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BİRİNCİ BÖLÜM

Misyon
Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme faaliyetleri ile idari ve yönetimsel işlevler için gelişen
bilgi teknolojilerini kullanıma sunmak, Üniversitemiz akademik ve idari personel ile
öğrencilerin gereksinim duyacağı bilişim hizmetleri ve servislerinin karşılanmasında ihtiyaç
duyulan yazılımsal ve donanımsal çözümleri üretmek, temin etmek ve bu amaçla yeni bilişim
teknolojilerini üniversitemize kazandırarak etkin ve verimli bir şekilde kullanımını ve
devamlılığını sağlamaktır.
Vizyon
Bilişim teknolojileri konusundaki gelişmeleri yakından izleyerek; Üniversitemizin teknolojik
alt yapısını sürekli geliştirmek, tüm birimlerin yaygın olarak faydalanılmasını
sağlamak, bilişim hizmetlerinin üretilmesi, yürütülmesi ve sunumunda teknolojik alt yapısı ve
hizmet kalitesi açısından Üniversitemizin dünyadaki nitelikli üniversiteler arasında yer
almasını sağlamak için, bilişim alanında gerekli desteği eksiksiz sağlayabilen bir birim
olmaktır.
Genel Hükümler
Madde 1 - Bu politika; Nuh Naci Yazgan Üniversitesi bilgisayar ağı ve internet altyapısı ile
bütünleşen bilişim kaynaklarının kullanımına ilişkin ilkeleri belirlemektedir.
Madde 2 - Bu politika; ayırım yapılmaksızın tüm personel ve öğrencilerimiz ile kendilerine herhangi
bir nedenle bilişim kaynaklarımızı kullanma yetkileri verilen misafir, paydaş ve konukların
üniversiteye ait tüm birimlerde kullandıkları her türlü bilişim ve iletişim araçları ile gerçekleştirdikleri
faaliyetleri kapsar.
Madde 3 - Bu Politikanın hazırlanmasında, 2547 sayılı Kanunun 12. maddesi, 5651 Sayılı İnternet
Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele
Edilmesi Hakkında Kanun, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza
Kanununun, ilgili hükümleri ile 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu, Telekomünikasyon Kurumu
tarafından hazırlanan "Erişim Sağlayıcılara ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve “ Elektronik Haberleşme Sektöründe Şebeke ve Bilgi
Güvenliği Yönetmeliği” esas alınmıştır.
Tanımlar
Madde 4 – Politikada geçen;
a) BİDB: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığını,
b) Bilişim Kaynakları: Nuh Naci Yazgan Üniversitesinin sahibi olduğu, lisanslanan/kiralanan
,yönettiği ya da elinde tuttuğu herhangi bir muhafaza ortamında bulunan veri dosyaları ve belgeleri de
dâhil olmak üzere bilgisayar/bilgisayar ağı ve ilgili teknoloji ürünlerine ait donanım ve yazılım
ürünlerinin tamamını,
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c) Birimler: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi bilişim kaynaklarını kullanan ve/veya kullanıma sunan
akademik ve idari birimleri,
ç) Eduroam: (Education Roam'mg "Eğitim Gezintisi") Kullanıcıların misafir olarak gittikleri
katılımcı kurumlarda kolaylıkla İnternete bağlanabilmeleri için geliştirilmiş RADIUS tabanlı kimlik
doğrulama altyapısını,
d) IP: İnternet protokol numarasını,
e) İçerik Sağlayıcı: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi bilişim kaynaklarını kullanmak üzere, bu
kaynaklar üzerinde gerekli yetkilendirme tanımları yapılarak, NNYÜ/NET'in (intranet) /internet
ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek
veya tüzel kişileri,
f) İkincil Kullanım: Bilişim kaynaklarının, temel kullanım tanımı dışında kalan her türlü kullanımını,
g) İnternet: NNYÜ/NET'in de bağlı bulunduğu uluslararası bilgisayar ağına verilen genel adı,
ğ) Kullanıcılar: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi bilişim kaynaklarını eğitim, öğretim, araştırma,
geliştirme, yönetim ve hizmet faaliyetleri çerçevesinde kullanan akademik ve idari görevlerdeki
kadrolu, geçici veya sözleşmeli personel ile öğrenimini herhangi bir yöntemle sürdürmekte olan kayıtlı
tüm ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri ile geçici veya kısıtlı olarak sistemi kullanan bütün
gerçek ve tüzel kişileri,
h) NNYÜ/NET: Nuh Naci Yazgan Üniversitesine bağlı merkez ve tüm birimlerine ait bilişim
kaynaklarının bir bilgisayar ağı ile birbirine bağlanması ile oluşan ve Üniversiteyi İnternete bağlayan
ağı,
ı) Rektörlük: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünü,
i) Temel Kullanım; Nuh Naci Yazgan Üniversitesi bilişim kaynaklarının, Üniversitenin eğitim,
öğretim, araştırma, geliştirme, toplumsal hizmet, ve idari/yönetimsel faaliyetleri ile doğrudan ilişkili
olan kullanımını,
j) ULAKNET: NNYÜ/NET'in de bağlı olduğu Ulusal Akademik Ağı,
k) Üniversite: Nuh Naci Yazgan Üniversitesini,
j) Yer Sağlayıcı: Hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel
kişileri ifade eder.
