
Sinop Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı                                  https://bidb.sinop.edu.tr                                    16.03.2021.v1.5  -1- 

T.C. 

SİNOP ÜNİVERSİTESİ 

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 

WEB SİTESİ YÖNETİM PANELİ SÖZLEŞMESİ 

 

1.Tanımlamalar 

 

1. Web Sitesi Yönetim Paneli: Sinop Üniversitesi'nin idari yapısı içerisinde yer alan birimlerin tanıtımı, birimlerce 

düzenlenen seminer, çalıştay, konferans vb. etkinlikler hakkında bilgilendirme için, Birim tarafından hazırlanan; bilgi, 

duyuru, etkinlik, banner, iletişim vs. içeriklerden oluşan web sitesi üzerinde ekleme / silme / düzenleme işlemlerinin 

gerçekleştirildiği paneldir.   

2. Kontrol Eden ve Onaylayan: Sinop Üniversitesi'nin idari yapısı içerisinde yer alan birimlerde, akademik veya idari 

görevlerde bulunan ve yetkili olduğu birim web sitesindeki (Duyuru – Etkinlik – İçerik – Telefon Rehberi vb.) verililer 

üzerinde yapılan işlemleri kontrol etmek, girilen verileri onaylayarak yayına almak üzere yetkilendirilen kadrolu 

personeldir.  

3. Birim Panel Veri Girişi Sorumlusu: Sinop Üniversitesi'nin idari yapısı içerisinde yer alan birimlerde, akademik veya 

idari görevlerde bulunan ve yetkili olduğu birim web sitesindeki (Duyuru – Etkinlik – İçerik – Telefon Rehberi vb.) 

veriler üzerinde işlem yapan veya veri girişi yaparak Kontrol Eden ve Onaylayan personelin onayına sunmak üzere 

yetkilendirilen kadrolu personeldir. 

4. Birim Üst Yöneticisi: Sinop Üniversitesi'nin idari yapısı içerisinde yer alan akademik veya idari birimlerde sorumlu 

belirleme yetkisine sahip akademik veya idari birim yöneticisidir. 

5. Yetki Alanı: Yetkili olduğu birim web sitesi. 

 

2. Kullanım 

 

Birim Üst Yöneticisi; 

1. Yetkilendirmiş olduğu sorumlu/sorumluların bu sözleşmede yer alan kurallara uygun davranmasından sorumludur ve 

bu amaçla gerekli önlemleri alır. 

2. Yetkilendirmiş olduğu sorumlu/sorumlularda değişiklik yapılması gereken durumda formun düzenlenip yeni 

görevlendirilen sorumluya imzalatılarak üst yazı ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığına gönderilmesinden bizzat 

sorumludur. 

3. Bu sözleşmede yer alan bilgilerin doğru olduğunu taahhüt eder ve her sayfada yer alan Okudum ve Kabul Ediyorum 

alanını eksiksiz olarak doldurur ve imzalar.  

 

Kontrol Eden ve Onaylayan / Birim Panel Veri Girişi Sorumlusu: 

1. Birim Üst Yöneticisi tarafından görevlendirilir. 

2. Yetki alanında ekleyeceği tüm içerikten (başlıktan, içerikten, nesnelerden, kodlardan telif hakları içeren tüm 

materyallerden) ve doğuracağı zararlardan sorumludur. 

3. Kendi adına tanımlanan kullanıcı adı ve parolayı başkasına kullandırmamak ve devretmemekle yükümlüdür. Yetki 

alanında kendi adına tanımlanan kullanıcı adı ve parolası ile yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu kendisindedir ve 

kendisi kullanmadığı iddiasında bulunamaz. 

4. Parolasını kaybetmesi durumunda veya parolanın bir başka kişi tarafından edinilmesi kuşkusu dahi oluşsa Birim Üst 

Yöneticisi ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığını derhal bilgilendirmekle yükümlüdür. 

5. Birimi tarafından görevlendirildiği andan itibaren bu sözleşmede yer alan kurallara uymakla yükümlüdür, uymadığı 

takdirde bütün hukuki ve yönetimsel işlemlerden kendisi sorumludur. 

 

3. Genel İlkeler 

 

1. Kontrol Eden ve Onaylayan / Birim Panel Veri Girişi Sorumlusu, yetki alanında bulunan tüm web içeriği 

sorumluluğunun kendisine ve birimine ait olduğunu, Bilgi İşlem Daire Başkanlığının sayfa şablonu tasarımı dışında 

içerikten hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul eder. 

2. Kontrol Eden ve Onaylayan / Birim Panel Veri Girişi Sorumlusu, yetki alanında bulunan tüm yayınların içerisinde; 

toplum ahlakına ve anlayışına aykırı, toplumu ve kişileri rahatsız edici, kişilik haklarına saldırı amacı güden, T.C. 

Yasalarınca yayını özel izne tabi olan içerikler bulunduramaz, bu konuları içeren sitelere bağlantı (bağlantı/link) 

veremez.  

