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BLGSAYAR VE YAN DONANIMLARI KULLANMA TALMATI
(1) Hâkim ve Cumhuriyet savclarna, makam odalarnda, duruma salonlarnda, keif ve otopsilerde ve
kiisel ihtiyaçlarnda kullanmak üzere ahsi demirba olarak verilen dizüstü bilgisayarlarn bu amaçlar için
kullanlmas ve mesai saatlerinde mutlaka adliyede bulundurulmas,
(2) Hâkim ve Cumhuriyet savcs makam odalarna ve duruma salonlarndaki heyet kürsülerine masaüstü
bilgisayar veya monitör konulmamas, bu amaçlar için dizüstü bilgisayarlarn kullanlmas, buralarda bulunan
masaüstü bilgisayarlarn ihtiyac olan dier birimlere sevk edilmesi,
(3) Hâkim ve Cumhuriyet savclarna, ahsi demirba olarak verilen dizüstü bilgisayarlarn, kullanm
talimatna uygun olarak kullanlmas, batarya ömrünün korunmas için hafta en az bir defa tam olarak arj edilmesi
ve yine batarya tam boalncaya kadar bataryadan çallmas, arj ilemi bittikten sonra adaptörün ebeke prizinden
çekilmesi, dizüstü bilgisayarlarn kullanlmad durumlarda adaptör fiinin ebeke elektriine bal braklmamas,
(4) Dizüstü bilgisayarlarla birlikte kullanlmas için gönderilen ve arj edilebilen bataryaya sahip olan
tanabilir yazclarn (HP Deskjet 350cbi, 450cbi,vb) verili amaçlarna uygun olarak yalnzca keif ve otopsilerde
kullanlmas, amac dnda adliye içerisinde ya da lazer yazc kullanma imkannn olduu durumlarda
kullanlmamas,
(5) Adalet etki alanna (domain) ve UYAP portalna giri ifresinin hiçbir ekilde bakalarna verilmemesi,
paylalmamas ve bu ifrelerin unutulmamas ve kötü niyetli üçüncü kiilerin eline geçmesi durumunda ortaya
çkacak olan her türlü hukukî ve cezaî sorumluluun kendisine ait olacann bilinmesi,
(6) Masaüstü bilgisayar, yazc, tarayc ve kesintisiz güç kaynann, bunlar kullanan kii veya kiilerden
birine zimmet karl teslim edilmesi,
(7) Bilgisayar oyunlar bata olmak üzere, sistem performansn düürerek bilgisayar yavalatan ve hizmet
ile ilgisi olmayan program veya dosyalarn bilgisayarlara kurulmasnn veya kopyalanmasnn engellenmesi,
yüklenmi olanlarn silinmesi,
(8) Virüs veya trojan içeren programlar, kullancnn istemi dnda bilgisayarlara bulamakta,
bilgisayarlarda bulunan programlarn ve bilgilerin ksmen veya tamamen kullanlmaz hale gelmesine veya iletim
sistemlerinin çökmesine neden olmakta, bazen de ayn bilgisayar anda bulunan dier bilgisayarlara da yaylmas
nedeniyle birim genelinde hizmetlerin aksamasna ve telafi edilemez i gücü kaybna neden olduundan, bu tip
programlarn bilgisayarlara kesinlikle yüklenmemesi,
(9) Antivirüs programlarnn güncel sürümlerinin, tüm masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda çalmasnn
salanmas, virüs program yüklenmeden ve aktif hale getirilmeden kesinlikle internete girilmemesi,
(10) Hukuki ve cezai sorumluluk dourmas nedeniyle, lisanl olmayan programlarn bilgisayarlara
yüklenmemesi, lisansl olarak yüklenmi programlarda arza meydana geldiinde arzann sadece teknik personel
tarafndan giderilmesinin salanmas,
(11) Bilgisayar ve yan donanmlarnda meydana gelen arzalarn öncelikle teknik personele bildirilmesi,
cihazlar açlarak kiisel müdahalelerde bulunulmamas,
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(12) letim sistemi ve uygulama programlarnn yüklü olduu sabit diskin C bölümüne kiisel dosya
