BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ
BĠLGĠSAYAR AĞI VE ĠNTERNET KULLANIMI YÖNERGESĠ
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
Madde 1 - Bu yönergenin amacı; Bozok Üniversitesi bilgisayar ağı ve internet altyapısı ile bunlarla
bütünleşen bilişim kaynaklarının kullanımına ilişkin ilkeleri belirlemektir.
Kapsam ve Dayanak
Madde 2 - Bu yönerge; Bozok Üniversitesinde bilişim hizmetlerinden yararlananların, bu
hizmetlerin etkin ve verimli kullanımı için uyması gereken esasları kapsar.
Madde 3-Yönerge; 2547 sayılı Kanunun 12.maddesine dayalı olarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 - Bu yönergede geçen:
a) Rektörlük: Bozok Üniversitesi Rektörlüğünü ifade eder.
b) Bilgisayar Ağı: Bilgisayarlar arasında veri/bilgi aktarımı ve etkileşimini sağlayan, geniş ve dar
alanlar bütünlüğünde fiziki ağ yapısı ile bunu destekleyen ve kullanımını gerçekleştirmeye yarayan
tüm donanım ve yazılımların oluşturduğu sistemlerdir.
c) Ġnternet Altyapısı: Ulusal ve uluslararası bilgisayar ağı üzerinde tüm kullanıcı uçlarının adres
yapılarını ve veri/bilgi iletişimi kurallarını içeren belirli protokoller ile etkileşimi ve iletişimini
sağlayan sistemi ifade eder.
d) Bozok Üniversitesi BiliĢim Kaynakları: Mülkiyeti veya kullanım hakkı Bozok Üniversitesine
ait olan, Bozok Üniversitesince kiralanan veya lisanslanan bilgisayar ağı, internet altyapısı,
bilgisayar sistemi, donanımı, yazılımı ve hizmetlerinin tümünü,
e) BiliĢim Kaynaklarını Kullanıma Sunan Birimler: Bozok Üniversitesi Bilişim Kaynaklarını
kullanıma sunan akademik birimler (fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları),
idari birimler (daire başkanlıkları, müdürlükler) ve spor-kültür-sosyal etkinliklerin yürütüldüğü
birimlerdir.
f) Kullanıcılar: Bozok Üniversitesi Bilişim Kaynaklarını eğitim-öğretim, araştırma, yönetim ve
hizmet faaliyetleri çerçevesinde kullanan Bozok Üniversitesi akademik ve idari görevlerindeki
kadrolu, geçici veya sözleşmeli personel ile Bozok Üniversitesinde öğrenimini sürdürmekte olan
kayıtlı tüm ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerini ifade eder.
g) BiliĢim Destek Hizmetleri: Bozok Üniversitesi Bilişim Kaynaklarının kurulumu, kullanıma
sunumu, bakımı, onarımı ve diğer teknik destekler ile ilgili Rektörlükçe belirlenen yetki ve
sorumluluk düzeylerinde Bilgi Ġşlem Dairesi Başkanlığı ve Bilişim Kaynaklarını Kullanıma Sunan
Birimlerce yerine getirilen hizmetleri ifade eder.
Bilgisayar Ağı ve Ġnternet Kullanımı Esasları
Madde 5- Bozok Üniversitesi Bilişim Kaynaklarının kullanımında altyapıyı, donanımı ve yazılımı
zarara uğratan, tahrip edici, zedeleyici ve sağlıklı çalışmasını engelleyici hiçbir girişimde
bulunulmaması, kaynakların verimli kullanılması en temel ilkedir.
Madde 6- Bozok Üniversitesi Bilişim Kaynakları Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve Üniversite
yönetmelikleri başta olmak üzere yasalara bağlı olan yönetmeliklere aykırı faaliyetlerde bulunmak
amacıyla kullanılamaz.
Madde 7- Bozok Üniversitesi Bilişim Kaynaklarının, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, teknoloji
transferi, bilimsel, teknik ve kültürel bilginin yayılması, uygulama, yönetim ve hizmet sunumu
kapsamında hizmet vermesi esastır.
Madde 8- Bozok Üniversitesi bilgisayar ağı ve internet alt yapısının üzerinde yer aldığı ulusal
Akademik Ağ (ULAKNET) ve diğer ulusal ve uluslar arası ağların kullanım politikalarına, bilişim
kaynaklarını kullanıma sunan tüm birimlerin ve tüm kullanıcıların uyma ve bu bağlamda gerekli
önlemleri alma zorunluluğu vardır.
Madde 9- Bozok Üniversitesi Bilişim Kaynaklarının herhangi bir amaçla kullanım hakkı,
Rektörlükçe onay verilmeden diğer özel veya tüzel kişilere verilemez.