Bilişim Kaynakları Kullanım Esasları
Madde 5 - Bilişim Kaynaklarının, Üniversitenin bilimsel araştırma, akademik, eğitim etkinlikleri ile
hizmet sunumu ve yönetsel fonksiyonları için temel önemi olan, bilginin üretimi, işlenmesi,
depolanması, korunması ve iletimi için kullanılması esastır.
Madde 6 – Bilişim Kaynaklarının kullanımı, Üniversitenin, internet çıkışını sağlayan Ulusal
Akademik Ağ ve Bilgi Merkezinin (ULAKBİM) ağ yönetim birimi olan Ulusal Akademik Ağ
(ULAKNET) tarafından yürürlüğe konulan "Kabul Edilebilir Kullanım Politikası Sözleşmesi"ne ve
internet çıkışını sağlayan diğer internet dağıtım yetkisine sahip tedarikçi firmalarının yasal
mevzuatlarına aykırı olamaz.
Madde 7 - Bilişim kaynakları; Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, Üniversitemiz yönetmelik ve
yönergelerine aykırı faaliyetlerde bulunmak amacıyla kullanılamaz.
Madde 8 - Bilişim kaynaklarının kullanıma sunumu ve kullanımı, bu kaynakların kullanım amaçları
çerçevesinde yapılır. Kaynakların kullanım yeri ve konumu bu kaynakları kullanıma sunan birimlerin
yöneticilerinden yetki ve olur alınmadan değiştirilemez.
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Madde 9 - NNYÜ/NET ve üzerindeki bilişim kaynakları, sistem ya da ağ üzerindeki data/bilgi
ve/veya trafiğin izlenmesi, saklanması, transferi ve dağıtımı; başkalarına hat kullanım olanağı
vermeyecek oranda aşırı bant genişliği kullanımı; başarılı olsun veya olmasın karşı tarafın izni
olmadan bir başka bilgisayara, ağa veya kullanıcının bilgilerine/verilerine ulaşmaya çalışmak, bu
bilgileri izlemek, araştırmak ve tahrip etmek, kullanıcılara ait giriş kodlarını elde etmeye veya
yaymaya çalışmak; NNYÜ/NET dahilindeki ya da haricindeki bir sisteme, ağ kaynağına veya
servisine saldırı amacıyla kullanılamaz.
Madde 10 - NNYÜ/NET ve üzerindeki bilişim kaynakları, genel ahlak ilkelerine aykırı veya
müstehcen materyal üretmek, barındırmak, iletmek, gerçek dışı, sıkıntı ve rahatsızlık verici, gereksiz
korku yaratacak, iftira ve karalama mahiyetinde materyalin üretimi ve dağıtımı; başkalarının fikrî
haklarını ihlal edici mahiyette materyalin dağıtımı, bulundurulması ve Ülkenin birlik ve beraberliğine,
bölünmez bütünlüğüne aykırı siyasi, dinî, etnik propaganda amacıyla kullanılamaz.
Madde 11- Bilişim Kaynakları genel ahlak kurallarına aykırı, kişilerin ve kurumların fikri mülkiyet
haklarını ihlal edici, başkalarının veri ve bilgilerini tahrip edici, kişisel bilgilere tecavüz edici, iftira
edici ve karalayıcı, kişi ve kurumların çalışmalarını bozucu, istem dışında ileti (SPAM) gönderici
biçimde kullanılamaz, üzerinde bu nitelikte materyal üretilemez ve barındırılamaz.
Yazılım, Telif Hakkı ve Lisans Politikası
Madde 12 - Telif hakkı ve patentlerle ilgili kanunların şekline ve ruhuna uymak ve böylelikle de fikri
hakları korumak ve pekiştirmek, Üniversitenin politikasıdır. Kullanıcılar, Üniversite mülkiyetindeki
her türlü bilişim kaynaklarını bu politika çerçevesinde kullanacaklarını kabul ederler.
Madde 13 - Üniversite birimlerinde kullanılan yazılımlar lisans anlaşmaları çerçevesinde edinilir.
Üniversiteye bağlı birimlerin veya personelin, Üniversite yönetimine haber vermeden yüklediği veya
kullanmakta olduğu diğer yazılımların lisans sorumluluğu ve/veya lisansların olmamasından
kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluğu kendilerine aittir.
