
 

TEDU Bili şim Kaynakları Kullanım Yönergesi 

(Senato 5 , 29.08.2012, EK 2) 

Amaç  
Madde 1 - Bu yönergenin amacı, bilimsel gelişmenin zorunlu koşulu olan ve Üniversitemizin 
ihtiyaç duyduğu bilginin üretilmesi, saklanması, korunması ve paylaşımı sürecinde bilgi ve iletişim 
kaynaklarımızın, kullanıcılarımız tarafından etkin ve verimli kullanımını sağlayacak olan kuralları 
belirlemektir.  
 

Kapsam  
Madde 2 - Bu yönerge hükümleri, Üniversitemiz personeli ve öğrencileri ile kendilerine herhangi 
bir nedenle geçici ve/veya kısıtlı olarak bilişim kaynaklarımızı kullanma yetkisi verilen paydaş ve 
ziyaretçileri kapsar.  
 

Tanımlamalar  
Madde 3 - Yönergede geçen,  

Rektörlük: TED Üniversitesi Rektörlüğü’nü  

Üniversite: TED Üniversitesi’ni  

TEDÜ Bilişim Kaynakları: Mülkiyet ve/veya kullanım hakları TEDÜ'ye ait olan, her türlü ağ, donanım, 
yazılım ve hizmetler ile bu sistemler içerisinde barındırılan verileri 

TEDÜ Kullanıcıları: TEDÜ’nün idari yapısı içinde yer alan birimlerde akademik ve/veya idari 
görevlerde bulunan kadrolu/geçici personel ile TEDÜ'de öğrenim görmekte olan tüm öğrencileri  

Misafir Kullanıcılar: Eduroam kullanıcıları dahil, TEDÜ'nün kurumsal işbirliği içinde olduğu özel ve 
tüzel kişiler arasında yer alan ve TEDÜ Bilişim Kaynaklarının geçici ve/veya kısıtlı olarak kullanıma 
sunulduğu özel ve tüzel kişileri 

ifade eder.  

 

Kullanım Esasları 
Madde 4 - TEDU Kullanıcıları, TEDÜ Bilişim Kaynaklarını doğrudan kullanım hakkına sahiptir. 
Madde 5 - Misafir Kullanıcılar, Rektörlüğün görüşü ve izni doğrultusunda TEDÜ Bilişim 
Kaynaklarını kısıtlı ve/veya geçici olarak kullanım hakkına sahiptir. 
Madde 6 - TEDÜ Bilişim Kaynaklarının, Üniversitenin eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme, 
toplumsal hizmet, ve idari/yönetimsel faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olan kullanımı esastır. 
Madde 7 - Kaynakların kişisel kullanımı, ticari amaçlı olmamak koşulu ile ve Madde 6’da 
tanımlanan faaliyetler için kullanımını kısıtlayıcı/engelleyici boyuta ulaşmayacak şekilde mümkündür. 
Kaynakların kullanımı bu anlamda düzenli olarak denetlenerek gerekli görülen durumlarda kişisel 
amaçlı kullanım Üniversite tarafından sınırlanır. 
Madde 8 - TEDÜ Bilişim Kaynakları kullanıcıları, kullanımlarına tahsis edilen/mülkiyeti 
kendilerine ait olan kaynakların güvenliği ile ilgili kişisel önlemlerini almak ve bu kaynaklar üzerinde 
yer alan bilgileri, kritik olma düzeyine göre yedeklemekle yükümlüdür. 
Madde 9 - TEDÜ Bilişim Kaynakları, bu kaynaklar kullanılarak oluşturulan ve bu kaynaklar 
üzerinde barındırılan/kullanılan her türlü kaynağın (yazılım, donanım, ağ kaynağı) kullanım kurallarına 
ve koşullarına (izin, kaynak gösterim koşulu, telif hakkı, lisans koşulları, ağ kullanım kuralları, vb.) 
uyularak kullanılmalıdır. 

Madde 10 - Madde 10 - TEDÜ Bilişim Kaynaklarının kullanım hakkının doğrudan ya da dolaylı 
olarak devredilmesi, kiralanması ve ticari nitelik taşıyan gelir teminine yönelik kullanımı için Rektörlük 
makamından izin almak gereklidir. 

