
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
BİLİŞİM KAYNAKLARI KULLANIM YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
Madde 1 -  (1) Bu Yönergenin amacı; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından sağlanan

bilgisayar  ağının,  web  altyapısının,  bilişim  sistemlerinin  ve  bu  sistemlerle  bütünleşen  bilişim
kaynaklarının kullanımına ilişkin esasları belirlemektir.

Kapsam
Madde 2 - (1) Bu Yönerge; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bilişim kaynaklarından sürekli,

geçici  veya  kısıtlı  olarak  yararlanan  tüm personel  ve  öğrencilerimiz  ile  kendilerine  herhangi  bir
nedenle, EDUROAM dahil, bilişim kaynaklarımızı kullanma yetkisi verilen paydaş ve misafirlerimizi
kapsar.

Dayanak
Madde 3 - (1) Bu Yönerge; başta T.C. Anayasası'na, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'na,

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'na, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na, 5070
Sayılı Elektronik İmza Kanunu'na, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'na, 5651 Sayılı İnternet Ortamında
Yapılan  Yayınların  Düzenlenmesi  ve  Bu  Yayınlar  Yoluyla  İşlenen  Suçlarla  Mücadele  Edilmesi
Hakkında Kanun'a, 2007/4 Sayılı “Kamu Kurumları İnternet Sitesi Kılavuzu” Genelgesi'ne, diğer ilgili
mevzuat hükümlerine,  ULAKNET Kullanım Politikası'na ve Bilecik Şeyh Edebali  Üniversitesi'nde
19.09.2013 tarihinde yapılan 85 numaralı Senato toplantısı 6 no'lu kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve Kısaltmalar
Madde 4 - (1) Bu Yönergede geçen;
a) Abone: IP telefon numarası zimmetini alan kişiyi,
b) BAP: Bilimsel Araştırma Projesi'ni, 
c) BEBKA: Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nı,
ç) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (BİDB): Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilgi İşlem Daire

Başkanlığı’nı,
d)  Bilişim  Kaynağı:  Bilecik  Şeyh  Edebali  Üniversitesi'nde  Akademik  ve  İdari  personel,

öğrenci,  misafir  ve  hizmete  bağlı  kullanıcı  tarafından  kullanılmakta  olan  telefon,  e-posta,
Üniversite/kişisel web alanı, ağ ve web erişimi gibi iletişim sistemlerini; mülkiyet hakları Bilecik Şeyh
Edebali Üniversitesi'ne ait  olan, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından lisanslanan/kiralanan,
geliştirilen ve satın alınan yazılımları; Ağ/İnternet adresini; bilişim cihazları vb. donanımları,

e)  Birim:  Fakültelerden,  Enstitülerden,  Yüksekokullardan,  Meslek  Yüksekokullarından,
Araştırma  Merkezlerinden,  Rektörlüğe  Bağlı  Bölümlerden,  Koordinatörlüklerden,  Genel  Sekreter-
lik’ten ve Genel Sekreterlik’e bağlı Daire Başkanlıklarından her birini, 

f)  Birim  Sorumlusu:  Dekan,  Enstitü  Müdürü,  Yüksekokul  Müdürü,  Meslek  Yüksekokul
Müdürü, Araştırma Merkezi Müdürü, Rektörlüğe Bağlı Bölüm Başkanı, Koordinatör, Genel Sekreter,
Daire Başkanı, Fakülte Sekreteri, Yüksekokul Sekreterini,

g) EBMDK: Eğitim Bilişim Materyalleri Değerlendirme Komisyonu’nu,
ğ) EBYS: Elektronik Belge Yönetim Sistemi'ni,
h)  EDUROAM  (Education  Roaming-Eğitim  Gezintisi):  EDUROAM’a  üye  olan eğitim

kurumları üyelerine diğer kurumlarda da sorunsuz web erişimini sağlayan kablosuz ağ sistemini,

ı) Hizmete  Bağlı  Kullanıcı:  Kullanıcı  statüsü  Rektörlük  oluruna  bağlı  olan,  Üniversite
yerleşkesi içerisinde hizmet maksadıyla bulunan ve yerleşke içerisindeki hizmeti bittiği an kullanıcı
statüsü sona eren kişileri,

i) IP Adresi: “İnternet Protokol Adresi” ni,
j) İYS (İçerik Yönetim Sistemi): Bilgilerin web ortamında yayımlanmasını, saklanmasını ve

sonradan tekrar düzenlenmesini sağlayan web hizmetlerini, 
k) İçerik  Yönetim Sorumlusu:  İçerik  yönetim sistemi  ile  birim web  sayfalarının  içeriğini

düzenleyen ve birim sorumlusu tarafından belirlenen kişiyi,
l) KBS: Kamu Harcama ve Bilişim Sistemi'ni,
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m) Kullanıcı:  Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde  bilişim kaynaklarını kullanan akademik
ve  idari  görevlerdeki  tüm  personeli,  sözleşmeli  personeli,  Üniversite’de  öğrenim  gören  tüm
öğrencileri, EDUROAM hesabı olan kişileri, misafirleri ve hizmete bağlı kullanıcıları,

