ADNAN MENDERES UNivERSiTESi SENATOSU'NUN
25.06.2008 TARiH VE (2008/10) SAYILI OTURUMUNDA ALINAN
KARAR SURETi A~AGIY A c;IKARILMI~TIR.
KARARX
Adnan Menderes Universitesi Bili~im Kaynaklan Kullamm Y6nergesi taslagl
G6ril~meler
sonunda;
Adnan
Menderes
Universitesi
Bili~im
Kaynaklan
Y6nergesi'nin ekteki (Ek-4) ~ekli ile kabulilne oy birligi ile karar verildi.

g6ril~illdil.
Kullamm

~k-4
ADNAN MENDERES UNivERSiTESi BiLi~iM KAYNAKLARI KULLANIM YONERGESi

MADDE 1- (1) Bu yonergenin amaCl, "Adnan Menderes Oniversitesi-ADUNET ag;I" yer
saglaylcl olarak, Adnan Menderes Oniversitesi Bilgi i~lem Daire Ba~kanhgl'nm, iyerik saglaylcI1an
ile kullalllcI1annm "Adnan Menderes Oniversitesi Bili~im Kaynaklan" nm kulIalllmI iyin uyacaklan
kurallara,yetki ve sorumluluklara ili~kin usul ve esaslan duzenlemektir.

Hukuki Dayanak
MADDE 2- (1 )Bu Yonergenin hazlrlanmasmda, "5651 SayI11 internet Ortammda YapIlan
Yaymlann Dtizenlenmesi Ve Bu Yayllliar Yoluyla i~lenen SUylarla Miicadele Edilmesi Hakkmda
Kanun" ile Telekomunikasyon
Kurumu Tarafmdan hazlrlanan "Eri~im SaglaylcI1ara Ve Yer
Saglaylcllara Faaliyet Belgesi Verilmesine ili~kin Usul Ve Esaslar Hakklllda Yonetmelik" esas
allllml~tlr.

MADDE 3- (1) Bu Yonetmeligin uygulanmaslllda;
a) Adunet (intranet);
ADUNET, Turkiye Bilimsel ve Teknik Ara~tlrma Kurumu'nun
(TOBiT AK) bir enstitlisii olan ULAKBiM tarafilldan, TOBiT AK yonetmeliklerine uygun olarak
i~letilen "ULAKNET" ile Adnan Menderes Oniversitesi tarafmdan lisanslanan/kiralanan ya da Adnan
Menderes Oniversitesi tarafmdan kullalllm hakkilla sahip olunan her tiirlu bilgisayar agl ve internet
ortaml uzerinden servis verir. KullalllcI1ann haberle~me gereksinimlerinin TCP/IP protokolii ile
yah~an kablolu veya kablosuz aglar uzerinden kar~I1andlgl tiim servis ve aityapllllll, universite kampus
ve yerle~keleri iyinde yeralan klsmml,
b) internet Ortaml; Haberle~me ile ki~isel veya kurumsal bilgisayar sistemleri dl~lllda kalan
ve kamuya aylk olan internet iizerinde olu~turulan ortaml,
c) Eri~im; Bir internet ortamma baglanarak kullalllm olanagl kazalllimasml,
~) Yer SaglaYlcl; Hizmet ve iyerikleri barmdlran sistemleri saglayan veya i~leten geryek veya
tlizel ki~ileri,
d) i~erik SaglaYlcl; Adnan Menderes Oniversitesi Bili~im Kaynaklanlll kullanmak uzere, bu
kaynaklar uzerinde gerekli yetkilendirme talllmian yapI1arak, Adunet(intranet)/internet
ortaml
iizerinden kullalllcI1ara sunulan her tlirlu bilgi veya veriyi iireten, degi~tiren ve saglayan geryek veya
tuzel ki~ileri,
e) Kullamcilar;
Adnan Menderes Oniversitesi Bili~im Kaynaklanm kullanmak uzere, bu
kaynaklar iizerinde gerekli yetkilendirme talllmian yapI1arak belirlenen ozel ve tuzel ki~ilerdir, bunlar;
Adnan Menderes Universitesi KullamcIlan: Bu kullalllcI1ar, Adnan Menderes Oniversitesi
Bili~im Kaynaklanl1l dogrudan kullalllm hakkilla sahiptir.Adnan Menderes Oniversitesi'nin
idari yaplsl iyinde yer alan birimlerde akademik ve idari gorevlerde bullillan kadrolu/geyici
personel ile Adnan Menderes Oniversitesi'nde ogrenim hayatllli siirdurmekte olan ttim,
onlisans, lisans ve lisansustli ogrencileri,

