
Tarih : …../…../…….….. 

 

Kullanıcı Bilgileri  

Adı ve Soyadı : ………………………………………………………………………………………………… 

Bölümü – Birimi : ………………………………………………………………………………………………… 

Telefon / Fax : ………………………………………………………………………………………………… 

E-posta : ………………………………………………………………………………………………… 

 

Subdomain Bilgileri  

Web sitem WYO tarafından hazırlanmıştır. Ftp bilgilerine ihtiyacım yoktur (……) 

Subdomain(Ftp)Adresi : ………………………………………………………………………………………………… 

Site Yetkilisi : ………………………………………………………………………………………………… 

Notlar : ………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

-Ek 1 : Gizlilik ve Kullanım Şartları 

 



Ek-1  
Gizlilik ve Kullanım Şartları 

1- FTP Kullanıcısı, WYO tarafından kendisine tahsis edilen alanda yayınlayacağı İnternet Sitesinin içeriğinden 
tamamen kendisi sorumludur. Söz konusu sitedeki yazı, veri, ses, görüntü ve her tür datanın kanunlara 
aykırılığından doğan hukuki ve cezai sorumluluğa FTP kullanıcısı kendisi katlanmayı beyan, kabul ve taahhüt 
eder. İşbu konuda WYO’e herhangi bir kusur atfedilemez. 
 
2- FTP Kullanıcısı, bu kullanıcı hesabının şifre bilgilerinin gizliliğinden sorumludur. Bu kullanıcı hesabı bilgilerini 
WYO bilgisi dışında 3. bir şahsa veremez, devredemez, 3. şahısların kullanımına açamaz. 
 
3- FTP Kullanıcısı, web sayfalarında yer alacak bilgilerin güvenliğini sağlamakla sorumludur. İnternet sitesinde 
barındırdığı programların/resimlerin/sayfaların/scriptlerin vb. gibi içeriklerin site ve server güvenliğini tehlikeye 
atmayacak, güvenlik açıkları oluşturmayacak, sistem kaynaklarını zorlamayacak ve band genişliğini aşmayacak 
şekilde kullanmak ve yayınlamakla yükümlüdür.  
 
4- FTP Kullanıcısı, web sitesinde hiç bir şekilde kişisel döküman, mail, ses, resim, video, oyun, shareware gibi 
idari ve akademik amaç dışında dosya bulunduramaz, bu dosyaları paylaşıma açamaz. 
 
5- FTP Kullanıcısının yukarıdaki şartları ihlal etmesi durumunda, WYO yetkilileri bu hesabı kapatma, erişimini 
durdurma, web sayfasındaki içeriğe müdahale etme, web sitesine erişimi engelleme, web sitesinin 
yayınlanmasını durdurma gibi müdahalelerde bulunacaktır. Web sitesine olan her erişimin kayıt altında olduğu 
da bilinmelidir. 
 
6- Web sitesini güncellemeyen kullanıcılara Bilgi İşlem Müdürlüğü gerekli uyarıları (2 uyarı)  yaptıktan sonra 
sayfayı kapatma yetkisine sahiptir. Sayfası kendi isteğiyle veya yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı kapatılan 
kişiye kapatılmayı takip eden 1(bir) yıl boyunca yeni sayfa kurulumu yapılmaz. 
 
7- Bilgi İşlem Merkezi alt alanadı (subdomain) ve ftp hesabı açılması için başvuran herkes yukarıdaki şartları 
kabul etmiş sayılır. 
 

      Yetkili (Ad-Soyad, İmza)             Ftp Kullanıcısı (Ad-Soyad, İmza) 

 

 

 

WYO:Yaşar Üniversitesi Bilgi İşlem Müdürlüğü Web Yönetim Ofisi 
 
…../……/………. tarihli ………………………………………………………………….………………………. adresine ait sözleşmedir. 
  


