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AMAsyA trNivnnsirnsi
nİıcİsayAR, AĞ vn niı,İşİvı xı,ylşAKLARI KULLANııvı yÖNnncnsİ

niniNci nöı,üıvı
Genel Hükümler

Amaç
Madde

1

-

(1) Bu yönergenin amacı; Amasya Üniversitesi bilgisayar ağı ve internet

altyapısı ile bunlarla bütünleşen bilişim kaynaklarının kullanımına ilişkin ilkeleri belirlemektir.

Kapsam
Madde 2 _ (I) Bu yönerge; Üniversitenin tüm personel ve öğrencileri ile herhangi bir
nedenle Üniversitenin bilişim kaynaklarını kullanan misafir, paydaş gerçek velveya tüzel
kişileri kapsar.
Dayanak
Madde3 _(1) Bu Yönergeninhazırlanmasında, 2547 sayı|ıKanunun 12. maddesİ,5651
Sayılı İntemet Ortamında Yapılan Yayınlann Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İŞlenen
Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun, ilgili
hükiimleri ile 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve Telekomiinİkasyon Kurumu tarafından
hazırlanan "Erişim Sağlayıcılara ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" esas alınmıştır.
Tanımlar
Madde 4 - (1) Yönergede geçen;
Üniversite: Amasya Üniversitesini,
Rektörtük: Amasya Üniversitesi Rektörlüğünü,
Birimler: Amasya Üniversitesi bitişim kaynaklarını kullanan ve/veya kullanıma sunan
akademik ve idari birimleri,
nİ»n: Amasya Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığını,
Bilişim Kaynakları: Amasya Üniversitesinin sahibi olduğu, yönettiği ya da elinde
tuttuğu herhangi bir müafaza ortamında bulunan veri dosyalan ve belgeleri de d6hi1 olmak
üzere kurulu bilgisayarlar ve ilgili teknoloji iirünlerine ait donanrm ve yazılım iiriinlerinin
tamamını,

Kullanıcılar: Amasya Üniversitesi bilişim kaynaklarını eğitim, öğretim, araştırma,

geliştirme, yönetim ve hizmet faaliyetleri çerçevesinde kullaııan akademik ve idari görevlerdeki
kadrolu, geçici veya sözleşmeli personel ile öğrenimini herhangi bir yöntemle siirdiirmekte olan
kayıtlı ttim ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri ile geçici veya kısıtlı olarak sİstemİ
kullanan büttin gerçek ve tüzel kişileri,
Temel Kullanım: Amasya Üniversitesi bilişim kaynaklarının, Üniversitenin eğitim,
öğetim, araştrma, geliştirme, toplumsal hizmet ve idari/yönetimsel faaliyetleri ile doğrudan

ilişkili olan kullanlmınl,
AUNET: Amasya Üniversitesine bağlı merkez ve tüm birimlerine ait bilişim
kaynaklannın bir bilgisayar ağı ile birbirine bağlanması ile oluşaıı ve Üniversiteyi İnternete

bağlayan ağı,
İnternet: AUNET de bağlı bulunduğu uluslararası bilgisayar ağına verilen genel adı,
IP: İnternet protokol numarasınt,
İçerik Sağlayıcı: Amasya Üniversitesi bilişim kaynaklarını kullanmak üzere, bu
kaynaklar tizerinde gerekli yetkilendirme tanımları yapılarak, AUNET (İntranet) /İnternet
ortamr üzerinden kullanıcılara sunulan her ttirlü bilgi veya veriyi üreten, değiştİren ve sağlayan

-

gerçek veya tiizel kişileri,

İl<lncil Kullanım: Bilişim kaynaklarının, temel kullanım tanımı dışında kalan her türlü
kullanrmrnı,
ULAKNET: AUNET de bağlı olduğu Ulusal Akademik Ağı,

L

Eduroam: (Education Roaming "Eğitim Gezintisi") Kullanıcıların misafir olarak
gittikleri katılımcı kurumlarda kolaylıkla İntemete bağlanabilmeleri için geliştirilmiş RADIUS
tabanlı kimlik doğrulama altyapısını,
Yer Sağlayıcr: Hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek
veya tiizel kişileri ifade eder.

