
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTE)
 İNTERNET VE E-POSTA ADRESİ KULLANIM POLİTİKASI SÖZLEŞMESİ

İSTE’nin personel ve öğrencilerinin (kullanıcı) kullanımına sunmuş olduğu e-posta
hesabı ve bu e-posta hesabı bilgileri üzerinden giriş yapılan internet kullanımına ilişkin
belirlenen esaslar aşağıda belirtilmiştir.   

A- Kullanıcı Yükümlülükleri

1- Hesaplar personel, birim ve öğrenci için @iste.edu.tr uzantılı olarak açılır. 
2- Hesap şifresinin seçimi ve korunması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. 
3- Hesap  bilgilerinin  güvenliği  ile  ilgili  şüphe  oluşması  durumunda  şifre  derhal

değiştirilir.  Hesap üzerinden  yapılan  tüm işlemler  kullanıcının  sorumluluğundadır.
Kullanıcı, işlemleri kendisinin yapmadığı iddiasında bulunamaz. İSTE, e-posta ve şifre
kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu tutulamaz.

4- Hizmetten  sadece  adına  hesap  açılan  kullanıcı  faydalanabilir.  Hesap  başkasının
kullanımına sunulamaz, kullanım hakkı devredilemez. 

5- Kullanıcı, beyan ettiği bilgilerin doğru olduğunu, eksik veya hatalı bilgiden kaynaklı
zararlardan  kendisinin  sorumlu  olduğunu  ve  bu  durumlarda  hesabın
kapatılabileceğini kabul eder. 

6- Hizmetlerin kullanımı sürecinde ileri sürülen şahsi düşünce ve ifadelerden kullanıcı
sorumlu olup İSTE sorumlu tutulamaz. 

7- E-posta  hesabındaki  bilgi  ve  belgelerin  yedeklenmesinin  sorumluluğu  e-posta
sahibine  aittir.  Veri  kayıpları,  hatalı  adreslere  iletim  vs.  gibi  durumlardan  İSTE
sorumlu tutulamaz.

8- Kullanıcılar,  tehdit  edici,  ahlak  dışı,  ırkçı,  ayrımcı,  yasalara  ve  uluslararası
anlaşmalara aykırı mesajlar gönderemez. Diğer kullanıcıların hizmetleri kullanımını
olumsuz  etkileyecek  şekilde  davranamaz,  diğer  kullanıcıların  bilgisayarındaki
bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar gönderemez. 

9- Kullanım  sonucu  elde  edilen  verilerden  kaynaklı  oluşan  arızalar  kullanıcının
sorumluluğundadır. 

10- Kanunlara  göre  postalanması  yasak olan  bilgileri  postalanamaz.  Başkalarına  ait
olan kişisel bilgiler kayıt edilemez. 

11- Hesabın  sona  ermesinden  önce  gerçekleştirilen  her  türlü  işlemden  de  kullanıcı
sorumludur. 

B) İSTE Hizmet Şartları

1- E-posta şifrelerinin ve bilgilerinin güveliği İSTE tarafından sağlanır. Sunucu, güvenlik
duvarı ve antivirüs yazılımları ile korunur. 

2- İSTE, kullanıcı verilerinin depolanması için uygun bulacağı büyüklükte kota tahsisi
yapabilir. Kotayı artırma ve azaltma yetkisini saklı tutar. 

3- İSTE, kanunların verdiği yetkiler dahilinde tüm sistemi ve trafiği izleyebilir, kurallara
aykırılık durumunda müdahalede bulunabilir, kullanıcıyı hizmet dışına çıkarabilir. 

4-  İSTE,  kullanıcılarının bilgilerini  adli  ve idari  koşulların gerçekleşmesi  halinde ilgili
resmi merciler ile paylaşma hakkına sahiptir. 

5- Kullanıcı hesabının yasadışı kullanımlarında ve İSTE tarafından belirlenen kullanım
esaslarına  uyulmadığı  durumlarda  kullanıcıya  haber  vermeksizin,  İSTE  tarafından
kullanıcı  hesabı  geçici  olarak  kapatılabilir.  Hesabın  kalıcı  olarak  kapatılacağı
durumlarda kullanıcı önceden bilgilendirilir. 

6- İSTE, kullanıcılara haber vermeksizin kullanım esaslarını değiştirme hakkına sahiptir.
Değişen esaslar www.iste.edu.tr  adresinde yer almasından itibaren yürürlüğe girer. 

7- İSTE, uzun süre boyunca (6 ay) kullanılmayan hesapları kapatma hakkına sahiptir. 
8- Üniversite ile aidiyetin sona ermesi durumunda hesap 3 ay içerisinde kapatılır. 

Bu  sözleşmede  yer  alan  maddeleri  okudum.  Sözleşme  hükümlerine  uyacağımı  ve
sözleşmeye aykırı gerçekleştireceğim olası her türlü işlemden sorumlu olduğumu kabul
ve taahhüt ediyorum.  
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