Kişisel Web Sayfası Servisi Kullanım Politikası
Kişisel Web Sayfası Servisinden Yararlanabilecek Kişiler ve Servisin Kapsamı
Kullanıcı kodu olan tüm ODTÜ mensuplarının (akademik/idari personel, öğrenci) kişisel web
sayfası oluşturma hakkı vardır. Kullanıcılarımız ODTÜ Bilişim Kaynakları Kullanım
Politikaları metninde belirtilen kurallar dahilinde ve yasalara uygun olması koşuluyla
sayfalarını hazırlayabilirler. ODTÜ BİDB, ODTÜ mensuplarına web sayfalarını oluşturmaları
için gerekli ve uygun (ODTÜ BİDB'nın teknik kapasitesi ve güvenlik konuları çerçevesinde)
teknik altyapı ile araçları sağlamakla yükümlüdür. ODTÜ BİDB'nın ODTÜ mensupları
tarafından oluşturulmuş web sayfalarının içeriği üzerinde herhangi bir sorumluluğu yoktur.
ODTÜ BİDB bu sayfaların içeriğini kontrol ve takip etmez; bu sayfaların içeriği ile ilgili
güvence sağlamaz. ODTÜ BİDB hiç bir durumda, doğrudan veya dolaylı olarak, bu
sayfalarda sunulan içeriğin kullanımı veya referans gösterilmesi ile ilgili oluşabilecek veya
oluştuğu iddia edilebilecek sorun veya zararlardan sorumlu tutulamaz.
Kişisel Web Sayfası Servisinin Süresi
Kişisel kullanıcı kodları aktif olduğu sürece web sayfaları da kullanımda olacaktır.
Web Sayfası Hazırlayan Kişilerin Dikkat Etmesi Gerekenler






Kişisel kullanıcı kodu ile web sayfası oluşturmak için ODTÜ Sunucularında Web
Sayfası Oluşturma sayfasında belirtilen adımlar takip edilmelidir.
Kişisel kullanıcı kodu ile oluşturulan web sayfaları dahilinde erişime açılan her türlü
dosya kullanıcı koduna ait dizin altında bulunan "wwwhome" dizini altına
yerleştirilmelidir.
Web sayfalarının altyapı, grafik ve içerik tasarımı ile güncellenmesi konularından söz
konusu kullanıcı sorumludur.
Kişisel kullanıcı kodu ile hazırlanan web sayfalarının ODTÜ Bilişim Kaynakları
Kullanım Politikaları'na uygun olması beklenmektedir. Ayrıca, web sayfalarında
kaynak/referans göstermeden bir başka şahsa/kuruma ait yazılı eser
bulundurulmaması, eserin sahibinden izin alınmadan yayınlanmaması gerekmektedir.

Kişisel Kullanıcı Kodu ile Oluşturulan Web Sayfasının Teknik Özellikleri






Kişisel kullanıcı kodları öğrenciler için 100 MB, akademik ve idari personel için 250
MB öndeğer (default) kota kapasitesi ile açılmaktadır. Bu kullanım kotasına web
sayfalarının yer alacağı "wwwhome" dizininin yanısıra kişinin özel kullanımı sonucu
oluşmuş diğer dizin ve dosyalar da dahildir.
Kişisel kullanıcı kodu ile hazırlanan web sayfalarının ana sayfa adresi,
http://www.metu.edu.tr/~kullanici-kodu
olarak tanımlanmaktadır.
Kişisel kullanıcı kodu yedekleme ve program çalıştırma amaçları için kullanılamaz.
Bu alanda bulundurulan dosyaların boyutlarının web sayfasının yavaş çalışması ve
kota yetersizliği gibi sorunlara yol açmaması için düşük tutulmasına özen
gösterilmelidir.




Kişisel kullanıcı kodu ile hazırlanan web sayfalarında PHP kullanımı mümkün
değildir.
Kişisel kullanıcı kodlarına veritabanı desteği verilmemektedir.

Şifre İşlemleri
Kullanıcı koduna ait mevcut şifrenin unutulması, sıfırlanması durumunda, ODTÜ Kullanıcı
Hesap Yönetimi sayfası https://useraccount.metu.edu.tr/ adresine girilerek ‘’Şifrenizi mi
Unuttunuz’’ bölümünden yeni şifre alınabilir. (Bknz: https://faq.cc.metu.edu.tr/tr/sss/odtukullanici-kodu-sifre-ve-kurtarma-e-postasi-islemleri )
Kullanıcı koduna ait şifrenin değiştirilmesi istendiğinde, ODTÜ Kullanıcı hesap Yönetimi
sayfası https://useraccount.metu.edu.tr/ adresine kullanıcı adı ve mevcut şifre ile giriş
yapıldıktan sonra ‘Şifre Değiştir’’ bölümünden değiştirilebilir. Bknz:
https://faq.cc.metu.edu.tr/tr/sss/sifremi-nasil-degistirebilirim-yeni-sifre-secerken-neleredikkat-etmeliyim
Kota Arttırım Talebi
Kullanıcı kodu ilk açıldığında verilmiş olan öndeğer kotanın sayfanın amacı ve içeriğine bağlı
olarak yetersiz kalması durumunda hot-line@metu.edu.tr adresine e-posta göndererek kota
arttırım talebinde bulunulabilir. Kota arttırım talebi ODTÜ BİDB'nca incelenir; söz konusu
kullanıcı kodunun merkezi sunucu üzerinde kapladığı alan ve dosya kullanımı incelenip talep
uygun görülürse kota arttırımı gerçekleştirilir.
Soru/Sorunlar için İletişim
Kişisel kullanıcı kodu ile hazırlayacağınız web sayfası ile ilgili soru/sorunlar, detaylı açıklama
ve varsa hata mesajları ile birlikte hot-line@metu.edu.tr e-posta adresine iletilmelidir.

ODTÜ-BİDB'nin Kişisel Kullanıcılar için Web Sayfası Servis Politikasında kişi ve kurumlara
haber vermeden değişiklik yapma hakkı saklıdır. Ayrıca, ODTÜ-BİDB web servislerinin
kullanımına imkan veren merkezi sunucular üzerinde herhangi bir zamanda teknik
değişiklikler yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklikleri önceden kullanıcılara bildirebileceği
gibi, anlık olarak yapılabilecek değişikliklerin önceden duyurulamaması da mümkün olabilir.
Kullanıcılar bu metinde yer alan bilgileri olarak izlemek ve olası değişikliklerden haberdar
olmakla yükümlüdürler.

