
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ  

BİLİŞİM KAYNAKLARI KULLANIM YÖNERGESİ 

 

Amaç 

Madde 1 - Bu yönergenin amacı; Manisa Celal Bayar Üniversitesi bilişim kaynaklarının kullanımına 
ilişkin ilkeleri belirlemektir. 

 

Kapsam ve Dayanak 

Madde 2 – Bu yönerge; Manisa Celal Bayar Üniversitesinde bilişim hizmetlerinden yararlananların, bu 
hizmetleri etkin ve verimli kullanımı için uymaları gereken esasları kapsar. 

Madde 3 – Bu yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 12.maddesine ve 5651 sayılı İnternet 
Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi 
Hakkında Kanuna dayalı olarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

Madde 4 – Bu yönergede geçen; 

a) Rektör: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörünü, 

b) Rektörlük: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünü, 

c) Bilişim Kaynakları: Mülkiyet hakları Manisa Celal Bayar Üniversitesine ait olan, Manisa Celal Bayar 
Üniversitesi tarafından lisanslanan/kiralanan ya da kullanım hakkına sahip olunan her türlü  
     i. Bilgisayar/bilgisayar ağı ve bunlara bağlı donanım, yazılım ve servislerin tümünü, 
     ii. Kablolu/kablosuz ağ ve bunlara bağlı donanım, yazılım ve servislerin tümünü, 

d) Asıl Kullanıcılar: Bilişim Kaynaklarını doğrudan kullanım hakkına sahip olan ve Manisa Celal Bayar 
Üniversitesinin idari yapısı içinde yer alan birimlerde, akademik ve idari görevlerde bulunan 
kadrolu/geçici personel ile Manisa Celal Bayar Üniversitesinde öğrenim hayatını sürdürmekte olan tüm 
önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri, 

e) Diğer Kullanıcılar: Rektörlüğün görüşü ve izni doğrultusunda Bilişim Kaynaklarının geçici ve/veya 
kısıtlı olarak kullanıma sunulduğu özel ve tüzel kişileri, 

f) Birincil Kullanım: Bilişim Kaynaklarının, üniversitenin eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme, 
toplumsal hizmet ve idari/yönetimsel faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olan kullanımını, 

g) İkincil Kullanım: Birincil Kullanım tanımı dışında kalan her türlü kullanımı ifade eder. 

 

Bilişim Kaynaklarının Genel Kullanım Esasları 

Madde 5- Bilişim kaynakları, Birincil Kullanım kapsamındaki ihtiyaçlar için hizmete sunulmaktadır. 
Verimli kullanım için bu kaynakların israfından kaçınılmalıdır. İkincil Kullanım, Birincil Kullanımı 
kısıtlayıcı ve/veya engelleyici boyutlara ulaşacak seviyede kullanılmamalıdır.  

 

 

 

 



Madde 6 - Bilişim Kaynaklarını kullanıma sunan birimler; 

 Kullanıcı bilgilerinin gizliliğini ve mahremiyetini korumalı, 

 Kaynakların adil olarak paylaştırılmasını sağlamalı, 

 Kaynağa yönelik tehditleri en aza indirebilmek için risk düzeylerine göre güvenlik önlemlerini 
almalı, 

 Kritik olma düzeyine göre kaynakları yedeklemelidir. 

 Güvenliği ilgilendiren durumlarda kanıt özelliği taşıyabilecek bilgileri, kaynakları kullananların 
kimliklerini tespit edebilecek şekilde kayıt altında tutabilir. 

 Herhangi bir kullanıcıya ağ sistemi üzerinde DHCP, PROXY, DNS, NAT vb. servisler 
vermemelidir. Ancak yetkilendirilmiş sistem yöneticileri internete çıkarken bütün servisleri 
kullanma hakkına sahip olmalıdır.  

 Bilgisayar ağı, erişim ve içerik denetimi yapan ağ güvenlik duvar(lar)ı üzerinden internete 
çıkmalıdır. 

