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1. AMAÇ 

Bu politikanın amacı; Erciyes Üniversitesi Bilişim Kaynaklarının kullanım koşullarını, sistem, bilgi ve 

varlıkların gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik sınıfları açısından yapılması ve uyulması gereken iş kurallarını 

ve kabul edilebilir kullanım politikasını belirlemektir.  

2. KAPSAM 

Bu politika ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bilişim kaynakları ve servislerine kampüs 

içinden ve ya dışından erişim hakkı verilen tüm kullanıcıları kapsamaktadır. 

3. BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL KULLANIM POLİTİKASI   

3.1. Tanımlar 

3.1.1. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Bilişim Kaynakları: Mülkiyet hakları Erciyes Üniversitesine ait olan, 

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ tarafından lisanslanan/kiralanan ya da Erciyes Üniversitesi 

tarafından kullanım hakkına sahip olunan her türlü bilgisayar/bilgisayar ağı, donanımı, 

yazılımı, veri depolama alanı (ERU Depo, ERU Arşiv) ve servisleri “ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 

Bilişim Kaynağı” olarak tanımlıdır. 

3.1.2. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Bilişim Kaynakları Kullanıcıları: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Bilişim 

Kaynaklarını kullanmak üzere, bu kaynaklar üzerinde gerekli yetkilendirme tanımları 

yapılarak belirlenen özel ve tüzel kişilerdir. 

3.1.3. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Kullanıcıları:  Erciyes Üniversitesi’nin idari yapısı içinde yer alan 

birimlerde akademik ve idari görevlerde bulunan kadrolu/geçici personel ile ERÜ’de 

öğrenim hayatını sürdürmekte olan tüm lisans ve lisansüstü öğrenciler “ERCİYES 

ÜNİVERSİTESİ Kullanıcıları” olarak tanımlanır. Bu kullanıcılar, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Bilişim 

Kaynaklarını doğrudan kullanım hakkına sahiptir. 

3.1.4. Özel Kullanıcılar: Erciyes Üniversitesi Bilişim Kaynaklarının geçici ve/veya kısıtlı olarak 

kullanıma sunulduğu özel ve tüzel kişiler “Özel Kullanıcılar” olarak tanımlanır. ERÜ’nün 

kurumsal işbirliği içinde olduğu özel ve tüzel kişiler bu tanım kapsamında, Rektörlüğün 

görüşü ve izni doğrultusunda ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Bilişim Kaynaklarını kısıtlı ve/veya 

geçici olarak kullanım hakkına sahiptir. 

3.1.5. Kapsam Dışı Kullanıcılar: Erciyes Üniversitesi Bilişim Kaynaklarını, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 

Kullanıcıları ve Özel Kullanıcılar başlığı altında tanımlandığı biçimiyle kullanım hakkına sahip 

olmayan, sadece genel kullanıma açık kaynak ya da servisleri (Örneğin; ERCİYES 

ÜNİVERSİTESİ web sayfaları, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Elektronik Liste Servisi, ftp servisi vb.) 

kullanan kişi ve kuruluşlar kapsam dışı kullanıcılar olarak tanımlanır. 
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3.2. Genel İlkeler 

3.2.1. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Bilişim Kaynaklarının, Üniversitenin eğitim, öğretim, araştırma, 

geliştirme, toplumsal hizmet ve idari/yönetimsel faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olan 

kullanım ihtiyaçları için hizmet sunmaktadır. Bu kaynaklar kullananlar tarafından boşa 

harcanmamalıdır. 

3.2.2. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Bilişim Kaynaklarını kullanıma sunan birimler, bu kaynakların 

kullanımı ile ilgili sorumluluğu da üstlenmiş sayılırlar. Bu kapsamda, kaynakların ve 

kullanıcı bilgilerinin gizliliği ve mahremiyeti korunmalı, erişim logları kaynakları 

kullananların kimliğini belirleyecek düzeyde kayıt altına alınmalıdır. 

3.2.3. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Bilişim Kaynakları kullanıcıları, Üniversitenin eğitim, öğretim, 

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

olan kullanım kapsamında kullanımlarına tahsis edilen/mülkiyeti kendilerine ait olan 

kaynakların güvenliği ile ilgili kişisel önlemlerini almalı, bu kaynaklar üzerinde yer alan 

bilgileri, kritik olma düzeyine göre yedeklemelidir. 

3.2.4. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Bilişim Kaynakları, kullanım hakkını doğrudan veya dolaylı olarak 

devretmek ya da kiralamak amacıyla kullanılmamalıdır. 

3.2.5. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Bilişim Kaynakları, ticari nitelik taşıyan ve gelir teminine yönelik 

kullanımlar için, rektörlük makamından izin alınmadan kullanılmamalıdır. 

3.2.6. Kullanıcılar, Üniversite hesaplarını kullanması için hiç kimseyi hiçbir sebeple 

yetkilendiremez. Üniversite hesabının her türlü kullanımından hesap sahibi sorumludur. 