ADNAN MENDERES UNivERSiTESi

BiLi~iM KAYNAKLARI

sahiptir.Adnan
Menderes Oniversitesi
Bili~im
kullamma sunuldugu ozel ve tlizel ki~ileri,

KULLANIM YONERGESi

Kaynaklannm

geyici

ve/veya

klSttlt olarak

Kapsamdl~1
Kullalllcdar:
Adnan Menderes
Oniversrtesi
Bili~im Kaynaklanm,
Adnan
Menderes Universitesi Kullamcl!an ve Ozel Kullamcl!ar ba~ltgl altmda tammlandlgt biyimiyle
kullamm hakkma sahip olmayan,
sadece genel ktillamma
aylk kaynak ya da servisleri
(Ornegin; Adnan Menderes Oniversitesi
web sayfalan,
Adnan Menderes Universitesi
fip
servisi vb.) klillanan ki~i ve kurulll~lan,
f) Adnan Menderes
Universitesi
BiIi~im Kaynaklan;
Miilkiyet haklan Adnan Menderes
Oniversitesi'ne
ait olan, Adnan Menderes Oniversitesi tarafmdan lisanslanan/kiralanan
ya da Adnan
Menderes Oniversitesi
tarafmdan kullamm hakkma sahip alunan her tlirlii bilgisayar/bilgisayar
agl,
donamml, yazl!lml ve servislerini,
g) Temel Kullalllm;
Adnan Menderes
egitim, ogretim, ara~ttr1TIa, geli~tirme, toplumsal
ili~kili olan klillammml,
h) ikincil
tlirlii kullammmt,

(tali) Kullalllm

Oniversitesi
Bili~im Kaynaklannm,
Oniversitenin
hizmet, ve idari/yonetimsel
faaliyetleri ile dogrudan

: Bili~im kaynaklannm,

temel kullamm

tamml

dl~mda kalan her

ifade eder.
Genel ilkeler
MADDE
4- (1)
Adnan Menderes
Universitesi
Bili~im Kaynaklan,
Temel Klillamm
kapsammdaki ihtiyaylar iyin hizmete sllnulmaktadtr.
Bu kaynaklann
israfmdan kaY111Iimahdtr.
(2)

Adnan Menderes

a)

kullamct

b)

kaynaklann

c)
onlemlerini
d)

kaynaga
almalt,

Oniversitesi

bilgilerinin

Bili~im Kaynaklanm

gizliligini,

mahremiyetini

adil olarak payla~tmlmasmt
yonelik

tehditleri

kritik olma dlizeyine

en aza

gore kaynaklan

kullamma

sunan birimler,

korumah,

saglamah,
indirebilmek

iyin

risk

dlizeylerine

gore

glivenlik

yedeklemeli,

e) giivenligi
ilgilendiren
durumlarda
kamt ozelligi
ta~tyabilecek
kullananlann
kimliginin tespit edilmesini saglayacak dlizende tutmaltdlr.

bilgileri,

kaynaklan

(3)
Adnan Menderes
Universitesi
iyerik saglaytctlan
ve kullamcIian,
temel kullamm
kapsammda
klillammianna
tahsis edilen veya mlilkiyeti kendilerine
ait olan bili~im kaynaklann111
glivenligi ile ilgili ki~isel onlemlerini
almalt, bu kaynaklar lizerinde yer alan bilgileri, kritik alma
dlizeyine gore yedeklemelidir.
(4) Adnan Menderes Universitesi Bili~im Kaynaklan,
bu kaynaklar kullal1llarak olu~turulan
ve bll kaynaklar iizerinde banndmlan/kullamlan
her tlirlii kaynagm (yazI!IITI, donamm, ag kaynagl)
klillanllTI kurallanna
ve ko~ullanna
(izin, telif hakkt, lisans ka~ullan, ag kullamm kurallan, vb.)
uyularak klillanIimaltdlr.
Bili~im kaynaklann111, temel kullanllTI kapsammda
ihtiyay duyulmayan attl
kapasitesinin ikincil (tali) kullalllm iyin kullamlabilmesi
soz kanuslldur. Ancak ikincil (tali) kullamm,
temel kullanllTii ktSltiaYlcl/engelleyici
boyutlara 1Ila~ttg1l1da genet ilkelere aykm kullamm kapsamma
glrer.
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amaclyla, diger kullamcilann
kaynak kullamm hakkml engelleyici faaliyetlerde
bulunmak
kaynaklara zarar verici/kaynaklann
gtivenligini tehdit edici bi<;:imde kullamlmamahdlr.

