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5651 sayılı, “Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi
ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında
Kanun” ile Kamu kurum ve kuruluşlarının internet sitelerinde asgari
düzeyde içerik ve tasarım uyumunun sağlanmasma yönelik olarak
hazırlanan 2007/4 sayılı “Kamu Kurumlan Đnternet Sitesi Kılavuzu” başlıklı
Başbakanlık Genelgesi uyarınca, internet sitelerinin hazırlanması,
yayımlanması ve güncelleştirilmesi aşamalarında uyulacak esaslar
belirlenmiştir.
Bu kapsamda Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı, bağlı ve
ilgili kuruluştan ile adli ve idari yargı birimlerinin kendi internet sitelerini
oluşturması için, Bilgi Đşlem Dairesi Başkanlığı’nca internet alanı tahsisi
yapılmaktadır.
Bu itibarla;
1. Internet sitesini hazırlayan ve yayımlayanların hukuki
sorumluluğu bulunduğundan veri, üslup ve ifadelerin hukuka uygun
olmasına dikkat edilmesi,
2. Site içerisinde kullanılan yazı, resim, ses ve video
dokümanlarının başka bir kaynaktan alınması halinde hukuki hak ve
sorumluluklara riayet edilmesi,
3.
edilmesi,

Türk dili imla kurallarına ve cümle kuruluşlarına dikkat

4. Đnternet sitesinde yayımlanacak Türk Bayraklarının 2893 sayılı
Türk Bayrağı Kanunu’na uygun olması, ayrıca yayımlanması düşünülen
Atatürk resimlerinin özenle seçilmesi,

