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1. AMAÇ  

Bu politika; Erciyes Üniversitesi bünyesindeki internet kullanımı ile ortaya çıkabilecek riskleri en aza 
indirmek amacıyla hazırlanmıştır. 

2. KAPSAM 

Bu politika, Erciyes Üniversitesi çalışan tüm personeli kapsamaktadır. 

 

3. UYGULAMA 

Genel İnternet Kullanımı ve Esasları 

3.1. İnternet kullanıcılar için bir hak değildir, Kurum çalışanlarının sorumluluğu dahilindeki görevlerde 

yardımcı olması adına sağlanan bir destektir. Buradaki amaç tedarikçilerin, çözüm ortağı firmaların 

ya da devlet kurumlarının sahip olduğu sitelerden bilgi alışverişi sağlanabilmesi, çalışanların 

görevlerini yapabilmeleri için gerekli kaynaklara erişebilmesidir. Bu nedenle kurumun sağladığı 

internet kullanımı sadece kurum hizmet alanı ve ilgili amaçlar doğrultusunda olmalıdır.  Kişisel 

amaçlı kullanılmamalıdır. 

3.2. Internet üzerinden sunulan içeriklere yalnızca kurum tarama yazılımı, yönlendiricileri ve güvenlik 

duvarı arkasından erişilmelidir. 

3.3. 5651 sayılı yasa gereğince kurum içinden yapılan bütün internet erişimleri kayıt altına alınmakta 

ve devletin ilgili mercileri tarafından istenmesi durumunda bu bilgiyi sağlamak amacıyla 

saklanmaktadır. Bu kanun doğrultusunda kullanıcılar bilgilendirilip, yasadışı kabul edilen sitelere 

girilmesi durumunda kurum yetkilileri tarafından gerekli cezai işlem uygulanabileceği ya da daha 

da önemlisi Savcılar tarafından suç duyurusunda bulunabileceği bildirilmiştir. 

3.4. Kurum içeresinden yapılan internet erişimlerinde kurum güvenliğini tehlikeye sokacak veya 

Türkiye Cumhuriyeti yasalarında yasadışı kabul edilen sitelere girilmemeye özen göstermek 

kullanıcı sorumluluğundadır.  

3.5. Kurum, kullanıcıların eriştikleri siteleri denetleme hakkını elinde tutar. Uygunsuz kullanım halinde 

erişim kısıtlanabilir veya tamamen kapatılabilir. 
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3.6. Kurumda zararlı sitelere erişimi engellemek için filtreleme uygulanmakta, internetten veya diğer 

yollarla gelebilecek virüs, truva atı ve benzeri zararlı kodlar için antivirüs, zararlı içerik 

barındırabilecek e-postalar ve reklam içerikli istenmeyen e-postalar için antispam (ForcePoint) ve 

internetten gelebilecek saldırıları engellemek için güvenlik duvarı (PaloAlto) kullanılmaktadır. Bu 

tür kısıtlamaların kurum ve kullanıcıların güvenliği için gerekli olduğu kullanıcılara bildirilmektedir. 

Bu ve benzer kısıtlamaları aşmak için kullanılacak her türlü girişim Disiplin Süreçlerine göre 

cezalandırılır. 

3.7. (.exe) uzantılı kurulum dosyalarını veya komut dosyaları çalıştırılmamalıdır. Bilinmeyen dosya 

türlerinin açılmaması konusunda hassasiyet gösterilmelidir. 

3.8. Kurum internet üzerinden sağlanan alınan içerik ve kalitesinden sorumlu tutulamaz. 

3.9. Kuruma ait herhangi bir donanımla (bilgisayar, telefon, tablet PC vb.) kurum dışından da olsa 

internete erişirken yukarıda belirtilen kurallar göz önüne alınmalıdır. 

3.10. Kurum dışından gelen misafirler için internet erişimi sağlanmasında Erciyes-Kablosuz SSID 

uygulaması kullanılmaktadır. 

3.11. Kullanıcıların internet üzerinden dosya indirmesi konusunda iş sürekliliğinin kesintiye uğramaması 

adına herhangi bir sınır uygulaması bulunmamaktadır.  
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