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E-posta Servisi : Samsun Üniversitesinin Akademik ve İdari Personeli ile Öğrencilerine sunmuş olduğu, 
kullanıcıların birbiriyle e-posta yoluyla yazılı olarak haberleşmelerini sağlayan kurumsal e-
posta servisidir. 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı   : E-posta Servisini sağlayan birim olup sonraki maddelerde Başkanlık olarak ifade edilecektir. 
E-posta Hesabı : E-posta servisinden yararlanabilmek için tanımlanan hesaptır. 
Kişisel E-posta Hesabı : E-posta hesabından kişisel olarak yararlanmak üzere tanımlanan e-posta hesabıdır. 
Birim E-posta Hesabı : E-posta hesabından Üniversitemiz herhangi bir birim (Fakülte, Araştırma Merkez 

Müdürlüğü, Daire Başkanlığı, vs.) adına yararlanmak üzere tanımlanan e-posta hesabıdır. 
Etkinlik E-posta Hesabı : E-posta hesabından Üniversitemiz bünyesindeki herhangi bir etkinlik (sempozyum, toplantı, 

seminer, vs. ) adına yararlanmak üzere tanımlanan e-posta hesabıdır. 
E-posta Kullanıcısı : Tanımlanan e-posta hesabının sorumlusu olan Samsun Üniversitesi personeli veya öğrencisidir. 
İkincil e-posta Adresi : E-Posta kullanıcısının kurumsal e-posta hesabı dışında iletişim sağlamak için kullanılacak hesaptır. 

1. E-posta Kullanıcısı, Başkanlığın belirleyeceği bir "kullanıcı adı" ve ilk girişte değiştirilmesi zorunlu olan geçici "parola" ya
sahip olur.

2. "Kullanıcı adı" kişiye özeldir ve e-posta servisi üzerinde tekildir.
3. "Parola" sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı parolasını sistem üzerinden değiştirebilir. Parolanın seçimi ve

korunması kullanıcının sorumluluğundadır. Başkanlığın belirleyeceği politikalar doğrultusunda, parolanın güçlü ve zor
tahmin edilebilir şekilde oluşturulması ve belirlenen periyotlarda değiştirilmesi zorunludur.

1. E-posta kullanıcısı, E-posta servis hakkının yalnız kendisine ait olduğunu, bu hakkın kullanımına ilişkin e-posta Kullanıcı Adı
ve parolasını başkasına kullandırmayacağını ve devretmeyeceğini, başkası tarafından öğrenildiğinden şüphe duyması
durumunda derhal parolasını değiştireceğini, aksi takdirde yapılan tüm işlemlerin sorumluluğunun kendisinde olduğunu, e-
Posta Hesabını kullanmadığı iddiasında bulunamayacağını bilir ve buna uygun hareket eder.

2. E-posta hesabı ortamına eklenecek yazışmaların, konu başlıklarının, dosya eklerinin dolayısıyla tüm içeriklerin toplum
ahlakına ve anlayışına aykırı, toplumu ve kişileri rahatsız edici, kişilik haklarına saldırı amacı güden nitelikte olmaması,
T.C. Yasalarına uygun olması gerekmektedir.

3. E-posta hesabında, e-posta servisine zarar verecek veya kurumu başka kişi ya da kuruluşlarla mahkemelik duruma getirecek
herhangi bir yazılım veya materyal bulundurulamaz ve e-posta hesabı üzerinden paylaşılamaz.

4. E-posta kullanıcısı, E-posta hesabını akademik ve idari faaliyetler kapsamında kullanır, ticari faaliyetler (Firma tanıtımı,
reklam vb. işlemler) ile vb. kapsam dışındaki faaliyetler için kullanamaz.

5. E-posta hesabında kasıtlı olarak zararlı kod veya virüs gönderildiğinin anlaşılması durumunda, e-posta servisi Başkanlık
tarafından durdurulur. Kasıtlı olarak zararlı kod/virüs gönderilmesi suretiyle oluşacak yazılımsal/donanımsal hasardan,
tümüyle e-posta kullanıcısı sorumludur.

6. E-posta kullanıcısının ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce ve ifadeleri ile e-posta eklerinin sorumluluğu kendisine aittir ve
Başkanlık bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

7. Sistem kaynaklı olmayan durumlardaki, E-posta servisinin kullanımı sırasında iletilemeyecek, eksik alınacak veya yanlış
adrese iletilecek e-posta ve eklerinin sorumluluğu e-posta kullanıcısına aittir ve bu işlemlerden Başkanlık sorumlu tutulamaz.

8. E-posta hesabı verilerinin yetkisiz kişilerce ele geçirilmesinden (e-posta kullanıcısının bilgilerini başka kişiler ile paylaşması,
e-posta oturumunu kapatmadan sistemden çıkış yapması vb.) dolayı gelebilecek zararlardan Başkanlık sorumlu tutulamaz.

9. E-posta hesabında bilgilerin yedeklenmesi e-posta kullanıcısının sorumluluğundadır. Başkanlık kaynaklı olmayan nedenlerle
oluşabilecek e-posta hesabındaki bilgi kaybı durumlarında Başkanlık sorumlu tutulamaz.

10. Başkanlıkça, kurallara uyulmadığının tespiti veya teknik olarak gerekli durumlarda (kişinin e-posta hesabının siber
saldırganlarca ele geçirilmesi, phising mail gönderimin tespiti vs. nedenlerle) e-posta kullanıcısının mağduriyetini engellemek
ve sistemin güvenliğini sağlamak için hesap geçici olarak kapatılabilir.

11. E-posta kullanıcısının E-posta parolasını unutması durumunda e-posta parolasının yeniden oluşturulabilmesi Başkanlığa

1.Tanımlar

2. Samsun Üniversitesi E-Posta Hesabı Gizlilik İlkesi

3. Genel İlkeler
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başvurması gerekir. 
12. E-posta kullanıcısının herhangi bir nedenle (Kaydın silinmesi, Mezuniyet, vs.) kurumla ilişiğinin kesilmesi durumunda;

İlgili e-posta hesabı (ilişik kesildiği gün içerisinde) ,kapatılır.

Madde 1- E-posta kullanıcısı, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen 
Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markalar Yasası, Türk Ticaret Yasası, Patent 
Haklarının Korunması Hakkındaki Yasa, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 
diğer tüm T.C. Yasaları kapsamındaki suç teşkil edecek davranışlarda bulunmayacağını taahhüt eder. 
Madde 2- Olası bir durumda ortaya çıkacak hukuki ve cezai sorumluluk oluşturacak eylemlerin tüm sorumluluğu, eylemi 
gerçekleştiren e-Posta kullanıcısına aittir. 
Madde 3- Bu sözleşme e-posta kullanıcısı tarafından tek taraflı İPTAL edilemez. 

Okudum ve Kabul Ediyorum 

E-Posta Kullanıcısı

Adı Soyadı 

İmza 

E-POSTA HESABI BAŞVURU BİLGİLERİ

Öğrenci  ☐ Akademik ☐ İdari ☐

Adı Soyadı 

Öğrenci Numarası / T.C. Kimlik Numarası / Sicil No 

Fakülte / Yüksekokul / MYO / İdari Birim 

İkincil E-Posta Adresi 

Cep Telefonu / Dahili 

Tarih ve İmza 

E-Posta Kullanıcısı, bu formda yer alan kendisine ait bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu bununla birlikte söz konusu bilgilerin
hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumlu olduğunu,
KABUL VE TAAHHÜT ETMİŞTİR. 

4. Uygulama ve Yaptırımlar
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