Madde 14 - Aksi ifade edilmediği müddetçe, kullanıcılar bütün yazılımların telif haklarınca
korunduğunu bilir ve kabul ederler.
Madde 15 - Üniversitede kullanımda olan yazılımlar ortadan kaldırılamaz, koruma amacıyla
yedekleme uygulaması dışında kullanıcılar lisanslı yazılımın kopyalarını alamazlar ve çoğaltamazlar.
Elektronik Posta Kullanım Esasları
Bireysel Elektronik Posta Adresinin Açılması
Madde 16 - Kullanıcılar, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Elektronik Posta Adres talebi için personel
kaydı yapıldıktan sonra, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’na başvuru yapmalıdır.
Madde 17 - Elektronik posta adresini alan kullanıcı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nca verilen teslim
tutanağını imzalar.
Madde 18 - Kullanıcı, hesabını kullanmaya başlarken ilk önce kendisine verilen geçici parolayı
değiştirmelidir. Parolanın seçimi ve korunması tamamen kullanıcı sorumluluğundadır.
Madde 19 - Üniversite personel elektronik posta adresi ad(adın ilk harfi)soyad@nny.edu.tr, şeklinde
bir elektronik posta adresi verilir. Kamu etiğine uygun olmayan takma ad ya da kelimeler ile adres
açılmaz.
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Madde 20 - Kişisel eposta şifrelerin kolaylıkla ele geçirilmesini önlemek, şifrelerin güvenli olarak
oluşturulmasına bağlıdır. Oluşturulan şifrelerde en az 8 karakterli ve en az 1 büyük 1 küçük harf,
rakam ve sayı ile en az 1 özel karakterler (. ! * + - _ vs.) içerecek şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
Madde 21 - Kullanıcılar, yanlış parola kullanımından kaynaklanan hususlardan sorumludur.
Madde 22 - Elektronik posta parolasını veya adresini unutan kullanıcı, Bilgi İşlem Dairesi
Başkanlığı’na bizzat başvuracaktır.
Bölüm ya da Birim Adına Kullanılacak Elektronik Posta Adresinin Açılması
Madde 23 - Üniversitemizin akademik ve idari birimleri, birim ya da bölümlerinin adına takip ettikleri
işlerde kullanmak üzere elektronik posta adresi talep edebilir.
Madde 24 - Birimler adına açılması istenen elektronik posta adresi oluşturulurken bölüm ya da
birimin kısaltılmış isimleri kullanılır.
Madde 25 - Hazırlanan elektronik posta adresleri ve parolaları, elektronik ortamda istek yapan birimin
amirine iletilir. İlgi birim amiri kendilerine gelen Elektronik Posta Kullanım Taahhütnamesini
imzalayarak Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’na ulaştırır.
Madde 26 - Birim ya da bölümün idari amiri elektronik posta adresinin ve parolasının güvenliğinden
ve adresin kurallar çerçevesinde kullanılmasından sorumludur.
Madde 27 - Birim ya da bölüm adına talep edilen elektronik posta adresleri bireysel işlerde
kullanılamaz. Sorumluluk birim amirine aittir.
Madde 28 - Birim amirleri, birim ya da bölümlerine ait elektronik posta adres şifresinin güvenli
şekilde tutulmasından sorumludur.
Madde 29 - Birim amiri, görev değişikliği olduğunda şifreyi güvenli şekilde yeni amire devreder.
Madde 30 - Birim ya da bölüm adına kullanılan elektronik posta adreslerine yapılan bildirimler resmi
evrak niteliği taşır.
Elektronik Posta Kullanım Yükümlülükleri
Madde 31 - Kullanıcıların Üniversite Senatosunca kabul edilen "usul ve esaslar ile politikalarına"
uygun olarak bu hizmeti kullanmaları gerekmektedir.
Madde 32 - Kullanıcı, hizmet hakkının sadece kendisine ait olduğunu, bu hakkın kullanımına ilişkin
özel ve gizli şifresini ve kullanıcı adını ve/veya kodunu başkasına kullandırmayacağını ve
devretmeyeceğini, başkası tarafından öğrenilme şüphesi dahi olsa derhal değiştireceğini, aksi takdirde
yapılan tüm işlemlerin sorumluluğunun kendine ait olacağını, kendisi kullanmadığı iddiasında
bulunmayacağını kabul eder.
Madde 33 - TÜBİTAK/ULAKBİM ve diğer kurumlarla imzalanan protokole uygun olarak işlemleri
yürütmektir.