Madde 11 - TEDÜ Bilişim Kaynakları, TEDÜ içi bilgi kaynaklarını (duyuru, haber, doküman vb.), 
yetkisiz ve/veya izinsiz olarak 3. kişilere/kuruluşlara dağıtmak, TEDÜ'ye ve 3. kişilere/kuruluşlara ait 
bilgilere ve kaynaklara (bilgisayar, bilgisayar ağı, yazılım ve servisler) izinsiz ve/veya yetkisiz erişim 
sağlamak,  diğer kullanıcıların kaynak kullanım hakkını engelleyici faaliyetlerde bulunmak amaçları ile 
ve kaynaklara zarar verici/kaynakların güvenliğini tehdit edici biçimde kullanılamaz. 



 
Madde 12 - TEDÜ Bilişim Kaynakları, genel ahlak ilkelerine aykırı materyal üretmek, barındırmak, 
iletmek, siyasi propaganda yapmak, rastgele ve alıcının istemi dışında mesaj (SPAM iletiler) 
göndermek, ele geçirme ve düşmanca mücadele (Hacking), yetkisiz izleme (Snooping), kişilerin ve 
kurumların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmek, başkalarının veri ve bilgilerini tahrip etmek, kişisel 
bilgilere saldırmak, iftira, karalama veya kişi ve kurumların çalışmalarını bozmak amaçlarıyla 
kullanılamaz. 
Madde 13 - TEDÜ Bilişim Kaynakları, Üniversite yönetmeliklerine, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına 
ve bunlara bağlı olan yönetmeliklere aykırı faaliyetlerde bulunmak amacıyla kullanılamaz.  

 

Yetki ve Sorumluluklar  
Madde 14 - Üniversite, eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme, toplumsal hizmet, ve 
idari/yönetimsel faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olan kullanım doğrultusunda, TEDÜ Bilişim 
Kaynaklarını kullanıcılarına sunar, bu hizmetlerin çalışırlığını ve sürekliliğini sağlar. 
Madde 15 - TEDÜ Bilişim Kaynakları kullanıcıları; 

• TEDÜ sunucuları üzerinde kendilerine tahsis edilen "Kullanıcı Kodu/Şifre" ikilisi ve/veya IP 
(Internet Protocol) adresi kullanılarak gerçekleştirdikleri her türlü etkinlikten,  

• Sunulan hizmet hakkının yalnızca kendisine ait olduğunun ve bu hakkın kullanımına ilişkin 
“Kullanıcı Kodu/Şifre” nin güvenliğinden  

• TEDÜ Bilişim Kaynaklarını kullanarak oluşturdukları ve/veya kendilerine tahsis edilen TEDÜ 
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,  

Üniversite Yönetmeliklerine, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve yasal mevzuata karşı birebir 
kendileri sorumludur. 

Madde 16 - TEDÜ yönetimi, TEDÜ Kullanıcıları ve Özel Kullanıcılar ile üçüncü kişi veya kuruluşlar 
arasında doğabilecek her türlü ihtilaf durumunda doğrudan taraf olma hakkına ve bu tür durumlarda 
yasal merciler tarafından talep edilebilecek gerekli bilgileri saklama ve paylaşma hakkına sahiptir. 

 

Uygulama ve Yaptırımlar  
Madde 17 - TEDÜ Bilişim Kaynaklarının Genel İlkelere aykırı etkinlikler dahilinde kullanılması 
durumunda TEDÜ makamları gerçekleştirilen eylemin yoğunluğuna, kaynaklara veya kişi / kurumlara 
verilen zararın boyutuna ve tekrarına göre aşağıdaki işlemlerin bir ya da birden fazlasını, sıra ile ya da 
sırasız uygulayabilir; 

� Kullanıcı sözlü ve/veya yazılı olarak uyarılır. 

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

� Üniversite bünyesindeki akademik/idari soruşturma mekanizmaları harekete geçirilebilir. 

� Adli yargı mekanizmaları harekete geçirilebilir. 

Madde 18 - Kullanım ve Kullanıcı tanımlarının yetersiz kaldığı ya da "TEDÜ Bilişim Kaynakları 
Kullanım Yönergesi" belgesi dahilinde tanımlı olmayan durumlar TEDÜ makamlarınca değerlendirilir. 
 

Yürürlük  
Madde 19 - Bu Yönerge, TED Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği 29.08.2012 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

 

 


