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KOCAEL  BÜYÜK EH R BELED YES   
M POL KASI 

 
“04.05.2007 Tarih ve 5651 no.lu nternet Ortam nda Yap lan Yay nlar n 

Düzenlenmesi ve Bu Yay nlar Yoluyla lenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakk nda 
Kanun” ve “01.11.2007 tarih ve 26687 Say  Resmi Gazetede Yay nlanan nternet Toplu 
Kullan m Sa lay lar  Hakk nda Yönetmelik” uyar nca, Belediyemiz bünyesindeki tüm 
personelin, bilgisayar, internet ve haberle me ekipmanlar  kullan nda uymas  gereken 
kurallar a da belirtilmi tir. 

Belediyemizde bilgisayar kullanan tüm personel'in, a da aç klanan kurallara 
titizlikle uymalar , internet hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi ve internet güvenli i 
bak ndan büyük önem ta maktad r.

 
I. SON KULLANICI VE B LG SAYAR KULLANIM KURALLARI 

 Bu Kullan m Politikas , tüm "Kocaeli Büyük ehir Belediyesi" son kullan la r  
için uygulanan kurallar  tan mlamaktad r. 

 Son kullan lar; yöneticiler, memurlar, sözle meli personeller, i çiler ve stajyerleri 
kapsamaktad r. 

 Bu dokümandaki kurallar; Büyük ehir Belediyesinin tüm bilgisayar son kullan lar na 
uygulan r. Belediyemize ba  tüm birimler kendi kullan lar n bu kurallara ve yasal 
düzenlemelere uygun davranmas ndan ve bu amaçla gerekli tedbirleri almaktan 
sorumludurlar. 

 lerini daha verimli yürütebilmeleri amac yla, personelin kullan na verilen 
bilgisayarlar kuruma ait olup özenle kullan lmal r.  

 Bilgisayarlar n kasalar  mutlaka yerden yukar da özel muhafazas nda veya masa 
üzerinde olmal r. Bilgisayarlar toz, nem ve s ca a kar  korunmal r. 

 Yaz lar ve monitör de dâhil olmak üzere tüm parçalar direk güne na maruz 
rak lmamal , kalorifer peteklerinden uzak tutulmal r. 

 Bilgisayar masas  üzerinde yiyecek ve içecek bulundurulmamal r.  E er klavye 
üzerine s  bir madde dökülürse klavye hemen ters çevrilmeli, kurumaya 

rak lmal r. 
 Kasa, klavye ve fare haftada bir kez hafif nemli bir bez (kolonyal  mendil vb.) ile 

temizlenmelidir. Monitörün ekran temizli i mutlaka özel temizleyici sprey/s  veya 
yumu ak kuru bez ile yap lmal r. Aksi halde ekranda lekeler olu maktad r. 

 Kullan lar sahip olduklar  bilgisayarlar  en yak n prize takmadan önce prizleri 
kontrol ettirmelidir,  mutlaka toprakl  priz kullan lmal r.  E er binada Kesintisiz Güç 
Kayna  (UPS) var ise UPS kullan lmal r. 

 Bilgisayara ait elektrik, data ve internet kablolar  kesinlikle çal ma sahas  içinde 
yerde olmamal  ve ezilmemelidir. Kablo ba lant lar  bu kurala dikkat edilerek 
yap lmal r. 

 Duvar içi kablolardan gelen internet haricinde, oda içi switchlerle internete eri mek, 
 dü ürdü ü gibi bazen kablo k sa devrelerine yol açarak a  tamamen 

kilitlemektedir. Bu ekilde internete eri en birimler durumu Bilgi Teknolojileri ube 
Müdürlü ü’ne iletmelidir. 
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 Bo ta bulunan kablolar, herhangi bir switch’e ya da duvardaki internet eri im 
noktas na tak lmamal r. 

 Sürekli tekrarlanan ar zalarda,  büyük bir olas kla kullan  kusuru söz konusudur. Bu 
tip kullan  ar zalar n devam  konusunda srar edilmesi halinde, kullan ya 
yapt mlar uygulanabilecektir. 