Madde 34 - İlgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak iş ve işlemleri yapmak
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Madde 35 - Nuh Naci Yazgan Üniversitesi elektronik posta kullanıcıları, kendi hesaplarında
barındırdıkları içeriklerden, gerçekleştirilen tüm elektronik posta
işlemlerinden, yanlış ve eksik
kullanımdan doğabilecek hususlardan sorumludurlar.
Madde 36 - Kullanıcı, İnternet erişimi sırasında sistemde dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade ve
yazıların kendisine ait olduğunu, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’nin ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul eder.
Madde 37 - Kullanıcı, İnternet ortamındaki haber gruplarında, sohbet ortamlarında; göndereceği
elektronik posta mesajlarında hakaret, pornografi ve diğer yasadışı, toplum ahlak ve anlayışına aykırı
herhangi bir amaç güden toplu tanıtım, postalama ve benzeri aktivitelerde bulunamaz.
Madde 38 - Kullanıcı @nny.edu.tr uzantılı e-posta hesabı ile eğlence, yasa dışı, hacking, pornografi,
illegal vb. içerik barındıran servislere üye olamaz.
Madde 39 - Nuh Naci Yazgan Üniversitesi akademik ve idari personelinin, kurum kimliği altında
sürdürülen tüm faaliyetler için kuruma ait elektronik posta adresine sahip olması ve ilgili yazışmalar
için @nny.edu.tr uzantılı e-posta hesabını kullanması gerekir.
Madde 40 - Kullanıcı, hesabında hukuki açıdan suç teşkil edecek materyal ve belgelere yer veremez.
Kamu ve ticari servisler ile şahsi hesap sahiplerine zarar verici uygulamalar kullanamaz.
Madde 41 - Kullanıcı, başka bir sistemin posta sunucusunu veya başka bir kullanıcının posta hesabını
ilgili kişinin açık izni olmadan mesaj gönderme amacıyla kullanamaz.
Madde 42 - Kullanıcıların tüm elektronik posta hesaplarında; tanınmayan elektronik postaların
açılması, eklentilerinde bulunan dosya veya programların indirilip çalıştırılması kaynaklı oluşabilecek
güvenlik sorunlarının sorumluluğu kullanıcıya aittir.
Madde 43 - Kullanıcı şifresi sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı ilk kullanımdan itibaren
dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamıyla kullanıcının
sorumluluğundadır. Şifre kullanımından doğacak problemlerden yükümlü tutulamaz.
Madde 44 - Kullanıcı, hesabında kamu kurum veya kuruluşları ile gerçek/tüzel kişiler hakkında
karalama ve benzeri yayın yapamaz, yapılması için özendirici olamaz. İftira mahiyetinde, gerçek dışı,
sıkıntı ve rahatsızlık verici, gereksiz korku yaratacak materyalin üretim ve dağıtımını yapamaz.
Madde 45 - Kişisel bilgi güvenliğinin sağlanması için eposta şifreleri kimseyle paylaşılmamalıdır.
Madde 46 - Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, kullanıcının elektronik posta sisteminde gerçekleştirdiği
aktivitelerle ilgili bilgiyi adli makamlarca talep edilmesi durumunda yargıyla kullanıcının izni
olmadan paylaşma hakkını saklı tutar.
İKİNCİ BÖLÜM
Bilişim Kaynaklan Kullanımına İlişkin Yetki, Sorumluluk ve Yükümlülükler
Kullanıcı ve Birim Sorumlulukları
Madde 47 – Kullanıcılar ve birimler, NNYÜ/NET bilişim kaynaklarını Türkiye Cumhuriyeti
yasalarına, yasalara bağlı yönetmeliklere uygun, yetkileri dahilinde kullanma hakkına sahiptir.
Madde 48 - Kullanıcılar, hizmet hakkının sadece kendisine ait olduğunu, bu hakkın kullanımına
ilişkin özel ve gizli şifresini ve kullanıcı adını ve/veya kodunu başkasına kullandırmayacağını ve
devretmeyeceğini, başkası tarafından öğrenilme şüphesi dahi olsa derhal değiştireceğini kabul eder, bu
kaynakların kullanım amacı dışında üçüncü kişilere kullandırılması durumunda ortaya çıkabilecek
idari ve yasal sonuçlardan sorumludur.
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Madde 49 - Kullanıcılar, bilişim kaynaklarının kullanımında altyapıyı, donanımı ve yazılımı zarara
uğratan, tahrip edici, zedeleyici, bilgi ve iletişim hizmetlerini kesintiye uğratacak, verimsiz
çalışmasına yol açacak hiç bir girişimde bulunamaz.
Madde 50 - Kullanıcılar NNYÜ/NET içerisindeki bilgisayarlarda; hukuki açıdan suç teşkil edecek
belgeler, bilgisayar ve ağ güvenliğini yok edebilen, zarar verebilen belge ve yazılımlar, kamu kurum
veya kuruluşları ile gerçek / tüzel kişiler hakkında karalama belgeleri, iftira mahiyetinde olan gerçek
dışı bilgi ve belge barındıramazlar.
