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1. DEĞİŞİKLİK KAYDI
REVİZYON
NO
00

TARİH
23.09.2020

DEĞİŞİKLİK NEDENİ, KONUSU VE ONAYI
İlk Yayın

01
02
03
04
HAZIRLAYAN

Kalite Güvence ve Kontrol Sorumlusu

KONTROL EDEN ONAYLAYAN

Yönetim Temsilcisi

2. AMAÇ
Bu politikanın amacı, TÜRİP’e ait ürünler, etkinlikler, eğitimler, lansmanlar, toplantılar, kurumumuzda veya
müşterimizdeki kabul faaliyetleri veya faaliyet gösterilen sektör ile ilgili konular hakkında paylaşım ya da yorum
yapmak için sosyal medyayı kullanan tüm TÜRİP çalışanları, hizmet sağlayıcıları, temsilcileri, bayileri, servisleri
ve paylaşım yapan diğer ilgili kişilerin yasal kapsamlarda dahil olmak üzere uyacağı kurallar ve prensipler
hakkında bilgilendirmektir.
3. KAPSAM
TÜRİP TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. ‘nin tüm süreçleri dahilinde toplanan, işlenen, aktarılan, arşivlenen ve
güvenli imha edilen tüm ilgili taraflarımıza ait şirket kritik veri ve bilgilerini, kişisel ve özel nitelikli kişisel verileri
kapsar.
4. SORUMLULUK
Bu kuralları ve prensipleri bilmek ve sosyal medya kullanırken uygulamak çalışanların, hizmet sağlayıcıların,
temsilcilerin, bayilerin, servislerin ve paylaşım yapan diğer ilgili kişilerin sorumluluğundadır.
Bu politikaya uyulmaması halinde çalışanlar için iş akdinin sonlandırılmasına kadar varan disiplin maddeleri, ilgili
diğer kişiler içinse kanun ve yönetmelikler devreye girecektir.
Bu kurallar, TÜRİP ile bağlı kurumlarımızın çalışanlarını veya temsilcilerini kanun tarafından izin verildiği şekilde
çalışma koşulları veya diğer iş ile ilgili konular hakkında konuşmaları konusunda sınırlandırmaz.
Sosyal medya hesapları, bloglar, bilgi bankaları, tüm sosyal ağlar, forumlar, sanal dünya ve “www.turip.com.tr”
dâhilinde veya dışında herhangi diğer türde bir çevrim içi topluluk veya yayın platformunu içermektedir. Bu
kurallar ve prensipler yayınlandıktan sonra gelişmelere ve tecrübe edinilen olaylara istinaden
güncellenebilecektir. İlgili tüm tarafların paylaşım yapmadan önce kuralları mutlaka “www.turip.com.tr” den
kontrol etmeli ve gözden geçirmeliler.
5. TANIM VE KISALTMALAR
-----6. UYGULAMA
Sosyal Medya paylaşımında dikkat edilmesi gereken maddeler, kurallar ve prensipler
• Yönetim izni ve bilgisi olmadan, üretim alanlarında, fotoğraf çekilmesi ve sosyal medyada paylaşılması
kesinlikle yasaktır.
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• TÜRİP ’de gerçekleşen eğitimlerde kötü niyetle, kurumu, eğitmeni veya katılımcıları zor durumda bırakacak,
küçük düşürücü ve utandırıcı yayın yapmak yasaktır.
• Paylaşımlarınızda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamına dikkat edecek, başka çalışanların
izni olmadan paylaşım yapılmayacaktır.
• Kurum içi etkinliklere katılan çalışanlarımız, hizmet sağlayıcılarımız, temsilcilerimiz, bayilerimiz, servislerimiz
ve paylaşım yapan diğer ilgili kişilerimiz paylaşımda bulunmadan önce TÜRİP Sosyal Medya politikasını
incelemeli, gerekiyorsa kurumumuz Süreç Sorumlusu veya “İrtibat Kişisi” ile irtibata geçmelidir.
• Kurumun paylaşmadığı etkinlikler sosyal medyada kesinlikle paylaşılmayacaktır.
• TÜRİP ’e ait ürünler, teknolojiler, kurum içi etkinlikler, organizasyonlar veya faaliyet gösterilen sektör ile ilgili
konularda paylaşımda veya yorumda bulunurken, TÜRİP veya bağlı kurumumuz çalışanı olduğunuzu açıklayın
ve fikirlerinizin kurumumuzu tam anlamıyla yansıtmayabileceğini belirtin.
• Kurumumuz ve kurum çalışanları hakkındaki yorumlarınızı saygı çerçevesinde paylaşın. Spam, hakaret veya
aşağılayıcı imalar içeren yorumlar paylaşmayın. Şirket bilgilerine ve içeriklerine dikkat etmeli, şirketin gizlilik
ilkelerine saygı duyarak paylaşım yapmanız kritik düzeyde önem taşımaktadır.
• TÜRİP ve iş ortaklarımız tarafından henüz duyurulmayan ürünler ve gelişmeler hakkında hiçbir alandan
kesinlikle bilgi paylaşmayın, paylaşım başkası tarafından yapılsa bile kontrollü davranın ve ilgili
sorumlulara/yetkililere bilgi verin.
• Müşterilerimize, tedarikçilerimize ve ilgili diğer 3. taraflarımıza karşı saygısız bir tutumda bulunacak
paylaşımlardan, yazışmalardan kaçının ve kesinlikle yapmayın.
• Her türlü sosyal medyada/mecrada TÜRİP adı ve logosu ile firma bilgisi olmaksızın hesap açılmamalıdır. Var
olan bu tür hesaplardan TÜRİP sorumlu değildir. Tespit edilenlerle ilgili olarak hukuki süreçler başlatılacaktır.
Tespit etmeniz durumunda bu ve benzeri hesaplara itimat edilmemeli, ilgili sorumlulara ve yetkililere bilgi
verilmelidir.
Resmi Web Sitemiz : http://www.turip.com.tr
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