T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Uzaktan Eğitim Portalı
Kullanım Taahhütnamesi
1) T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (bundan sonra “ÇŞB” olarak anılacaktır.) tarafından yürütülen Uzaktan Eğitim
Portalı isimli online platformda yayınlanan bütün görsel, yazılı, resimli, video vs. tüm elektronik materyallerin (bundan
sonra “İçerik” olarak anılacaktır.) her türlü hakkı saklıdır.
Kullanıcı işbu platformun ÇŞB’na ait olduğunu ve onun tarafından işletildiğini kabul eder. Kullanıcı, ÇŞB ve/veya başka
bir üçüncü şahsın aynı veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Uzak Eğitim Portalı dahilinde
bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri
vs. İçerikleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, paylaşmayacağını kabul ve
taahhüt etmektedir.
Uzaktan Eğitim Portalın’da bu içeriğin kullanıcıların kullanımına sunulması ve burada içeriklere yer verilmesi, bunların
kullanımı ile ilgili olarak kullanıcılara herhangi bir yetki, lisans ya da izin verildiği seklinde yorumlanamaz.
ÇŞB’nın ve İçeriği Uzaktan Eğitim Portalı’na yükleyen ilgili Kurum’un yazılı onayı olmadan bu içerikler kopyalanamaz,
yeniden üretilemez, çoğaltılamaz, dağıtılamaz ya da herhangi bir şekilde paylaşılamaz, başka herhangi bir yerde
kullanılamaz. Kullanıcı, Uzaktan Eğitim Portalı’nda yer alan İçerikler ile ilgili fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal
edecek herhangi bir davranışta bulunmayacağını, hukuka aykırı kullanım sebebi ile ortaya çıkacak her türlü yasal
sorumluluğun kendisine ait olacağını ve ilgilinin tüm zararını karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
2) Kullanıcı, Uzaktan Eğitim Portalı’nda yayınlanan İçeriklere dayanarak yapacağı işlemler bakımından ÇŞB’nın
herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.
3) ÇŞB, Uzaktan Eğitim Portalının içeriğini ve/veya Kullanıcıya sağlanan herhangi bir hizmeti dilediği zaman
değiştirme ya da sona erdirme kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini sistemden silme hakkını saklı tutar.
4) Kullanıcı, "kullanıcı adı"nı ve "şifresi"ni bir başkası ile paylaşmayacağını ve bir başkasına kullandırmayacağını kabul
eder.
5) Kullanıcının, Uzaktan Eğitim Portalı dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine
aittir. Kullanıcılar, Uzaktan Eğitim Portalı kullanırken Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, 5651
sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi
Hakkında Kanun, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile ilgili kanun hükmünde kararnameler ve yasal düzenlemeler,
halihazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile ÇŞB’nın yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul
eder.
6) Kullanıcı, nihai güvenliğin sağlanması için kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı
sağlamakla yükümlüdür. Kullanıcı, Uzaktan Eğitim Portalına’na girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sisteminde
oluşabilecek tüm hata ve bunların sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.
7) Kullanıcı ile ÇŞB arasında ortaya çıkabilecek ihtilaflarda, ÇŞB’nun elektronik kayıtları delil olarak kabul edilecektir.
8) Kullanıcı, Uzaktan Eğitim Portalı’nda kullanıcı kaydı oluşturmakla yukarıda belirtilen tüm şartları Uzaktan Eğitim
Portalı içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin ÇŞB tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş
olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve
taahhüt eder.
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