
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ 

AĞ VE AĞ KAYNAKLARI KULLANIM YÖNERGESİ 

Amaç 

Madde 1 - Bu yönergenin amacı; Antalya Bilim Üniversitesi’nin kullanımında bulunan bilgisayar ağları 

ve bu ağlarda kullanıma sunulan internet, elektronik kaynak ve diğer erişimlerin hukuka uygun olarak 

kullanımına ilişkin esasları belirlemek ve düzenlemektir. 

 

Kapsam 

Madde 2 - Bu yönerge; hangi sıfatla olursa olsun Antalya Bilim Üniversitesi’nin bilişim ağlarını 

kullanan tüm gerçek ve tüzel kişleri kapsar.  

 

Dayanak 

Madde 3 –  Bu Yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 12. Maddesine dayalı olarak 

hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

Madde 4 -Yönergede geçen; 

a) BİM: Antalya Bilim Üniversitesi Bilgi İşlem Müdürlüğünü, 

b) Bilişim Kaynakları: Antalya Bilim Üniversitesi’nin sahibi olduğu, yönettiği ya da elinde 

tuttuğu herhangi bir muhafaza ortamında bulunan veri dosyaları ve belgeleri de dâhil olmak 

üzere kurulu bilgisayarlar ve ilgili teknoloji ürünlerine ait donanım ve yazılım ürünlerinin 

tamamını, İnternet üzerinde yayınlanan kaynaklarını  

c) Birimler: Antalya Bilim Üniversitesi bilişim kaynaklarını kullanan ve/veya kullanıma sunan 

akademik ve idari birimleri, 

ç) Ağ geçidi : Tüm Personel, Akademik kadro ve öğrenciler ile misafir olarak kaynakları 

kullanan gerçek yada tüzel kişiler  , Üniversite ile birlikte çalışan Taşeron, paydaş, diğer gerçek 

yada tüzel kişilerin internet kullanımı için kullandığı geçiş noktasını   

d) IP: İnternet protokol numarasını, 

e) İçerik Sağlayıcı: Antalya Bilim Üniversitesi bilişim kaynaklarını kullanmak üzere, bu 

kaynaklar üzerinde gerekli yetkilendirme tanımları yapılarak, Yerel ağ(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) Internet: Yerel Ağ’ ında bağlı bulunduğu uluslararası bilgisayar ağına verilen genel adı, 

ğ) Kullanıcılar: Antalya Bilim 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, misafirleri, taşeron 

yada paydaşları ile geçici veya kısıtlı olarak sistemi kullanan bütün gerçek ve tüzel kişileri,  

h) Yerel Ağ : Antalya Bilim Üniversitesi’ ne bağlı merkez ve tüm birimlerine ait bilişim 

kaynaklarının bir bilgisayar ağı ile birbirine bağlanması ile oluşan ve Üniversiteyi İnternete 

bağlayan ağı, 

ı) Rektörlük: Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğünü, 

i) Temel Kullanım; Antalya Bilim Üniversitesi bilişim kaynaklarının, Üniversitenin eğitim, 

öğretim, araştırma, geliştirme, toplumsal hizmet, ve idari/yönetimsel faaliyetleri ile doğrudan 

ilişkili olan kullanımını, 

j) ULAKNET: Yerel Ağ ‘ ın da bağlı olduğu Ulusal Akademik Ağı, 

k) Üniversite: Antalya Bilim Üniversitesi’ni  

j) Yer Sağlayıcı: Hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya 

tüzel kişileri ifade eder. 

 

Birinci Bölüm  

Ağ ve Ağ Kaynakları Kullanım Esasları 

Madde 5 - Ağ Kaynaklarının; Üniversitenin, akademik eğitim etkinlikleri ile hizmet sunumu ve 

yönetsel fonksiyonları için temel önemi olan, Proje faliyetleri, akdemik sunumlar, bilgi paylaşımı ve 

haberleşme için kullanılması esastır. 

Madde 6 - Kullanıcılar, 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 aykırı davranamaz. Kullanıcılar, sistemi 

konu ile ilgili mevzuata uygun olarak kullanmaktan bizzat sorumludur.   