Madde 10- Bozok Üniversitesi Bilişim Kaynaklarının kullanımında kaynakların kullanıcılar
arasında adil paylaşımının sağlanması, başkalarına kullanım olanağı vermeyecek biçimde trafik
yaratılmasına karşı önlemler alınması, kaynaklara zarar verebilecek tehlikelere ve risklere karşı
güvenlik önlemleri alınması, kullanıcıların şahsi bilgilerinin ve gizliliğin korunması, veri-bilgi ve
kaynak yedeklemesi yapılması esastır.
Madde 11- Bozok Üniversitesi Bilişim Kaynaklarının kullanımında güvenliği bozan durumlara ve
girişimlere ilişkin bilgilerin tutulması ve kullanıcı kimlik belirlemelerinin gerçekleştirilmesi için
yetkili birimlerce gerekli düzenlemeler yapılır.
Madde 12- Bozok Üniversitesi Bilişim Kaynakları üzerinde bulunan ve kullanılan yazılım ve yerel
ağlar dahil her türlü donanım bunlarla ilgili kullanım koşullarına uyarak kullanılır.
Madde 13- Bozok Üniversitesi Bilişim Kaynaklarının kullanıma sunumu ve kullanımı, bu
kaynakların kullanım amaçları çerçevesinde yapılır; kullanım amaçları tüm kullanıcılara açık bir
biçimde bildirilir, kaynakların kullanım yeri ve konumu bu kaynakları kullanıma sunan birimlerin
yöneticilerinden yetki ve olur alınmadan değiştirilemez.
Madde 14- Bozok Üniversitesi Bilişim Kaynakları 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, kişi ve kurumların çalışmalarını bozucu, istem
dışında ileti (SPAM) gönderici biçimde kullanılamaz. Kullanıcılara sağlanan bilişim ortamlarında
bu nitelikte materyal üretilemez ve barındırılamaz.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Bilgisayar Ağı ve Ġnternet Kullanımına ĠliĢkin Hak, Yetki ve Sorumluluklar
Kullanıcıların Hak ve Sorumlulukları
Madde 15- Kullanıcılar, bu yönerge kapsamında belirtilen esaslara uymak kaydıyla Bozok
Üniversitesi Bilişim Kaynaklarını, kullanıcı tanımı ve yetkileri çerçevesinde kullanma ve Madde
10’da belirtilen hizmetlerin kendilerine sunulması hakkına sahiptir.
Madde 16- Kullanıcılar, Bozok Üniversitesi Bilişim Kaynakları üzerinde, kendilerine verilen
kullanıcı yetkisini ve kullanıcı kodu, şifresi ve internet protokolü (her bir kullanıcıya ait IP) adresini
kullanarak bu kaynaklar üzerinde gerçekleştirdikleri çalışmalar ve etkinlikler ile bu kaynaklar
üzerinde bulundurdukları veya yarattıkları bilgi, belge, yazılım gibi her türlü kaynağın içeriğinden,
kullandıkları kaynakların kullanım kurallarına uyulmasından şahsen sorumludur. Kullanıcılar
bilişim kaynaklarının kullanımı ile ilgili olarak, sorunları belirlemek, çözmek veya esaslara aykırı
davranışları tespit etmek amacıyla , yetkili makamlarca kendilerinden talep edilen bilgileri vermek
zorundadır.
Madde 17- Kullanıcılar, kullandığı bilgisayarın güvenliğini sağlamaktan, güvenlik eksikliğinden
kaynaklanacak zararlardan ve bilgisayarda yer alan bilgileri kritik olma düzeyine göre
yedeklemekten sorumludur. Bu zararları azaltmak için işletim sisteminin güncelliğini takip etmek
ve güvenlik yazılımlarını yüklemek kullanıcının sorumluluğundadır.
Kullanıcıların Uyması Gereken Kurallar
Madde 18– Kullanıcılar, Bozok Üniversitesi Bilişim Kaynaklarını hiçbir şekilde ticari, siyasi, genel
ahlak kurallarına aykırı reklam, duyuru, propaganda (spam iletiler) ve bunlar gibi içeriği olan veri
ve mesaj transferi amacıyla kullanmamalıdır.
Madde 19 – Kullanıcılar, başka bir kullanıcının posta adresini, o kullanıcının açık izni olmadan
mesaj göndermek amacıyla kullanmamalıdır.
Madde 20- Herhangi bir kullanıcı ağ üzerinde DHCP, PROXY, DNS, NAT v.b gibi servisler
vermemelidir.
Madde 21- Kullanıcılar, ağ kaynağına veya servisine saldırı amaçlı (DOS saldırısı, port/network
taraması, paket dinleme v.b. uygulamalar ile) zarar verecek girişimlerde bulunmamalıdır.
Madde 22- Peer-to-peer (P2P) dosya paylaşım programları ile download edilen film,mp3 ve
lisanssız yazılımlar, telif haklarını ihlal etmekle kalmayıp, download esnasında yüksek bant
genişliği tutarak ağ kullanımına kaynak bırakmamakta ve trafikte yavaşlamaya neden olmaktadır.

