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1. Taahhüt belgesinin tarafları 

Bu taahhüt belgesi; bir tarafta İstanbul Gelişim Üniversitesi "Üniversite" ile diğer tarafta öğretim elemanı "kullanıcı" 
arasında internet ve bilgisayar, mail ( e-posta ) kullanımı konusunda aşağıdaki yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir. 

       2. Mail (e-posta), İnternet Kullanım İlkeleri 

İstanbul Gelişim Üniversitesi, e-posta sistemini kullanırken kullanıcılar, aşağıdaki koşulları kabul etmiş sayılır. Aşağıda 

sayılanlara uyulmaması tamamen kullanıcı sorumluluğundadır. Kullanıcı ister Üniversiteye ait bilgisayarlar üzerinden, 

ister kendi şahsi bilgisayar ve telefonlarından Üniversitenin wifi hizmetine bağlanmak suretiyle e-posta ve internet 

hizmetlerini kullanırken, aşağıda madde halinde sıralanmış olan e-posta ve internet kullanım ilkelerine uymak 

zorundadırlar. Bu sebeple İstanbul Gelişim Üniversitesi kaynaklanabilecek doğrudan veya dolaylı sonuçların yol 

açabileceği hiçbir zarardan sorumlu değildir. Akademik ve idari birimler/personel ve öğrenciler kendilerine verilen e-

posta & internet sayfalarının ve içeriğinden sorumludur. 

1. İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde akademik personel ve idari personele kullanıcıadı@gelisim.edu.tr şeklinde bir 

e-posta adresi verilir. Mail Adresi isminin ilk harfi ve soy isimden oluşmaktadır. Ad ve Soyad benzerliği 

durumunda İstanbul Gelişim Üniversitesi ilgili biriminin öngördüğü şekilde farklı kullanıcı adı kullanılır. Akademik 

personele e- posta hesabına ek olarak web sitesi kurma hakkı verilir. 

2. İstanbul Gelişim Üniversitesinde; Akademik Personele Yönetimce belirlenen standart kapasitede 25 Gb. 

(GigaByte) e-posta kotası verilir. 

3. Kullanıcı, hizmet hakkının sadece kendisine ait olduğunu, bu hakkın kullanımına ilişkin özel ve gizli şifresini ve 

kullanıcı adını ve/veya kodunu 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. 

4. Kullanıcı, Internet erişimi ve e-posta sırasında sistemde dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade ve yazıların 

kendisine ait olduğunu, İstanbul Gelişim Üniversitesinin hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul eder. 

5. Kullanıcı, Internet ortamındaki haber gruplarında, sohbet ortamlarında; göndereceği elektronik posta 

mesajlarında ve kendisine tanınacak web sayfası yayınlama hakkı içerisinde hakaret, pornografi ve diğer 

yasadışı, toplum ahlak ve anlayışına aykırı herhangi bir amaç güden toplu tanıtım, postalama ve benzeri 

aktivitelerde bulunamaz. 

6. Kullanıcı, hesabında ve/veya sitesinde pornografik içerikli resim, animasyon, video vb. bulunduramaz, ve benzeri 

içerikli sitelere bağlantı (link) veremez. Üniversiteye ait ağ ve sunucu bilgisayarlar uygunsuz, müstehcen, 

rahatsız edici görüntülerin üretilmesi ve dağıtılması (akademik ve bilimsel araştırma amaçlı olanlar hariç) 

amacıyla kullanılamaz 

7. Kullanıcı, hesabında 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. 

8. Kullanıcı, hesabında ve/veya sitesinde Hack/Crack temelli belgeleri eğitim amacı dışında bulunduramaz ve 

yayınlayamaz. Başka bir sistemin posta sunucusunu veya başka bir kullanıcının posta hesabını ilgili kişinin açık 

izni olmadan mesaj gönderme amacıyla kullanamaz. 

9. 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, gereksiz korku yaratacak materyalin üretim ve dağıtımını yapamaz. 

10. Kullanıcı, hesabında açığa çıkarılmış şifre yayınlayamaz. Şifre ve benzeri koruma yöntemlerinin kırılması ile ilgili 

bilgi içeren belgeleri eğitim ve koruma amacı dışında bulunduramaz. Kasıtlı olarak bilgisayar ve iletişim 

kaynaklarını yetkisiz kullanmaya, başkalarının verilerini tahrip etmeye, şahsi bilgilere erişmeye, başkalarına ait 

çalışmaları bozmaya ve tahrip etmeye yönelik çalışmalar ve benzeri faaliyetlerde bulunamaz. 

11. Kullanıcı, hesabında ve/veya sitesinde ticari reklamlara ve üyelik ile sağlanan yerli/yabancı sponsor reklamlarına, 

bağlarına yer veremez. Ticari reklamlar ve haber duyuruları gibi istenmeyen mesajlar gönderemez. 

