
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 
WEB SORUMLUSU HESABI KULLANICI İSTEK 

FORMU 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Web Sorumlu Hesabı Kullanım Politikası; 

1) GİZLİLİK VE GÜVENLİK İLKESİ 
1. İstanbul Medeniyet Üniversitesinden web editör hesabı talep eden personeller bu formu doldurup imzalayarak birim 

idari işlerine teslim etmelidir. Birim idari işleri, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına EBYS üzerinden üst yazı ile talebi 
iletmelidir. 

2. Web sorumlu hesabı talep alındıktan sonra oluşturularak e-posta ile ilgili personele iletilmektedir. 
3. Oturum açma: Kullanıcı adı ve parolası @medeniyet.edu.tr hesabı ile aynıdır. 
4. "Parola" sadece kullanıcı tarafından bilinir. Korunması tamamıyla kullanıcının sorumluluğundadır. 
5. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle 

sorumlu değildir. 
 
2) EDİTÖR HESABI ALAN KİŞİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ; 
1. Editör hesabı sahibi, kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma 

gibi) durumlarda, bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait 
olduğunu, bu hallerde web editör hesabının iptal edileceğini, 

2. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, site geneline zarar verecek veya İstanbul Medeniyet Üniversitesi’ni başka kişi ya da 
kuruluşlarla mahkemelik duruma getirecek yazılım veya materyal bulundurmayıp, paylaşamayacağını ve cezai bir 
durum doğarsa tüm cezai sorumlulukları üstüne aldığını, 

3. Web editör sahibi yasa ve kurallara aykırı davrandığı takdirde İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığı’nın gerekli müdahalelerde bulunma, kişiyi hizmet dışına çıkarma, üniversite içi idari soruşturma 
başlatmaya ya da adli yargıya bildirimde bulunma hakkına sahip olduğunu, 

4. Web editör hesabıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, 
5. Web editör hesabı kullanım haklarını, doğrudan ya da dolaylı olarak 3. şahıslara devredemeyeceğini, 
6. Tüm bu maddeleri daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu, 

 
KABUL VE TAAHHÜT ETMİŞTİR. 

 
3) YÜRÜRLÜK; 
Kullanıcı, adına düzenlenmiş bu formu doldurup imzaladıktan sonra web sorumluluğu yürürlüğe girer. 

 
4) SONA ERME; 
Web sorumluluğu, kişi T.C. İstanbul Medeniyet Üniversitesi çalışanı olduğu sürece veya yerine başka bir kişi 
görevlendirilene kadar devam eder. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilgi işlem Daire Başkanlığı, herhangi bir zamanda, 
tek taraflı olarak, geçici süreyle veya süresiz olarak hesabı durdurma hakkını saklı tutmuştur ve herhangi bir ihbar ve ihtara 
gerek kalmaksızın, web sorumluluğunu feshetme hak ve yetkisine sahiptir. Kurumdan ayrılma, emekli olma, hayatını 
kaybetme veya “Web Sorumluluğu Hesabı Kullanım Politikası”na aykırı hareketlerde bulunma durumlarında sözleşme 
sona erer ve web editör hesabı kapatılır. 

 
 

T.C. Kimlik No/Sicil No:  

İsim Soyisim:  

Cep Telefonu:  

Tarih:  

Birim:  

İmza:  

 
 


