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T.C. 
TARSUS ÜNİVERSİTESİ 

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 
ELEKTRONİK KAYNAKLARINA KAMPÜS DIŞI ERİŞİM TALEP VE KULLANIM SÖZLEŞMESİ 

 
T.C Kimlik No :  

Adı Soyadı :  

Doğum Tarihi :  

Lisansüstü Eğitimi :  

Fakülte :  

Bölüm :  

GSM :  

Kurum E-mail adresi :  

Kullanıcı Adı :  

Başvuru Tarihi :  

Geçerlilik Tarihi :  

Tarsus Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın veritabanı firmaları ile gerçekleştirdiği lisans 

anlaşmaları kapsamında, Tarsus Üniversitesi Kütüphanesi tarafından sağlanan abone veritabanlarına kampüs dışı uzaktan 

erişiminde aşağıda belirtilen maddelerde belirtilen hususlara uyacağını, 

a)Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğruluğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda, bilginin hatalı 
veya eksikliğinden oluşacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu durumda kullanıcının bilgilerinin ve 
uzaktan erişim hizmetinin iptal edileceğini, 

b)Kampüs dışı erişim sağlayan kullanıcılar sahip olduğu kullanıcı adı ve şifresini yetkisiz şahıslara vererek bilgi kaynaklarına 
erişimine izin vermeyeceğini, 

c)Tarsus Üniversitesi Kütüphanesinin sunduğu veritabanları ve kaynaklarına erişiminde, ilgili kaynakların geneline zarar 
verecek veya Tarsus Üniversitesi’ni kişi, kişiler, kurum ya da kuruluşlarla mahkemeye intikal edecek herhangi bir yazılımı veya 
materyali bulunduramayacağını, paylaşamayacağını ve herhangi bir cezai durum oluşursa doğacak tüm cezai sorumlulukları 
kabul ettiğini, 

d)Tarsus Üniversitesi Kütüphanesinin sunduğu veritabanları ve kaynaklarından kendi ihtiyacını (dersler veya bilimsel 
araştırmalar) karşılamak için belirli sayıda elektronik ya da basılı kopya alacağını, 

e)Tarsus Üniversitesinin Kütüphanesinin sunduğu veritabanlarından sağlanan içerikleri ve bilgileri Tarsus Üniversitesi 
dışındaki kişilerle paylaşmayacağını, satmayacağını, basılı ya da elektronik kopyalarını e- posta listeleri ile dağıtmayacağını ve 
üzerinde değişiklik yapmayacağını, 

f)Belirtilen kurallar dışında davranıldığında Tarsus Üniversitesi Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem 
Daire Başkanlığının, kampüs dışı erişime sahip olan kullanıcıların üyeliğinin iptali veya kampüs dışı erişim hizmetini 
sonlandırma hakkına sahip olduğu, 

  g)Kampüs dışı erişim hizmetinden faydalanan kullanıcıların sahip oldukları kişisel “kullanıcı adı” ile yapacakları       her türlü işlemden 

şahsen kendisinin sorumlu olduğunu, 

  h)Üyeliğini kendi arzusu ile iptal ettiren ya da Üyeliği Tarsus Üniversitesi Kütüphane Dokümantasyon Daire   Başkanlığı veya Bilgi İşlem 
Daire Başkanlığı tarafından herhangi bir sebeple iptal edilen kullanıcılar, İptal işleminden önce üyeliği süresince gerçekleştirdiği her türlü 
icraatlarından kendisinin sorumlu olacağını, 

 

Yukarıda verilen tüm bu maddeleri daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu, oluşabilecek her 

tür MALİ ve HUKUKİ sorun karşısında sorumlu olduğunu KABUL VE TAAHHÜT ETMİŞTİR. 

 

Bu sözleşme, kullanıcı adına düzenlenmiş bu formu doldurup formun altında imzasını attıktan sonra yürürlüğe girer. 

 
Başvuru Yapanın: İşlemi Onaylayanın: 

Adı Soyadı : Adı Soyadı : 

Tarih : Tarih : 

İmza : İmza : 