Madde 51 - Kullanıcılar ve birimler, bilgisayar ağı içerisindeki uçlara, BİDB'nin bilgisi dışında
anahtarlama ve ağ cihazı / cihazları takıp uç çoklama işlemi yapamazlar. Herhangi bir birim ağ ve
kablolama işlemleri tesisi ve bakımında mutlaka BİDB'den görüş ve onay almak zorundadır. Söz
konusu işlemler için üstlenici işletmenin, firmaların ve görevlilerinin, BİDB yetkililerine danışmadan
işe başlamamalarına ilişkin kontrol ve sorumluluk, yapım izni veren birim yönetiminin
sorumluluğundadır.
Madde 52 - Kullanıcılar, BİDB tarafından ilan edilerek gereksiz trafik yarattığı ve NNYÜ/NET' in
bilimsel ve akademik etkinlikler anlamında sağlıklı çalışmasını engellediği için peer-to-peer ( emule,
kaza, i-mesh, torent vb. P2P dosya paylaşımı) yazılımlarını kullanamaz. Söz konusu yazılımlar
bilimsel amaç ile kullanılacak ise BİDB'den kısıtlı ve geçici kullanım izni talep edilir.
Madde 53 - NNYÜ/NET üzerinden Üniversitemizin e-posta sunucuları haricindeki e-posta sunucuları
kullanılarak mesaj gönderilemez. Üniversite dışında e-posta hizmeti sağlayan kurum ve firmaların
yalnızca web tabanlı uygulamalarına izin verilir.
Madde 54 - Kullanıcıların eposta başlığında veya mesaj içeriğinde sahtecilik yapması, gönderenin
kimliğini gizleyici faaliyetlerde bulunması, Üniversite ile ilgili gizlilik içeren bilgileri eposta, dosya
paylaşım siteleri veya paylaşım yazılımları ile göndermesi yasaktır.
Madde 55 - Kullanıcılar, elektronik ileti (e-posta) hesaplarına ait kullanıcı adı ve şifresinin sadece
kendisinde olması gerektiğini, bu türden özel gizlilik ve güvenlik bilgilerini başkası ile
paylaşmayacağını veya şifresinin üçüncü kişilerce ele geçirilmesi durumunda kendisi
tarafından şifre değişikliği yapılabileceğini bildiğini ve önlemini almak zorunda olduğunu kabul eder.
Madde 56 - Kullanıcılar, "eduroam" katılımcısı kurumların ağ ve bilişim kaynaklarını kullanırken
"eduroam Türkiye Katılım Sözleşmesi" ne uymak zorundadırlar
(http://www.eduroam.org.tr/dl/eduroam_katilim_sozlesmesi.pdf).
Madde 57 – İnternet ortamında yapılan her türlü alış - veriş ve bankacılık gibi kişisel bilgilerin
kullanıldığı işlemlerden doğacak zararların sorumluluğu kullanıcıya ait olacaktır.
Madde 58 – Kullanıcılar sistemlerin ve ağ üzerinde çalışan tüm aktif cihazların güvenliği için sohbet
amaçlı ( chat) programlar kullanılmayacaktır.
Madde 59 – Kullanıcıların Üniversitemizde yer alan bilişim kaynakları ile hizmet binalarımızın
çevresindeki firmalarda yer alan kablosuz ağ ortamından istifade edilerek, internet erişimine dahil
olarak o kuruluşa ait kaynakların kullanılması yasal olmadığı gibi kurumsal bilgi güvenliğimiz
açısından da sakıncalıdır. Bu sebeple kablosuz iletişim kullanarak başka kuruluşlar üzerinden internete
çıkış kesinlikle yapılmayacaktır. Bunun tersi durumu da göz önünde bulundurularak Üniversite’ye ait
kablosuz ağ erişim bilgilerinin çevre kişi ve kuruluşlarla paylaşılması kesinlikle yapılmayacaktır.
Madde 60 – Kullanıcıların Üniversite tarafından kendisine sağlanmış olan bilişim kaynaklarını,
öncelikle ve özellikle Üniversite’nin işlerini yürütme amacıyla kullanmalıdır. Bu cihazlar seri
numarası, IMEI numarası ve benzeri ayırt edici unsurlarla tanımlanarak kullanıcıya teslim edildikleri
andan itibaren kullanıcının sorumluluğu altında olacaklardır. Kullanıcı özellikle bu cihazlara
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yönetimin veya yöneticisinin bilgi ve onayı dışında müdahalede bulunmayacak, yazılım, program veya
işletim sistemi yüklemeyecek, donanıma müdahale etmeyecek ve bu cihazları kendileri dışında
kişilerin kullanımına bırakmayacaklardır.
