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Kullanıcı Bilgileri: (Kullanıcı tarafından doldurulacaktır.) 

ADI SOYADI  

GÖREVİ - ÜNVANI  

GÖREV YERİ  

TC NO  

DAHİLİ ve CEP NO  

MAİL ADRESİ  

Yukarıdaki bilgilerin bana ait olduğunu, Kablosuz Ağ Kullanım Sözleşmesini okuduğumu, 

sorumluluklarım ve kullanım konusunda bilgilendirildiğimi kabul ederim. 

TARİH:                                                                               İMZA: 

 Kablosuz Ağ Kullanım Sözleşmesi  
1. Bu hizmeti sadece hastanenin çalışanları kullanabilir. Eğer yetkiniz olmadan veya yanlışlıkla bu hizmete 

eriştiğinizi düşünüyorsanız, lütfen bu hizmeti sonlandırın ve hastanewifi@selcuk.edu.tr adresine bir e-posta 

gönderin.  

2. Bu sözleşmeyi kabul eden kişi sözleşmenin tüm maddelerini kabul etmiş sayılır.  

3. Bu hizmet, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Bilgi İşlem Merkezi tarafından verilmektedir. Bilgi İşlem 

Merkezinin, sunduğu tüm ağ ve internet hizmetlerinde Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, üniversitenin bağlı 

olduğu ULAKNET’in politikalarına ve üniversitenin yönetim kurulu kararları ile politikalarına uymayı taahhüt 

eder.  

4. Bilgi İşlem Merkezi, bu sözleşmenin maddelerinde uyduğunu taahhüt ettiği kanun, karar ve politikalara 

aykırı bir durum tespit ettiğinde; kullanıcıyı bilgilendirmeye gerek duymadan verdiği hizmeti kesebilir, 

kullanıcının ağ ve internet erişimini denetleyebilir, kullanıcının hesabından yapılan işlemleri ve bağlantıları 

kayıt altına alabilir, gerekli durumlarda tuttuğu tüm kayıtları adli makamlara verebilir.  

5. Hastane Bilgi İşlem Merkezi tarafından hizmete sunulan ağın adı HastaneWİFİ olarak belirlenmiştir.  

6. HastaneWİFİ hizmetinden yararlanan bir kullanıcımız, kendi hesabı tarafından yapılan tüm işlemlerin 

sorumluluğunu kabul eder.  

7. HastaneWİFİ’e bağlanılırken kullanılan kullanıcı adı ve parola bilgileri kişiye özeldir. Bu bilgilerin bir 

başkasına devredilmesi yasaktır. Bu bilgileri bir başkası ile paylaşan kullanıcının ağ ve internet hizmetlerine 

erişimi geçici olarak veya süresiz olarak, kısmen veya tamamen engellenebilir.  

8. Bir başkasının HastaneWİFİ parola ve kullanıcı bilgilerini yanlışlıkla öğrenen herkes, bu bilgileri gizli tutmakla 

ve bu durumu Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Bilgi İşlem Merkezi’ne bildirmekle yükümlüdür.  

9. HastaneWİFİ’e bağlanan her kullanıcımız, bağlı kaldığı süre içerisinde açtığı hesap tarafından ağ ve 

internet üzerinde yapılan işlemlerden birinci derecede sorumlu olduğunu ve bu hesap tarafından yapılan 

tüm işlemleri denetlemekle yükümlü olduğunu kabul eder.  

10. Hastane Bilgi İşlem Merkezi, kablolu ve kablosuz ağ üzerinden verdiği tüm hizmetlerin verilerinin bir kısmını 

veya tamamını (kullanıcıların kimlik bilgilerini belirtmeden) istatistik amaçlı kullanma ve/veya yayınlama 

hakkına sahiptir.  

11. Hastane Bilgi İşlem Merkezi, önceden belirtmeden bu sözleşmede değişiklik ve güncelleme yapma 

hakkını saklı tutar.  

12. Bu sözleşmenin en güncel haline http://www.hastane.selcuk.edu.tr/hastane/ftp/kablosuz.pdf 

adresinden edinilebilir.  

 

Birim Yöneticisinin Onayı: (Birim yöneticisi tarafından doldurulacaktır) 

ADI SOYADI:  GÖREVİ:  

ONAY TARİHİ:  İMZA:  

Yukarıda bilgileri verilen kullanıcının, yöneticisi olduğum birimde görev yaptığını Bilgisayar ve Kablosuz 

Ağ kullanmaya yetkili olduğunu beyan ederim.  

 

Kullanıcı Yetkisinin Sonlandırılması: (Bilgi işlem tarafından doldurulacaktır.) 

Yetki sonlandırılma nedeni  

Yetki sonlandıranın Adı Soyadı  Tarih: İmza: 

 

 