 Bilgisayar n çökmesi sürekli kar la labilecek bir sorun oldu undan bilgilerinizin bir 
yede i bulundurulmal r. 

 Network altyap  üzerinden merkezi IP yaz  imkân  bulunmakta olup, ah slara ayr  
yaz  tahsisi yap lmayacakt r. 

 
II. M GÜVENL  KURALLARI 

 Her kullan  üzerine zimmetli bulunan bilgisayardan, ifresinin ve bilgilerinin 
güvenli inden sorumludur. Bu kapsamda kullan lar bilgisayara giri ifrelerini 
kimseyle payla mamal rlar. 

 Her bilgisayar için duvarda bir adet internet ç  olmal  ve internet eri imi buradan 
sa lanmal r. Kurum interneti haricinde ADSL hatlar , mobil internet eri im 
cihazlar (VINN, VODEM, JET MODEM) ve kurum harici yay n yapan kablosuz 
cihazlar kullanarak internet eri imi sa lanmas , kurumun bilgisayar a n 
güvenli ini tehlikeye atacak sonuçlar do urdu undan, kullan mlar  yasak olup 
kullananlar tespit edildi inde haklar nda yasal i lem yap lacakt r.  

 Yüklenen tüm programlar bilgisayar n haf za ve i lemcisinde yük olu tururlar. Bu 
nedenle yüklenecek programlara, ihtiyaçlar do rultusunda Kocaeli Büyük ehir 
Belediyesi Bilgi Teknolojileri Müdürlü ünün onay yla karar verilmelidir.  Teknik 
Servis Birimi standartlar  haricinde; Üst versiyon veya farkl  Office programlar  ya da 

letim sistemleri bilgisayar n yava  çal mas na, kilitlenmelere ve lisanslamadan 
kaynaklanan hukuki problemlere neden olacakt r. 

 Lisanss z yaz m yüklemek ve kullanman n hukuki sorumlulu u kullan ya aittir. 
Bilgi Teknolojileri ube Müdürlü ü personeli taraf ndan hiçbir ekilde lisanss z 
(Crack’li) program yüklemesi yap lmamaktad r. Bu konuda hiçbir personelin onay 
veya kabul etme inisiyatifi olmad ndan, teknik personele herhangi bir srar veya 
bask  yap lamaz. 

 Kullan lar taraf ndan,  ücretsiz olan ama sistem kaynaklar  yo un kullanan 
gereksiz hiç bir program kurulmamal r. (Oyun, haber vericiler vb.) 

 Bilgisayarda yaz msal sorunlar ya amaya ba lanmas  en son yükledi iniz ya da tam 
olarak kald ramad z programlarla ilgilidir. Bu nedenle içeri i ve nas l çal  
bilinmeyen her hangi bir program bilgisayara yüklenmemelidir. 

 Anl k mesajla ma ve sohbet programlar  sistem üzerinde ciddi güvenlik problemleri 
olu turdu undan kurulmas  ve kullan lmas  yasakt r.  

 Kullan n tan mad  ki ilerden gelen ve özellikle eki (attachment) olan elektronik 
postalar (e-mail) aç lmadan silinmelidir. Postalar z merkezi olarak anti virüs yaz  
ile kontrolden geçmekle birlikte,  tam güvenlik için bu uygulama gereklidir. 

 Mecbur kal nmad kça bilgisayarlar a da payla ma aç lmamal r. E er aç lmas  
gerekli ise,  mutlaka en az 6 karakterli bir ifre ile korumaya al nmal r. 
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 Virüsler ço unlukla web sitelerinden bula maktad r. Bu nedenle kullan lan internet 
gezgininin güvenlik ayarlar  en az orta düzeyde tutulmal r. Bu i lem,  baz  scriptler 
ve ActiveX kodlar  ile bula abilecek virüsleri engelleyebilmektedir. 