amaclyla,

(7) Adnan Menderes Universitesi Bili~im Kaynaklan,
gynel ahlak ilkelerine aykiri materyal
tiretmek, barmdlrmak,
iletmek, siyasi propaganda yapmak, rastgele ve ahcmm istemi dl~mda mesaj
(SPAM iletiler) gondermek amaclyla kullamlmamahdlr.
(8) Adnan Menderes Universitesi Bili~im Kaynaklan,
Universite yonetmeliklerine,
Cumhuriyeti
yasalanna ve bunlara bagh olan yonetmeliklere
aykiri faaliyetlerde
bulunmak
ku Ilam lamaz.
oldugunu

(9) "Yasal Sorumiuluk
gostermez.

Reddi"

metinleri,

Genel ilkelere

aykiri kullammlarm

Ttirkiye
amaclyla

kabul edilebilir

Yetki Ve Sorumluluklar

MADDE 5- (1) Universite temel ama<;:lan dogrultusunda, Adnan Menderes Universitesi Bilgi
i~lem Daire Ba~kanhgl
Bili~im Kaynaklanm,
i<;:erik sagiaYlcilanna
ve kullamcilanna
sunar, bu
hizmetlerin
<;:ah~lrhgml ve stirekliligini
saglar. Bilgi i~lem Daire Ba~kanhgl,
bilgisayar
agmda
olu~abilecek
gtivenlik
a<;:lklanm asgari
dtizeye
indirebilmek
i<;:in, i<;:erik sagiaylcilanna
ve
kullamcilarma
gtivenlik yazlhmlan
(antivirus, antispam ve ki~isel gtivenlik yazillml) temin eder ve
i~letim sistemi gtincellemelerini
ve yenilikierini
izleyerek
i<;:erik sagiaYlcilan
ve kullamcilan
bilgilendirir.

Yer Saglaylcmm

Yiikiimliiliikleri

MADDE 6- (1) Bilgilendirme
yiikiimliiliigii;
yer sagiaYlcilan
a~aglda belirtilen tamt!Cl
bilgilerini
kendilerine
ait internet ortammda,
kullamcilann
ana sayfadan dogrudan
uIa~abilecegi
~ekilde, ileti~im ba~hgl altmda, dogru, eksiksiz ve gtincel olarak bulundurmakla
ytiktimltidtir;
a) Ger<;:ek ki~i ise; adl ve soyadl,
numaraSI veya ticaret sicil numaraSl,

ttizel ki~i ise unvam

b) Y erle~im yeri, ttizel ki~i ise merkezinin
c) Elektronik

bulundugu

ve sorumiu

ki~iIer, vergi

kimlik

yer,

ileti~im adresi ve telefon numaraSI,

~) Sundugu hizmet bir merciin iznine veya denetimine
ise yetkili denetim merciine ili~kin bilgiler.

tabi bir faaliyet

<;:er<;:evesinde yaplhyor

Yer saglaylcl faaliyetini
sona erdirmek istediginde
Kuruma yapacagl
bildirimi
hizmetlerine son verecegini kullamcilann
uIa~acagl ~ekilde ana sayfasmdan duyurur.
(2) Yer saglaylcmm

yiikiimliiliikleri;

miiteakip,

Yer saglaylcl;

a) Yer sagIadlgl hukuka aykiri i<;:erikten, ceza sorumIuIugu
ile iIgiIi hiikiimier sakh kalmak
kaydlyIa, 5651 sayill Kanun ve ilgili mevzuat htiktimierine
gore, Ba~kanhk, adli makamlar veya
haklan ihial edilen ki~iler tarafmdan haberdar edilmesi halinde ve teknik olarak engelleme imkiim
bulundugu oI<;:tidehukuka aykiri i<;:erigi yaymdan kaldlrmakIa,
b) Sunucu
uymakla,

banndlrma

hizmeti

diihil, diger

btittin
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c) Yer saglaylcl trafik bilgisini altl ay saklamakla, bu bilgilerin dogrulugunu, btittinltigiinii
olu~an verilerin dosya btitiinltik degerlerini zaman damgasl ile birlikte saklamak ve gizliligini temin
etmekle