n) Kullanıcı Hesabı: Bilişim kaynağından ve hizmetinden faydalanan her bir kullanıcıya tahsis
edilen kullanıcı adı ve parolayı, 

o) Kurumsal Veri: Kamu kaynaklarıyla üretilen her türlü veriyi,
ö) MAC Adresi: “Tekil Ağ Cihaz Adresi” ni,
p) Proje ve Sürüm Takip Sistemi: Bir projenin geliştirilmesi ile hizmet vermesi aşamasında,

yapılan  değişikliklerin  kaydedilmesine,  takip  edilebilmesine,  gerektiğinde  geri  alınmasına,  projede
yapılacak  değişikliklerin  bir  talep  sistemine  bağlanmasına  ve  birden  fazla  kişinin  düzenleme
yapmasına olanak veren sistemi,

r)  Portal:  Üniversite  genelinde  kullanılan  sistemleri  kullanıcıya  göre  özelleştirerek,
kullanıcının  kendisine  ait  bilgilere  ulaşmasını  ve  bu  bilgiler  üzerinde  işlem  yapmasını  sağlayan
“portal.bilecik.edu.tr” adresli ortak erişim sistemini,

s) Rektör: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü’ nü,
ş) Rektörlük: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü'nü,
t) SANTEZ: Sanayi Tezleri Programı'nı,
u) Sistem Yöneticisi: Üniversite'de kullanılan her bir sistemin yönetiminden ve işletiminden

sorumlu olan kişiyi,
ü) TKYS: Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi'ni,
v) TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nu,
y) ULAKNET: Ulusal Akademik Ağı'nı.
z) Üniversite: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’ ni,
aa) Üniversite Yönetimi: Bilecik Şeyh Edebali Üniversite'nin Rektörü, Rektör Yardımcıları,

Genel Sekreteri ve Genel Sekreter Yardımcılarını,
ab) Üniversite Web Sayfası: “http://www.bilecik.edu.tr” yi,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Bilişim Kaynakları Kullanım Esasları

Kullanıcı sorumluluğu
Madde 5 – (1)  Bu Yönerge, ilgili mevzuat, politikalar ve Senato kararlarını tamamlayıcı bir

özellik  taşımaktadır.  Bilişim kaynakları  kullanılarak;  genel  ahlaka ve  adaba aykırı,  ırkçı,  ayrımcı,
siyasi, taciz ve tehdit edici, bahse konu olan mevzuata aykırı bir işlem yapılamaz.

(2) Bilişim  kaynakları  öncelikle,  Üniversite’deki  akademik  ve  idari  çalışmaların  sağlıklı
olarak  sürdürülmesi  için  kullanılmaktadır.  Kaynakların  amacına  uygun  şekilde  kullanılmasından
“kullanıcı” sorumludur. Aksi durum tespit edildiğinde, BİDB kaynak kullanımını geçici olarak devre
dışı bırakmakta yetkilidir. Bilişim kaynaklarının amacına uygun kullanılmamasından doğacak maddi
ve manevi zararlardan dolayı Üniversite sorumlu tutulamaz.

(3) Kullanıcılar; kendi tasarruflarında bulunan bilişim kaynaklarının etkili, verimli ve güvenli
olarak çalışmasından, kullanılmasından sorumludur.

(4) Bilişim  kaynakları  doğrudan  veya  dolaylı  olarak,  ticari  ve  tanıtım  gibi  amaçlarla
kullanılamaz.

(5) Kullanıcı, kendi üzerine kayıtlı olan IP adreslerini ve hukuki yükümlülüklerini bilmekle
sorumludur. IP adresleri Portal’dan öğrenilir.

(6) Kullanıcılar,  internet ile ilgili  sistem kayıtlarında bulunan ve IP adreslerinden yapılmış
işlemlerden sorumludur. Bilgisayarlarında bulunan tüm bilgilerin yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve
kamuya açık alanlarda yayımlanmaması için gerekli tedbirleri alır. 

(7) Kullanıcılar,  IP telefonla harici resmi arama yapabilmek için, Rektörlük'ten olur almak
zorundadır. 

(8) Bilişim kaynaklarının  atıl  kalmaması  maksadıyla;  kullanıcının  ilişiğinin  kesilmesi,  bir
başka birime görevlendirilmesi ya da herhangi bir nedenle 6 aydan uzun süreli birimden uzaklaşması
durumunda; kullanıcıya tahsis edilmiş bilgisayar, ekran, IP telefon ve IP adresi gibi bilişim kaynakları
ilgili birim tarafından BİDB’ye iade edilir. İade edilmemesi durumunda, gerekçe ve kaynakların hangi
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kullanıcının sorumluluğunda kalacağı resmi yazı ile BİDB’ye bildirilir. Ayrıca, yukarıda belirtilenden
daha kısa süre Üniversite'den uzaklaşan kullanıcı birim amiri ile koordine ederek kendi isteğiyle de IP
adresini kullanıma kapattırabilir.

(9) Kullanıcılar,  kendisine  hizmet  olarak  sunulan  yazılımlara  zarar  verici  uygulamalar
kullanamaz.