kaydedilmeyerek, sistem güvenlii açsndan D bölümüne kaydedilmesi,
(13) Bilgisayar ve yan donanmlarnn sv maddelerle temas ettirilmemesi, sigara külü, toplu ine, ataç ve
zmba teli gibi yabanc maddelerin masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarn klavyelerine ve özellikle de yazclarn içine
kaçrlmamas,
(14) Mouselarn (fare) mutlaka mousepad (fare altl) ile birlikte kullanlmas ve kullanan personel
tarafndan belli aralklarla içinin temizlenmesi,
(15) Öle arasnda bilgisayarlarn ve monitörlerin açk braklmamas, özellikle hafta sonu tatili öncesinde
tüm masaüstü bilgisayarlarn kapatldnn odadan en son çkanlar tarafndan kontrol edilmesi, bilgisayarlarn uzun
süre kullanlmadklar zamanlarda üzerlerinin toz örtüsü ile örtülmesi,
(16) Açk olan bilgisayarn belli bir süre kullanlmamas halinde (örnein 10 dakika) öncelikle ekran
koruyucu programlarn devreye girmesi, daha uzun süre kullanlmamas halinde ise (örnein 20 dakika) monitörün
kapanmas özelliinin aktif edilmesi,
(17) Monitör boyutuna en uygun ekran çözünürlüü ve en yüksek ekran yenileme sklnn ayarlanmas,
(Bkz. Denetim MasasGörüntüAyarlarGelimiMonitör)
(18) Bilgisayarlarn, power dümesinden deil, “bilgisayar kapat” menüsünden kapatlmas,
(19) Standart donanm dnda, hizmetle ilgisi olmayan aygtlarn (televizyon kart, faks-modem kart vb.)
bilgisayarlara taklmamas,
(20) Masaüstü bilgisayar ve monitörlerin, kullanan personel tarafndan en az haftada bir defa iz
brakmayacak nemli bez ile gerekli temizliinin yaplmas, temizleme öncesinde elektrik fiinin prizden mutlaka
çekilmesi,
(21) Sadece bir adet bilgisayar (monitörü ile birlikte) beslemesi için gönderilen kiisel kesintisiz güç
kaynaklarna, yazc, tarayc veya dier cihazlarn balanmamas,
(22) Lazer yazclarda pelür veya saman kât kullanlmamas, kâtlarn buruuk, kenarlar yrtk veya
kvrk, zmba teli veya toplu ine takl olmamas,
(23) Lazer yazclarn 300*300 dpi çözünürlükte ve ekonomik toner modunda kullanlmas, daha yüksek
çözünürlükte çkt almann hiç gerekmedii halde daha fazla toner harcanmasna neden olacann bilinmesi,
(24) Yazclarda toner ve mürekkep kartuu deitirilmesi ileminin teknik personel veya tecrübeli personel
tarafndan yaplmas,
(25) Lazer yazclara ait bitmi toner kartularnn kesinlikle atlmamas ve istenildiinde gönderilmeye
hazr olacak ekilde orjinal kutular içerisinde muhafaza edilmesi,
(26) Bilgisayar, monitör ve yan donanmlarnn mümkün olduunca dorudan güne na ve manyetik
etkilere maruz braklmamas,
(27) Kablo kanallar üzerinde bulunan krmz renkli UPS elektrik prizlerine bilgisayar ve yan donanmlar
haricindeki elektrikli cihazlarn kesinlikle taklmamas,
(28) Kablo kanallarnn üzerlerine hiçbir ey konulmamas, kanallara zarar verebilecek soba, elektrikli stc
gibi aletlerin kanallara yaklatrlmamas, bina temizlii yaplrken kablo kanallarna su gitmesinin önlenmesi,
temizlenmeleri gerekiyorsa sadece hafif nemli bezle silinmesi,
(29) Demirba olarak teslim edilen dizüstü bilgisayarlarn; emeklilik, istifa, kurum deitirme gibi
durumlarda dari ve Mali ler Dairesi Bakanlna teslim edilmek üzere tutanakla Cumhuriyet basavcl veya
bölge idare mahkemesi bakanlklarna eksiksiz ve çalr durumda iade edilmesi.
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