3. Kontrol Eden ve Onaylayan / Birim Panel Veri Girişi Sorumlusu, yetki alanında bulunan tüm yayınların içerisinde; 

firma vb. içerikli maddi kazanç sağlamaya yönelik reklamlara ve üyelik isteyen yerli/yabancı sponsor reklamları ile 

'logo' ve 'banner' tarzı bağlantılara (bağlantılara/linklere) yer veremez. 

 

 

Okudum ve kabul ediyorum                    .... /.... / 20… 

Birim Üst Yöneticisi 

Adı Soyadı  

İmza 
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4. Kontrol Eden ve Onaylayan / Birim Panel Veri Girişi Sorumlusu, yetki alanında bulunan tüm yayınların içerisinde; 

kişilik haklarına saldırı, iftira ve karalama içerikli belgelerin yayınını yapamaz. 

5. Kontrol Eden ve Onaylayan / Birim Panel Veri Girişi Sorumlusu, yetki alanında bulunan tüm yayınların içerisinde; 

açığa çıkarılmış parola yayınlayamaz. Parola ve benzeri koruma yöntemlerinin kırılması ile ilgili bilgi içeren belgeleri 

bulunduramaz, yayınlayamaz. 

6. Kontrol Eden ve Onaylayan / Birim Panel Veri Girişi Sorumlusu kasıtlı olarak bilgisayar ve iletişim kaynaklarını 

yetkisiz kullanmaya, başkalarının verilerine zarar vermeye, kişisel bilgilere erişmeye, başkalarına ilişkin çalışmaları 

bozmaya ve zarar vermeye yönelik çalışmalarda bulunamaz. 

7. Kontrol Eden ve Onaylayan / Birim Panel Veri Girişi Sorumlusu, yetki alanında bulunan yayınların içerisinde yer alan 

belgelerin ve her türlü bilginin yayın haklarından doğabilecek hukuki sorumluluğu üstlenir. Kişilerin ve/veya 

kurumların fikri haklarına (telif hakkı /copyright), patent haklarına, tescilli markalara, servis markalarına, ticari sırlara 

ve yazılım korsanlığına karşı ihlal edici mahiyette dokümanın dağıtımını yapamaz. Telif Hakkı başkasına ait yazı, 

metin, resim vs. dokümanların izinsiz kopyalanması ve bunların birim sayfalarında yayınlanması ve 

bulundurulmasından doğacak maddi ve manevi olarak sorumluluk tamamen kendisine aittir. 

8. Kontrol Eden ve Onaylayan / Birim Panel Veri Girişi Sorumlusu, yetki alanında bulunan yönetim panellerine zararlı 

kod veya virüs gönderildiğinin anlaşılması durumunda hizmetin Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından 

durdurulacağını, böyle bir durumda oluşacak yazılımsal / donanımsal zarardan kendisinin sorumlu olacağını kabul 

eder. 

9. Kontrol Eden ve Onaylayan / Birim Panel Veri Girişi Sorumlusunun parolasını kaybetmesi, parolasının başkası 

tarafından ele geçirilmesi, web sitesine zararlı kod veya virüs gönderdiğinin anlaşılması vb. durumlarda Bilgi İşlem 

Daire Başkanlığı tarafından Kontrol Eden ve Onaylayan personele bilgi verilerek parola bilgisinin değiştirilebileceği, 

sisteminin durdurulabileceğini kabul eder. 

 

  

4. Uygulama ve Yaptırımlar 

 

Birim Üst Yöneticisi / Kontrol Eden ve Onaylayan / Birim Panel Veri Girişi Sorumlusu; 

5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi 

Hakkında Kanun, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markalar Yasası, Türk Ticaret Yasası, Patent Haklarının Korunması 

Hakkındaki Yasa ve diğer tüm T.C. Yasaları kapsamındaki suç teşkil edecek davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt 

eder.  

Birim Web Sitesi (örnek: bolum.fakulte.sinop.edu.tr): ………………..…………………………………………………… 

Okudum ve kabul ediyorum 

 Adı Soyadı 
Kurum 

Sicil No 

Bilgisayarın IP 

numarası 
Tarih 

İmza 

Birim Panel Veri Girişi 

Sorumlusu (Asil) 
  

   

Birim Panel Veri Girişi 

Sorumlusu (Yedek) 
  

   

 

Kontrol Eden ve 

Onaylayan - (Asil) 
  

   

Kontrol Eden ve 

Onaylayan - (Yedek) 
  

   

Panelin Mevcut Sorumlularının Yetkisi İptal Edilecek mi?          Evet            Hayır 

Yetkisi İptal Edilecek 

Personel 

Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı 

  
  

 

Okudum ve kabul ediyorum                    .... /.... / 20… 

Birim Üst Yöneticisi 

Adı Soyadı  

İmza 
 

 

 Form, ilgililer tarafından eksiksiz doldurmalıdır. 

 Birim Üst Yöneticisi, formda yer alan bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul ve taahhüt eder. 

  