 Bazı aksaklıkların (Doğal afet, elektrik kesintisi, yangın vs.) yaşanması durumunda hizmetlerin 
kesintiye uğramasından sorumlu tutulmamalıdır.  

 
Madde 7 - Bilişim Kaynakları, Manisa Celal Bayar Üniversitesi yönetiminin yetkilendirdiği makamlarca 
belirlenmiş kurallar çerçevesinde, yetkinin veriliş amacını aşmayacak şekilde ve yapılacak her iş için 
uygun yetkilendirme ile kullanılmalı, yetki almadan değiştirilmemeli ya da ortadan kaldırılmamalıdır.  

Madde 8 - Bilişim Kaynakları; 

 Bu kaynaklar kullanılarak oluşturulan ve bu kaynaklar üzerinde barındırılan/kullanılan her türlü 
kaynak (yazılım, donanım, ağ kaynağı), kullanım kurallarına ve koşullarına (izin, kaynak 
gösterim koşulu, telif hakkı, lisans koşulları, ağ kullanım kuralları, vb.) riayet edilmeden, 

 Kullanım hakkını, doğrudan ya da dolaylı olarak devretmek ya da kiralamak amacıyla, 

 Ticari nitelik taşıyan ve gelir teminine yönelik kullanımlar için, Rektörlük makamından izin 
alınmadan, 

 Peer-to-peer (P2P – noktadan noktaya) programlarıyla dosya paylaşma amacıyla, 

 Kablolu ve kablosuz ağ bağlantısı kullanılarak servis veren (web hosting servisi, e-posta servisi 
vb.) sunucu nitelikli bilgisayar bulundurulması amacıyla, 

 Üniversite ağ kaynaklarının üniversite dışından kullanılmasına sebep olabilecek ya da 
üniversite dışındaki kişi ya da bilgisayarların kendileri üniversite içindeymiş gibi 
tanıtmalarını sağlayacak her türlü faaliyet amacıyla, 

 Manisa Celal Bayar Üniversitesi içi bilgi kaynaklarını (duyuru, haber, doküman vb.), yetkisiz 
ve/veya izinsiz olarak 3. kişilere/kuruluşlara dağıtmak amacıyla, 

 Manisa Celal Bayar Üniversitesine ve 3. kişilere/kuruluşlara ait gizli ve/veya özel bilgilere ve 
kaynaklara (bilgisayar, bilgisayar ağı, yazılım ve servisler) izinsiz ve/veya yetkisiz erişim 
sağlamak amacıyla, 

 Kullanıcıların kaynak kullanım hakkını engelleyici faaliyetlerde bulunmak amacıyla, 

 Kaynaklara zarar vermek/kaynakların güvenliğini tehlikeye atmak amacıyla kullanılamaz. 

 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 
materyal edinmek, üretmek, barındırmak, iletmek, yaymak, 

 Siyasi propaganda yapmak,  



 Rastgele ve alıcının istemi dışında mesaj (SPAM iletiler) göndermek, 

 5237 sayılı TCK’nın 84.maddesi (İntihara Yönlendirme), 103.maddesi (Çocukların Cinsel 
İstismarı), 190.maddesi (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma), 
194.maddesi (Sağlık İçin Tehlikeli Madde Temini), 226.maddesi (Müstehcenlik), 227.maddesi 
(Fuhuş) ve 228.maddesindeki (Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlama) suçları işlemek, 

 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçları işlemek amacıyla 
kullanılamaz. 

 Ağ yönetim sorumlularının bilgisi olmadan ağa aktif cihazlar (örneğin switch, hub, modem veya 
kablosuz erişim cihazı (access point)) dahil etmek amazıyla kullanılamaz.  

Madde 10 - Bilişim Kaynakları, ULAKBİM ve diğer ulusal ve uluslararası ağların kullanım politikalarına, 
Üniversite yönetmeliklerine, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve bunlara bağlı 
olan yönetmeliklere aykırı faaliyetlerde bulunmak amacıyla kullanılamaz.  
 
