
A. Amaç
Bu kullanım pol�t�kası Tempo Metal Aksesuar Sanay� ve T�caret A.Ş. Tarafından sağlanan b�lg�, b�l�ş�m ve �nternet 
h�zmetler�n� oluşturulan k�ş�sel ver� güvenl�ğ� ve b�lg� güvenl�ğ�ne �l�şk�n usul ve esasları uygun kullanılmasını amaçlar.

B. Kapsam
Kabul Ed�leb�l�r Kullanım Pol�t�kası, Ş�rket varlık envanter�nde bulunan;

B�lg� Teknoloj�ler�, İlet�ş�m S�stemler� Envanter� ve H�zmetler�:
Ÿ K�ş�sel b�lg�sayar (Desktop, Notebook, Workstat�on),
Ÿ Sunucular,
Ÿ Uygulamalar,
Ÿ Kablolu/kablosuz bağlantılar, 
Ÿ Tablet, Dah�l� Telefon, Cep Telefonu, 
Ÿ Fotoğraf mak�nes�, Kamera S�stem�
Ÿ Hafıza çubuğu, D�sk, CD, D�sket v.b.
Ÿ Yazıcılar,
Ÿ K�ş�sel veya ortak kullanımda olan b�l�ş�m ve �let�ş�m c�hazları,
Ÿ Endüstr�yel s�stemler,
Ÿ E-Posta, 
Ÿ İnternet h�zmet�, 
Ÿ Dosya ve b�lg� paylaşım h�zmetler� vb.
Kullanımı �le �lg�l� olarak kurum çalışanlarının, kuruma �ş yapan tedar�kç�ler�n ve d�ğer paydaşların kurum varlıklarını 
nasıl kullanması gerekt�ğ� g�b� kuralları kapsar.
 
C. Sorumluluklar
1.Ş�rket tarafından sağlanan B�lg� Teknoloj�ler�, İlet�ş�m S�stemler� Envanter� ve H�zmetler�n�, h�çb�r şek�lde Türk�ye 

Cumhur�yet� yasalarına ve kurum �ç� yönetmel�klere, kurum kültürüne ve �ş ahlakına aykırı faal�yetlerde bulunmak 
amacıyla kullanamaz.

2.Ş�rket tarafından sağlanan B�lg� Teknoloj�ler�, İlet�ş�m S�stemler� Envanter� ve H�zmetler�n�, k�ş�sel ver�ler�n �fşası, k�ş�sel 
ver�ler�n yetk�s�z er�ş�m� amacıyla kullanılamaz.

3.Ş�rket �ş kanunu ve çeş�tl� �ş ve �şlemler �ç�n ver�lm�ş olan k�ş�sel ver�ler ve özel n�tel�kl� k�ş�sel ver�ler� sadece �ş 
amacıyla, kısıtlı ve yasalara uygun kullanılmasına �z�n ver�r. Tüm kullanıcılar bu duruma göre çalışmayı taahhüt 
ederler.

4.Kullanıcılar, çalıştıkları süre boyunca kend�ler�ne tahs�s ed�len veya ortak kullanımda olan B�lg� Teknoloj�ler�, İlet�ş�m 
S�stemler� Envanter� ve H�zmetler�n� zarara uğratıcı, tahr�p ed�c�, çalışmasını engelley�c�, h�zmet kal�tes�ne zarar 
verecek h�çb�r g�r�ş�mde bulunamaz. İş amacı dışında kullanamaz. Ş�rket� madd�, manev� zarara uğratab�lecek, 
prest�j�n� zedeleyeb�lecek h�çb�r faal�yette bulunamaz.

5.Kullanıcılar �ş neden�yle elde ett�kler� k�ş�sel ver�ler�/özel n�tel�kl� k�ş�sel ver�ler� kurumun yazılı �zn� olmaksızın 
açıklayamaz, başka tara�ara aktaramaz ve paylaşılamaz.

6.Kurum �ç�nde veya kurum dışında çalışanlarımız, tedar�kç�ler�m�z ve paydaşlarımız adına “ded�kodu” den�len yalan 
yanlış b�lg� üret�m�, paylaşımı ve yayılımı yapılamaz.

7.Kullanıcılar, görev� ve sorumluluğu kapsamında olmayan, yetk�s�n�n olmadığı, �ş� �le �lg�s� olmayan B�lg� Teknoloj�ler�, 
İlet�ş�m S�stemler� Envanter� ve H�zmetler� kapsamındak� h�çb�r donanım, yazılım ve ver�lerde �laveler yapamaz ve 
değ�şt�remez. İht�yaç durumunda �lg�l� personel �le �rt�bata geç�lerek gerekl� değ�ş�kl�kler karşılıklı b�lg�lend�rme ve 
onay sonucunda yapılmalıdır.

8.Kullanıcı �ş amacı dışında, yasal olarak uygun olmayan h�çb�r yazılım yükleyemez. Ver�, b�lg�, res�m, v�deo ya da buna 
benzer dosya �nd�remez, paylaşamaz ya da kullanamaz. İnd�r�len �çer�k neden�yle ş�rkette oluşab�lecek zararlar 
kullanıcının sorumluluğundadır.