Madde 7 - Bilişim kaynakları; mevzuata aykırı faaliyetlerde bulunmak amacıyla kullanılamaz. 

Madde 8 - Kullanıcılar, bilişim kaynaklarının kullanımında altyapıyı, donanımı ve yazılımı zarara 

uğratan, tahrip edici, zedeleyici, bilgi ve iletişim hizmetlerini kesintiye uğratacak, verimsiz çalışmasına 

yol açacak hiçbir girişimde bulunamaz. BİM’in izni olmadan ve BİM personeli dışında hiç kimse 

tarafından sisteme hiçbir yazılım, donanım ya da ağ cihazı eklenemez ya da çıkartılamaz ve herhangi 

bir şekilde sisteme müdahalede bulunulamaz  

Madde 9 - Bilişim kaynaklarının kullanıma sunumu ve kullanımı, Kullanım amacına uygun olarak 

yapılmak zorundadır. Kaynakların kullanım yeri uzaktan erişimi, değişikliği ve konumu bu kaynakları 

kullanıma sunan birimlerin yöneticilerinden yetki ve olur alınmadan değiştirilemez. 

Madde 10 - Yerel ağ ve üzerindeki bilişim kaynakları, genel ahlak kuralları dışında müstehcen yada 

korku unsuru içeren, Ülkenin birlik ve beraberlerğine zarar verci faliyetler ve/veya üçüncü şahıs yada 

kurumları töhmet ve zan altında bıracak hiçbir işlemde kullanılamaz. 



Madde 11 - Kullanıcılar sisteme zarar verecek yada yerel ağ içerisindeki başka bir bilgisayara erişmeyi 

amaçlayan yazılımlar ile araçları kullanamazlar.  

Madde 12 - Kullanıcılar, Elektronik posta, internet erişimi ve bilgisayar parolalarının güvenliğinden 

kendileri sorumludurlar. Şifrelerini üçüncü kişilerle paylaşmları halinde şifre değişikliği yapmaları 

gerektiğini bilirler. BİM genel network ve şifre güvenliğini teknik olarak almakla yükümlü olmakla 

beraber paylaşılan şifrelerden sorumlu değildir.  

Madde 13 - Kullanıcılar, elektronik posta hesaplarını, kar amacı güderek, hakaret amaçlı, reklam 

amaçlı, BİM tarafından verilen izinler haricinde toplu e-posta göndermek, gayri ahlaki içerik 

paylaşmak ve küfür içeren sözlü ya da psikolojik tacizler için kullanamaz.  

Madde 14 - Kullanıcılar, "Ağ geçidi” cihazı ile Yerel ağa bağlanırken yada bilgisayar kullanırken 

karşılarına çıkan sözleşmeleri kabul etmek zorundadır. 

 

İkinci Bölüm  

Yazılım, Telif Hakkı ve Lisans Politikası 

Madde 15 - Üniversite birimlerinde kullanılan yazılımlar Ürün sahibi şahıs yada kurumlarca verilen 

lisans hakları ile kullanılabilir. Bunun dışında kullanıcıların iş istasyonlarına yükledikleri lisanssız yada 

gayri yasal yazılımlarla ilgili tüm sorumluluklar kullanıcılara aittir.  

Madde 16 - Kullanıcılar bütün yazılımların hukuken korunduğunu bilir ve kabul ederler. 

Madde 17 - Kullanıcılar, Antalya Bilim Üniversitesi’ne ait olan  yazılımlardan hiçbirini Rektörlüğün 

yazılı izni olmadıkça kopyalamaz, çoğaltamaz yada satamaz. 

 

Üçüncü Bölüm 

Ağ Kaynakları kullanımına ilişkin yetki ve yükümlülükler. 

Kullanıcı ve Birim Sorumlulukları 

Madde 18 - Kullanıcılar, BİM tarafından ilan edilerek gereksiz trafik yarattığı ve Yerel Ağ’ın bilimsel ve 

akademik etkinlikler anlamında sağlıklı çalışmasını engellediği için torrent ve paylaşım yazılımlarını 

kullanamaz.  