Madde 61 – Üniversite kullanıcılara işlerini yürütmede kullanmak üzere sabit hatlar ve/veya gsm
hatları ve/veya farklı teknolojiler ile iletişim sağlanmasına yönelik iletişim ortamları sunmaktadır. Bu
iletişim araçlarının kullanılmasında yukarıda genel kullanım koşullarında belirtilmiş olan hususlara
uyulacaktır.
Madde 62 – Kullanıcı zimmetinde yer alan bilişim kaynakları sürekli enerji tükettiklerinden, mesai
bitimlerinde zorunlu haller dışında açık tutulmayacaktır.
Madde 63 – Şifreler, kullanıcı adları, pin kodlan, parolalar, anahtar ve dongle (güvenlik amacıyla
bilgisayara takılarak kullanılan donanım kilit) kartları ve benzerleri sadece yönetim veya yöneticilerce
teslim edilmiş oldukları kullanıcılarca kullanılacaklardır. Bu kullanıcılar yazılı olarak teslim almış
oldukları bu araçların en uygun şekilde korunmasından sorumludurlar. Kullanıcılar kendi kullanıcı
tanımlama araçlarını kullanılarak yapmış oldukları işlemlerden tam sorumlu olacaklardır. Bu
sorumluluk kullanıcı tanımlama aracının kötü niyetli kişilerin eline geçmesini engellemeye yönelik
tüm tedbirlerin alınmasını da gerektirir. Bu nedenle kullanıcı, kullanıcı tanımlama aracı ile yapılan
hukuka aykırı ve/veya zarara yol açan eylemden doğrudan sorumludur.
Kullanıcı tanımlama araçları hiçbir şekilde paylaşılmayacak, ifşa edilmeyecek veya
çoğaltılmayacaktır. Bu araçların çoğaltılmış veya başkalarınca öğrenilmiş olduğu şüphesi durumunda
bu durum derhal yönetime veya yöneticilere bildirilecek ve gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır.
Madde 64 – Kullanıcı bilişim kaynaklarına ulaşmak için gereken kullanıcı adı, parola, şifre, ip, ve
benzeri araçları, Üniversite çalışanı olduğu halde bunları kullanma yetkisine sahip olmayanlar da dahil
olmak üzere kimseye açıklamayacak, kimsenin kullanımına sunmayacak ve kendisi de Üniversite 'nin
işlerinin yürütülmesi dışındaki amaçlarla kullanmayacaktır.
Madde 65 – Üniversite BİDB tarafından tarafınıza verilen bilişim kaynağı açılırken "Ağ Yönetim
Platformu'nda ilgili personel için tanımlanmış "kullanıcı adı" (user name) ve "şifre" ( password)
kullanılmalıdır. Kullanıcı adı ve şifresi olmayan personeller sistemlere giriş yapamaz. Gizlilik ve
güvenlik gerekçesi için şifrelerin en az (6) karakter olması ve mümkün oldukça harf ve karakterlerin
birleşiminden (örn:isim_76!) oluşturulmalıdır. Sisteme girişte kullanılan "kullanıcı adı" ve "şifre"
bilgileri kullanıcının sistem haklan için olup, özel nitelikler taşımaktadır. Bu sebeple şifre bilgileri
başka hiçbir personel ile paylaşamayacaktır. Şifresi deşifre olan personel en kısa sürede şifresini
değiştirmeli ya da BİDB’den yeni bir şifre istemelidir. Üniversite 'den ayrılan (emeklilik,fesih,transfer
vb.) personelle ilgili bilgiler Üniversite tarafından bloke edilecektir. Kullanıcıların bilgilerinin
yanlışlıkla silinmesinden, donanım arızasından veya zararlı programlar nedeniyle bilgi kaybına
uğramasından doğacak sorumluluk kullanıcıya aittir.
Madde 66 - Kullanıcılar, bilgisayar / ağ hesabını kullanarak eriştikleri, sundukları ya da dağıttıkları
bütün bilgilerden ve ağa bağlantı yaptıkları cihazlardan ve bu cihazlarla yapılan her türlü kural dışı
işlem ve eylemlerden sorumludur.
Madde 67 – Üniversitemiz Kurumsal Web Sitesinin kurulum ve işletimi ile ilgili;
a) BİDB, Web Sitesinin teknik (tasarım, kurulum, altyapı, yedekleme, güvenlik işlemleri)
sorumlusudur. Kurumsal web sitesinin içerik yönetiminden ise Basın, Yayın ve Halkla
İlişkiler Birimi (BYHİB) sorumludur. BYHİB aynı zamanda, sitenin ana sayfası ile
Üniversitemize ait tanıtım ve bilgilendirme alanlarının güncel tutulmasından sorumludur.