(10) Üniversite tarafından kullanıcılara tahsis edilen bilişim kaynaklarının teslim alınması ve
kullanılması  zorunluluktur.  Ancak,  yapılan  işin  verilen  bilişim  kaynaklarıyla  yapılamayacağının
BİDB'ye yazılı olarak bildirilmesi koşuluyla; Üniversite'ye herhangi bir maliyet, iş yükü ve sistem
kaynaklarını  aşırı  tüketme/yorma  gibi  olumsuz  etkilerde  bulunmayacak  nitelikteki  kişisel  bilişim
kaynakları Üniversite işlerinde kullanılır. 

(11)Kullanıcılara  tahsis  edilen  bilişim  kaynaklarına  müdahale  ve  destek  hizmetleri
konularında,  yetkisiz  kişiler  tarafından  yapılacak  iş  ve  işlemlerden  dolayı  meydana  gelecek
problemlerden bizzat kullanıcı sorumludur.

(12)Kullanıcılar, elektronik ortamdaki kurumsal verileri Üniversite'den ayrılırken ya da başka
bir birime giderken, ayrıldığı birime teslim eder. Kurumsal verilerin bir kopyasını yanında götüremez.

(13)Üniversite  tarafından  kullanıcılara  tahsis  edilen  bilişim  kaynaklarında  kişisel  bilgiler
depolanamaz.

(14)Kullanıcılar,  kişisel  veriler  ve/veya  Üniversite  adına  ürettikleri  verilerin  yedeklenme-
sinden sorumludur. 

(15)Herhangi  bir  sebeple  kullanıcının  Üniversite’den  ilişiğinin  kesilmiş  olması,  ilişiği
kesilmeden önce  kendisine  tahsis  edilmiş  bilişim kaynaklarıyla  yapmış  olduğu eylem ve  işlemler
hakkındaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

(16) Bu yönergede kullanıcılara atfedilen sorumluluklarda kullanıcının teknik bilgi yetersizliği
kullanıcı  sorumluluklarını  azaltmaz  ya  da  ortadan  kaldırmaz.  Bu  tip  durumlarda  gerektiğinde
BİDB'den destek talep edilerek, sorumluluklar yerine getirilir.

(17)BİDB’nin yazılı onayı dışında hiçbir birim ve kullanıcı, kendi bünyesindeki cihaz/cihazlar
arkasında IP çoğaltma işlemi yaparak, başka cihazları bu bilgisayar üzerinden internete çıkaramaz ve
bilgisayarlarına BİDB’nin belirlediği IP grupları dışında IP atayamaz. 

(18)Üniversite  ile  ilişiği  kesilen  kullanıcılar,  tüm  bilişim  kaynakları  kullanım  haklarının
sonlandırılacağını kabul eder. Ancak, ilişiği kesilen kullanıcılar yazılı beyanda bulundukları takdirde,
e-posta hesaplarını ve/veya varsa kişisel web alanlarını ilişik kesme sonrasında 3 ay daha kullanmaya
devam edebilirler.

Hizmete bağlı kullanıcı sorumluluğu
Madde 6 – (1) Hizmete bağlı kullanıcılar, “Kullanıcı” statüsü sonlandığında, varsa altyapıya

dair yapılan yatırımların tamamının Üniversite'ye ait olduğunu ve hiçbir hak talep etmeyeceğini baştan
kabul eder.

(2) Hizmete bağlı kullanıcılara bilişim kaynağı desteği, destek istenen bölgede mevcut ticari
servis sağlayıcıların durumuna ve eldeki mevcut imkanlara göre verilir. Hizmet verilen bölgede web
erişimi  sağlayabilecek ticari  servis sağlayıcıların bulunması  durumunda hizmete bağlı  kullanıcılara
web erişimi desteği verilmez.

(3) Hizmete bağlı kullanıcılar, web erişimi ya da bilgi işlem kaynağı hizmet talepleriyle ilgili
olarak ihtiyaçlarını ve gerekçelerini belirten yazıyı bağlı oldukları birim kanalıyla Rektörlüğe iletir.
Başvuru BİDB tarafından incelenir ve uygun görüldüğünde, ihtiyaca binaen hizmet verilir. Talep ettiği
ihtiyacın  değişmesi  durumunda,  hizmet  talebi  başvurusunda  takip  edilen  işlemler  tekrar  edilir.
Yararlanılan ağ ve internet  kaynaklarının kullanımına ihtiyaç kalınmaması  durumunda,  Rektörlüğe
yazılı olarak bildirimde bulunulur. 