 Lisans hakk  içeren ve güvenli olmayan sitelere (Film, oyun, mp3, serial, crack, 
bedava program ya da uygunsuz içerikli) girilmesi kesinlikle yasakt r. Bu konuda 
sorumluluk kullan nd r. Bu konuda girilen web sitelerin kay tlar  tutulmakta olup 
hukuki sorumluluk kullan ya aittir. 

 Bilgisayar za yükledi iniz baz  programlar da sisteminize zarar verebilir. Bu nedenle 
internet'te görülen her programa güvenilmemeli ve bilgisayar za yüklenmemelidir.  
Denetim Masas nda Program Ekle/Kald r ba  alt nda sisteminizdeki programlar  
görebilmek ve buradan bilinmeyen ve kullan lmayan programlar  kald rabilmek 
mümkündür. 

 Büyük ehir personelinin kullan na sunulan haricinde antivirüs program  
kullan lmamal r.  Ayr ca,  her  ne  kadar  bu  program  kendini  otomatik  olarak  
güncelliyor olsa da, güncelleme yapmad  tespit edilirse sorumlu teknik personele 
bilgi verilmelidir. 

 Bilgisayar sistemi zaman zaman antivirüs program  ile taranmal r. 

 Virüs uyar  ile kar la lmas  halinde,  bulunan virüs, sorumlu teknik personel 
taraf ndan temizlenmeli veya karantinaya al nmal r. 

 Özel durumlar ve d  birimler hariç; Ç kt  ve fotokopi i lemleri network altyap  
üzerinden merkezi yaz lar ile yap lmakta olup, ah slara ayr  yaz , taray  ve 
fotokopi cihaz  tahsisi yap lmayacakt r. 

 Her ne ekilde olursa olsun Kocaeli Büyük ehir Belediyesi Bilgi Teknolojileri ube 
Müdürlü ü’nün bilgisi olmaks n a daki sunucular kurulamaz: 

 Web Sunucusu 
 DHCP Sunucu 
 Mail Sunucusu 
 Peer to Peer Sunuculu u 
 Proxy Sunucu 
 DNS Sunucu 
 Faks Sunucu 

 
 http://sp.kocaeli.bel.tr/net adresinden ilgili bütün otomasyon uygulamalar na ve 

kurumsal web sitelerine tek ara yüzden girilebilir. 
 statistik ve kay t tutma amac yla “Elektronik Bilgi Ak  (eBA)” sistemi 

kullan lmaktad r. Bilgisayarda veya sistemde olu abilecek ar zalarda, ar za bildirimi 
“eBA” sistemi üzerinden yap lacak olup, telefon ve di er yollarla yap lan ba vurular 
kabul edilemeyecektir. 

 Bilgi Teknolojileri ube Müdürlü ü taraf ndan haz rlanm  olan web sitesi 
(www.kocaeli.bel.tr), portal yap na sahip kullan  etkile imli bir sistemdir. 

 Bu sistem sayesinde Web Sitesi içeri i ilgili birimlerce belirlenen yetkili Portal 
Yöneticileri taraf ndan yönetilmektedir. 
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 Her Portal Yöneticisi; Bilgi Teknolojileri ube Müdürlü ü taraf ndan kendisine 
verilen kullan  ad  ve ifresi ile Portal Yönetim Paneline girerek, kendi birimine ait 
ba klar  ve bilgileri güncelleyebilmektedir. Bu bilgilerin güncelli i ilgili birimin 
sorumlulu undad r. 

 çerik yönetimi, ilgili birimlerce görevlendirilen personelde oldu undan birim içeri i 
ile ilgili yasal sorumluluklar da ilgili birime aittir. 