Bu sebeple kullanıcılar, bilgisayarlarında bu tür yazılımlar bulundurulmamalı ve dağıtımı
yapılmamalıdır.
Madde 23- Kullanıcılar, internet hizmetinin verilmesini sağlayan donanıma (swicth’ler, kablolar,
duvar prizlerine, v.b.) hiçbir şekilde müdahale edemez, ayarlarını değiştiremezler.
Madde 24- Kullanıcılar, internet hizmetini kullandıkları bilgisayardan ve bu bilgisayarla yapılan
her türlü kural dışı işlemlerden sorumludur. Aynı zamanda bilgisayarlarının üçüncü kişilere
kullandırılması durumunda ortaya çıkabilecek her türlü kural dışı işlemlerden birinci derece
sorumludur.
Madde 25 – Kullanıcılar, kendi bilgisayarlarının işletim sistemi ve içindeki programların
yamalarını yapmakla yükümlüdür.
Madde 26 – Ġnternet erişimi için Kullanıcılar, Bilgi Ġşlem Daire Başkanlığı’nca hazırlanan, Bozok
Üniversitesi Bilgisayar Ağı ve Ġnternet Kullanımı Sözleşmesi’ni okuyup, sözleşmede istenen
bilgileri doğru ve eksiksiz doldurup Bilgi Ġşlem Daire Başkanlığı’na ulaştırılması gerekmektedir.
Sözleşmeyi imzalamayan kullanıcıların bilgisayarlarının internet bağlantısı kesilebilecektir.
Madde 27 – Kesintisiz internet erişimi için kullanıcıların, bilgisayarlarına kendi isimlerinin baş
harfi, soyisim ve araya “tire”(-) işareti koyarak biriminin kısaltma adını içeren anlaşılır adlar
vermeleri gerekmektedir. Çalışma Grubu kısmına ise biriminin kısaltma adını yazmaları
gerekmektedir (Küçük harflerle, Türkçe karakter, boşluk ve noktalama işaretleri
kullanılmamalıdır).Bu kurala uymayan Kullanıcıların internet bağlantısı kapatılacaktır. (Bakınız:
Bilgisayar Ağı ve Ġnternet Kullanımı Sözleşmesi, Sayfa 2 )
Madde 28 – Bozok Üniversitesi Bilgi Ġşlem Daire Başkanlığı bu sözleşme hükümlerinin yerine
getirilip getirilmediğini tespit etmek için gerek gördüğü zamanlarda internet ağına bağlı
bilgisayarların yarattığı trafiği izleme yetkisine sahiptir. Sözleşme kurallarına aykırı internet
kullanımlarında; bilgisayarın sahibi Bozok Üniversitesi Bilgi Ġşlem Daire Başkanlığı yetkililerine
bilgisayara tam yetki ile erişimi sağlayacak her türlü bilgiyi (kullanıcı adı, şifre v.b.) vermeyi kabul
eder.
Madde 29 – Bozok Üniversitesi Bilgi Ġşlem Daire Başkanlığı gerekli görüldüğü durumlarda kurallar
üzerinde değişiklik yapabilir. Son değişiklikler www.bozok.edu.tr/ adresinden takip edilebilir.
Kullanıma Sunan Birimlerin Yetki ve Sorumlulukları
Madde 30 - Bozok Üniversitesi Bilişim Kaynaklarının kullanıma sunulmasında görev yetki ve
sorumlulukları olanlar Bilgi Ġşlem Dairesi Başkanlığı ve Madde 4-e’de belirtilen birimlerin
yöneticileridir. Bunlar Rektörlükçe belirlenen stratejiler, hedefler ve kararlar doğrultusunda Bilişim