(4) Hizmete  bağlı  kullanıcılar  kendilerine tahsis  edilen bilişim kaynaklarını,  talep ettikleri
amaçların  dışında  kullanamazlar.  Ayrıca,  Üniversite'ye  bildirilenden  başka  bir  bilgisayar  ve/veya
yazıcı benzeri bilişim kaynağı kullanamaz, aldığı hizmeti başkalarıyla paylaşamaz ya da başkalarına
kullandıramazlar.  Üniversite'ye  bildirimde  bulunulmadan kaynakların  izinli  kullanıcıların  dışındaki
kişiler  tarafından  kullanıldığı  tespit  edildiği  takdirde,  sunulan  hizmet  durdurulur.  Bahse  konu
kaynakların kullanımı ile ilgili tüm yasal, teknik ve idari sorumluluk, kendisine izin verilen hizmete
bağlı  kullanıcılara  aittir.  Bu  tip  durumlara  sebebiyet  verenlerin  daha  sonraki  hizmet  taleplerine,
geçmişte yaşanan olumsuzluklar dikkate alınarak cevap verilir.
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(5) Hizmete  bağlı  kullanıcılar,  Üniversite  tarafından  kendilerine  sağlanacak  olan  bilişim
kaynaklarının tüm altyapı, donanım, yazılım ve lisans maliyetlerini karşılar. Bu maliyetler, BİDB'nin
sahip olduğu teknolojik ve fiziksel imkanlara göre hizmete bağlı kullanıcılara verilecek olan kablosuz,
bakır kablolu ve fiber optik kablolu gibi hizmetler göz önünde bulundurularak belirlenir.

BİDB'nin sorumluluğu
Madde  7 – (1)  BİDB,  bilişim  kaynaklarının  çalışması  konusunda  öngördüğü  kesintileri

kullanıcılara  önceden haber verir;  ancak teknik gerekçelerle öngörülemeyen durumlarda aniden ve
haber vermeden kesinti yapabilir.

(2) BİDB; ağ cihazları ve sunuculardaki trafik kayıtlarını istatistik, sorun tespiti ve analiz gibi
amaçlarla inceleyebilir. Bu kayıtlarda görülen aşırı trafik oluşturma, uzun süre boyunca kullanılmamış
olma ve  çok sayıda eş zamanlı bağlantı yapma gibi olağan dışı durumlarda kullanıcının  biriminden
sözlü veya yazılı olarak konu hakkında bilgi ister. Tedbir amacıyla, genel sistem güvenliğini tehdit
eden acil durumlarda trafiği keser ve hizmet önceliğine göre hizmet sunar.

(3) Bilişim kaynakları vasıtasıyla yapılan işlemler, ilgili  mevzuatta belirtilen şekilde BİDB
tarafından kayıt edilir. Bir adli vaka durumunda, bilişim kaynakları kullanımından elde edilen veriler
ve  ilgili  kullanıcıların  kayıtlı  olan  bilgileri  adli  makamların  talebi  doğrultusunda  bu  makamlarla
paylaşılır.

(4) BİDB; bilişim sistemlerinde yer alan kurumsal verileri, istatistik, sorun tespiti, analiz ve
diğer  otomasyon  sistemlerinde  kullanmak  için  inceler  ve  sistemlerinde  kullanır.  Bu  verilerin
incelenmesi ve/veya kullanılması, ilgili sistemin sorumlusundan onay alınarak gerçekleştirilir.

(5) BİDB;  sağladığı  hizmetlerin  tasarımı,  altyapısı  ve  çalışmasında,  güvenlik,  teknolojik
yenilik ve işlevsellik yönünden kullanıcılara bildirimde bulunmadan değişiklik yapabilir. 

(6) Bilişim kaynaklarının temini, bakım ve onarımı BİDB’nin sorumluluğunda yürütülür. Bu
kaynakların verimli, güvenli, uyumlu ve sürdürülebilir kullanımının sağlanabilmesi için, her türlü ilave
ve değişiklik BİDB ile koordineli olarak yapılır. 

Kullanıcı hesabı
Madde 8 – (1) Kullanıcının görev yapacağı birim tarafından gönderilen göreve başlama yazısı

BİDB’ye ulaştığında, özel durumlar haricinde atanan personel için “ad.soyad@bilecik.edu.tr” şeklinde
bir e-posta tanımlanır. Bu e-posta için belirlenen kullanıcı adı ve parola bilgileri, BİDB’de kullanıcının
şahsına imza karşılığı elden teslim edilir.

(2) Kullanıcı,  Portal'da  bulunan  ad,  soyad,  adres,  telefon,  güvenlik  gibi  bilgilerin
doğruluğundan ve yürütülen diğer hizmetlerdeki değişikliklerden sorumludur.

(3) Kullanıcılar  Portal  üzerinden,  adlarının  bulunduğu  tüm  servislerde  kullandıkları
parolalarını ortak olarak değiştirebilir ve unuttukları parolaları  yeniden oluşturabilirler. Bunun için,
Portal üzerinde önceden “Kişisel Bilgilerim” ve “Güvenlik Bilgilerim” alanları eksiksiz doldurulmuş
olmalıdır.  Ancak,  Portal  üzerinden  parola  yenileme  yapılamadığı  zaman,  BİDB’ye  şahsen
başvurularak parola yenileme işlemi talep edilir. Yeni parola imza karşılığı teslim edilir.

(4) Kullanıcılar,  hesaplarına  bağlı  parolalarının  güvenli  olarak  tutulmasından  sorumludur.
Sistemlerde yer alan parola güvenliğine uyulması gerekmektedir. Sistem, güvenlik ile ilgili kurallara
uyulmaması halinde kullanıcılara parolalarını değiştirmeleri konusunda bir takım zorlayıcı tedbirler
uygulayabilir.

