
 

TARSUS ÜNİVERSİTESİ 
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 

VPN HİZMETİ TALEP FORMU 
 

 

 

KURUM PERSONELİ  

Kampus / Yerleşke  
Fakülte / YO / MYO  
/ Diğer 

 

Adı Soyadı  Bölüm / Birim  

TC Kimlik No  E-Posta  

Birim Telefonu  (……)……………………  / ………. Cep Telefonu  (……)…………………… 

KURUM DIŞI HİZMET PERSONELİ 

Firma İsmi  
Firma Personeli 
Adı Soyadı 

 

E-Posta   TC Kimlik No  

Firma Telefonu  (……)……………………  / ………. Cep Telefonu  (……)…………………… 

VPN HİZMETİ 

VPN Hizmeti 
Kullanım Amacı 

 

Kullanım Türü  Üniversite Pers.   Hizmet Pers.     Kurumsal    Diğer ________ 

VPN Hizmeti 
Bitiş Tarihi 

 Yok  Var __ / __ / 20__ 
Eğer VPN Hizmeti zamanlanmış (belirli tarihler arası) 
bir nedenle isteniyorsa, bitiş tarihi belirtilmelidir.  

 

Tarsus Üniversitesi; VPN Hizmeti için Bilişim kaynaklarını kullanırken sıra ile aşağıda 
belirtilen mevzuatlara uymaktadır: 
 

I. Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve bağlı yönetmeliklere, 
II. Mahkeme kararlarına, 

III. BTK (Bilgi Teknolojileri Kurumu) tarafından yayınlanan mevzuatlara, 
IV. TÜBİTAK ULAKNET Kullanım Politikalarına, 
V. Tarsus Üniversitesi yönergeleri, yönetmelikleri, senato kararlarına, 

VI. Tarsus Üniversitesi VPN Hizmeti Yönergesine, 
VII. Tarsus Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı İlkelerine 
 
 
Tarsus Üniversitesi’nin sağlamış olduğu Bilişim Teknoloji Hizmetlerinin kullanıcısı olarak; yukarıda 
vermis olduğum bilgilerin doğruluğunu; Bilişim Teknolojilerini kapsayan ve sırası ile yukarıda sayılan 
yasa, yönetmelik, genelge, mevzuat, yönerge ve politikalar ile ilgili ve istenilen VPN hizmetinin kullanım 
ve yönetiminden doğacak tüm ihtilaflarda cezai ve hukuki sorumluluğun şahsıma ait olduğunu; Tarsus 
Üniversitesi’nin hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek 
şekilde KABUL ve TAAHHÜT EDİYORUM                                                               

 
 VPN Kullanıcısı        Tarih : …./…./20.. 
(Ad Soyad - İmza) 

 
 
 
Not: Bu form ekteki VPN Hizmeti Genel Hükümler (6 madde) ile beraber 
imzalanmalıdır. VPN Hizmeti için “Kullanıcı adı ve Şifre” bilgisi SMS ile yukarıda 
belirttiğiniz telefon numarasına gönderilecektir.  



 

TARSUS ÜNİVERSİTESİ 
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 

VPN HİZMETİ TALEP FORMU 
 

 

 

VPN HİZMETİ GENEL HÜKÜMLER 

1. Tarsus Üniversitesi kurumunda hizmet verilen birime ait özel sırlar, mali bilgiler, 

çalışan bilgileri, sistem bilgileri ve çalışılan süre içinde derlenen tüm bilgiler, 

materyaller, programlar ve dokümanlar, bilgisayar ve telekomünikasyon 

sistemleri, donanım-yazılım ve tüm diğer düzenleme ve uygulamalar ile personelin 

proje kapsamında çalışma süreleri içerisinde yapmış oldukları tüm işler gizlidir ve 

Kurumun mülkiyeti altındadır. Bu tür doküman, bilgi veya araçların, izin verilen ve 

Kurumdaki görevin gerektirdiği durumlar haricinde, kişisel ve özel çıkarlar için veya 

üçüncü şahıslar, kurum ve kuruluşlar yararına, Tarsus Üniversitesi kurumunda 

çalışılan süre içinde veya daha sonrasında kullanılması kesinlikle yasaktır. 

2. VPN Kullanıcısı, hizmet verirken veya kendisine verilmiş kullanıcı adı ve şifreleri 

Tarsus Üniversitesi verilerini, sadece kendisi kullanacak ve gerekli olması 

durumunda yetkisi olan diğer kişilerle paylaşacak; bunlar dışında başkaları ile 

kesinlikle paylaşmayacaktır. Bilgi paylaşılabilecek kişiler konusunda şüpheye 

düşülmesi durumunda; Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile irtibata geçerek, kimlerle 

veriyi paylaşabileceğini teyit edecektir. 

3. VPN Kullanıcısı; hizmet süresince edindiği bilgiler gizli olarak nitelendirileceğinden; 

bunları kesinlikle kendi menfaatlerine veya başkalarının menfaatine hizmet edecek 

şekilde kullanmayacaktır. 

4. VPN Kullanıcısı, Tarsus Üniversitesi hakkında; her ne sebeple olursa olsun hiçbir 

surette sözlü, yazılı ve görsel basına açıklama yapamaz. Rektörlüğün yazılı izni 

olmadıkça, bu bilgiler hakkında fotoğraf, yazı, makale, tebliğ, rapor gibi yazılı belge 

yayınlayamaz, seminer, panel gibi toplantılarda konuşmacı olamaz. 

5. VPN Kullanıcısı, Tarsus Üniversitesi Bilgi işleme sistemlerinden programları, verileri 

veya diğer herhangi bir unsuru hukuka aykırı olarak ele geçirme, değiştirme, silme 

girişiminde bulunamaz ve bunları her ne sebeple olursa olsun kullanamaz, 

nakledemez, çoğaltamaz veya verileri ya da diğer herhangi bir unsuru kısmen veya 

tamamen tahrip etmek, değiştirmek, silmek, sistemin işlemesine engel olmak veya 

yanlış biçimde işlemesini sağlamak gibi davranışlarda bulunamaz. 

6. VPN Kullanıcısı, Tarsus Üniversitesi tarafından verilen ya da tanımlanan 

şifreyi/şifreleri hiç kimseyle paylaşamaz, kurumdan ayrılması halinde şifremi/şifreleri 

iptal ettirecektir, kullandığı bilgisayar ve/veya diğer elektronik veri depolama 

cihazlarında oluşturduğu veri, bilgi ve belgeler dâhil tüm belgeleri, cihazları ve ofis 

malzemelerini eksiksiz olarak kurum yetkilisine teslim edecek ve hiçbir kopyasını 

almayacaktır.  
 
VPN Kullanıcısı        Tarih :…./…./20.. 
(Ad Soyad - İmza) 