 Kocaeli Büyük ehir Belediyesi, “e-posta” sistemini kullanan personel, a daki 
ko ullar  kabul etmi  say r. Bu ko ullara uyulmamas  halinde sorumluluk tamamen 
kullan ya aittir. Bu nedenle BT Müdürlü ü; kaynaklanabilecek do rudan veya 
dolayl  sonuçlar n yol açabilece i hiç bir zarardan sorumlu de ildir. Tüm personel 
kendilerine verilen e-posta ve internet sayfalar ndan ve içeri inden sorumludur. 

a. Belediyemiz çal anlar na, talep dilekçelerinin kendi daire ba kanl klar  ve Strateji 
Geli tirme Dairesi Ba kanl  taraf ndan uygun görülmesi durumunda;  
adsoyad@kocaeli.bel.tr eklinde e-posta adresi verilir. 

b. Bu mail hesab ndan do abilecek olan yasal sorumluluklar ilgili mail hesab  sahibine 
aittir. Bu nedenle e-posta adreslerin ba kalar na kulland lmamas  hususu ve ki isel 
güvenli bir ifre kullan  çok önemlidir. 

c. Mail Hesaplar  için öngörülen kota miktarlar  ortalama bir kullan  için yeterli bir 
miktar olup; kullan lar n kota problemi ya amamalar  için mail hesaplar nda mail 
büyüklü ü fazla mailleri bar nd rmamalar  ya da daha iyi bir çözüm olarak e-mail 
Yönetim programlar  kullanmalar  tavsiye olunur. Örne in; Outlook Express, 
Thunderbird, Incredimail, Eudora vs. tarz  programlar, (www.kocaeli.bel.tr) mail 
hesab zdaki mailleri bilgisayar zda ar ivleyebilir, böylece mail server’da size 
tahsis edilen alanda kota problemleri ya anmaz. 

d. Belediyemiz mail hesab  bu tarz programlara eklerken Bilgi Teknolojileri ube 
Müdürlü ü’nden yard m alabilirsiniz. 

e. Kullan , hizmet hakk n sadece kendisine ait oldu unu, bu hakk n kullan na 
ili kin özel ve gizli ifresini ve kullan  ad  ve/veya kodunu ba kas na 
kulland rmayaca  ve devretmeyece ini, ba kas  taraf ndan ö renilme üphesi dahi 
olsa derhal de tirece ini, aksi takdirde yap lan tüm i lemlerin sorumlulu unun 
kendine ait olaca , kendisinin kullanmad  iddias nda bulunamayaca  kabul 
eder. 

f. Kullan , nternet eri imi ve e-posta s ras nda sistemde dile getirdi i tüm fikir, 
dü ünce, ifade ve yaz lar n kendisine ait oldu unu, Bilgi Teknolojileri ube 
Müdürlü ünün hiçbir ekilde sorumlu olmad  kabul eder. 

g. Kullan ,  nternet ortam ndaki haber gruplar nda,  sohbet ortamlar nda; gönderece i 
elektronik posta mesajlar nda ve kendisine tan nacak web sayfas  yay nlama hakk  
içerisinde; hakaret, uygunsuz içerik ve di er yasad , toplumun genel ahlak anlay na 
ayk  ve di er yasad  herhangi bir amaç güden toplu tan m, postalama ve benzeri 
aktivitelerde bulunamaz. 

h. Kullan , hesab nda uygunsuz içerikli resim, animasyon, video, warez vb. 
bulunduramaz ve benzeri içerikli sitelere ba  (link) veremez. Belediyeye ait a  ve 
sunucu bilgisayarlar uygunsuz, müstehcen, rahats z edici görüntülerin üretilmesi ve 
da lmas  amac yla kullan lamaz. 

i. Kullan ,  hesab nda hukuki aç dan suç te kil edecek materyal ve belgelere yer 
veremez. Kamu ve ticari servisler ile ahsi hesap sahiplerine zarar verici uygulamalar 
kullanamaz. 