Bilişim kaynakiarı kullanım esasları
Madde 5 - (1) Bilişim Kaynaklarının, Üniversitenin bilimsel

araştrrma, akademik,

eğitim etkinlikleri ile hizmet sunumu ve yönetsel fonksiyonları için temel önemi olan,
bilginin üretimi, işlenmesi, depolanması, korunması ve iletimi için kullanılması esastır.
Madde 6 - (1) Kullanıcılar, Üniversitenin, internet çıkışını sağlayan Ulusal
Akademik Ağ ve Bilgi Merkezinin (ULAKBİM) ağ yönetim birimi olan Ulusal Akadenıik
Ağ (ULAKNET) tarafından yürürlüğe konulan "Kabul Edilebilir Kullanım Politikası
Sözleşmesi "ne aykın davraıramaz.
Madde 7 - (|) Bilişim kaynakları; Tiirkiye Cumhuriyeti yasalanna. Üniversitemiz
yönetmelik ve yönergelerine aykırı faaliyetlerde bulunmak amacıyla kullanılamaz.
Madde S - (1) Kullanıcılar, bilişim kaynaklarının kullanımında altyapryı, donanımı ve
yazılımı zaratauğratan, tahrip edici, zedeleyici, bilgi ve iletişim hizmetlerini kesintiye
uğatacak, verimsiz çalışmasına yol açacak hiç bir girişimde bulunamaz.
Madde 9 - (1) Bilişim kaynaklarının kullanıma sunumu ve kullanımı, bu kaynakların
kullanım amaçları çerçevesinde yapılır. Kaynakların kullanım yeri ve konumu bu kaynakları
kullanrma sunan birimlerin yöneticilerinden yetki ve olur alınmadan değiştirilemez.
Madde 10 - (1) AUNET ve üzerindeki bilişim kaynakları, sistem ya da ağ üzerindeki
datalbilgi ve/veya trafiğin izlenmesi, saklanması, transferi ve dağıtımı; başkalarına hat
kullanım olanağı verTneyecek oranda aşırı bant genişliği kullanımı; başarılı olsun veya
olmasın karşı tarafinizni olmadan bir başka bilgisayara, ağa veya kullanıcının
bilgilerine/verilerine ulaşmaya çalışmak, bu bilgileri izlemek, araştırmak ve tahrip etmek,
kullanıcılara ait giriş kodlarını elde etmeye veya yaymaya çalışmak; ALTNET dahilindeki ya
da haricindeki bir sisteme, ağ kaynağına veya servisine saldın amacıyla kullanılamaz.
Madde 11- (1) AtjNET ve iizerindeki bilişim kaynakları, genel ahlak ilkelerine aykırı
veya müstehcen materyal üretmek, barındırmak, iletmek, gerçek dışı, sıkrntı ve rahatsızlık
verici, gereksiz korku yaratacak, iftira ve karalama mahiyetinde materyalin üretimi ve
dağıtımı; başkalannın fikri haklarını ihlal edici mahiyette materyalin dağıtımı,
bulundurulması ve Ülkenin birlik ve beraberliğine, böliinmez bütilnlüğilne aykırı siyasi, dini.
etnik propaganda amacıyla kullanılarrıaz.
Madde 12_ (l) Kullanıcılar ALTNET içerisindeki bilgisayarlarda; hukuki açıdan suç
teşkil edecek belgeler, bilgisayar ve ağ güvenliğini yok edebilen) zarar verebilen belge ve
yazılımlıar, kamu kurum veya kuruluşlan ile gerçek l tuzel kişiler hakkında karalama
belgeleri, iftira mahiyetinde olan gerçek dışı bilgi ve belge banndıramaz|ar.
Madde 13- (1) Kullanıcılar ve birimler, bilgisayar ağı içerisindeki uçlara, BİDB'nin
bilgisi dışında arıahtarlama ve ağ cihazı l cihaz|an takıp uç çoklama işlemi yapamaz|ar.
Herhangi bir birim ağ ve kablolama işlemleri tesisi ve bakımında mutlaka BİDB'den göniş
ve onay almak zorundadır. Söz konusu işlemler için üstlenici işletmenin, firmaların ve
görevlilerinin, BİDB yetkililerine danışmadan işe başlamamalarına ilişkin kontrol ve
sorumluluk, yapım izni veren birim yönetiminin sorumluluğundadır.
Madde 14- (1) Kullanıcılar, elektronik ileti (e-posta) hesaplarına ait kullarııcı adı ve
şifresinin sadece kendisinde olmasr gerektiğini, bu türden öze| giz|i|ik ve güvenlik bilgilerini
başkası ile paylaşmayacağını veya şifresinin üçiincü kişilerce ele geçirilmesi durumunda
kendisi tarafindan şifre değişikliği yapılabileceğini bildiğini ve önlemini almak zorunda
olduğunu kabul eder.
Madde 15- (1) Kullanıcılar, e-posta hesabını ticari, siyasi, dini, etnik ve k6r amaÇlı
olarak kullanamaz. Çok sayıda kullanıcıya, izinsiz olarak toplu halde reklam, tanıtım,
duyuru vb. amaçlı e_posta gönderemez. Üniversitenin akademik ve idari birimlerinin
yöneticileri veya yetkili kıldıklan personel, kendi birimlerinin kullanıcılarına toplu halde iŞ
z