(5) Üniversite'den  ilişiği  kesilen  personel,  kullanıcı  hesabı  BİDB tarafından kapatıldıktan
sonra hesaba bağlı hizmetlerden yararlanamaz.

(6) Kullanıcı hesapları, birden fazla bilişim kaynağından ve hizmetinden faydalanmak için
kullanılır. Bu nedenle kullanıcı adı ve parola bilgileri asla başkaları ile paylaşılamaz.

(7) Misafirler  için  kablosuz  web  erişim  hizmeti,  misafirliği  üstlenen  personel  tarafından
Portal  üzerinden sağlanır.  Misafir  hesabında bildirilecek bilgilerin  doğru olarak temin edilmesi  ve
Portal'a girilmesi sorumluluğu misafirliği üstlenen personele aittir. 

(8) Sempozyum, kongre ve toplantı gibi toplu faaliyetlerde ihtiyaç olacak misafir hesapları
için  etkinliğin  sorumlusu  tarafından  resmi  yazıyla  BİDB’ye  başvurulur.  Bu  durumda  da  misafir
hesaplarına  bildirilecek  bilgilerin  doğru  olarak  temin  edilmesi  ve  Portal'a  girilmesi  sorumluluğu
etkinlik sorumlusuna aittir.
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E-imza ve EBYS
Madde 9 – (1) E-imza şahsa aittir. E-imzanın kaybolması, bozulması ya da geçersiz konuma

gelmesi durumunda, personel e-imzasını kişisel olarak temin eder.
(2) Çeşitli  nedenlerle  adı  ve/veya  soyadı  değişen  kullanıcılar,  mevcut  e-imzalarını  süresi

dolana kadar, Üniversite içinde aynı yetkilerle kullanır.
(3) EBYS  üzerinde  yapılan  tüm  işlemler  yasal  çerçevede  işletildiğinden  ve  kayıt  altına

alındığından  hukuki  sonuç  doğurabilecek  işlemlerden  kaçınılır,  amaca  uygun  kullanılmasına  özen
gösterilir.

(4) EBYS’nin  yapısını  değiştirecek talepler,  EBYS sorumlusuna resmi  yazıyla  iletilir.  Bu
talepler, yasallık, teknolojik gelişmişlik ve işletilebilirlik ölçütlerine göre değerlendirilir.  Üniversite
Yönetimi tarafından uygun bulunanlar işleme alınır.

(5) Üniversite'ye  ait  yerleşkeler  içerisinde  tüm kullanıcılar,  EBYS’de  kendi  hesapları  ile
oturum açabilir.  Üniversite yerleşkeleri  dışından EBYS’de oturum açabilmek için Rektörlük  oluru
alınır.

Bilişim kaynağı ve iş talepleri
Madde  10 – (1) 19.09.2013 tarihinde yapılan 85 numaralı  Senato toplantısının 6 numaralı

kararına göre, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması açısından,kural olarak, Üniversite’de
çalışan tüm akademik ve idari personele, her bir kişi için sadece bir bilgisayar tahsis edilmesi uygun
görülmüştür.  Ancak,  birden  fazla  bilgisayar  ihtiyacı  olan  personel,  birimine  dilekçe yazar.  Durum
Rektörlüğe sunulur. Yapılacak değerlendirmenin neticesi,  ilgili  birim kanalıyla dilekçeyle başvuran
kullanıcıya bildirilir.

(2) Bir  bilgisayar  zaman içerisinde  ilk  kurulduğu günkü performansını  kaybeder.  Görevle
ilgili çalışma esnasında istenen performansı vermeyen bilgisayar için BİDB'den bakım talep edilir ve
bilgisayarın  yeniden  performanslı  çalışması  sağlanır.  Bakım  sonrasında  da  istenen  performansı
vermeyen bilgisayar için resmi yazı ile gerekçesiyle yeni bir bilgisayar talep edilir.

(3) Üniversitenin bütün birimleri ve kullanıcıları bilişim kaynakları talebinde bulunabilirler.
Talep belgesinde, istenen kaynakların ne maksatla,  ne zaman, nerede ve nasıl  kullanılacağı detaylı
olarak  belirtilir.  Talepler,  Üniversite'nin  bütçe  durumuna  göre  Üniversite  Yönetimi  tarafından
değerlendirilir  ve  neticelendirilir.  Eğitim  ve  öğretimde kullanıma  yönelik talep  edilen  bilişim
kaynakları için EBMDK’ya başvurulur. Başvuru, “EBMDK Görev ve Yetkileri Hakkında Yönerge” de
açıklandığı  şekilde  yapılır.  EBMDK’nın  kararı  göz önünde  bulundurularak,  eğitim bilişim kaynak
talepleri  Rektörlük  tarafından  değerlendirilir.  Ayrıca,  BAP,  TUBİTAK,  BEBKA ve  SANTEZ gibi
projelerde ihtiyaç duyulan eğitim bilişim kaynakları  talepleri  için,  eğitim ile ilgili  taleplerde takip
edilen süreç izlenir.