j. Kullan ,  hesab nda kamu kurum veya kurulu lar  ile gerçek/tüzel ki iler hakk nda 
karalama ve benzeri yay n yapamaz, yap lmas  için özendirici olamaz. ftira 
mahiyetinde, gerçek d , s nt  ve rahats zl k verici, gereksiz korku yaratacak 
materyalin üretim ve da  yapamaz. 
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k. Kullan ,  hesab nda aç a ç kar lm ifre yay nlayamaz. ifre ve benzeri koruma 
yöntemlerinin k lmas  ile ilgili bilgi içeren belgeleri e itim ve koruma amac  d nda 
bulunduramaz. Kas tl  olarak bilgisayar ve ileti im kaynaklar  yetkisiz kullanmaya, 
ba kalar n verilerini tahrip etmeye, ahsi bilgilere eri meye,  ba kalar na ait 
çal malar  bozmaya ve tahrip etmeye yönelik çal malar ve benzeri faaliyetlerde 
bulunamaz. 

l. Hesab nda yer alan belgelerin ve her türlü bilginin yay n haklar ndan do abilecek 
hukuki sorumluluklar tümüyle kullan ya aittir. Kullan , fikir ve sanat eserleri 
kanununa göre ba kalar n fikri haklar  (copyright) ihlal edici mahiyette materyalin 
da  yapamaz. 

m. daki durumlarda kullan ya haber verilmeksizin Bilgi Teknolojileri ube 
Müdürlü ü taraf ndan geçici olarak kapat labilir. Kullan  hesab n kal  olarak 
kapat laca  durumlarda kullan lar önceden bilgilendirilir. 
• Türkiye Cumhuriyeti yasalar n belirledi i yasad  kullan mlarda 
• Kullan  hesaplar  için belirlenen s rlar n a ld  durumlarda 
• Ticari amaçl  kullan ld  durumlarda 
• Ki ilere ait hesaplar n farkl  ki iler taraf ndan kullan n belirlendi i 

durumlarda 
• Sistemler üzerinde tan ml  di er kullan lar n ifrelerini bulmaya çal mak,  

dosyalar na müdahale etmek, de tirmek gibi giri imlerin tespit edildi i 
durumlarda 

• Sistem bütünlü ünün, güvenli inin ve servis devaml n engellendi i veya 
buna te ebbüs edildi i durumlarda 

 Bilgi Teknolojileri ube Müdürlü ü, internet trafi i s ras nda kaybolacak, eksik 
al nacak / iletilecek bilgilerden, nternet platformunda yay nlanan ya da di er 
birimlerin yay nlad  bilgilerin do rulu u, geçerlili i ya da güncelli i konusunda 
sorumlu tutulamaz. 

 Kullan , maddeler halinde aç klanmam  olsa bile, yasal kurallar içindeki tüm 
tlama ve yapt mlardan, ahlaki kurallar içindeki tüm ki isel haklar ve fiillerden, 

nternet etik kurallar  içerisindeki tüm evrensel kurallara kar  sorumludur. 
Kullan  an lan kurallara uymad  takdirde; hesab n geçici süre ile 
dondurulmas ,  devam  veya tekrar  halinde mail hesab n iptali yapt  
uygulanacakt r. 

 Suç te kil edecek,  yasal aç dan takip gerektirecek,  ülke çap nda ya da uluslararas  
düzeyde yasalara ters dü ecek bir durum yaratan ya da te vik eden,  her tür ve ekilde 
iletim dâhil olmak üzere;  her türlü yasad , tehditkar, rahats z edici, hakaret, küfür 
veya iftira içeren, küçük dü ürücü, kaba, uygunsuz içerik, rahats z edici ya da ahlaka 
ayk  olan bilgiyi bilgisayarda bulundurmak,  postalamak veya iletmek ya da bunlar  
ki isel/kurumsal sayfalarda bulundurmak yasakt r. 

 Bir virüs veya ba ka bir zararl  unsur içeren bilgi, yaz m ya da ba ka bir malzeme 
postalamak veya iletmek; telif haklar , ticari marka haklar  veya ba ka mülkiyet 
haklar  taraf ndan korunan ya da bu tarif edilen s flara giren malzemelerden 
uyarlananlar da dâhil olmak üzere; sahibinden ya da haklar  elinde tutandan önceden 
izin almaks n, ba kalar n haklar  çi neyen ya da ters dü en bilgi, yaz m ya da 
ba ka malzeme postalamak ya da iletmek yasakt r. 

