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Web sayfası hesabı alan kişinin yükümlülükleri













Bu servis Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi akademik ve idari personelinin web sayfalarını
oluşturabilmeleri ve yayınlamaları amacıyla oluşturulmuştur.
Kişisel web sayfası servisinden yararlanmak isteyenler yasal kurallarla çerçevelenmiş tüm kurallara uymak
zorundadırlar.
Diğer kamu/özel kurumlara ve şahıslara ait internet uygulamalarına zarar verici uygulama içeremez ve
geliştiremezler.
Warez/Hack/Crack/Trojan/Adult/Virüs dokümanları içeremez, yayınlayamaz ve sitelerinde link
veremezler.
Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek/tüzel kişiler hakkında sitelerinde karalama yapamazlar. Bunlarla
ilgili sayfa site ve mail adresleri ve mail listelerine link veremezler.
Ticari reklamlara ve sponsor reklamlarına, linklerine yer veremezler.
Web sitesi içerisinde yer alan dokümanların, resimlerin, animasyonların yayın hakkında doğabilecek
hukuki sorumluluklar tamamıyla site sahibine aittir.
Kullanıcı başına düşen disk kotası 100 MB'dir. Ancak kurumsal sitelerde ilave kota ihtiyaca göre
verilebilir.
Web Sayfasının DNS kaydı sadece kurumsal/Organizasyon/Sempozyum/kongre kullanıcıları için
yapılmaktadır. Kişisel sayfalar için DNS kaydı yapılmamaktadır.
Kişisel web sunucusu yedekleme amaçlı kullanılamaz.
Kurumdan ayrılmış veya sayfasını hazırlamamış personele ait disk alanı iptal edilir.
Kişise web servisinden yararlanacak site sahipleri ULAKNET KULLANIM POLİTİKALARINA uymayı
kabul ederler.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'ne verilen yetkiler






Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya
alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen
durdurulmasından dolayı Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nin kullanıcılara veya üçüncü şahıslara
karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, servislerinin her zaman ve her şart altında zamanında, güvenli ve
hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların her zaman doğru ve güvenilir
olacağını, servis kalitesinin herkesin beklentilerine cevap vereceğini taahhüt etmez.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, kendi sistemi üstünden yapılan ve zarar doğurabilecek her türlü
haberleşmeyi, yayını, bilgi aktarımını istediği zaman kesme hakkını ve gereken koşullar oluştuğu takdirde
kişinin web sayfasını silme, men etme ve hesabına son verme hakkını saklı tutar.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi kişilerin dosyalarının saklanması için uygun göreceği büyüklükte
kota tahsisi yapabilir. İhtiyaca göre kotaları artırma ve azaltma yetkisini saklı tutar.

Kişisel web servisinden yararlanacak site sahipleri yukarıda yazılmış kuralları koşulsuz kabul
etmiş sayılılar.
Talep edilen kişisel web adresi:

blog.kmu.edu.tr/ isimsoyisim……………………………………………………
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