(4) BİDB'den bilişim kaynağı ve hizmet istekleri EBYS üzerinden gerçekleştirilir.
(5) İş  talepleri,  BİDB  web  sayfasında  bulunan  “Hizmet  Envanteri”  kapsamında

değerlendirilir. 
Satın almalar ve ayniyat
Madde  11 – (1)  Birimler,  ihtiyaç duydukları bilişim kaynaklarını  resmi yazıyla BİDB’den

talep  eder.  Bu  talep  yazısı,  BİDB  tarafından  bilişim  kaynağını  alacak  birime  TKYS  üzerinden
devretme işlemi yapılırken devretmeye esas belge yerine geçer.

(2) Bilişim  kaynakları  ile  ilgili  yapılan  tüm  ayniyat  hareketleri,  yer  değiştirmenin
gerçekleştiği anda yapılır ve değişiklikler KBS’ye işlenir.

(3) Bilgisayarlar kural olarak, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından cihazlar için belirlenen
ekonomik  ömür  süresi  kadar  ve  Üniversite  Yönetimi'nin  bu  hususla  ilgili  kararları  doğrultusunda
kullanılır. 

(4) Kullanıcılar ya da birimler; ihtiyaçları dolayısıyla yeni bilişim kaynağı satın alma kararı
vermeden  evvel,  satın  alınmasını  düşündükleri  bilişim  kaynaklarının  ihtiyaçlarını  karşılayıp
karşılayamayacaklarını, ihtiyaçlarını karşılayabilecek bilişim kaynaklarının BİDB'nin deposunda ya da
bir başka birimde atıl olarak bulunup bulunmadığını BİDB'den öğrenir. Kullanıcılar ya da birimler, bu
girişim sonucunda ihtiyaçlarını karşılayamadıklarında satın alma işlemlerini başlatır. 

(5) Üniversitede bilişim kaynakları için hazırlanacak teknik şartnamelerin BİDB tarafından
hazırlanması  esastır.  Ancak,  mal  ve  hizmet  alımlarının  özelliği  nedeniyle  BİDB tarafından teknik
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şartnamenin hazırlanmasının mümkün olmadığı ihaleyi yapan yetkili tarafından onaylandığı takdirde;
4734 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak danışmanlık hizmet sağlayıcıları ihale yoluyla teknik
şartnameyi  hazırlayabileceği  gibi,  Üniversite'nin  konu  ile  ilgili  akademik  birimleri  tarafından  da
hazırlanabilir.

(6) BİDB teknik şartname hazırlarken; birimlerden gelen iş taleplerini kontrol ederek ihtiyaç
analizini yapar ve talebi karşılayacak ihtiyacı tespit eder. Akabinde, teknik şartname hazırlar ve talep
eden birime teslim eder.

(7) BİDB  ihtiyaç durumunda; belirli satın almalar için, mevcut yasaları, oluşacak maliyeti,
alınacak  bilişim  kaynağının/kaynaklarının  satın  alma  sıklığını  ve  Üniversite  ihtiyaçlarını  dikkate
alarak, zaman cetveli ile birlikte tip teknik şartnameler yayınlayabilir. 

(8) BİDB'den  doğrudan  teknik  şartname  yazım desteği  talep  edilmeden  ya  da  tip  teknik
şartname desteğinden faydalanılmadan satın alınan bilişim kaynağına/kaynaklarına, kurulum, eğitim,
bakım, sarf malzemeleri temini, cihazın mevcut sistemle entegrasyonu, arızalı ürünlerin geliş gidişi,
garanti takibi ve firma ile iletişim gibi konularda BİDB tarafından destek verilmez. 

Teknik hizmet ve desteği
Madde 12 – (1) Üniversite personeli odalarında, her bir personele standart olarak tek ağ ucu

aktifleştirilmektedir.  Birden  fazla  ağ  ucu  talebi  resmî  yazıyla  BİDB’ye  yapılmalıdır.  Bu  yazının
içeriğinde kullanıma açılacak ağ ucunun ne amaçla kullanacağı bildirilir. Kullanımı sona eren ağ ucu
için BİDB’ye iptal talebinde bulunulur. İptali yapılmayan ağ uçlarıyla ilgili sorumluluk, ağ ucunun
aktifleştirilmesi  talebini  yapan kullanıcıya  aittir.  En az  6 ay kullanılmadığı  tespit  edilen ağ uçları
kapatılır.

(2) Bilişim  kaynaklarının  kullanımı  sırasında  bazı  donanımsal  hata  veya  arızalar
oluşabilmektedir. Bu tip konularla ilgili istenildiğinde BİDB teknik rapor düzenler.

(3) BİDB tarafından sağlanan destek hizmetleri; “genel sistem desteği” ve “kullanıcı desteği”
olmak üzere ikiye ayrılır.  Genel sistem desteği 7 gün 24 saat esasıyla verilirken;  kullanıcı desteği
yalnızca mesai saatleri içerisinde verilir. Mesai saatleri içinde BİDB’ye iletilen iş isteklerine, mevcut
imkanlar doğrultusunda en kısa sürede cevap verilir.  Ancak mesai  saatleri  dışında,  Üniversite için
kritik  hizmetleri  yürüten  pozisyonlara  sağlanacak  kullanıcı  desteği  gibi  acil  olarak  değerlendiri-
lebilecek haller dışında kullanıcı desteği verilmez. Bu tip kullanıcı desteği taleplerine, mesai saatleri
içerisinde işlem sırasına göre cevap verilir. 