 Ticari amaç ta yan ya da reklam içeren bilgi,  yaz m ya da malzeme postalamak, 
iletmek ya da kullanmak yasakt r. 

 Bilgi Teknolojileri ube Müdürlü ü, uzun süre boyunca kullan lmayan hesaplar  
kapatma hakk na sahiptir. 6 ay süreyle kullan lmayan hesaplar kapat labilir ve ilgili 
kullan n dosyalar  silinebilir. 
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 nsan Kaynaklar  ve E itim Dairesi Ba kanl ndan gelen bilgiye göre, 
Belediyemizden ayr lan personelin mail hesab  2 ay içinde kapat r. 

 
III. TELEFON, FAKS VB. LET M S STEMLER  KURALLARI  

 Kocaeli Büyük ehir Belediyesi telefon sisteminde analog sistemden ISDN sisteme 
geçilmi tir. 

 Bu kapsamda 3181000-3182999 aras  DID numaralar Büyük ehir Belediyesi 
kullan na tahsis edilmi tir. 

 Planl  da lm  dâhili sistem kullan lmaktad r. Telefon numaralar  318 XXXX 
eklinde da lm  olup 318 ‘den sonraki k sm  (XXXX) dâhili numara ile ayn r. 

 Dâhili hatlar için d ar dan direk arama imkân  verilmi tir. 

 Merkezi tek santral uygulamas  dolay yla birimlerin ayr  telefon santrali kullanmalar  
Bilgi Teknolojileri ube Müdürlü ü onay  haricinde yasakt r. 

 Kocaeli Büyük ehir Belediyesi Ça  Merkezi Hizmeti için “444 11 41” numaras  
tahsis edilmi tir. 

 Network altyap  ve internet üzerinden faks server vas tas  ile ücretsiz faks gönderme 
imkan  verilmi tir. Bu sistem a daki imkânlar  sa lamaktad r: 

 Fakslar  do rudan e-posta adresinden alma.  
 Fakslar bir kere e-posta adresinize yönlendirilince, aynen e-posta mesajlar zda 

oldu u gibi bunlar  filtreleme, yönlendirme, print edebilme veya silebilme.  
 Gelen veya giden Faxlar  mail atma, pdf veya tif formatlar na çevirme.  
 Faks Ar ivleme. 
 Kapak dizayn . 

 
IV. YASAL SORUMLULUK REDD  

 Bilgi Teknolojileri ube Müdürlü ü yukar daki bütün ilkelere uyulmamas ndan 
do acak riskler konusunda sorumluluk kabul etmez. Bütün sorumluluk kullan ya 
aittir.  

 Kullan ,  yukar da belirtilen hizmetlerden yararlanmaya ba lad  andan itibaren bu 
sözle mede yer alan maddelere uyaca  kabul ve taahhüt eder. Aksi yönde bir tutum 
tespit edildi i takdirde nternet ve e-posta kullan m hakk n sona erdirilece inin 
bilincindedir.  Kullan  belirtilen kurallara uymad  takdirde, bütün hukuki ve idari 

lemlerden kendisi sorumlu olur. Bilgi Teknolojileri ube Müdürlü ü meydana 
gelebilecek yasal, idari ve teknolojik geli meleri göz önünde tutarak bu kullan m 
politikas  de tirme hakk na sahiptir. bili im politikas  güncel hali; 
http://www.kocaeli.bel.tr adresinde veya kurumun otomasyon program nda yer 
almaktad r ve yay nland  an itibariyle yürürlü e girer. 

 Belediye, temel amaçlar  do rultusunda,  Kocaeli Büyük ehir Belediyesi Bili im 
Kaynaklar  kullan lar na sunar, bu hizmetlerin çal rl  ve süreklili ini sa lar. 

