T.C.
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
EMAIL VE KABLOSUZ INTERNET BAĞLANTISI
ÖĞRENCİ HESABI İSTEK FORMU
İNTERNET AĞI, ELEKTRONİK POSTA VE WEB ALANI KULLANIM POLİTİKALARI SÖZLEŞMESİ
Üniversitemizin Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) ile imzalamış olduğu ULAKNET Kullanım
Protokolü çerçevesinde, Üniversitemizdeki internet ağını kullanan tüm personel ve öğrenciler için uyulması
gereken kurallar aşağıda belirtilmiştir. İmzalamış olduğunuz bu sözleşmedeki hükümlere titizlikle uymanız,
internet erişiminizin, e-posta ve web alanı hizmetlerinizin aksamadan yürütülmesi bakımdan büyük önem
taşımaktadır.
1.

İnternet ağı kesinlikle profesyonel amaçlar içindir: Eğitim, bilimsel araştırma, teknik gelişme, teknoloji
transferi, bilimsel, teknik ve kültürel bilginin yayılması; ağ üzerindeki bilgi nakil ve erişiminin ilgili yasal
düzenlemelere uygun olarak sağlanması gereklidir.
2. Sistem ve Ağ güvenliğinin ihlal edilmesi yasaktır, cezai ve hukuki mesuliyetle sonuçlanabilir. Adana BTÜ
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bu tür ihlallerin söz konusu olduğu durumları inceler ve eğer bir suç
oluştuğundan şüphe duyulursa yasa uygulayıcı ile işbirliği yapar.
3. Kullanıcı, internet ortamındaki haber gruplarında, sohbet ortamlarında; göndereceği elektronik posta
mesajlarında ve kendisine tanınacak web sayfası yayınlama hakkı içerisinde; hakaret, pornografi ve
diğer yasadışı, toplumun genel ahlak anlayışına aykırı ve diğer yasadışı herhangi bir amaç güden toplu
tanıtım, postalama ve benzeri aktivitelerde bulunamaz.
4. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı uzun süre boyunca kullanılmayan hesapları kapatma hakkına sahiptir. 6 ay
süreyle kullanılmayan hesaplar kapatılabilir ve ilgili kullanıcının dosyaları silinebilir.
5. ADANA BTÜ ve ULAKBİM´e ait sistem ve ağ güvenliğinin ihlal edilmesi, servis kalitesini etkileyecek,
bozacak, karışıklık yaratacak faaliyetlerde bulunulması yasaktır, cezai ve hukuki mesuliyetle
sonuçlanabilir. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bu tür ihlallerin söz konusu olduğu durumları inceler ve eğer
bir suç oluştuğundan şüphe duyulursa yasa uygulayıcı ile işbirliği yapar.
6. Hesabında ve/veya sitesinde yer alan belgelerin ve her türlü bilginin yayın haklarından doğabilecek
hukuki sorumluluklar tümüyle kullanıcıya aittir. Kullanıcı, fikir ve sanat eserleri kanununa göre
başkalarının fikri haklarını (copyright) ihlal edici mahiyette materyalin dağıtımını yapamaz.
7. Bilgisayarınızda güncel bir Anti-Virüs programı bulundurulmalı ve bilgisayarlarınızın zaman zaman bu
programlarla taraması yapılmalıdır.
8. Kullanım amaçlarına uygunsuz, müstehcen, rahatsız edici materyal üretilmemeli ve dağıtılmamalıdır
(akademik ve araştırma amaçlı olanlar hariç).
9. Adana BTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı internet trafiğini düzenlemekle yetkilidir, gerekli gördüğü
hallerde, internet bağlantı hızını etkileyen uygulamaları kullanan kullanıcıların hızını azaltmak hatta
bağlantısını kesmekle yetkilidir.
