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1. AMAÇ 

Bu talimatın amacı Kayseri Üniversitesi personelleri tarafından yürütülen basılı çıktı faaliyetleri ile 

ilgili Ofis Ekipmanlarının Uygun Kullanım yöntemlerinin belirlenmesidir.  
 

2. KAPSAM 

Bu talimat; üniversitemiz akademik ve idari birimlerde kullanılan tüm yazıcı ve tarayıcıları 

kapsamaktadır. 

 

3. SORUMLULUKLAR 

Bu talimatın uygulanmasından yazıcı ve tarayıcıları kullanan personeller sorumludur. 

 

4. TANIMLAR VE KISALTMALAR 

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamakta olup kısaltma kullanılmamıştır. 

 

5. UYGULAMALAR 

 

5.1. Genel Kurallar  

1) Cihaz üzerinde bulunan elektrik açma-kapama düğmesinden açılır. 

2) Cihazın üzerindeki kağıt çekmecesi açılarak kağıt yerleştirilir. 

3) Ağa bağlı herhangi bir bilgisayar aracılığı ile yazılması gereken belge yazdırılır. 

4) Cihaz üzerindeki “Devam” düğmesi kullanılarak yazdırmaya devam etmesi sağlanır. 

5) Cihazın ekranı aracılığı ile verilen uyarılar dikkate alınarak Cihaz Kullanma Kılavuzu 

yardımıyla diğer problemlere çözüm bulunur. 

6) Cihaz üzerindeki elektrik açma-kapama düğmesinden kapatılır. 

7) Cihaz çalışırken enerjisi kesinlikle sigortadan kesilmez. 

8) Yazıcılar sadece iş amaçlı kullanılmalıdır  

9) Çıktı almadan önce, çıktının gerekli olup olmadığı sorgulanmalıdır. Gereksiz çıktı almaktan 

kaçınılmalıdır. 

10) Çıktı alınan dokümanlar başıboş ve gözetimsiz bırakılmamalıdır. 

11) Gizli bilgi içeren dokümanların çıktısı bizzat dokümandan sorumlu kişi tarafından alınmalı ve 

çıktı gönderildikten sonra doküman yazıcıdan alınmalıdır. 

12) Yazıcılar, çıktı alınan belgeler hafızasında kalmayacak şekilde ayarlanmalıdır. 

13) Toplu fotokopi çekimlerinde, çekim yapılacak kağıtlar üzerinde zımba teli, ataç v.b. metal 

unsurlar bulunmamalıdır. 

14) Fotokopi işlemi bittikten sonra dokümanlar geri alınmalı, makinada veya çevresinde 

bırakılmamalı, yanlış çekilmiş veya gereksiz fotokopiler, makina veya çevresinde 

tutulmamalıdır. 

15) Gizli bilgi içeren dokümanların taraması bizzat dokümandan sorumlu kişi tarafından 

yapılmalı, tarama sonrası doküman tarayıcıdan alınmalı ve tarama çıktısı kopyalandıktan 

sonra tarayıcı sistemden derhal silinmelidir. 

16) Tarayıcılar, taranan belgeler hafızasında kalmayacak şekilde ayarlanmalıdır. 

17) Tarayıcılarda herhangi bir sorun yaşanması durumunda, ayarları ile oynanmamalı, cihazlar 

kurcalanmamalı ve sökülmemelidir. Bilgi İşlem Daire Başkanlığına haber verilmelidir. 
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6. İLGİLİ DOKÜMANLAR 

 

6.1. İç Kaynaklı Dokümanlar 

Cihaz Kullanım Kılavuzu 

 

6.2. Dış Kaynaklı Dokümanlar 
İlgili doküman bulunmamaktadır. 
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