 Kullan lar, Kocaeli Büyük ehir Belediyesi sunucular  üzerinde kendilerine tahsis 
edilen “Kullan  Kodu/ ifre” ikilisi ve/veya IP (Internet Protocol) adresi kullan larak 
gerçekle tirdikleri her türlü etkinlikten kendileri sorumludur.  
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 Kullan lar, kendilerine tahsis edilen Kocaeli Büyük ehir Belediyesi Bili im Kayna  
üzerinde bulundurduklar  her türlü kayna n (belge, doküman, yaz m,  vb.)  
içeri inden,  kayna n kullan  hakk nda yetkili makamlar taraf ndan talep edilen 
bilgilerin do ru ve eksiksiz verilmesinden, Belediye Yönetmeliklerine,  Türkiye 
Cumhuriyeti yasalar na ve bunlara ba  olan yönetmeliklere kar  birebir kendileri 
sorumludur. 

 Kocaeli Büyük ehir Belediyesi yönetimi, Kocaeli Büyük ehir Belediyesi Kullan lar  
ve Özel Kullan lar ile üçüncü ki i veya kurulu lar aras nda do abilecek her türlü 
ihtilaf durumunda do rudan taraf olma hakk  sakl  tutar. 

 Kocaeli Büyük ehir Belediyesi ve/veya yetkilendirdi i birimler, Kocaeli Büyük ehir 
Belediyesi Bili im Kaynaklar  kullan  hakk nda genel kurallar  belirleyip, bu 
kurallar  geli en teknolojinin öngördü ü biçimde sürekli olarak de erlendirir ve 
gerekli de iklikleri hayata geçirir. Bu tür de iklikler yap ld nda genel duyuru 
mekanizmalar  ile kullan lar bilgilendirilir. 

 
V. UYGULAMA VE YAPTIRIMLAR 

 Kocaeli Büyük ehir Belediyesi Bili im Kaynaklar n Genel lkelere ayk  etkinlikler 
amac yla kullan lmas  durumunda, Kocaeli Büyük ehir Belediyesi makamlar  eylemin 
boyutuna,  kaynaklara veya ki i / kurumlara verilen zarar n boyutuna, tekrar na göre 

daki i lemlerin bir ya da birden fazla maddesini s ra ile ya da s ras z 
uygulayabilir; 

• Kullan  sözlü ve/veya yaz  olarak uyar r 
• Kullan ya tahsis edilmi  Kocaeli Büyük ehir Belediyesi Bili im Kaynaklar  s rl  

veya s rs z süre ile kapat r 
• Belediye bünyesindeki idari soru turma mekanizmalar  harekete geçirilir. 
• Adli yarg  mekanizmalar  harekete geçirilir. 

 

 Bu Kullan m Politikas ’n  okuyan taraf, Belediyemiz internet a n belirlenen 
kurallara uygun kullan n, kullan n ki ilik haklar  sakl  kalmak üzere kontrol 
edilebilece inden haberdard r ve bunu aç kça kabul eder. 

 Kullan lar n ba ka bir kullan n sürekli tekrarlanan dü manca hareketlerinden 
zarar görmesi halinde, ilgili herhangi bir kullan n iste i üzerine, Kocaeli 
Büyük ehir Belediyesi daha önce sözü edilen artlarla k tlay  önlemler al r. 

 Bu  sözle me,   http://www.kocaeli.bel.tr  web adresinde veya otomasyon program  
üzerinde yay nland  andan itibaren yürürlü e girer ve Kocaeli Büyük ehir Belediyesi 
personeli bu sözle meden haberdar oldu unu kabul eder. 

 Kullan m ve Kullan  tan mlar n yetersiz kald  ya da “Kocaeli Büyük ehir 
Belediyesi Bili im Politikas ”  belgesi dâhilinde tan ml  olmayan durumlar Kocaeli 
Büyük ehir Belediyesi yetkili makamlar nca de erlendirilir. 

 Bu sözle menin uygulanmas ndan do an uyu mazl klarda Kocaeli Mahkemeleri ve 
cra Daireleri yetkilidir. 

 


