T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
WEB SAYFASI İÇERİK YÖNETİMİ YÖNERGESİ

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı web sayfası ile
Bakanlığa bağlı birimlere sağlanan web alanlarının yönetimine ilişkin kuralları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Bakanlık web sayfası, Bakanlığa bağlı birimlere sağlanan web
alanları ve veri tabanı hizmetleriyle bunların güvenli bir şekilde kullanılması için uyulması
gereken kuralları kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 27.01.2007 tarih ve 26416 sayılı Kamu Kurumları İnternet Sitesi
Kılavuzu ile İlgili Başbakanlık Genelgesi’ne dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;
a) BİM: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yönetim Bilgi
Sistemleri ve Koordinasyon Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Şube Müdürlüğünü,
b) Birim(ler): Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesindeki birim(ler)i,
c) Web Alanı: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Web Sayfası üzerinde her bir birim için
ayrılmış olan bölümleri,
ç) Web Sayfası: “www.enerji.gov.tr” adresinde yayınlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı internet sayfasını,
d) Web Sorumlusu: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ilgili birimi tarafından
görevlendirilen ve BİM’e resmi yazı ile bildirilen sorumlu kişiyi,
e) Web Yöneticisi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı
tarafından web sayfasının yönetimi ile görevlendirilen kişiyi ifade eder.
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Web Sayfası Yönetimi
MADDE 5- (1) Bakanlık web sayfasının yönetiminden Strateji Geliştirme Başkanlığı
tarafından görevlendirilen web yöneticisi sorumludur.
(2) Web yöneticisi;
a) Web sayfasının tasarımı,
b) Web sayfasının güvenliğinin sağlanması,
c) Web sayfasına konulacak içeriğin birimlerden sağlanması ve uygunluğunun kontrol
edilerek web sayfasında yayımlanması,
d) Strateji Geliştirme Başkanlığı’nca gerekli görülmesi durumunda, web alanlarında birimler
tarafından yayınlanan içeriğin değiştirilmesinden sorumludur.

Birim Web Sorumlusu
MADDE 6- (1) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı bulunan tüm birimlerde birim
amirleri, kendi web sorumlularını belirleyerek resmi yazı ile BİM’e bildirirler.
(2) İlgili birime ayrılan web alanına erişim yetkisi sağlayan şifre ve kullanıcı adı BİM
tarafından verilir.
(3) Web sorumlusu hazırlamakla yükümlü olduğu web alanından ve içeriğinden
sorumludur.
(4) Web sorumlusunun kurallara uygun davranmasından birim amirleri sorumlu olup,
bu amaçla gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler.
(5) Bakanlığa bağlı birimlere sağlanan web alanlarında birimler tarafından
yayınlanacak içeriklerin uygunluğu ilgili birim amiri tarafından değerlendirilecektir.

Web Sorumlularının Yükümlülükleri
MADDE 7- (1)Web alanı kullanımı konusunda kendisine yazılı yetki verilen web sorumlusu;
a) Hizmet hakkının yalnız kendisine ilişkin olduğunu, bu hakkın kullanımına ilişkin şifre ve
kullanıcı adını başkasına kullandırmayacağını ve devretmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
Web sorumlusu dışındaki kişilerin web alanına verebileceği zararlardan web sorumlusu
sorumlu değildir.
b) Kendisine tanınan web alanında tüm yayınların birimine ait olduğunu kabul eder. BİM
tarafından değişiklik yapılması halinde sorumluluk BİM’e aittir.
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c) Kendisine tanınan web alanı içerisinde toplumu ve kişileri rahatsız edici, yasadışı, toplum
ahlak ve anlayışına aykırı amaç güden ve kişilik haklarına saldırı niteliği taşıyan etkinliklerde
bulunamaz. Bu konuları içeren sitelere link veremez.
ç) Kendisine tanınan web alanında ticari reklamlara ve üyelik ile sağlanan yerli/yabancı
sponsor reklamları ile ‘logo’ ve ‘banner’ tarzı linklerine yer veremez.
d) Kendisine tanınan web alanında izinsiz forum, irc, chat ve benzeri ortamlar oluşturamaz.
e) Kendisine tanınan web alanında iftira ve karalama içerikli doküman üretimi ve dağıtımını
yapamaz.
f) 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.
g) Kendisine tanınan web alanı üzerindeki verilere ilişkin yedekleme işlemlerini yapmakla
yükümlüdür.
ğ) Kendisine tanınan web alanında yer alan belgelerin ve her türlü bilginin yayın haklarından
doğabilecek hukuki sorumluluğunu üstlenir. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve benzeri kanun
hükümlerine göre başkalarının haklarını (copyright) ihlal edici mahiyette dokümanın
dağıtımını yapamaz.
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