
 

 

 

 

İServ iletişim platformu için kullanıcı düzenlemeleri  

1. IServ nedir? 

 IServ bir iletişim ve değişim platformudur ve yalnızca okul iletişimi için kullanılır.  Iserv, tüm kullanıcıların 

okulla ilgili verileri kaydetmesini ve değiştirmesini sağlar.  Tüm kullanıcılar diğer kişilerin haklarına saygı 

göstermeyi taahhüt eder. 

 2. Erişim 

 IServ'e erişim, Bäke'deki ilkokulun internet adresi üzerinden yapılır:  

https://gs-baeke.schulserver.de/iserv 

 Kullanıcı adı ve parola ile yetkili oturum açma gereklidir. 

 3. Kullanım gereksinimleri 

 Bir kullanıcı kimliğinin oluşturulması, kullanıcının, kullanıcı yönetmeliklerini okuyup anladığını yazılı olarak 

beyan etmesini gerektirir.  Küçükler söz konusu olduğunda, yasal vasiler ve öğrenci imzalamalıdır. 

 4. Bir hesap oluşturmak 

 Bir hesabın oluşturulmasıyla, kullanıcı, derhal en az sekiz karakterden oluşan bir parola ile değiştirilmesi 

gereken geçici bir parola alır.  Kullanıcı, yalnızca şifresinin bilinmesini sağlamalıdır.  Parolanın diğer 

kullanıcılarla paylaşılması yasaktır.  Bir kullanıcı üçüncü bir şahsın şifresiyle ilgili yetkisiz bir bilgiye sahip 

olduğunu öğrenirse, şifresini derhal değiştirmelidir.  İlk kayıt, kullanıcı adı ve geçici şifre olarak 

"ad.lastname" ile gerçekleşir. 

 5. E-posta hesabı 

 Erişim yetkisine kişisel bir e-posta hesabı dahildir.  E-posta adresi: 

 firstname.lastname@gs-baeke.schulserver.de 
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E-posta sisteminin sorunsuz çalışmasını sağlamak için aşağıdaki kurallar geçerlidir: 

  

•Toplu, spam, şaka veya sahte postalar gönderilmesine izin verilmez.  

• E-posta adresi yalnızca okul içi kullanım içindir, harici posta hizmetlerine e-posta göndermek veya almak 
veya diğer e-posta hesaplarını IServ hesabına iletmek (veya tersi) genellikle mümkün değildir ve buna izin 
verilmez. 

 6. Virüsler 

 Kullanıcı, sistemin virüslerden uzak tutulmasını sağlar.  Bilinmeyen dosya eklerini açarken ve ev 
bilgisayarınızdan alınmış kendi dosyalarınızı yönetirken dikkatli olunmalıdır. 

 7. Depolama alanı 

 Her kullanıcı, verileri ve e-postaları kaydetmek için kullanılabilecek kişisel bir sabit sürücü alanı alır.  Başka 
herhangi bir kullanıma izin verilmez. 

 

 Kullanıcının, Bäke'deki ilkokula karşı yetkisiz erişime karşı ağdaki kişisel verilerinin korunması konusunda 
yasal bir hakkı yoktur.  Bu, ağda depolanan verilerin kayıpsız yedeklenmesi için de geçerlidir.  Harici veri 
taşıyıcılarında yedek kopyaların alınması şiddetle tavsiye edilir.  İnternet üzerinden iletilen verilerin gizliliği 
hiçbir şekilde garanti edilemez.  İnternette herhangi bir bilgiyi sağlamak, onu halka açık hale getirmekle 
eşdeğerdir.  Bu nedenle, ilköğretim okulu ve Bäke aleyhine, bu tür verilerin yetkisiz erişime karşı 
korunmasıyla ilgili hiçbir yasal talep yoktur. 

 

 8. Uygunsuzluk durumunda güvenlik ve sonuçlar 

Giriş yaptıktan sonra kullanıcı tarafından gerçekleştirilen tüm işlemler sunucu tarafından loglanır ve 
kolaylıkla takip edilebilir.  İhlallerin bulunması halinde kullanıcının cezai ve medeni hukuk kovuşturması 
olasılığına açık bir şekilde atıfta bulunulur. 

 

 Federal Almanya Cumhuriyeti'nin yasal hükümlerine aykırı olan bilgilere erişmek veya bilgi göndermek 
yasaktır.  Bu, özellikle şiddeti yücelten, pornografik veya aşırı içeriğe sahip içerik için geçerlidir.  Yasadışı 
içeriğin yanı sıra genel ahlaka aykırı içeriğin yayınlanması da hesabın derhal devre dışı bırakılmasına yol 
açacak ve ceza ve medeni hukuk sonuçlarına yol açabilir. 
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