Kullanıcılar hesaplarının yetkisiz kişilerce kullanılmasının önüne geçilmesi için parola 

koruma ve belge koruma dâhil tüm makul önlemleri almalıdır. Parolalarını başka bir kişiyle 

paylaşmamalı ve parolasını düzenli olarak değiştirmelidir.  

3.2.7. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Bilişim Kaynakları, üniversite içi bilgi kaynaklarını yetkisiz ve/veya 

izinsiz olarak 3.kişiler/kuruluşlara dağıtmak amacıyla kullanılmamalıdır. 

3.2.8. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Bilişim Kaynakları, 3.kişilere/kuruluşlara ait bilgilere ve kaynaklara 

izinsiz veya yetkisiz erişim sağlamak amacıyla kullanılmamalıdır. 

3.2.9. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Bilişim Kaynakları, Diğer kullanıcıların kaynak kullanım hakkını 

engelleyici faaliyetlerde bulunmak amacıyla kullanılmamalıdır. 

3.2.10. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Bilişim Kaynakları, genel ahlak ilkelerine aykırı içerik üretmek, 

barındırmak, iletmek, siyasi propaganda yapmak, rastgele ve alıcının istemi dışında mesaj 

(SPAM) göndermek amacıyla kullanılmamalıdır. 

3.2.11. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Bilişim Kaynakları, Üniversite yönetmeliklerine, Türkiye 

Cumhuriyeti yasalarına ve bunlara bağlı olan yönetmeliklere aykırı faaliyetlerde bulunmak 

amacıyla kullanılamaz. 

3.2.12. Hiçbir personel, bilgisayarlarından antivirüs koruma yazılımını devre dışı bırakamaz.  

3.2.13. Kaynağı belli olmayan ve üretici firması tarafından kopya edilmesi yasaklanmış bir 

bilgisayar yazılımını kopyalamak yasaktır.  
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3.2.14. Bilgisayarlara hiçbir surette lisanssız program yüklenmemelidir. 

3.2.15. Kurum bilgileri kurum dışından üçüncü şahıslara iletilmemelidir. 

3.2.16. “Yasal Sorumluluk Reddi (Disclaimer)” metinleri, genel ilkelere aykırı kullanımların kabul 

edilebilir olduğunu göstermez. 

3.2.17. ERU Depo, ERU Arşiv kullanım kotaları aşıldığında kullanıcıya ön tanımlı olarak tahsis 

edilen kotanın artırılması konusundaki talepler resmi olarak alınır, kullanıcının kotasının 

en az %90 lık bölümünü kullanması veya başka bir ortamda yedeklenmesi mümkün 

olmayan veriler barındırıyor olması durumunda bir defaya mahsus olmak üzere %50 

oranında artırım yapılarak yerine getirilir. 

3.3. Yetki ve Sorumluluklar 

3.3.1. Üniversite temel amaçları doğrultusunda, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Bilişim Kaynaklarını 

kullanıcılara sunar, bu hizmetlerin çalışırlığını ve sürekliliğini sağlar. 

3.3.2. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Bilişim Kaynakları kullanıcıları, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ sunucuları 

üzerinde kendilerine tahsis edilen “Kullanıcı Kodu/Parola” ikilisi veya IP (Internet 

Protocol) adresi kullanılarak gerçekleştirdikleri her türlü etkinlikten, ERCİYES 

ÜNİVERSİTESİ Bilişim Kaynaklarını kullanarak oluşturdukları ve/veya kendilerine tahsis 

edilen ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 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, ilgili kaynağın kullanım 

kurallarına, Üniversite Yönetmeliklerine, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve yasal 

mevzuata karşı birebir kendileri sorumludur. 

3.3.3. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ yönetimi, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Kullanıcıları ve Özel Kullanıcılar ile 

üçüncü kişi veya kuruluşlar arasında doğabilecek her türlü ihtilaf durumunda doğrudan 

taraf olma hakkını saklı tutar. 

3.3.4. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Rektörlüğü ve/veya yetkilendirdiği birimler, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 

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 mekanizmaları ile kullanıcılar 

bilgilendirilir. 

3.4. Uygulama ve Yaptırımlar 

3.4.1. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Bilişim Kaynaklarının Genel İlkelere aykırı etkinlikler dahilinde 

kullanılması durumunda ERCİYES ÜNİVERSİTESİ makamları gerçekleştirilen eylemin; 

Yoğunluğuna, Kaynaklara veya kişi/kurumlara verilen zararın boyutuna ve tekrarına göre 

aşağıdaki işlemlerin bir yada birden fazla maddesini, sıra ile ya da sırasız olarak 

uygulayabilir; 
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 Kullanıcı sözlü veya yazılı olarak uyarılır, 
 Kullanıcıya tahsis edilmiş ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Bilişim Kaynakları sınırlı veya 

sınırsız süre ile kapatılabilir, 
 Üniversite bünyesindeki akademik/idari soruşturma mekanizmaları harekete 

geçirilebilir, 
 Adli yargı mekanizmaları harekete geçirilebilir. 

3.4.2. Kullanım ve Kullanıcı tanımlarının yetersiz kaldığı durumlar Erciyes Üniversitesi 

makamlarınca değerlendirilir. 

 

 

 