12. 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. 
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13. Kullanıcı e-posta hesabı; 

a. T.C. yasalarının belirlediği yasadışı kullanımlarda, 

b. İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından belirlenen kullanım politikalarına uyulmadığı durumlarda, 

c. Kullanıcı hesapları için belirlenen sınırların aşıldığı durumlarda, 

d. İstanbul Gelişim Üniversitesi bilişim kaynaklarının akademik amaçlı çalışmaları engelleyici biçimde 

akademik amaçlı olmayan, ticari ve yasadışı amaçlı kullanıldığı durumlarda, 

e. Kişilere ait kullanıcı hesaplarının farklı kişiler tarafından kullanımının belirlendiği durumlarda, 

f. Sunucu sistemler üzerinde tanımlı diğer kullanıcıların şifrelerini bulmaya çalışmak, dosyalarına müdahale 

etmek, değiştirmek vb. girişimlerin tespit edildiği durumlarda, 

g. Lisanssız, korsan yazılımların kullanıcı hesabı ve/veya sitesinde bulunduğu tespit edildiği durumlarda, 

h. Sistem doğruluğunun, bütünlüğünün, güvenliğinin ve servis devamlılığının engellendiği durumlarda; 

Kullanıcıya haber verilmeksizin İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından geçici olarak kapatılabilir. Kullanıcı hesabının kalıcı 

olarak kapatılacağı durumlarda kullanıcılar önceden bilgilendirilir. 

14. İstanbul Gelişim Üniversitesi’ne ve ULAKBİM’e ait sistem ve ağ güvenliğinin ihlal edilmesi, servis kalitesini etkileyecek, 

bozacak, karışıklık yaratacak faaliyetlerde bulunulması yasaktır, cezai ve hukuki mesuliyetle sonuçlanabilir. İstanbul 

Gelişim Üniversitesinin ilgili birimi bu tür ihlallerin söz konusu olduğu durumları inceler ve eğer bir suç oluştuğundan 

şüphe duyulursa yasa uygulayıcı ile işbirliği yapar. 

15. İstanbul Gelişim Üniversitesi, internet trafiği sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak/iletilecek bilgilerden, 

İnternet platformunda yayınlanan ya da kendi yayınladığı bilgilerin tam doğruluğu, geçerliliği ya da güncelliği konusunda 

hiçbir zaman sorumlu tutulamaz. 

16. Kullanıcı, maddeler halinde açıklanmamış olsa bile, yasal kurallar içindeki tüm kısıtlama ve yaptırımlardan, ahlaki 

kurallar içindeki tüm kişisel haklar ve fiillerden, İnternet etik kurallar içerisindeki tüm evrensel kurallara karşı sorumludur. 

Kullanıcı anılan kurallara uymadığı takdirde; hesabının geçici süre ile dondurulması, devamı veya tekrarı halinde ise 

üyelikten sınırsız çıkarılma ve hesap iptali yaptırımı uygulanacaktır. 

17. Suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasalara ters düşecek bir 

durum yaratan ya da teşvik eden, her tür ve şekilde iletim dâhil olmak üzere; yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, hakaret, 

küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı bilgi postalamak ya da 

iletmek, ya da kişisel/kurumsal sayfalarda bulundurmak yasaktır. 

18. İstanbul Gelişim Üniversitesi uzun süre boyunca kullanılmayan hesapları kapatma hakkına sahiptir. 6 ay süreyle 

kullanılmayan hesaplar kapatılabilir ve ilgili kullanıcının dosyaları silinebilir. 

19. Personel e-posta adresi Üniversitemizden ayrılan personelin bilgileri, Personel Daire Başkanlığından gelen bilgiye 

göre, hesabı en fazla 2 ay içinde kapatılır. 

20. 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. İstanbul Gelişim Üniversitesi meydana gelebilecek yasal, idari ve teknolojik göz önüne alarak bu kullanım 

politikasını değiştirme hakkına sahiptir. 

3. Kişisel Verilerin Korunması 

Kullanıcı, Üniversite’ye ait bilgisayarlara veya kendi mail hesabı üzerinden ya da Üniversitenin wifi hizmetini kullanmak 

suretiyle veri aktarımı, veri kaydı ve veri işlemesi yaparken kişisel verilerin korunması mevzuatına (Birincil ve ikincil her 

türlü düzenleme) uyacağını ve kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında emredici ve gerekli tedbirleri alacağını, 

Üniversite ile kullanıcı arasında yapılan İş Sözleşmesi sona erse dahi uymaya devam edeceğini ve mevzuatın ihlal 

edilmesine sebep olmayacağını, ilgili mevzuat uyarınca Üniversiteye iletebileceği kişisel verilere ilişkin olarak, ilgili 

kişilerden kişisel verilerinin işlenmesine dair açık rızayı temin ettiğini ve kişisel verilerin toplanması esnasında ilgili kişileri 
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mevzuata uygun şekilde bilgilendirdiğini, işbu mevzuata aykırı davranması halinde her türlü idari, hukuki, cezai 

sorumluluğun kendine ait olacağını gayrikabili rücu taahhüt ve garanti etmektedir. Kullanıcı ayrıca Üniversite tarafından 

sağlanan kişisel verileri hiçbir şekilde yurtdışına aktarmayacağını gayrikabili rücu taahhüt ve garanti etmektedir. 

Yukarıdaki maddeleri okuduğumu ve belirtilen koşulları kabul edip uyacağımı taahhüt ederim. 

 Adı Soyadı Tarih İmza 

 

Evrakı Teslim 

Eden 

 

 

 

 

 

 

Evrakı Teslim 

Alan 

 

 

 

 

 

 

 