ve işlemlerin gerektirdiği e-posta iletileri gönderebilir. Üniversitenin tüm kullanıcılarına
bilimsel, akademik ve idari iş süreçlerine uygun toplu duyurular gönderilmesi ise
Rektörlüğün iznine tabidir.
Madde 16- (1) Kullanıcılar, "eduroam" katılımcısı kurumların ağ ve bilişim
kaynaklarını kullanırken "eduroam Türkiye Katılım Sözleşmesi" ne uymak zorundadırlar
(http /iwww. eduroam. org. trldl/eduroam_katilim_sozlesme si.pdO.
Yazrlım, telif haklu ve lisans politikası
Madde 17 - (1) Telif hakkı ve patentlerle ilgili kanunların şekline ve ruhuna uymak
ve böylelikle de fikri hakları korumak ve pekiştirmek, Üniversitenin politikasıdır,
Kullanıcılar, Üniversite mülkiyetindeki her tiirlü bilişim kaynaklarını bu politika çerçevesinde
kullanacaklarını kabul ederler.
Madde 1S - (1) Üniversite birimlerinde kullanılan yazıhmlar lisans anlaşmalaıı
çerçevesinde edinilir. Üniversiteye bağlı birimlerin veya personelin, Üniversite yönetimine
haber vermeden yüklediği veya kullaırmakta olduğu diğer yazılımların lisans sorumluluğu
ve/veya lisansların olmamasından kaynaklanan yükiimlülük ve sorumluluğu kendilerine aittir.
Madde 19 - (1) Aksi ifade edilmediği müddetçe, kullanıcılar büttln yazıhmların telif
haklarınca korunduğunu bilir ve kabul ederler.
Madde 20- (1) Üniversitede kullanımda olan yazılımlar ortadan kaldırılamaz, koruma
amacıyla yedekleme uygulaması dışında kullanıcılar lisanslı yazılımın kopyalarını a|aırıaz|ar
ve çoğaltamaz|ar.
:

irixci

nöı,üıvı

Bilişim Kaynaklarının Kullanımlna İllştln Yetki, Sorumluluk ve Yükümlülükler

kullanıcı ve birim sorumlulukları
Madde 21 - (1) Kullanıcılar, BİDB tarafından ilan edilerek gereksiz trafik yarattığı ve
AUNET'in bilimsel ve akademik etkinlikler anlamında sağhklı çalışmasını engellediği için

peer-to-peer ( emule, kaza, i-mesh, torent vb. P2P dosya paylaşımı) yazılımlannı kullanamaz.