Kaynaklarının planlanması, temini, dağıtımı, kullanımı, bakım-onarım ve destek hizmetleri
verilmesi, açık erişim ve benzeri konularda teknik ve idari etkileşim ve işbirliği içerisinde hareket
ederek Bilişim Kaynaklarının en etkin ve verimli biçimde kullanımını sağlarlar.
Bilgi Ġşlem Daire Başkanlığı, Madde 8’de belirtilen ve Üniversite olarak uyulması zorunlu olan tüm
politikalar, protokoller ve kuralları Üniversitenin tüm birimlerine ve kullanıcılara güncel olarak
bildirmek, Madde 10’da belirtilen hususlarda merkezi düzenlemeleri yapmak ve bu bağlamda
Üniversitenin tüm birimleri ile etkileşerek Bilişim Kaynaklarının kullanımında gerekli uygulamaları
desteklemek yetki ve sorumluluklarına sahiptir.
Bozok Üniversitesi Bilişim Kaynaklarını kullanıma sunan birimler, Bilgi Ġşlem Daire Başkanlığı ile
bire bir etkileşimi ve işbirliğini sağlamak üzere Bilişim Kaynaklarından sorumlu kişileri belirler;
ilkeler kesiminde yer alan esaslar çerçevesinde Bozok Üniversitesi Bilişim Kaynaklarının
kullanımını örgütler ve denetler; bu amaçla gerekli her türlü bilgilendirme, esaslara uyulmayan
durumları ve esaslara uymayan kullanıcıları ve kişileri belirleme, ilgili yaptırımları uygulama
işlerini Bilgi Ġşlem Dairesi Başkanlığının teknik desteği ve işbirliğini de alarak yürütür.
Bilgi Ġşlem Daire Başkanlığı, bilgisayar ağında oluşabilecek güvenlik açıklarını asgari düzeye
indirebilmek için, kullanıcılara güvenlik yazılımları(antivirus, antispam ve kişisel güvenlik
yazılımı) temin eder veya temin edilebilecek ortamları
e-posta yoluyla duyurur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÇeĢitli Hükümler
Uygulama ve Yaptırım
Madde 31 - Bozok Üniversitesi Bilişim Kaynaklarının Kullanımı ile ilgili konularda Bilişim
Kaynaklarını Kullanıma Sunan Birimler ve Bilgi Ġşlem Daire Başkanlığı “Bilgisayar Ağı ve
Ġnternet Kullanımı Esasları” yer alan esaslara uyulmayan tüm durumlarda şu yaptırımlarda
bulunurlar :
Kullanıcı sözlü ve yazılı olarak uyarılır, kullanıcıya tahsis edilmiş kaynaklar kısıtlanır veya
süreli/süresiz olarak kullanımından alınır, soruşturma ve diğer yasal süreçler başlatılır ve sonuçları
uygulanır.
Uygulanacak yaptırımların düzeyi veya sırası “Bilgisayar Ağı ve Ġnternet Kullanımı Esasları”
belirtilen esaslara uyulmayan durumların tekrarına, verilen zararın büyüklüğüne ve Bilişim
Kaynakları bütününde yaratılan olumsuz etkiye bağlı olarak belirlenir.
Yürürlük
Madde 32 - Bu Yönerge, Bozok Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 33- Bu Yönerge hükümlerini Bozok Üniversitesi Rektörü yürütür.
BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ
BĠLGĠSAYAR AĞI VE ĠNTERNET KULLANIMI SÖZLEġMESĠ