10. Kullanıcı kendisine sunulan, internet bağlantısı hesabı, eposta ve web sayfası alanlarına ait erişim ve
yönetim hesabı bilgilerini (kullanıcı adı şifresi kodu) başkasına kullandırmayacağını ve
devretmeyeceğini, özel ve gizli şifresini başkası tarafından öğrenilme şüphesi dahi olsa derhal
değiştireceğini, aksi takdirde yapılan tüm işlemlerin sorumluluğunun kendine ait olacağını, kendisi
kullanmadığı iddiasında bulunmayacağını kabul eder.
11. Kullanıcı, kendisine verilen web alanı, sunulan internet erişimi ve e-posta içeriklerinde dile getirdiği
tüm fikir, düşünce, ifade ve yazıların kendisine ait olduğunu, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin
hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul eder.
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12. Kullanıcı, hesabında, e-posta adresinde ve/veya sitesinde hukuki açıdan suç teşkil edecek materyal ve
belgelere yer veremez. Kamu ve ticari servisler ile şahsi hesap sahiplerine zarar verici uygulamalar
kullanamaz.
13. Kullanıcı, hesabında ve/veya sitesinde kamu kurum veya kuruluşları ile gerçek/tüzel kişiler hakkında
karalama ve benzeri yayın yapamaz, yapılması için özendirici olamaz. İftira mahiyetinde, gerçek dışı,
sıkıntı ve rahatsızlık verici, kurumumuzu zor durumda bırakabilecek, gereksiz korku yaratacak
materyalin üretim ve dağıtımını yapamaz.
14. Kullanıcı, yukarıda belirtilen hizmetlerden yararlanmaya başladığı andan itibaren bu sözleşmede yer
alan maddelere uyacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi yönde bir tutum tespit edildiği takdirde İnternet
ve e-posta kullanım hakkının sona erdirileceğinin bilincindedir. Kullanıcı belirtilen kurallara uymadığı
takdirde, bütün hukuki ve idari işlemlerden kendisi sorumlu olur. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı meydana
gelebilecek yasal, idari ve teknolojik gelişmeleri göz önünde tutarak bu kullanım politikasını değiştirme
hakkına sahiptir.
15. Kullanıcı, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla
Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’a aykırı hareket etmeyeceğini (Kanun/Karar No: 5651, Tarih:
23.05.2007) taahhüt eder, aksi takdirde doğacak yasal sorumluluğu tümüyle kabul eder.
16. Bu sözleşmeyi imzalayan taraf ayrıca Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) Kullanım
Politikası Sözleşmesi’ni de şimdiden kabul eder.
Talepte bulunan kişi, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen
Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’a aykırı hareket etmeyeceğini (Kanun/Karar No: 5651, Tarih:
23.05.2007) taahhüt eder, aksi takdirde doğacak yasal sorumluluğu tümüyle kabul etmiş olur.
.....................................@ogr.adanabtu.edu.tr
Şifre:
Not: Kullanıcı adınız öğrenci numarası, şifreniz T.C. kimlik numaranız olup, şifrenizi değiştirmek isterseniz
https://ogr.adanabtu.edu.tr/adresinden size verilen kullanıcı adı ve şifreyi kullanarak değiştirebilirsiniz.
Şifrenizin kaybolması ya da hesabınızın kilitlenmesi durumunda derhal Bilgi İşlem Daire Başkanlığı yetkililerine
haber veriniz. Kablosuz ağı (eduroam) kullanmak için, http://bidb.adanabtu.edu.tr/tr/detay.aspx?pageId=10001
linkine tıklayarak internet ayarlarına ulaşabilirsiniz. Kullanıcı adı ve şifre ekranına kullanıcı adınızı (Öğrenci
Numarası) ve şifre olarak T.C. kimlik numaranızı giriniz.

İmzalayan Taraf
Adı, Soyadı:
Birimi, Bölümü (Fakülte, Yüksekokul v.b.):
Görevi:
Tel:
Tarih:
İmza:
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