9.Kullanıcı, �ş amacı �ç�nde olsa b�le h�zmet kal�tes�ne zarar vereb�lecek faal�yetlerde bulunamaz. 
10.B�r k�ş�ye a�t herhang� b�r e-posta adres�, telefonu kend�s�nden yazılı �z�n almadan başkalarına gönder�lemez ve 

paylaşılamaz.
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11.Kullanıcının �zn� ve b�lg�s� dışında toplu e-postalar gönder�lemez.
12.K�mden geld�ğ�ne em�n olunmayan, beklenmeyen, �çer�ğ� güven�l�r olmayan e-postaların açılması neden�yle ortaya 

çıkab�lecek kötü amaçlı yazılım kaynaklı zararların sorumluluğu kullanıcıya a�tt�r.
13.Kullanıcı yetk�l� ve/veya �lg�l� k�ş�lerden �z�n almadan �ş amacı �ç�nde dah� olsa ş�rket bağlantılarında trafik yaratarak 

h�zmet kal�tes�n�n düşmes�ne neden olab�lecek faal�yetlerde bulunamaz.
14.Kullanıcı yasaklanmış, ahlaka aykırı materyal, (Örnek olarak; ç�rk�n müstehcen ya da uygunsuz res�m, v�deo ve 

benzer� �çer�kler) üretemez ve kes�nl�kle dağıtamaz.
15.Kullanıcı, gerçek dışı, sıkıntı ve rahatsızlık ver�c�, �ft�ra ve karalama mah�yet�nde, gereks�z end�şe yaratacak materyal 

üretemez ve dağıtamaz.
16.Tel�f haklarını �hlal ed�c� konumda olan (© Copyr�ght) materyal� (program, yazı, makale, res�m, v�deo, k�tap, 17.D�ğer 

kullanıcılara a�t ver�ler� bozmak ya da zarar amaçlı, g�zl�l�k hakları �hlal etmek, başkalarına a�t k�ş�sel ver�lere er�şmeye 
çalışmak, kullanımı yasaklanan, kullanıldığında kuruma zarar vereb�lecek yazılımları kullanmak, kasten ya da zayıf 
güvenl�k neden� �le b�lg�sayara herhang� b�r kötücül kod ve yazılım bulaştırılmasına neden olab�lecek faal�yetlerde 
bulunulamaz.

18.Ş�rket Kurumsal �let�ş�mde yazılı �let�ş�m ve e-posta �let�ş�m�n� kurumsal �let�ş�m şekl� olarak kabul eder. 
Çalışanlar/kullanıcılar sosyal medya platformlarını kurumsal yazışmalar �ç�n kullanamazlar. Aks� durumlardan 
çalışanlar sorumludur.

19.Çalışanlar 5651 sayılı yasaya uygun olarak �nternet er�ş�m� kayıtlarının tutulduğunu gerekl� hallerde soruşturma, 
kovuşturma ve yargı �şlemler� �ç�n adl� ve �dar� makamlara ver� aktarılacağını kabul ederler.

20.B�l�ş�m ve �nternet altyapımızı kullanan �lg�l� k�ş�ler/kullanıcılar �ş sürekl�l�ğ� gereğ� tüm kullanıcı hareketler�n�n 
kontrol ed�leceğ�n�/ed�ld�ğ�n�, kayıt altına alındığını kabul ederler.
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21.Tüm çalışanlarımız oltalama, trojan, mallware g�b� s�ber zararlılara karşı d�kkatl�, özenl� olmayı taahhüt ederler.
22.Tüm çalışanlarımız b�lg� güvel�ğ�, k�ş�sel ver� güvenl�ğ� konularındak� tüm kurallarımıza uymayı taahhüt ederler. 
23.Tüm çalışanlarımız KVKK ve GDPR �lkes� olan “ver� m�n�m�zasyonu” �lkes�ne uygun olarak çalışmayı taahhüt ederler.
24.Çalışanlar kurumsal e-postaların güvenl�ğ�nden kend�ler� de sorumludur. Çalışanlar k�ş�sel e-postaları �ç�n 

kullandıkları ş�fre/parolaları kurumsal e-posta hesapları �ç�n kullanamazlar.

D. Uygulama 
Bu belgede yer alan kurallar, kurumumuzda çalışan kullanıcılara, tedar�kç�lere ve d�ğer paydaşlara uygulanır. Kullanıcı 
bu belgede bel�rt�len prens�pler� ve yükümlülükler� kabul etmekted�r ve uygulamakla yükümlüdür.
Ş�rket. b�lg� güvenl�ğ� �le �lg�l� tüm tedb�rler� almalıdır. Ş�rket yönet�m� kullanıcılarının bu kurallara ve yasal 
düzenlemelere uygun davranmasından sorumludur ve gerekl� tedb�rler� almayı kabul eder.

E. Yükümlülükler 
Kabul Ed�leb�l�r Kullanım Pol�t�kası'na uymayan, uygunsuz kullanımın yoğunluğuna, ver�len zararın boyutuna ve 
tekrarına göre d�s�pl�n kurallarının uygulanmasını kabul eder. Kullanıcı er�ş�m� sınırlı veya sınırsız süre �le kısıtlanab�l�r 
veya engelleneb�l�r. Uygunsuzluğun durumuna göre adl� yargı mekan�zmaları harekete geç�r�leb�l�r. Kullanıcı, yasal ve 
teknoloj�k gel�şmeler� göz önünde bulundurarak bu Kabul Ed�leb�l�r Kullanım Pol�t�kası'nın kısmen 
değ�şt�r�leb�leceğ�nden haberdardır ve bunu açıkça kabul eder. 

Çalışan Kabul Ed�leb�l�r Kullanım Pol�t�kası'nı anladığını, tanıdığını ve Kabul Ed�leb�l�r Kullanım Pol�t�kası'na uyacağını 
kabul ve beyan eder.

Tar�h
……………………

Kurum Adına/Politikayı İbraz eden
Adı Soyadı 

…………………………………

İmza             

Çalışanın /Kullanıcının 
Adı Soyadı

…………………………………

İmza             
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