793

BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI / 145 NOLU GENELGE

5. Đnternet sitelerinde asgari düzeyde içerik ve tasarım uyumunun
sağlanması amacıyla hazırlanan şablon Đnternet sayfalarının Başkanlığın
bidb.internet@adalet.gov.tr adresinden temin edilmesi ve lisanslı ürünler
kullanılması,
6. Đnternet sitelerinin kuruluş amacına uygun olmayan ifade, resim,
renk, animasyon, efekt, anket, link ve benzeri verilere, “mp3, mp4,...vb” ya
da lisanssız programların yer aldığı “download” bölümlerine yer
verilmemesi,
7. Bakanlığımız siteleri hariç hiçbir siteden otomatik veri (haber,
sayaç, resim vb.) alınmaması,
8. Đnternet sitelerinde amaç, bilgiye kolay ve hızlı erişim
olduğundan reklâm alınmaması ve reklam içerikli bağlantıların
kullanılmaması,
9. Hazırlanan Internet sitelerinin; kapasitesinin Bilgi Đşlem Dairesi
Başkanlığının belirlediği limitler üzerine çıkmaması, “.htm” veya “.html”
uzantılı olması, bu uzantılar haricinde dinamik site ve uygulama yapacak
olan birimlerin öncelikle site dosyalan ve kodlarının Başkanlığın güvenlik
kontrolünden geçirildikten sonra yayımlanması, yapım aşamasında olan
tamamlanmamış sayfaların yayımlanmaması,
10. Yayımlanması düşünülen sitelerin standardını ve denetimini
sağlamak açısından, alan tahsisi işlemleri için mutlaka Bilgi Đşlem Dairesi
Başkanlığı’na müracaat edilmesi, bu konuda alan tahsisi sağlayan diğer özel
kuruluşlardan alınan adreslerin kapattırılması,
11. Alan tahsisi yapılarak Adalet Bakanlığı Internet sitesi
bünyesinde yer alması uygun görülen birimlerin site adı olarak
“www.<birimadı>.adalet.gov.tr” adının kullanılması,
12. Ağır ceza merkezleri, bölge idare mahkemesi başkanlıkları,
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlı birimler ile Adli Tıp
Kurumu Başkanlığına bağlı grup başkanlıkları alan adı ve internet alanı
tahsisi için bağımsız olarak Bilgi Đşlem Daire Başkanlığına başvurması,
mülhakat adliyeleri ile bağlı birimlerin, bağlı oldukları ağır ceza merkezleri,
bölge idare mahkemeleri veya grup başkanlıkları adına hazırlanan internet
sayfasında alt bir birim olarak yer alması, bağlı birimlerin internet alanı
tahsisi için bağımsız olarak başvurmaması,
13. Sitede yayımlanan bilgilerin doğru ve güncel olmasına dikkat
edilmesi, site alanında gereksiz bilgi ve belge bulundurulmaması, yayımdan
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kaldırılan veya güncelliğini yitiren sayfaların, resimlerin, dosyaların
silinmesi ya da arşivlenmesi,
14. Bakanlık Internet sayfasında da yayımlanan duyuruların,
birimlerin kendi sitelerinden silinmesi, adresinin değiştirilmesi veya
arşivlenmesi gibi işlemlerin, Bilgi işlem Dairesi Başkanlığına haber
verildikten sonra gerçekleştirilmesi,
15. Site içerisindeki resim, yazı ve grafiklerin sayfalara dengeli bir
biçimde yerleştirilmesi, yayımlanan resimlerin yayımda görülecek
boyutlardan farklı olmaması, 100 KB’ı geçen resimlerin parçalanarak
yayımlanması, sayfanın açılmasını ağırlaştıracak arka plan resimlerinin
kullanımından kaçınılması, hazırlanan sayfanın yüklenme süresinin yirmi
saniyeyi aşmamasının sağlanması,
16. Site içerisinde dosyalamanın içeriklere uygun yapılması,
dosyalama isimlerinde ve “htm” sayfalarında internet yazılım diline uygun
karakter kullanılması, boşluksuz klasör isimleri verilmesi, isimlendirmelerde
küçük harf kullanılarak 10 karakterle sınırlandırılması, kısaltmaların anlamlı
hale getirilmesi,
17. Site içerisinde duyuru ya da belge olarak yayma girecek
taranmış belgelerin “pdf’ formatına çevrilmesi ya da “htm” sayfasına uygun
formatta metin olarak konulması, belgelerin “öpen offıce metin belgesi” ya
da “hesap tablosu” formatında saklanıp dökülmesine izin verilmek
isteniyorsa, hazırlanan Đnternet sayfasının içerisine konu ile ilgili sunucuda
saklanan belgenin bağlantısının verilmesi, saklanan “öpen offıce”
formatındaki belgelerin mutlaka salt okunur hale getirilmesi,
18. Adalet Bakanlığı uzantılarım (adalet.gov.tr, uyap.gov.tr,
justice.gov.tr,...vs.) kullanan tüm sitelerin kök klasörü altından erişildiği, bu
sitelerde verilen dosya, belge, resim,...vs. tüm belgelerin “URL” yoluyla
görüldüğü düşünülerek, anlamlı isimler verilmesi, bu dosyaların altına gizli
bilgi veya belgelerin geçici bir süre için bile olsa taşınmaması, önceden
kayıtlı olanların mutlaka temizlenmesi,
19. Sitede yayımlanan “tif belgelerinin mutlaka taranma hataları
giderilip, sayfa düzenleri ayarlanarak, büyük “tif dokümanlarının ve resim
dosyalarının ise “pdf formatında yayımlanması,
20. Site içerisinde hazırlanan sayfalarda mutlaka CSS (Cascading
Style Sheets) kullanılması,
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21. Đnternet sunucularına erişim için gerekli şifrelerin Bilgi Đşlem
Dairesi Başkanlığından alınması,
22. Bilgi Đşlem Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan “Adalet
Bakanlığı Bilgi Sistemlerinin Internet Üzerinden Gelecek Tehlikelerden
Korunması ve Veri Güvenliğinin Sağlanmasında Uyulacak Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun davranılması,
23. Đnternet Sorumlusu olarak belirlenen kullanıcıların, sisteme veri
eklerken veya değişiklik yaparken mutlaka kendilerine ait “Kullanıcı Adı”
ve “Şifre”lerini kullanması, internet sitelerinin adliyenin bilgi işlem
müdürlüğü, şefliği, büro personelleri tarafından hazırlanması ve
güncellenmesi,
24. Đnternet Sorumlusu olarak belirlenen birim kullanıcılarının,
herhangi bir nedenle değişmesi halinde, bu değişikliğin görev yaptığı birim
amiri tarafından aym gün içerisinde
25. Bilgi Đşlem Dairesi Başkanlığına e-posta ve UYAP sistemi ile
bildirilmesi,
26. Đnternet Sorumlusu olarak belirlenen kullanıcı tarafından siteye
veri aktarmada kullanılan bilgisayarlar vasıtası ile potansiyel olarak virüs
veya bunlara benzer güvenlik açısından tehlikeli programların
bulaşması/bulaştırılması tehlikesi taşıyan internet sitelerine girilmemesi ve
link verilmemesi, “HTTP”, “SMTP”, “POP3” dışında kalan servisler (örn:
FTP, ICQ, IRC, telnet, messenger vb.) ve bazı uzaktan erişim
programlarının (Dame-Ware, PcAnywhere,...vb.) kullanılmaması,
27. Đnternet sayfalarında verilen e-mail adreslerinde bilgi amaçlı
yayınlanan e-posta adreslerine “@” işaretinin imaj olarak yerleştirilmesi,
28. Đnternet sitelerinde sohbet odalarına, forumlara, hazır scriptlere
yer verilmemesi,
29. Đnternet sunucularına veri gönderimi yapabilecek hiç bir kodsal
uygulamanın yapılmaması,
30. Hazırlanan bülten ve dergilerin mümkün olduğu ölçüde
elektronik ortamda yayımlanması, elektronik yayınlarda asgari düzeyde
içerik ve tasarım uyumu sağlanmasına yönelik olarak Bilgi işlem Daire
Başkanlığı tarafından hazırlanan şablonların bidb.internet@adalet.gov.tr
adresinden temin edilerek kullanılması,

796

ĐNTERNET SĐTELERĐNĐN OLUŞTURULMASI

31. Resmi internet sitelerinde verilen bilgilerin yasadışı örgütlerce
istihbarat toplama ve hedef belirleme amaçlı olarak kullanılabileceği
öngörülerek, mevzuat gereği olan konularda gizliliğe uyulması, özellikle
yapılmış veya yapılacak toplu faaliyetlerle ilgili bilgi paylaşımlarının
internet üzerinden yapılmaması, özel hayatın gizliliği ilkesi ve kişisel
verilerin korunmasına dikkat edilerek kurum personeli veya diğer şahıslar
hakkında kişisel bilgilerin (ev ve cep telefonu, adres bilgileri, fotoğraf, şahsi
bilgiler vb.) birim ana ve alt sayfalarında yayımlanmaması, sadece kuruma
ait resmi e-posta, telefon ve adres bilgilerinin verilmesi ile yetinilmesi,
Konularında gereken dikkat ve özenin gösterilmesini rica ederim.

Sadullah ERGĐN
Bakan
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