(4) Kullanıcılar,  diğer  tüm  iş  araçları  gibi  bilişim  araçlarını  da  işlerini  etkin  olarak
yapabilecek  miktarda  öğrenmek  ve  kullanmakla  yükümlüdür.  Ofis  yazılımlarını  kullanma,  web
tarayıcılarını  kullanabilme,  yedekleme yapma,  e-posta yazılımlarını  kullanma gibi  temel bilgisayar
kullanımı sayılan durumlarda BİDB destek vermez.

(5) Bilişim teknolojilerinin yenilenmesi gibi nedenlerle kullanıcıların teknik bilgi ihtiyacını
tamamlamak  maksadıyla,  birim amirlerinin  talepleri  üzerine  BİDB eğitim düzenleyebilir.  Eğitime
mazeretsiz olarak katılım sağlamayan kullanıcılara, daha sonra bireysel eğitim verilmez.

(6) Sempozyum, konferans, ders kayıtları ve törenler gibi planlı olarak yapılan etkinliklerde
BİDB'den destek  alınmasını  gerektirecek  olan  süreçlerin varlığı,  etkinliğin  planlanması  safhasında
BİDB’ye resmi yazı ile bildirilir. BİDB, bu bilgilendirmeye binaen zaman, malzeme, yazışma, satın
alma  ve  personel  gibi  ihtiyaçlarını  planlar.  Faaliyet  günü  geldiğinde  gerekli  desteği  sağlar.  Aksi
takdirde, oluşabilecek destek problemlerinden BİDB sorumlu tutulamaz.

(7) Eğitim yardımcı  materyallerinin  birçoğunun teknolojik  bileşenler  içermesi  ve  bunların
diğer teknolojik bileşenlerle entegrasyonu bilişim kaynağı çeşitliliğini artırmaktadır. BİDB'de her türlü
bilişim  kaynağı  konusunda  uzmanlık  seviyesinde  eğitimli  personel  bulunamayacağından,  özel
kullanım amaçları bulunan bazı bilişim kaynaklarına destek verilemez.

(8) Mesleki eğitime mahsus ve/veya belirli sertifikasyona tabi programlar gibi özel uzmanlık
gerektiren durumlarda BİDB tarafından destek verilemez.

(9) Teknik  hizmet  taleplerinin yerine  getirilmesinde  öncelik  “Uzaktan  Masaüstü Bağlantı”
yönteminde  olup  bu  yöntemin  uygulanamaması  halinde,  hizmetin  yerinde  ya  da  teknik  serviste
yapılması hususu teknik personel tarafından değerlendirilir.

(10) Bilgisayarlar,  hafızalarındaki  bilgiler  yedeklenip  silindikten  sonra  teknik  servise
gönderilir.  İçerisinde  bilgi  yüklü  olarak  gönderilen  bilgisayarlardaki  bilgilerin  yayılması  ve  yok
olmasından BİDB sorumlu tutulamaz.
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(11) Bakım  veya  onarımı  yapılacak  bilişim  kaynağı  için  EBYS  üzerinden  talep  formu
doldurulur. Talep formu BİDB'ye ulaşmayan bilişim kaynağı teslim alınmaz.

(12) Bakımı ya da onarımı BİDB'de gerçekleşecek bilgisayar, kasa, ekran ve projeksiyon gibi
bilişim kaynakları,  ilgili  talepte  bulunan kullanıcının  kendisi  tarafından teslim edilir.  Kullanıcının
kendisinin gelememesi durumunda bilişim kaynağını kullanıcının yetkilendirdiği bir kişi getirebilir. 

(13) Bilgisayar  laboratuvarı  bakımı  yapılmasını  isteyen birim;  bahar  ve güz dönemlerinde
eğitim öğretimin ders sonu tarihine kadar, bir sonraki eğitim öğretim dönemi için BİDB'den bakım
talep  eder.  Belirtilen  süreden  sonraki  başvurular  dikkate  alınmaz.  Bakımlar  laboratuvardaki  ders
durumlarına  göre  planlanır.  Bakım yaptıracak  birim,  okutulacak  derslerle  ilgili  olarak  laboratuvar
bilgisayarlarına  kurulacak  programların  listesini  laboratuvarlarda  ders  verecek  kişilerle  görüşerek
eksiksiz bir şekilde hazırlar. Bu liste, laboratuvardaki bir adet bilgisayar kasası ile birlikte önceden
hazırlanıp  testlerin  yapılması  için  BİDB’ye  teslim  edilir.  Bakım talep  eden  birim,  bakım
planlandığında bakım için gereken ihtiyaçları  BİDB ile  koordine eder.  Bakım günü geldiğinde bu
hususları bakım yerinde hazır eder.

