CELAL BAYAR ÜNĠVERSĠTESĠ
BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI
WEB ALANI ĠSTEK FORMU
Ġlgili Kurum/ Birim/ Proje Adı Birim Yetkilisi
Proje Adı:

Ad-Soyad-Ġmza

Web Alanının Ġçeriği:
Yetkilinin Adı-Soyadı:
Telefon:
E-Posta Adresi:

@cbu.edu.tr

Talep edilen alt alan adı (Subdomain):
Web Alanı Yapısı:

Yetkilinin Adı - Soyadı
Kaşe ve İmzası

.cbu.edu.tr

□ Statik

□ Dinamik (MySQL)

□ Süresiz

□ ___ / ___ / 20__

BaĢvuru Tarihi:
Subdomain BitiĢ Tarihi:

Güncelleme Yapacak Birim ÇalıĢanının
Adı Soyadı:

Ad-Soyad-Ġmza

Telefon:
E-Posta Adresi:

@cbu.edu.tr

Adı - Soyadı
Kaşe ve İmzası

CELAL BAYAR ÜNĠVERSĠTESĠ BĠRĠM WEB ALANI KULLANIM KURALLARI
1)
2)
3)

4)
5)

6)
7)
8)
9)

10)

Celal Bayar Üniversitesi’nden web alanı tahsis edilen birim, kurum veya proje Celal Bayar Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın belirleyeceği bir "kullanıcı adı" ve
"parola" ya sahip olur.
"Kullanıcı adı" birime özeldir ve aynı "kullanıcı adı" iki farklı birime verilmez.
Kullanıcı dilediği zaman parolasını Celal Bayar Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığına bizzat müracaat ederek değiştirebilir. Parola kesinlikle telefon ile verilmez. Parolanın
seçimi ve korunması tamamıyla kullanıcının sorumluluğundadır. Celal Bayar Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, parola kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle
sorumlu değildir.
Celal Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, web alanı parolasını bu alanı kullanan birim dışındaki 3. şahıslara verilmeyeceğini taahhüt eder.
Web alanı sorumlusunun “Web Alanı Kullanım Talimatına” aykırı biçimde bu hizmeti kullanması durumda, Celal Bayar Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı söz konusu web
alanını, ilgili birime ve web alanı sorumlusuna haber vermeksizin, web alanının hizmetini durdurma hakkına sahiptir. Bilgi İşlem bu durumlarda hizmeti durdurması nedeniyle
hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Web alanına dosya transferleri FTP ile yapılmaktadır. Bu işlem için teknik sorumluya bağlantı bilgileri e-posta ile gönderilir.
Web alanında veri tabanı kullanım isteği olursa teknik sorumluya bağlantı bilgileri e-posta ile gönderilir.
Birimimiz tarafından ilk tahsis edilen alan 250Mb’tır. Fakat fakülte/ bölüm/ birim ile ilgili diğer birimlerin web sayfaları kotaları, içerik gereksinimlerine göre farklılık gösterebilir.
Bu kotaların verimli kullanımı son derecede önemlidir.
Kullanıcılar tercih ettikleri alan adını, sitenin içeriğini belirterek talepte bulunabilirler. Belirtilen alan adının daha önceden kullanılıyor olmaması gerekmektedir.
Alan Adı Sistemi (DNS) tanımlamaları aşağıdaki şekilde yapılır:
cbu.edu.tr uzantılı DNS tanımlamaları üniversitemizin kendi sunucuları üzerinde tutulmaktadır. Öncelikli olarak Fakülte/ Yüksekokullar/ Meslek Yüksekokulu/ Enstitüler/
Bölümler/ Birimler/ Merkezler/ Kulüpler/ Konferanslar için alan adları tanımlamaları altalanadi.cbu.edu.tr şeklinde yapılmaktadır.
Eğer subdomain zamanlanmış (belirli tarihler arası) bir program için isteniyorsa, bitiş tarihi belirtilmelidir. Örneğin bir sempozyum katılımcıları için bir domain istenmiş ise,
sempozyum bitiminden sonra domainin kapatılması için tarih yazılmalıdır.

Yükümlülükler
Ġlgili Kurum, Birim
1)
Celal Bayar Üniversitesi web alanı servisinden yararlandığı sırada, talep formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (parola unutma gibi)
durumlarda, bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun birime ait olduğunu, bu hallerde web alanının iptal edileceğini,
2)
Celal Bayar Üniversitesi web alanı servisini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce ve ifadelerin, Celal Bayar Üniversitesi bilgi işlem ortamına eklediği dosyaların
sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Celal Bayar Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,
3)
Celal Bayar Üniversitesi web alanı hizmetlerinde, site geneline zarar verecek veya Celal Bayar Üniversitesi’ni başka kişi ya da kuruluşlarla mahkemelik duruma getirecek herhangi
bir yazılım veya materyal bulunduramayacağını, paylaşamayacağını ve cezai bir durum doğarsa tüm cezai sorumlulukları üstüne alacağını,
4)
Celal Bayar Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından verilen özel web alanlarının üniversite dâhilindeki birimler ve gerekli izinleri alınmış sürekli ya da süreli yayın
yapacak birimlerin kullanımı için olduğunu ve bu alanların başka kişi veya gruplara satılamayacağını, kiralanamayacağını veya devredilemeyeceğini,
5)
Aşağıda listesi verilen içeriklerin barındırılmasının ve/veya çalıştırılmasının yasak olduğunu ve bu tür sitelere link verilemeyeceğini,
a.
Telif hakları saklı çalışmalar, ticari ses, video, müzik dosyaları ve diğer yasalarca yasaklanmış materyaller,
b.
İçinde online (çevrimiçi) / offline (çevrimdışı) kumar ve benzeri içerikler bulunan Jumpling, MUDs, Egg Drop, interaktif oyunlar,
c.
Herhangi bir din, dil, ırk, cinsiyet, ve benzeri toplumsal grupları baz alan ayrımcı ve öfke içeren içerikler,
d.
Her türlü pornografik görüntü, ses ve materyaller,
e.
Çalıntı yazılım, emulator, hacking, freaking, şifre kırıcılar, kriptoloji yazılımları,
f.
Flash ve Shockwave dışındaki yayın araçlarının yoğun kullanımı,
g.
Celal Bayar Üniversitesi sunucuları üzerinde herhangi bir spam yazılımı.
h.
Celal Bayar Üniversitesi sunucuları üzerinde IRC, her çeşit IRC botlarının ve her türlü chat yazılımı.
6)
Celal Bayar Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın kendilerine verilen bant genişliği haklarını diğer kullanıcıların haklarını ihlal edecek biçimde kullanması durumunda
kullanıcının bant genişliğini sınırlama hakkına sahip olduğunu,
7)
Tüm bu maddeleri daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu kabul ve taahhüt etmiĢtir.
Yürürlük
Birim adına düzenlenmiş talep formu doldurulup birim yetkilisi imzasını attıktan sonra kullanım politikası süresiz olarak yürürlüğe girer.