.,

ytiktimliidiir.Yer saglaylcl, yer sagladlgl iyerigi kontrol etmek veya hukuka aykm
faaliyetin soz konusu olup olmadlgml ara~tlrmakla ytiktimlti degildir.

i~erik Saglaylcl Ve KuIIamcilarm

bir

Yiikiimliiliikleri

MADDE 7- (1) Adnan Menderes Universitesinden "Bili~im Kaynaklarma"
iyerik saglaylcl veya kullamcl,
a) Bilgi i~lem Daire Ba~kanlIgl'nm
belirleyecegi bir "~ifre" ye sahip olur.

belirleyecegi

bir "kullamcl

adl"

eri~im izni alan
ve kendisinin

b) "KullamcI adl" ki~iye ozeldir ve aym "kuliamci adl" iki farklI ki~iye verilmez.
c) "~ifre" ilk kullammda Adnan Menderes Universitesi Bilgi i~lem Daire Ba~kanlIgl
tarafmdan belirlenir ve sadece kullamcI tarafmdan bilinir. KullaOlcI diledigi zaman ~ifresini
degi~tirebilir. ~ifrenin seyimi ve korunmasl tamamlyla kullamcmm sorumlulugundadlr. Adnan
Menderes Universitesi Bilgi i~lem Daire Ba~kanlIgl, ~ifre kullanllnmdan dogacak problemlerden
kesinlikle sorumlu degildir. Her kullamcl ve iyerik saglaylcl, kuliaOlcI adl ve ~ifrelerini ba~ka
kullaOlciiara vermemelidir. Kullamcl ve iyerik saglaylcl, iiniversite tarafmdan kendisine tahsis edilen
kaynaklann (ag baglantIsl, kullamcI kodu, kamptis iyi/dl~1 eri~imi vb.) kullanllnmdan, gtivenliginden
ve bu kaynaklann bilinyli ya da bilinysiz olarak tiytincti ki~ilere kullandmlmasl durumunda ortaya
ylkabilecek yasaklanml~ faaliyetlerden birinci derecede sorumludur.
d) ~ifresini unutan kullamcI veya iyerik saglaylcl, Adnan Menderes Universitesi Bilgi i~lem
Daire Ba~kanhgma bizzat mtiracaat etmek zorundadlr. Bili~im Kaynaklanna eri~im ~ifresi kesinlikle
telefon ile verilmez.
e) Adnan Menderes Universitesi Bili~im Kaynaklan kullamciian ve iyerik saglaylcIlan,
Adnan Menderes Universitesi sunuculan tizerinde kendilerine tahsis edilen "KullamcI Kodu/~ifre"
ikilisi ve/veya "Mac adres" ve/veya IP (Internet Protocol) adresi kullamlarak geryekle~tirdikleri her
ttirlii etkinlikten, Adnan Menderes Universitesi Bili~im Kaynaklanm kullanarak olu~turduklan ve/veya
kendilerine tahsis edilen Adnan Menderes Universitesi Bili~im Kaynagl iizerinde bulundurduklan her
tiirlii kaynagm (beige, doktiman, yazIllm, vb.) iyeriginden, kaynagm kullamml hakkmda yetkili
makamlar tarafmdan talep edilen bilgilerin dogru ve eksiksiz verilmesinden, ilgili kaynagm kullamm
kurallanna, Universite Yonetmeliklerine, Tiirkiye Cumhuriyeti yasalanna ve bunlara bagh olan
yonetmeliklere kar~l birebir kendileri sorumludur.
f) KullaOlcmm, ileri stirdtigii ~ahsi fikir, dii~tince ve ifadeleri veya kurumsal her ttirlii bilgi
veya veriyi Adnan Menderes Universitesi Bili~im Kaynagl ortamma eklemesi, degi~tirmesi veya
saglamasl halinde, kullamcl iyerik saglaylcmm ytikiimltiltiklerini ta~lr, dosyalann sorumlulugu
kendisine aittir, Adnan Menderes Universitesi RektOrliigii ve yer saglaylcl olarak Adnan Menderes
Oniversitesi Bilgi i~lem Daire Ba~kanlIgl bu dosyalardan dolaYI hiybir ~ekilde sorumlu tutuJamaz.