Yetki ve Sorumluluklar 

Madde 11 -  Bilişim Kaynakları kullanıcıları; 

 Manisa Celal Bayar Üniversitesi sunucuları üzerinde kendilerine tahsis edilen "Kullanıcı Adı / 
Parola" ikilisi ve/veya IP (Internet Protocol) adresi/MAC (Fiziksel) adresi kullanılarak 
gerçekleştirdikleri her türlü etkinlikten, 

 Bilişim Kaynaklarını kullanarak oluşturdukları ve/veya kendilerine tahsis edilen bilişim kaynağı 
üzerinde bulundurdukları her türlü kaynağın (belge, doküman, yazılım, vb.) içeriğinden,  

 Kaynağın kullanımı hakkında yetkili makamlar tarafından talep edilen bilgilerin doğru ve 
eksiksiz verilmesinden, 

 İlgili kaynağın kullanım kurallarına, ULAKBİM ve diğer ulusal ve uluslararası ağların kullanım 
politikalarına, Üniversite Yönetmeliklerine, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve yasal mevzuata 
uygun olmasından, 

 Kullanımlarına tahsis edilen/mülkiyeti kendilerine ait olan kaynaklarının güvenliğini ile ilgili 
kişisel önlemlerini almaktan, güvenlik eksikliğinden kaynaklanacak zararlardan ve kullandıkları 
bilişim kaynağında yer alan bilgileri kritik olma düzeyine göre yedeklemekten kendileri 
sorumludur. 

 

Madde 12 - Üniversite, temel amaçları doğrultusunda Bilişim Kaynaklarını kullanıcılarına sunar, bu 
hizmetlerin çalışırlığını ve sürekliliğini sağlar. 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi yönetimi, Asıl Kullanıcılar ve Diğer Kullanıcılar ile üçüncü kişi veya 
kuruluşlar arasında doğabilecek her türlü ihtilaf durumunda doğrudan taraf olma hakkını saklı tutar. 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü ve/veya yetkilendirdiği birimler, Bilişim Kaynakları kullanımı 
hakkında genel-geçer kuralları belirleyip, bu kuralları gelişen teknolojinin öngördüğü biçimde sürekli 
olarak değerlendirir ve gerekli değişiklikleri hayata geçirir. Bu tür değişiklikler yapıldığında genel duyuru 
yöntemleri ile kullanıcılar bilgilendirilir. 

 

Uygulama ve Yaptırımlar 

Madde 13 - Bilişim Kaynaklarının Genel Kullanım Esaslarına aykırı etkinlikler dâhilinde kullanılması 
durumunda Manisa Celal Bayar Üniversitesi makamları gerçekleştirilen eylemin; 

 Yoğunluğuna, 



 Kaynaklara ve/veya kişi/kurumlara verilen zararın boyutuna, 

 Tekrarına göre aşağıdaki işlemlerin bir ya da birden fazla maddesini sıra ile ya da sırasız 
uygulayabilir; 

 Kullanıcı sözlü ve/veya yazılı olarak uyarılır. 

 Kullanıcıya tahsis edilmiş Bilişim Kaynakları sınırlı veya sınırsız süre ile kapatılabilir. 

 Üniversite bünyesindeki akademik/idari soruşturma mekanizmaları harekete geçirilebilir. 

 Adli yargı mekanizmaları harekete geçirilebilir. 

Madde 14 - Kullanım ve kullanıcı tanımlarının yetersiz kaldığı ya da "Manisa Celal Bayar Üniversitesi 
Bilişim Kaynakları Kullanım Yönergesi" belgesi dahilinde tanımlı olmayan durumlar Manisa Celal Bayar 
Üniversitesi makamlarınca değerlendirilir. 

Yürürlük 

Madde 15 – Bu Yönerge, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği 23/01/2023 
tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 16 – Bu Yönerge hükümlerini Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


