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Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universiteti 

İstifadəçilər üçün internet resurslar və e-poçtdan  

istifadə şərtləri haqqında  

TƏLİMAT 

Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universiteti (bundan sonra - ADPU) istifadəçilər üçün korporativ 

internet resurslara çıxış imkanı təqdim edir. İstifadəçilər ADPU-a aid hesablama texnikasından və fərdi 

portativ cihazlardan istifadə edərək korporativ internet resurslardan yararlana bilərlər. ADPU, korporativ 

internet resurslarına çıxışı dayanıqlı və fasiləsiz təmin etmək üçün çalışmasına baxmayaraq, texniki 

nasazlıq və qəza zamanı bu xidmətlərin fasiləsiz olacağına heç bir zəmanət vermir.  

Universitet həmişə online təhlükəsizliyi təmin etməyə çalışsa da, mütləq təhlükəsizliyi təmin 

etmək mümkünsüzdür. Viruslar, online hücumlar və ya istifadəçilərin qarşılaşdıqları digər təhlükəsizlik 

və uyğunsuzluq problemləri üçün universitet olaraq ADPU məsuliyyət daşımır. Universitetin korporativ 

internet resursları və digər informasiya sistemləri bu səbəbdən ictimai şəbəkə olaraq nəzərə alınmalı və 

resurslarda onlayn çalışan istifadəçilər öz riskləri hesabına bunu etmələrini anlamalıdır. Universitet 

tələbələr üçün verdiyi hər hansı bir onlayn hesabı istənilən an bağlamaq hüququnu özündə saxlayır. 

Universitet aşağıdakı xidmətləri tələbələr üçün əlçatan edir: 

 Hər bir istifadəçi təhsil məqsədləri ilə Microsoft hesabı əldə edir 

 Anti-spam və digər təhlükəsizlik alətlərinin mövcud olduğu Microsoft hesabından email 

məqsədləri üçün istifadəni təşviq edir və dəstəkləyir 

 Laboratoriya otaqlarında istifadəçiləri kompyuterə giriş hesabı ilə təmin edir 

 Korporativ resurslara çıxışı istifadəçilər üçün onlara məxsus portativ cihazlardan və uyğun 

məkanda internet üzərindən əlçatan edir 

E-təhlükəsizlik 

E-Təhlükəsizlik -  internetlə əlaqəli təhlükələrdən - e-poçt, mətn mesajları və digər rəqəmsal ünsiyyət 

və ya internetə çıxış formalarından xəbərdar olmağı özündə ehtiva edir. Bütün korporativ istifadəçilər 

aşağıdakı davranış qaydalarına riayət etməli, informasiya sızmaları və narahatlıqlar barədə dərhal 

məlumat verməlidirlər. 

Davranış qaydaları 

Bütün istifadəçilər korporativ internet resursları və e-poçt istifadəsi üzrə aşağıda nəzərdə tutulan 

qaydalara əməl etməlidirlər: 

 İnternet və digər ünsiyyət formalarını təhlükəsiz, düşünülmüş və digərlərinə hörmətli şəkildə 

istifadə etmək 

 Digər istifadəçilərə zərərli və ziyanlı təsir olmadığına əmin olduqdan sonra saytlara giriş etmək, 

mesaj göndərmək və ya digər resurslara çıxış etmək 

 Fərdi məlumatları və s. istifadə etməzdən əvvəl həmin şəxsin icazəsini almaq 

 İnternetdə olan təhlükələrdən xəbərdar olmaqla onların qarşısını almaq üçün: 

o Fərdi məlumatları ötürmək və ya şəxsi şəkilləri onlayn yerləşdirmək olmaz 

o Arzuolunmayan və ya həssas mətn, e-poçt mesajları və ya şəkilləri göndərmək və ya 

qəbul etmək olmaz 



o Təhqir, böhtan və ya saxta məlumatları göndərmək və ya qəbul etmək, digər şəxslər 

haqqında qərəzli məlumatları göndərmək (yaymaq, paylaşmaq) olmaz 

o Qanunsuz əməllər törətmək, belə əməllərdə iştirak etmək, o cümlədən cinayət və narkotik 

vasitələrlə əlaqəli şəxslərlə bağlantı qurmaq olmaz 

o Nifrət və zorakılıq kimi ictimai zidd materialları izləmək və ya qəbul etmək olmaz 

o Müəlliflik hüququ qanunlarına məhəl qoymadan musiqi, film və ya pirat materialları 

endirmək(yükləmək) olmaz 

İstifadəçilər naməlum və ya etibarsız mənbələrdən gələn e-poçtları, yükləmələr və əlavələri açmamalıdır, 

çünki, onlar zərərli proqram ehtiva edə bilər. Şübhə doğurdu hallarda məsul şəxs ilə əlaqə saxlanılmalıdır. 

İstifadəçilər çəkinməlidirlər: 

 Korporativ təhlükəsizlik sistemlərini iqnor etmək, ləğv etmək və ya aldadıb keçmək 

 Şəxsi məqsədlər və ya qanunsuz fəaliyyət üçün korporativ resurslardan  (vəsaitlərindən, 

xidmətlərindən) istifadə etmək 

 Radikal meyllər daxil olmaqla, qanunsuz və ya hər hansı bir şəkildə zərərli materialları və ya 

sənədləri, proqramları universitetin, onun tərəfdaşlarının korporativ resurslarında və ya Microsoft 

hesabında saxlamaq, açmaq, göndərmək qəbul etmək, çap etmək, yükləmək, geriyə yükləmək və 

saxlamaq 

 Microsoft hesabı üçün həcm limitini aşmaq 

ADPU, ona məxsus korporativ resurslarda çalışan internet istifadəçilərini izləyəyərək, qeydiyyata ala 

biləcək proqram və sistemlərə malikdir. Universitet, ehtiyac yaranarsa yürüdülən effektiv siyasət 

çərçivəsində, hər hansı bir Microsoft hesabı və ya korporativ resursların təftiş edilməsi hüququndan 

istifadə edə bilər. 

Aşkarlanan hər hansı bir e-poçt sui-istifadəsi provayderlə birgə araşdırılacaq. Şübhəli halların 

mövcudluğu və ya hər hansı bir təlimat bəndinin pozulması zamanı məsul şəxsə məlumat verilməli və 

istifadəçi intizam prosedurlarına cəlb olunmalıdır. Bu onlayn hesabların bağlanması və istifadəçi 

haqqında digər intizam tədbirlərinin görülməsi ola bilər. 

Narahatlıq doğuran hallar 

Bir e-təhlükəsizlik probleminiz varsa və ya başqa bir şəxs barəsində narahatlıq hiss etdiyinizdə, bunu 

dərhal məsul şəxsə bildirin. 

Hər hansı informasiya sızması və ya narahatçılıq, təhlükəsizlik məsələsi olaraq qəbul edilməklə, 

universitetdə intizam komissiyasının müvafiq proseduruna uyğun aktlaşdırılacaq. 

 

 

 

 

Dəyişikliklərin qeydiyyatı cədvəli 

Versiya Dərc olunub Müəllif Ətraflı 

1 09.07.2019 Fərhad Mirəliyev Qaralama variant 

1.1 10.07.2019 Fərhad Mirəliyev Dəyişikliklər edildi 

2 27.11.2020 Fərhad Mirəliyev 
Onlayn istifadəyə dair qaydalar əlavə 

edildi 
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