İstanbul Ticaret Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Politikası Kapsamında Kişisel
Sayfa Kullanımı İle İlgili Kurallar

Bu sözleşme, İstanbul Ticaret Üniversitesi bünyesinde yayınlanacak olan “kişisel ağ
sayfanızın” yayınlanması için gerekli kuralları içerir. Adınıza ayrılacak olan alan İSTANBUL TİCARET
ÜNİVERSİTESİ bünyesinde kullandığınız kullanıcı adı ile birlikte şu şekilde açılacaktır:
“ww3.ticaret.edu.tr/kullaniciadi”.
Örnek olarak, “Prof. Dr. Ahmet Demir” ad ve soyadlı öğretim görevlisinin e-posta adresi
ademir@ticaret.edu.tr ya da ademir@iticu.edu.tr ise, Prof. Dr. Ahmet Demir’e ait kişisel sayfanın ağ
adresi “ww3.ticaret.edu.tr/ademir” olacaktır. Her kişisel sayfa sahibine 100MB alan tahsis edilmiştir.
Kişisel sayfanızın etkinleştirilebilmesi ve kullanıma açılabilmesi için aşağıdaki sözleşme maddelerini
okuyup, imzalayıp, kabul ettiğinizi bildirmeniz gerekmektedir.
Sözleşme maddeleri şunlardır:












Kişisel sayfalarda yayımlanan her türlü içerik kişisel sayfa sahibinin sorumluluğundadır.
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ kişisel sayfalarda yayınlanan hiçbir içerikten sorumlu
tutulamaz.
Kişisel sayfalarda yayımlan her türlü içeriğin (dosyalar, veriler, tablolar, yazılar, şekiller,
resimler, sesler, vb.) fikri ve sınai mülkiyet ile telif haklarına uygun olması zorunludur. Tescilli
her türlü içeriğin yayımlanabilmesi için yazılı bir izninin kişisel sayfa sahibi tarafından ilgili
kurum, kuruluş ve/veya özel ya da tüzel kişilikten alınmış olması zorunludur. Ayrıntılı bilgi için
lütfen *http://www.telifhaklari.gov.tr] adresini ziyaret ediniz.
Kişisel sayfalarda yayımlanan tüm içerikler, kişisel bilgilerin gizliliği ilkesine uymak
zorundadır. Hiçbir kişinin, kurumun ya da kuruluşun kişisel/özel/gizli bilgileri herhangi bir
biçimde kişisel sayfalarda bulunmamalıdır. Bu kurala uyulmaması durumunda ortaya
çıkabilecek yasal sorumluluk tamamen kişisel sayfa sahibinindir. İSTANBUL TİCARET
ÜNİVERSİTESİ hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir.
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ’nin adı, simgesi ve ilintili tüm unsurları içeren diğer
içerikleri,
kişisel
sayfalarda
fikri
mülkiyet
hukuku
ve
telif
haklarına
[http://www.telifhaklari.gov.tr+ sadık kalınacak şekilde kullanılabilir.
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ kişisel sayfalarda yayımlanan uygunsuz her türlü içeriğe
müdahale etme hakkını saklı tutar.
Kişisel sayfalarda bu sözleşmenin dışına çıkıldığında İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ verilen
hizmetin iptal hakkını saklı tutar.
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ, kendi takdirinde olmak üzere herhangi bir kişisel sayfa
içeriğini, kişisel sayfa sahiplerine sağlanan herhangi bir hizmeti dilediği zaman değiştirme ya
da sona erdirme ve kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini sistemden silme hakkını saklı tutar.















Her ne kadar İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ, kişisel sayfa içeriklerin düzgün ve sorunsuz
bir şekilde görüntülenmesi için gerekli her türlü önlemi almış olsa da kişisel sayfaların
oluşturulmasında ve içeriklerinin düzenlenmesi sırasında ve sonrasında ortaya çıkabilecek
hatalar ile ilgili İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ herhangi bir garanti vermemektedir.
Her bir kişisel sayfa sahibine tahsis edilen 100MB alanın tamamen doldurulması durumunda,
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ, adil kullanım ilkesi gereği kişisel sayfa sahiplerine ek alan
vermeyecektir. Kişisel sayfa sahipleri, bu çerçevede, güncelliğini yitirdiğini düşündükleri
verileri silerek, kendilerine ayrılan 100MB’lık alanı en etkin biçimde kullanmak zorundadır.
Kişisel ağ sayfalarının tutulduğu ve görüntülendiği alanda her ne kadar mevcut olanaklar
dahilinde tüm önlemler alınmış olsa da, nihai güvenliğin sağlanması için kişisel sayfa sahibi
kendi bilgisayar(lar)ının, yazılım(lar)ının ve/veya sistem(ler)inin gerekli korumasını
sağlamakla yükümlüdür. Bu anlamda kişisel sayfa sahibi, kişisel sayfasına ağ üzerinden
erişmesi nedeniyle kendi bilgisayar(lar)ında, yazılım(lar)ında ve/veya sistem(ler)inde ortaya
çıkabilecek her türlü hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin
sorumlu olduğunu kabul eder.
Kişisel sayfalarda görüntülenen ve tutulan içeriklerin bütünlüğü ve yedeklenmesi, tamamen
kişisel sayfa sahibinin sorumluluğundadır. Ortaya çıkabilecek olası bir veri kaybından ve/veya
veri tutarsızlığından İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ sorumlu tutulamaz.
Resmî makamlardan kişisel sayfa sahibine yönelik bir suç duyurusu ya da resmî soruşturma
isteği gelmesi ve/veya kişisel sayfa sahibine İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ sistemlerinin
çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya
saldırı yaptığının belirlenmesi halinde, İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ, kişisel sayfa
sahibinin kimlik bilgilerini araştırma ve yasal mercîlere bildirimde bulunma hakkına sahiptir.
Herhangi bir kişisel sayfa sahibi ile İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ arasında ortaya
çıkabilecek anlaşmazlıklarda İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ elektronik kayıtları kanıt
olarak kabul edilecektir. Bu tür anlaşmazlıkların çözümünde İstanbul mahkemeler ve icra
daireleri yetkili olacak ve anlaşmazlıklar Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre çözülecektir.
Yukarıda listelenen durumlar dışında oluşması olası her türlü yasal sorumluluk kişisel sayfa
sahibine aittir.

Yukarıda yazılı olan kuralları okudum ve anladım, İstanbul Ticaret Üniversitesinde
çalışırken bu kurallara uyacağımı, aksi takdirde meydana gelebilecek herhangi bir
durumda tüm hukuki ve cezai sorumluluğun bana ait olduğunu kabul ediyorum.
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