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b) Birim, bölüm, topluluk ve kişiler, kendi adlarına oluşturdukları web sayfalarının
içeriğinden (içerik sağlayıcı olarak) sorumludur. Birim, bölüm ve topluluk veya grup
niteliğindeki kişisel nitelikte olmayan sayfaların sorumluluğu, ilgili web sitesinin
oluşturulmasını resmî yazı ile BİDB'den talep eden yöneticiye veya yetki verilmiş
akademik ve idari personele aittir.
c) İçerik sorumlusu birimler ve personel, birimlerine ait site/sayfalarında yayımlanacak
bilginin, bu politikada belirlenen esaslara ve kanunlara uygunluğundan sorumludurlar.
Her birim, yayımı talep eden personel kimliğini ve bilginin sitede yayımına onay
veren yetkili personel bilgisini tutmaktan sorumludur.
Madde 68 - Kullanıcılar, kullandığı bilgisayarın güvenliğini sağlamaktan, güvenlik eksikliğinden
kaynaklanacak zararlardan, bu zararları azaltmak için koruyucu yazılımları yüklemek, güncelliğini
takip etmek ve BİDB tarafından sunulan güvenlik yazılımlarını yüklemek veya yükletmekten de
sorumludur.
Madde 69 - BİDB, kullanıcıların kurallara uygun hareket etmemeleri ve hukuki şartların oluşması
durumunda kullanıcının mahremiyeti ve kişilik hakları saklı kalmak koşulu ile NNYÜ/NET üzerindeki
sunucuların ilgili kayıtlarına girme ve raporlama yetkisine sahiptir.
Madde 70 - Kullanıcı ve birimler konuyla ilgili tüm kanun, yönetmelik ve yönergelerde belirtilen
yasal yaptırımlara tabi olduklarını kabul ederler. Kullanıcılar, politika maddelerinin herhangi bir
şekilde ihlal edilmesinden veya maddeler hâlinde açıklanmamış olsa bile, konuya ilişkin mevcut ve
çıkacak mevzuat hükümleri kapsamında belirtilen tüm kısıtlama ve yaptırımlardan sorumludurlar.
Madde 71 – (1)Bilişim kaynaklarının kullanımı ile ilgili olarak, sorunları belirlemek, çözmek veya
esaslara aykırı davranışları tespit etmek BİDB'nin yetkisi ve sorumluluğundadır.
(2) BİDB tarafından, Üniversite Bilişim kaynaklarını kullanacak her personele, işbu politika esaslarına
uygun olarak hazırlanan ve Ek-1’de yer alan “Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Bilişim Kaynakları
Kullanım Taahhütnamesi” tebliğ edilerek imzalatılır. Söz konusu taahhütnameyi imzalamayan
personele bilişim kaynağı tahsisi yapılmaz.
Bilişim Kaynaklarını Kullanıma Sunan Birimlerin Yetki ve Sorumlulukları
Madde 72 - BİDB, gerekli koşullar oluştuğunda NNYÜ/NET hatlarının kullanımında kesinti ve sıkıntı
yaratan zararlı uygulamaları engelleyebilir.
Madde 73 - Üniversitemize bağlı bulunan tüm birim yetkilileri, birimlerindeki kullanıcıları bu
kurallara uygun davranmaları konusunda bilgilendirmek ve bilişim kaynakların uygun kullanılması
için gerekli denetimleri yapmakla sorumludurlar.
Madde 74 - NNYÜ/NET ağını kullanan bölüm veya birimler kendi kaynaklarının kullanımı ile ilgili
giriş ve çıkış trafiğinden sorumludurlar. Bu amaçla gerekli her türlü bilgilendirme, esaslara uyulmayan
durumları ve esaslara uymayan kullanıcıları ve kişileri belirleme, ilgili yaptırımları uygulama işlerini
BİDB'nin teknik desteği ve işbirliğini de alarak yürütme sorumluluğunu taşırlar.
Madde 75 - Rektörlük adına BİDB; teknik, yasal ve idari gelişmeler doğrultusunda kullanım kuralları
üzerinde güncelleme yapabilir. Bu değişiklikler Üniversitemiz web sitesi üzerinden ve portal
uygulaması üzerinden takip edilebilir.
Madde 76 - BİDB, bilgisayar ağında oluşabilecek güvenlik açıklarını asgari düzeye indirebilmek için,
kullanıcılara güvenlik yazılımları temin eder ve işletim sistemi güncellemelerini ve yeniliklerini
izleyerek kullanıcılarını bilgilendirir.
