ATILIM ÜNGVERSGTESG
KADRGYE ZAGM KÜTÜPHANESG
SOSYAL MEDYA POLGTGKASI
KAPSAM
AtlÇm Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi sosyal medya hesaplarÇ aracÇlÇºÇ ile
paylaçÇlmasÇ planlanan içeriklere ait temel kurallar bu politika ile belirlenir.
PolitikanÇn temelini ulusal ve uluslararasÇ saygÇn meslek örgütlerinin mesleki etik
kurallarÇ oluçturmaktadÇr.

SÜREÇ
Kadriye Zaim Kütüphanesi sosyal medya hesaplarÇ Kadriye Zaim Kütüphanesi adÇna
Kütüphanenin Kurumsal Gletiçim Birimi tarafÇndan yönetilmektedir. Yönetilen
hesaplar Kütüphanenin resmi hesaplarÇ olup, sadece Kütüphane websayfasÇ üzerinde
“Sosyal AºlarÇmÇz” kÇsmÇnda baºlantÇlarÇ bulunan hesaplardÇr. Sosyal medya
hesaplarÇmÇzdan paylaçmÇç olduºumuz görseller Kütüphanemiz bünyesinde bulunan
“Medya Merkezi” birimince tasarlanmaktadÇr. Medya Merkezi tasarÇmlarÇ, Kadriye
Zaim Kütüphanesi Direktörlüºü tarafÇndan verilen onay ile kullanÇcÇlarÇmÇzÇn
beºenilerine sunulmaktadÇr. TasarÇmlarÇ Medya Merkezi tarafÇndan yapÇlmayan
görseller yalnÇzca sahibinin izni ile kullanÇlmaktadÇr.

GENEL GLKELER
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Telif haklarÇna saygÇlÇdÇr. Gçeriklerde, emeºi geçen kiçi ve kurumlardan izin
alarak paylaçÇmlarÇnÇ yapar.
Bilimselliºi ön planda tutar.
Haber doºrulama sitelerinden faydalanÇr, doºrulanmamÇç bilgiler üzerinden
paylaçÇmlar yapmaz.
Her Sosyal Medya takipçisine eçit davranÇr.
Sosyal aºlarda hiçbir kullanÇcÇsÇnÇn bilgilerini paylaçmaz.
AtÇlÇm Üniversitesi’nin ve Kütüphanecilik meslek örgütlerinin sosyal medya
hesaplarÇ dÇçÇnda hiç bir hesabÇ kullanÇcÇlarÇna önermez ve baçkalarÇnÇn
çÇkarlarÇ için reklam yapmaz.
AtÇlÇm Üniversitesi’nin ve Kütüphanecilik mesleºinin saygÇnlÇºÇnÇ zedeleyecek
paylaçÇmlarda bulunmaz.

Politik açÇdan yanlÇ, etnik kökenleri açaºÇlayÇcÇ, Çrk temelli, cinsiyetçi ve ticari
paylaçÇmlarda bulunmaz.
HalkÇ kin ve nefrete teçvik edebilecek paylaçÇmlarda bulunmaz.
PaylaçÇmlarÇna yapÇlan yorumlarÇ (küfür, hakaret, tehdit vb. olumsuz ve
agresif tutumlar hariç olmak üzere) kiçilerin düçünce özgürlüºü hakkÇ olarak
görür ve silmez.
Bilgi portalÇnda yayÇnlanmasÇ planlanan yazÇlarÇn sahiplerini düçünceleri,
görüç ve inançlarÇ bakÇmÇndan deºerlendirmez. Sansüre karçÇdÇr.
Kendisine ait olan içerikleri ve görselleri, kaynakçada göstermek ve
görsellerde deºiçiklik yapmamak koçulu ile Creative Commons ve açÇk eriçim
ilkeleri doºrultusunda kiçilerin paylaçÇmÇna ve kullanÇmlarÇna sunar.
Sosyal aºlar üzerinden gelen sorularÇ ilgili uzmanlarÇn görüçlerini alarak
yanÇtlar.
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