(2) i~erik saglaylcmm
a)

yiikiimliiliigii; iyerik sagJaylcl,

internet ortammda kullamma sundugu her ttirlii iyerikten,

b) baglantl sagladlgl ba~kasll1a ait iyerikten sorumlu degil, ancak, sunu~ biyiminden, baglantl
sagladlgl iyerigi benimsedigi ve kullamcmm soz konusu iyerige ula~masml amayladlgl aylkya belli ise
genel hiiktimlere gore,
sorumludur.
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Yasaklanml~

Kullalllm

MADDE 8- (1) Sistem ve Ag gilvenliginin ihlal edilmesi yasaktIr, cezai ve hukuki
mesuliyetle sonus;lanabilir. Adnan Menderes Oniversitesi Bilgi i~lem Daire Ba~kanltgl veya
ULAKBiM bu tilr ihlallerin sozkonusu oldugu durumlan inceler ve eger bir sus; olu~tugundan ~ilphe
duyulursa yasa uygulaylcl ile i~birligi yapar.
(2) ADUNET a~agldaki amas;larla kuIlanIlamaz;
a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayIlI Tilrk Ceza Kanununda yer alan;
I) intihara yonlendirme (madde 84),
2) ~ocuklann cinsel istisman (madde 103, birinci flkra),
3) Uyu~turucu veya uyancl madde kuIlamlmasml kolayla~tlrma (madde 190),
4) Saghk is;in tehlikeli madde temini (madde 194),
5) Milstehcenlik (madde 226),
6) Fuhu~ (madde 227),
7) Kumar oynanmasl is;in yer ve imkan saglama (madde 228), sus;lan.
b) 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayIlI Atatilrk Aleyhine i~lenen Sus;lar Hakkmda Kanunda yer
alan sus;lar.
c)Ticari reklamlar ve haber duyurulan gibi istenmeyen mesajlar (Spam iletiler) gondermek; ag
kaynaklan kullamlarak, ktitlesel e-posta gonderilmesi (mass mailing, mail bombing, spam) ve ils;tincil
~ahlslann gondermesine olanak saglanmasl yasaktlr.
IY) Ba~ka bir kuIlamcmm posta sunucusunu (mail server), 0 kulIamcmm as;lk izni olmadan
mesaj gonderme amaclyla kullanmak yasaktlr..

d) ADUNET veya ULAKNET ilzerindeki servis kalitesini etkileyecek, bozacak, kan~lkhk
yaratacak trafik diizenlemeleri olu~turmak. Peer-to-peer (P2P - noktadan noktaya) dosya payla~lm
programlan, telif haklan ve lisanslan ihlal etmenin yam Slra, yiiksek bant geni~ligi tilketerek birincil
amas;lar is;in ag kulIanlluma kaynak blrakmamaktadlr. Bu nedenle, a~aglda slralanan fakat bunlarla
slmrh olmayan tiim "peer-to-peer" dosya payla~lI11 aras;lannm kullamlmasl, traflk kampiis is;inde
yaratlhyor olsa bile yasaktlr.
KaZaA, iMesh, eDonkey2000, GnutelIa, Napster, Aimster, Madster, FastTrack, Audiogalaxy,
MFTP, eMule, Overnet, NeoModus, Direct Connect, Acquisition, BearShare, Gnucleus, GTKGnutelIa, LimeWire, MactelIa, Morpheus, Phex, QteIla, Shareaza, XoLoX, OpenNap, WinMX, DC++,
BitTorrent, DC++ veya benzeri.
e) Ag kaynaklannm tiniversite dl~mdan kuIlamlmasma sebep olabilecek ya da iiniversite
dl~mdaki ki~i ya da bilgisayarlann kendilerini iiniversite is;indeymis gibi tamtmalanm saglayacak her
till' faaliyet (proxy, relay, IP sharer, NAT vb.) yasaktlr.
f) KuIlamm amas;larma aykm, uygunsuz, miistehcen, rahatslz edici materyali iiretmek ve
dagltmak, gers;ek dl~l, slkmtI ve rahatslzhk verici, korku yaratacak metaryali iiretmek ve dagltmak;
iftira ve karalama mahiyetinde metaryali iiretmek ve dagltmak yasaktlr.

g) Ba~kalanmn fikri haklanm (copyright) ihlal edici mahiyette metaryali (yazl, makale, kitap,
film, miizik eserleri dahil ancak bunlarla slmrh kalmamak iizere) dagltmak
--'"~-~z
~uIlanmak;

h) ADUNET iizerinden ulusal veya uluslararasl hizmetleri kasltlt olara'

iC't.