Madde 19 - 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. Kanun dışı sosyal medya paylaşımları, gayri ahlaki amaçlarla 

sistemin kullanımı ve diğer kanun dışı kullanımlarda BİM kullanıcılara ihtarda bulunabilir. 

Madde 20 – Ağ ve Ağ kaynaklarının kullanımı ile ilgili olarak, sorunları belirlemek, çözmek veya 

esaslara aykırı davranışları tespit etmek BİM’in yetkisi ve sorumluluğundadır. 

Madde 21 - BİM, gerekli koşullar oluştuğunda internet hatlarının kullanımında kesinti ve sıkıntı 

yaratan bilimsel ve akademik amaç taşımayan zararlı uygulamaları engelleyebilir. 



Madde 22 - 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 23 - Rektörlük adına BİM; teknik, yasal ve idari gelişmeler doğrultusunda kullanım kuralları 

üzerinde değişiklik yapabilir.  

Madde 24 - Kullanıcılar Genel ağ güvenliğini tehlikeye atacak hiçbir yazılım kullanımaz yada 

kullanımını öneremez.  

Madde 25 - Birim ve kullanıcılar; BİM'in kurmuş olduğu alt yapı üzerinde değişiklik yapamaz, hiçbir 

ekleme ya da çıkarma yapamaz. BİM’in bilgisi olmadan yenileme çalışması yapamaz. 

Madde 26 - BİM,  Bütün yerel ağ, internet ve Ulaknet erişimlerinde test amaçlı ya da gerekli 

gördüğünde kısıtlamalar yapabilir, mevzuata uygun olarak belirli internet sayfalarına erişimi 

yasaklayabilir. Kullanıcılar, bilişim kaynakları vasıtasıyla elde ettikleri verileri, verinin gerçek kişiyle 

ilgili olması halinde ilgili kişinin, verinin üniversiteyle ilgili olması halinde üniversitenin açık rızası 

bulunmaksızın veya yetki veren bir mevzuat hükmü olmaksızın; kaydedemez, depolayamaz, muhafaza 

edemez, değiştiremez, yeniden düzenleyemez, açıklayamaz, aktaramaz, devralamaz, elde edilebilir 

hale getiremez, sınıflandıramaz, kullanılmasını engelleyemez ya da veri üzerinde bunlar gibi bir işlem 

gerçekleştiremez. 

 

Dördüncü Bölüm 

Yönergenin ihlali halinde Uygulanacak Yaptırımlar. 

Madde 27 - Yönerge esaslarının ihlali durumunda BİM aşağıdaki yaptırımlarda hak sahibidir: 

(a) Kullanıcı, sözlü veya yazılı olarak uyarılır.  

(b) Kullanıcılarıma kasıt içeren eylemlerini tekrarlamaları durumunda bağlı bulundukları 

birim, gerekli önlemlerin alınması konusunda sözlü ve yazılı olarak uyarılır. İhlalin devamı 

halinde kullanıcının tüm erişimleri askıya alınır. 

(c) Kullanıcı hakkında , eyleminin gerektirmesi halinde ilgili mevzuat çerçevesinde disiplin 

soruşturması açılır, suç teşkil eden eylemler adli makamlara bildirilir. 

(ç) Yönerge esaslarının ihlali, Rektörlüğün ilgili ve yetkili kanalları yoluyla işleme konulur. 

Madde 28 - Üniversite bilişim kaynaklarını kullanan kullanıcı, işbu Yönerge maddelerini kabul eder. 

Kullanıcılar ayrıca Yönergenin ilgili olduğu Kanun ve Yönetmeliklere de aykırı davranamazlar. 

Yürürlük  

Madde 29 - Bu yönerge Antalya Bilim Üniversitesi Üniversite Senatosunun .... tarih ve ... sayılı 

toplantısında kabul edilip, Mütevelli Heyetinin onayı ile ............................. tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 30 - Bu Yönergeyi Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 


