonmersan Antik Mermer politikaları  doğrultusunda web, url  ve  içerik  filtreleme  sistemleri  

kullanılmalıdır.  İstenilmeyen siteler (pornografi, kumar, madde bağımlılığı, şiddet içeren vs.) 

yasaklanabilmelidir.  

1.5- Fonmersan Antik Mermer’in  ihtiyacı  doğrultusunda  Saldırı  Önleme  Sistemi  (Intrusion  Prevention  

System)  kullanılmalıdır. Ayrıca Servis Reddi (Denial of Service, DoS) adı verilen saldırılara karşılık belli 

eşik değerleri (threshold) belirlenerek  DoS  sensörleri  oluşturulabilmelidir.  Anormallik  durumlarında  e-

posta  ile  ağ  güvenliği yöneticisi bilgilendirilmelidir.   

1.6- Fonmersan Antik Mermer  bünyesinde  Anti-Virüs  sunucuları  ve/veya  Ağ  Geçidinde  Anti-Virüs  

(Anti-Virus  Gateway) sistemleri kullanılmalıdır. İnternete giden ve internetten gelen tüm trafik (özellikle 

HTTP, HTTPS gibi web trafiği,  SMTP,  SMTPS,  POP3,  POP3S,  IMAP, IMAPS  gibi  e-posta  trafiği,  

FTP,  FTPS,  IM  gibi  dosya transferi trafiği) virüslere karşı taranmalıdır.   

1.7- Fonmersan Antik Mermer  ihtiyaçları  doğrultusunda,  uygulamalar,  hizmetler  ve  protokoller  için  

imza  içeren  Uygulama Kontrolü (Application Control) mekanizması kullanılarak trafikte kullanılan 

uygulamalar (Remote Access, P2P, Proxy, Botnet Uygulamaları vs.) tespit edilebilmeli ve gerekli tedbirler 

alınabilmelidir.   

1.8- Yetkilendirilmiş kişiler internete çıkarken sadece yetkili oldukları servisleri kullanabilme hakkına sahip 

olmalıdır.  

1.9- Ağın izlenmesi, port taraması ve kullanıcıların kendine ait olmayan veriyi almaya çalışması yasaktır.  

1.10- Gizli bilginin ortaya çıkmasını veya Fonmersan Antik Mermer servislerinin ulaşılamaz hale 

gelmesine neden olacak tüm aktiviteler yasaktır. 

2. İnternet Kullanım Politikası 

Sistem ve Ağ güvenliğinin ihlal edilmesi yasaktır, cezai ve hukuki mesuliyetle sonuçlanabilir. Fonmersan 

Antik Mermer  bu tür ihlallerin söz konusu olduğu durumları inceler ve eğer bir suç oluştuğundan şüphe 

duyulursa yasa uygulayıcı ile işbirliği yapar. 

İnternet aşağıdaki amaçlarla kullanılamaz:   

• Ticari reklamlar ve haber duyuruları gibi istenmeyen mesajlar (SPAM iletiler) göndermek 
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• Başka bir kullanıcının posta sunucusunu (mail server), o kullanıcının açık izni olmadan mesaj gönderme 

amacıyla kullanmak 

• Internet üzerindeki servis kalitesini etkileyecek, bozacak, karışıklık yaratacak trafik düzenlemeleri 

oluşturmak 

• Kullanım amaçlarına uygun olmayan, müstehcen, rahatsız edici materyalin üretmek ve dağıtmak 

• Güvenli olmadığı bilinen sitelere (mp3, program, oyun, forum, sohbet ya da cinsel içerikli) girmek 

• Gerçek dışı, rahatsızlık verici, gereksiz yere sıkıntı ve korku yaratacak materyal üretmek ve dağıtmak  

• İftira ve karalama mahiyetindeki içeriği üretmek ve dağıtmak  

• Fonmersan Antik Mermer internet ağı üzerinden ulusal veya uluslararası hizmetleri kasıtlı olarak yetkisiz 

kullanmak 

• Başkalarının verilerine zarar vermek 

• Başkalarına ait kişisel bilgilere tecavüz etmek  

• Başkalarına ait çalışmaları bozmak, tahrip etmek 

• Fonmersan Antik Mermer gizli bilgisini ortaya çıkmasını veya servislerine ulaşılamaz hale gelmek   

• İzinsiz ağı izlemek, port taraması ve kullanıcının kendine ait olmayan veriyi almaya çalışmak 

• Fonmersan Antik Mermer internet ağı üzerinde başkalarına kullanım olanağı vermeyecek oranda trafik 

yaratmak. 

 

Sorumluluk 

Fonmersan Antik Mermer bünyesinde internet kaynaklarını kullanan tüm personele aittir. 
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