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POLİTİKA METNİ 

1) Hiçbir kullanıcı peertopeer bağlantı yoluyla internetteki  servisleri kullanmayacaktır, (örneğin: KaZaA, 

iMesh, eDonkey, Gnutella, Napster, Aimster, Madstcr, FastTrak, Audiogalaxy, MFTP, eMule, Ovemet, 

NeoModus, Direct Connect, Asquisition, BearShare, Gnucleus, GTK-Gnutella, LimeWire, Mactella, Morpheus, 

Phex, Qtella, Shareaza, XoLoX, OpenNap, WinMX. vb)  

2) Uzaktan erişim için yetkilendirilmiş kurum çalışanları veya kurumum bilgisayar ağına bağlanan diğer 

kullanıcılar yerel ağdan bağlanan kullanıcılar ile eşit sorumluluğa sahiptir.  

3) Bilgisayarlar arası ağ üzerinden resmi görüşmeler haricinde ICQ, MIRC, Messenger vb. mesajlaşma ve 

sohbet (chat) programları kullanılmamalıdır. Bu sohbet programları üzerinden dosya alışverişinde 

bulunulmamalıdır.  

4) Hiçbir kullanıcı internet üzerinden Multimedia Streaming (video, mp3 yayını ve iletişimi)yapmayacaktır.  

5) İş ile ilgili olmayan (Müzik, video dosyaları) yüksek hacimli dosyalar göndermek (upload) ve indirmek 

(download) yasaktır.  

6) İnternet üzerinden kurum tarafından onaylanmamış yazılımlar indirilemez ve kurum sistemleri üzerine 

bu yazılımlar kurulamaz.  

7) Bilgisayarlar üzerinden genel ahlak anlayışına aykırı internet sitelerine girilmemeli ve dosya indirimi 

yapılmamalıdır,  

8) Üçüncü şahısların kurum içerisinden internet kullanımları İl Sağlık Müdürlüğü Bilgi İşlem Birim 

Sorumlusunun izni ve bu konudaki kurallar dâhilinde gerçekleştirilebilecektir.  

9) Bilgisayar işletim sistemlerine zarar verdiği için internet üzerinden ekran koruyucu, yamalar, masaüstü 

resimleri, yardımcı, tamir edici program olduğu belirtilen araçlar gibi her türlü dosya ve programların indirilmesi 

ve/veya kurulması yasaktır.  

10) Erişim Cihazları (Access Point) ve bilgisayarlara bağlanan bütün erişim cihazlarının ve alt arabirim 

kartlarının (örnek, PC Card) Bilgi İşlem birimi tarafından kayıt altına alınması gerekmektedir.   

 

2. Anti virüs Planı 

1) Bütün bilgisayarlarda kurumun lisanslı anti virüs yazılımı yüklü olmalıdır ve çalışmasına engel 

olunmamalıdır.  

2) Anti virüs yazılımı yüklü olmayan bilgisayar ağa bağlanmamalı ve hemen Kurum Bilgi İşlem Birimine 

haber verilmelidir.  

3) Zararlı programları (virüsler, solucanlar, truva atı, e-mail bombalan vb) kurum bünyesinde oluşturmak 

ve dağıtmak yasaktır.  

4) Hiçbir kullanıcı herhangi bir sebepten dolayı anti virüs programını sistemden kaldıramaz ve başka bir 

anti virüs yazılımını sisteme kuramaz.  