(14)Kullanıcılara  tahsisli  bilişim  kaynaklarının  rutin  bakımları  hem  kullanıcının  hem  de
BİDB'nin zaman ve iş yoğunluğu durumuna göre belirlenir. Bakım talep eden birim ve/veya kullanıcı,
bakım planlandığında bakım için gereken ihtiyaçları BİDB ile koordine eder. Bakım günü geldiğinde
bu hususları bakım yerinde hazır eder. 

Yazılım kullanımı ve geliştirme
Madde 13 – (1)  Üniversite bünyesinde kullanılan yazılımlar lisans anlaşmaları çerçevesinde

temin edilir. Tüm kullanıcılar, bilgisayarlarında yasal olmayan lisanssız, kötü amaçlı ve lisansı uygun
olmadan kullanılan yazılımların varlığından sorumludur. BİDB tarafından bu tip yazılımlar yüklenmez
ve bunlara teknik destek verilmez. Doğabilecek telif hakları ihlallerinde sorumluluk kullanıcılara aittir.
Üniversite sorumlu tutulamaz.

(2) Kullanıcılar,  üreticileri  tarafından  özellikle  telif  haklarınca  korunmadığı  belirtilen
yazılımlar hariç, bütün yazılımların telif haklarınca korunduğunu bilir ve kabul eder.

(3) Üniversite bünyesinde kullanımda olan yazılımların işletimine zarar verilemez, koruma
amacıyla yedekleme uygulaması dışında lisanslı yazılımın kopyaları alınamaz.

(4) Yazılım geliştirilme talepleri, "Yazılım Talep Formu" eklenerek resmi yazı ile BİDB’ye
iletilir. BİDB, yazılım geliştirme talebini  değerlendirmek üzere Üniversite Yönetimi'ne sunar.

(5) Üniversite Yönetimi tarafından onaylanan yazılım talebi için; talep eden birim, analiz,
geliştirme  ve  test  aşamalarında  BİDB  ile  birlikte  çalışmakla  yükümlüdür.  Yazılım   geliştirme
aşamalarında, talep eden birimin eksikliklerinden meydana gelebilecek problemlerden BİDB sorumlu
tutulamaz.

(6) Satın  alınan  yazılımların  bakım hizmetlerini,  yazılımı  talep  eden veya  yöneten  birim
yürütür.  Yazılımların  hata  bildirimini  ve  takiplerini,  sistem  yöneticisi  veya  sistem  yöneticisinin
sorumluluk  verdiği  kişi/kişiler  yapar.  Sistem yöneticisi,  sistemlerde  kendisine  sorumluluk  verilen
kişiyi/kişileri BİDB'ye resmi yazı ile bildirir. 

(7) Öz  kaynak  kullanılarak  geliştirilen  yazılımlarda  ekleme,  düzenleme,  güncelleme  ve
raporlama gibi işlemler sistem yöneticisi tarafından talep edilir. Talebin gerçekleştirilmesi için bir onay
gerektirmesi, yazılımın mevcut çalışmasını etkileyecek işlem barındırması, yeni analiz gerektirmesi,
farklı  sistemlerle entegrasyon sağlanması,  araştırma ve geliştirme yapılması,  birden fazla  kullanıcı
tipini etkileyecek unsur bulundurması, mevcut çalışma takvimini etkileyecek şekilde olması hallerinde
talep EBYS'ye iletilir. Diğer durumlarda talep proje ve sürüm takip sistemi üzerinden iletilir.

(8) Bilişim sistemlerinde tutulmakta olan verilerin paylaşılması  konusundaki talepler ilgili
sistemin  yöneticisine  iletilir.  Sistem yöneticisi,  yönettiği  sistem ile  ilgili  bilgi  taleplerini  mevcut
imkânlarıyla karşılar. Yetersiz kalındığı durumlarda BİDB’den resmi yazı ile destek ister.

Web ve ağ üzerinden içerik yayınlama
Madde  14 –  (1)  Web  alanlarında  yayınlanan  içerikler,  “İçerik  Yayınlama  Kuralları  ve

Standartları” na uygun olarak hazırlanır.
(2) Web  ve  ağ  üzerinde  yayınlanan  içeriklerden,  bu  içerikleri  yükleyen  kullanıcılar

sorumludur.
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(3) Üniversite'de birim web sayfaları İYS aracılığı ile yayımlanır. Bu sistem dışında başka
sistemle web sayfasını oluşturmak isteyen birimler, BİDB'ye bu isteğinin gerekçelerini içeren bir resmi
yazı yazar.  BİDB tarafından bu istekle ilgili Rektörlük oluru alınır.

(4) Web siteleri alan adları BİDB tarafından belirlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Yaptırımlar ve Tedbirler
Madde  15 –  (1)  Üniversite,  bilişim  kaynaklarının  verimli,  güvenli  ve  adil  olarak

kullanılmasını sağlamak amacıyla teknik düzenlemeler ve idari yaptırımlar uygulayabilir.
Yürürlük
Madde  16 – (1) Bu Yönerge, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Senatosu tarafından kabul

edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 17 – (1) Bu Yönerge hükümlerini, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü yürütür.

Senato Karar Tarihi: 17.11.2015 Sayısı: 122/1
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