Bu sözleşme ULAKNET Kullanım Politikasına ve Bozok Üniversitesi Senatosu tarafından kabul
edilen “ Bilgisayar Ağı ve Ġnternet Kullanımı Yönergesi’ne ” uygun olarak hazırlanmıştır.
Bilgisayar Ağı ve Ġnternet Kullanımı Sözleşmesi; haberleşmeyi engellemek veya denetlemek için
değil, internet hizmetinin kesintisiz devam etmesi ve bütün kullanıcıların güvenliğinin
sağlanabilmesi için hazırlanmıştır. Bu sebeple; internet hizmetinin daha etkin ve verimli
kullanılabilmesi için Kullanıcıların Bilgisayar Ağı ve Ġnternet Kullanımı Sözleşmesine uymaları
gerekmektedir.

Kullanıcıların Uyması Gereken Kurallar
Kullanıcıların, Bozok Üniversitesi Bilgisayar Ağı ve Ġnternet Kullanımı Yönergesinde,
Kullanıcıların Uyması Gereken Kurallar Kısmında açıklanan kurallara uymaları gerekmektedir.

Uygulama ve Yaptırım
Kurallara uymayan Kullanıcılara, Bozok Üniversitesi Bilgisayar Ağı ve Ġnternet Kullanımı
Yönergesinde Uygulama ve Yaptırım kısmında açıklanan yaptırımlar uygulanacaktır.

ĠĢbu yönergeyi ve sözleĢmeyi okudum ve kabul ediyorum.

Ġsim:

Soyad:

Kurum Sicil No:

e-posta:

Birim:

Dahili Tel:

Bilgisayar Adı:

MAC Adresi :

Tarih:

Ġmza:

Lütfen bilgileri doğru ve eksiksiz giriniz. Bilgilerin eksik ve yanlıĢ girilmesi sonucunda
internet bağlantınızda kesinti yapılabilir.

Kullanıcılar için Yardım:

1- Bilgisayarımın Adını Nasıl DeğiĢtirebilirim?

Windows ĠĢletim sistemleri için:
Bilgisayarıma sağ tıklayıp, Özelliklere tıklayın, Sistem Özelliklerinden Bilgisayar Adına
tıklayıp, oradaki “Değiştir” ikonuna tıkladıktan sonra “Bilgisayar Adı” kısmına, küçük
harflerle Türkçe karakter,boşluk ve noktalama işaretleri kullanmadan kendi adınızın baş
harfi, soyadınız ve biriminizi kısaltılmış adını ve “Çalışma Grubu” kısmına ise biriminizin
kısaltılmış adını yazdıktan ,“Tamam” ikonuna tıkladıktan sonra bilgisayarınızın ismi
değişmiş olacaktır.

Örnek: Yaşar DAĞLI-Rektörlük  ydagli-rektorluk
Aydın GÜLERYÜZ-Meslek Yüksekokulu  aguleryuz-myo

Birimlerin Kısaltma Ġsimleri:
Rektörlük: rektorluk
Ġdari birimler: idari
Mühendislik-Mimarlık Fak: mmf
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fak: iibf
Fen-Edebiyat Fak: fef
Sağlık Yüksekokulu: syo
Meslek Yüksekokulu: myo
Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu: akmyo
Fen Bilimleri Enst.: fenbilenst
Sosyal Bilimleri Enst.: sosbilenst
Sağlık Bilimleri Enst.: sagbilenst

2- Bilgisayarımda “MAC Adresi” Nasıl Bulabilirim?
Windows95, Windows98 ve Windows Vista ĠĢletim Sistemleri:
· “Başlat” butonuna basın.
· “Çalıştır” seçin.
· Karşınıza gelen pencereden "winipcfg" komutunu verin.
· MAC adresi, 6 haneli Ethernet kart adresidir (örnek: 00-11-11-65-A8-6D)
Windows XP ve Windows 2000 ĠĢletim Sistemleri:
· “Başlat” butonuna basın.
· "Çalıştır" seçin.

· "cmd.exe" veya "command" komutunu girin.
· Karşınıza gelen pencereden "ipconfig /all" komutunu yazın.
· “Physical Address” bilgisinin karşısındaki 6 haneli kart adresini
(Örnek : 00-11-11-65-A8-6D) kaydedin.

