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ADI SOYADI  

TC KİMLİK NUMARASI  

ACTIVE DIRECTORY KULLANICI ADI  

BİRİM ADI  

E-POSTA ADRESİ   

KULLANILACAK CİHAZA AİT IP/MAC 
ADRESİ 

 

AYRICALIKLI ERİŞİM TÜRÜ 
(WEB SAYFASI, PORT, UYGULAMA vb.) 

 

AYRICALIKLI ERİŞİM ZAMAN ARALIĞI  

AYRICALIKLI ERİŞİM NEDENİ  

AÇIKLAMA: Bu formun eksiksiz olarak doldurularak, ıslak imzalı olarak BİLGİ İŞLEM BİRİMİ’ne teslim edilmesi 
gerekmektedir. Formdaki bilgiler kişiye özeldir ve gizlilik değeri bulunmaktadır. Bu sebepten ötürü talep formunun 
doldurulduktan sonra zarf içerisinde ilgili Bilgi İşlem Personeline teslim edilmesi gerekmektedir. Ayrıcalıklı erişim talebi ile 
ilgili geri bildirim, formda girilmiş olan e-posta adresine gönderilecektir. 

 

SÖZLEŞME 

1. Bilgi İşlem Birimi tarafından; kurumsal kaynakların etkin olarak kullanılması, 5651 sayılı kanundan kaynaklanan uyum 
zorunlulukları, veri güvenliğinin sağlanması, zararlı içerik ve yazılımlardan korunma vb. maksatlarla internet, port ve 
uygulama erişimleri kısıtlaması yapılmaktadır. Bu kısıtlama ile ilgili politikalar belirlenirken aşağıdaki hususlar dikkate 
alınır: 
1.1. Ulusal Siber Olaylara Müdahale ekibi (USOM) ve Siber Olaylara Müdahale Birimi (SOME) tarafından yayınlanan 

zararlı içerik barındıran URL adresleri erişime kapatılır. 
1.2. Virüs, Spyware, Malware, Trojen, Spam, Solucan, Hacking (korsan), Fishing (oltalama) saldırıları içerdiği tespit 

edilen güvenlik seviyesi düşük internet sitelerine erişimler kapatılır. 
1.3. Alkol, sigara, uyuşturucu, silah vb. sağlığa zararlı ürünlerin reklam ve satış sitelerinin erişimleri engellenir. 
1.4. Erotik içerikli siteler, çocuk istismarı, bahis ve kumar siteleri, oyun siteleri erişime kapatılır. 
1.5. Kurumun internet bant genişliğini olumsuz etkileyen uygulama ve sitelerin (Torrent, P2P, Streaming Media, 

Download vb.) erişimleri engellenir. 

1.6. Basın yayın organlarını takip ederek raporlamakla sorumlu personel haricindeki tüm personelin dizi, film ve TV 
erişimleri kapatılır. 

1.7. Kuruma ait sosyal medya hesaplarını yönetmekle sorumlu personel dışındaki tüm personelin Facebook, Twitter, 
Instagram vb. uygulamalara erişimleri engellenir veya bant genişliği sınırlaması yapılır. 

1.8. Youtube, Vimeo, Dailymotion gibi platformlarda erişimlerle ilgili olarak sadece ihtiyaç duyan personele izin verilir 
veya bu platformlara erişimlere bant genişliği sınırlaması yapılır.  

2. Ayrıcalıklı erişim sağlanan personel, bu erişim ile ilgili oluşabilecek her türlü problemden birinci dereceden sorumlu 
olarak kabul edilir.  

3. Ayrıcalıklı erişim sağlanan personelin işinden ayrılması, görev değişikliği, bu erişim hizmetinin kullanılmasının gerekli 
olmadığına karar verilmesi, herhangi bir sebepten dolayı erişimin güvenlik riski içerdiğinin tespit edilmesi vb. durumlarda 
erişimin kapatılması için Bilgi İşlem Birimine bilgi verme sorumluluğu hizmet alan personele aittir.  

4. Ayrıcalıklı erişim hizmeti kurumun bilgi güvenliği politikaları dışında kullanılamaz.   
5. Bu form ile verilen ayrıcalıklı erişim hizmeti, sadece erişim talebi yapan ilgili personelin kullanımı içindir, üçüncü şahıslarla 

paylaşılamaz, amacı dışında kullanılamaz. 
6. Personele verilmiş olan ayrıcalıklı erişim hizmetinin bu sözleşmeye aykırı bir biçimde kullanıldığının tespit edilmesi 

durumunda ayrıcalıklı erişim hakkı iptal edilip, ilgili personel hakkında yasal işlem başlatılır. 
7. Personele verilen ayrıcalıklı erişim, güvenlik vb. gerekçelerle Bilgi İşlem Birimi tarafından ilgili personele e-posta yoluyla 

haber verilmek sureti ile kapatılabilir. 
 
Sözleşmede bulunan tüm maddeleri okudum ve kabul ediyorum. 

 

TALEP EDEN KİŞİNİN İMZASI 
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