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Madde 77 - BİDB'nin bilgisi dışında hiçbir birim, kendi bünyesinde tek bir bilgisayar arkasında IP
çoğaltma işlemi yaparak, birçok makineyi bu bilgisayar üzerinden İnternete çıkaramaz ve
bilgisayarlarına BİDB'nin belirlediği IP grupları dışında IP atayamaz.
Madde 78 - Birim ve kullanıcılar; BİDB'nin yerleşkelerde ve binalarda kurduğu kablolama sistemi, ağ
erişim cihazları ve diğer teçhizat üzerinde yazılım veya donanım düzeyinde değişiklikler yapamazlar.
Gereklilik durumunda BİDB'ye bilgi verilir ve teknik destek istenir. Aksi durumda sorumluluk birim
ve / veya kullanıcıya aittir.
Madde 79 - BİDB, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi tüzel kişiliğini ve NNYÜ/NET güvenliğini
korumak amacıyla kendisine bağlı tüm bilgisayarlar üzerinde yasalara uygun olarak kısıtlayıcı ve
engelleyici önlemler alma yoluna başvurabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler
Uygulama ve Yaptırım
Madde 80 - Politika esaslarına uyulmadığının BİDB tarafından da tespit edilmesinin ardından
uygulanacak yaptırımlar şunlardır:
(a) Kullanıcı, sözlü veya yazılı olarak uyarılır. Yaptırım konusu olan eylem belirtilen esaslara
aykırılığın ağırlığına ve tekrarına, verilen zararın büyüklüğüne ve de Üniversitenin
NNYÜ/NET, ULAKNET ve İnternet ile bilişim kaynakları bütününde yaratılan olumsuz etki
ve tahribatın fazlalığına bağlı olarak soruşturma açılması ve diğer yasal süreçler başlatılabilir.
(b) Kullanıcıların kasıt içeren eylemlerini tekrarlamaları durumunda bağlı bulundukları birim,
gerekli önlemlerin alınması konusunda sözlü ve yazılı olarak uyarılır. Birim, uyarılara rağmen
işbu politika esaslarını uygulamaz ise NNYÜ/NET ve bilişim kaynaklarını kullanması, gerekli
tedbirler alınana kadar engellenir.
(c) Uygulanacak yaptırımların düzeyi veya sırası, belirtilen esaslara uyulmayan durumların
tekrarına, verilen zararın büyüklüğüne ve NNYÜ/NET, ULAKNET ve İnternet ile bilişim
kaynakları bütününde yaratılan olumsuz etki ve tahribatın fazlalığına bağlı olarak belirlenir.
Kullanıcı hakkında duruma bağlı olarak, kanun ve yönetmeliklerde belirtilmiş çeşitli disiplin
cezaları uygulanabilir.
(ç) Politika esaslarının ihlali, Rektörlüğün ilgili ve yetkili kanalları yoluyla işleme konulur.
Madde 81 - Üniversite bilişim kaynaklarını kullanan kullanıcı, işbu Politika maddelerini kabul eder.
Kullanıcılar ayrıca Politikanın ilgili olduğu Kanun ve Yönetmeliklere de aykırı davranamazlar.
Kullanıcılar ayrıca aşağıdaki hususları bilmek zorundadırlar:
Üniversite, İnternet trafiği sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak/iletilecek bilgilerden, İnternet
platformunda yayınlanan ya da kullanıcıların yayınladığı bilgilerin tam doğruluğu, geçerliliği ya da
güncelliği konusunda hiçbir zaman sorumlu tutulamaz.
Üniversite, meydana gelebilecek yasal, idari ve teknolojik gelişmeleri göz önünde tutarak bu kullanım
esasları ve politikasını değiştirme hakkına sahiptir.
Üniversite, herhangi bir sebeple uzun süre boyunca kullanılmayan hesapları kapatma yetkisine
sahiptir.
Üniversite, bilişim hizmet ve kaynakları ile gerçekleştirilen faaliyetleri denetleme hakkını ve yasaya
aykırı kullanım durumlarında elindeki kayıtları emniyet ve/veya yargı birimleri ile paylaşma hakkını
yasal düzenleme çerçevesinde saklı tutar.
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Üniversitenin bilişim kaynakları kullanılarak yasaya aykırı kabul edilen eylemlerde, Üniversite,
soruşturmanın gereği olarak kullanıcılara sağladığı her türlü bilgi işleme ve depolama cihazına el
koyabilir ve soruşturma amacıyla yetkili makamlara teslim edebilir.
Madde 82 - Kullanıcı eylemi / eylemleri, yürürlükte olan ilgili kanunlara aykırı ise ceza davasına yol
açabilir.
Madde 83 - Kullanım ve kullanıcı tanımlarının yetersiz kaldığı ya da bu politika dahilinde tanımlı
olmayan durumlarda yürürlükteki diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