I) Kaslth olarak yapIlan a~agldaki tip uygulamalar:

c. _.~<~~
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2. ba~kalanna
3. ADUNET

ait ki~isel bilgilere tecaviiz etmek;
iizerinde

ba~kalanna

4. ag baglantiSI kullal1llarak
nitelikli bilgisayar bulundurmak

kullamm

olanagl vermeyecek

servis veren (web hosting

5. ADUNET'in
veya ULAKNET'in
Adnan Menderes Oniversitesi
Rekt6rltigii
yasaklanan yazIlllnlann lsrarla kullamlmasl;

servisi,

oranda trafik yaratmak;
e-posta

servisi vb.) sunucu

yaIJ~masml engelledigi, gereksiz trafik yarattlgl iyin
veya ULAKBiM
tarafmdan
ilan edilerek kullamml

(3) Akademik ara~tlrma, kamu yaran gozetilerek yapiiacak uygulamalara
zemin haZll'lama
veya benzeri durumlarda,
yasaklanml~
kullamm
dahilinde
yeralan
uygulamalann
kullanIlmasl
gerektiginde, Adnan Menderes Oniversitesi Rektorltigii'nden
gorii~ veya izin almmasl ve uygulamanm
Adnan Menderes Oniversitesi Bilgi i~lem Daire Ba~kanhgl denetimi ve kontroliinde yapIlmasl esastlr.

Uygulama Ve Yaphnmlar
MADDE 9- (1) Adnan Menderes
etkinlikler
eylemin

dahilinde

kullamlmasl

•

yogunluguna,

•

kaynaklara

•

tekranna

a~agldaki
1.

durumunda

Oniversitesi
Bili~im Kaynaklannm
Genel ilkelere aykm
Adnan Menderes Oniversitesi makamlan geryekle~tirilen

veya ki~i / kurumlara

verilen zararm boyutuna,

gore

i~lemlerin bir ya da birden fazla maddesini,
Kullamcl

sozlti ve/veya yazIlI olarak uyanlabilir,

2. Kullamclya
tahsis edilmi~ Adnan
veya smlrSlZ siire ile kapatllabilir,
3. Oniversite
geyirilebilir,
4.

Slra ile ya da SlraSlZ uygulayabilir;

biinyesindeki

Adli yargl mekanizmalan

Hiikiim Bulunmayan

Menderes

akademik/idari
harekete

Oniversitesi

Bili~im

Kaynaklan

soru~turma

mekanizmalan

slmrh
harekete

geyirilebilir,

Hallet'

MADDE 10- (1) Kullanlln ve tammlann
yetersiz kaldlgl
bulunmayan hallerde, Kamm, Yonetmelik ve Tiirk Telekomiinikasyon
veya ylkanlacak diizenlemelere
uyulur.

ya da bu yonergede
hiikiim
Kurumu tarafmdan ylkanlJ11l~

ihtilaf
MADDE
kullamcIlan,
dogabilecek

11- (1) Adnan Menderes Oniversitesi yonetimi, Adnan Menderes Oniversitesi,
iyerik sagiaylciian
ve ozel kullamciiar
ile iiyiincii ki~i veya kurulu~lar
arasmda
her tiirlii ihtilaf durumunda dogrudan taraf olma hakkml sakIJ tutar.

Degi~iklikler ve Bilgi Verme
MADDE 12- (1) Adnan Menderes
Adnan Menderes

Oniversitesi

rC'
..

~

Universitesi Rekt6rli.igi'
BiJi~im Kaynaklart kullanlml hakkm

e~

I

.-.~,

)..,..,

::J.,...-~..i

a yetI<ilq1'U1 ,igi birimler,

a ktlJ'~.knfOelfi·l~Yip, ~u kurallal'l
••;J
ASLI GUJ;lPJ;~
••~,....

\\\';9 " ..'..~.
0''::
~"'~~~tj:hi'
~

~

T
•..••/eT

.
E

ADNAN MENDERES UNivERSiTESi

BiLi~iM

KAYNAKLARI KULLANIM YONERGESi

geli~en teknolojinin ongordligli bi9imde slirekli olarak degerlendirir ve gerekli degi~iklikleri hayata
ge9irir. Bu tlir degi~iklikler yapI1dlgmda genel duyuru mekanizmalan ile kulla111cIlarbilgilendirilir.

Yiiriirliik
MADDE 13- (1) Bu Yonerge, Adnan Menderes Oniversitesi
25/06/2008 tarihinde yiirlirllige girer.

Senatosunca

kabul edildigi

Yiiriitme
MADDE 14- (1) Bu Yonerge hliklimlerini Adnan Menderes Oniversitesi Rekt6rli ylirlitlir.