Söz konusu yazılımlar bitimsel amaç ile kullanılacak ise BİDB'den kısıtlı ve geçici kullanım
izıitalep edilir.
Madde 22 - (|) Virüs ve benzeri kötü niyetli yazılımların Üniversite dışına çok sayıda
istenmeyen e-posta göndernesini engellemek için AUNET üzerinden Üniversitenin e-posta
sunucuları haricindeki e-posta srrnuculanna SMTP protokolü ile erişilmesi Üniversitenin
güvenlik duvarı tarafindan engellenir. Üniversite dışında e-posta hizmeti sağlayan kurum ve
firmalann y a|nızca web tabanlı uygulamalarına izin verilir.
Madde 23 - (1) Kullanıcılar, bilgisayar / ağ hesabını kullaııarak eriştikleri, sundukları
ya da dağıttıkları bütün bilgilerden ve ağa bağlantı yaptıkları cihazlardan ve bu cihaz|arla
yapılan her türlü kural dışı işlem ve eylemlerden sorumludur.
Madde 24 - (|) Kullanıcılar, bu kaynakların kullanlm ıımacı dışında üçtincü kişilere
kullandırılması durumunda ortaya çıkabilecek idari ve yasal sonuçlardan sorumludur.
Madde 25 - (l) Birim, bölilm, topluluk ve kişiler, kendi adlarına oluşfurdukları web
sayfalarının içeriğinden (içerik sağlayıcı olarak) sorumludur. Birim, bölüm ve topluluk veya
grup niteliğindeki kişisel nitelikte olmayarr sayfaların sorumluluğu, ilgili web sitesinin
oluşfurulmasını resmi yazıile BİDB'den talep eden yöneticiye veya yetki verilmiş akademik
ve idari personele aiffir.
Madde 26 - (I) Kullanıcılar, kullandığı bilgisayarın güvenliğini sağlamaktan,
güvenlik eksikliğinden kaynaklanacak zararlardan, bu zararlarr azaltmak için koruyucu
yazılım|anytiklemek, güncelliğini takip etmek ve BİDB tarafindan sunulan güvenlik
yazılım|arını yüklemek veya yükletmekten de sorumludur.

Madde 27 - (|) BİDB, kullanıcıların kurallara uygun hareket etmemeleri ve hukuki
şartların oluşması durumunda kullanıcının mahremiyeti ve kişilik hakları saklı kalmak koşulu
ile aÜNPl üzerindeki sunucuların ilgili kayıtlarına girme ve raporlama yetkisine sahiptir.
3

Madde 28 - (1) Kullanıcı ve birimler konuyla ilgili tüm kanun, yönetmelik ve
yönergelerde belirtilen yasal yaptırımlara tabi olduklarını kabul ederler. Kullanrcılar, yönerge
maddelerinin herhangi bir şekilde ihlal edilmesinden veya maddeler hilinde açıklanmamış
olsa bile, konuya ilişkin mevcut ve çıkacak mevzuat hükümleri kapsamında belirtilen tüm
kısıtlama ve yaptırımlardan sorumludurlar.
Madde 29 - (l) Bilişim kaynaklarının kullanımı ile ilgili olarak, sorunları belirlemek,
çözmek veya esaslara aykın davranışlan tespit etmek BİDB'nin yetkisi ve sorumluluğundadır.
Madde 30 - (1) Kullanıcılar , .....@amasya.edu.tr uzantılı kurum mail adresini yurt
dışı ve kurum dışı işlemlerde de kullaııabilirler.
Kullanıma (yer ve içerik) sunan birimlerin yetki ve sorumluluklan
Madde 31 - (l) BİDB, gerekli koşullar oluştuğunda AUNET hatlarının kullanımında
kesinti ve sıkıntı yaratan bilimsel ve akademik amaç taşımayan zarar|ı uygulamalan
engelleyebilir.
Madde 32 - (l) Üniversitemize bağlı bulunan tüm birim yetkilileri, birimlerindeki
kullanıcıları bu kurallara uygun davranmaları konusunda bilgilendirmek ve bilişim
kaynakların uygun kullanılması için gerekli denetimleri yapmakla sorumludurlar.
Madde 33 - (l) AUNET ağını kullanan böliim veya birimler kendi kaynaklarının
kullanımı ile ilgili giriş ve çıkış trafiğinden sorumludurlar. Bu amaçla gerekli her türlü
bilgilendirme, esaslara uyulmayan durumları ve esaslara uymayan kullanıcıları ve kişileri
belirleme, ilgili yaptırımlan uygulama işlerini BİDB'nin teknik desteği ve işbirliğini de alarak
ytirütme sorumluluğunu taşırlar.
Madde 34_ (1) Rektörlük adına gİnn; teknik, yasal ve idari gelişmeler doğrultusunda
kullanım kurallan üzerinde gtincelleme yapabilir. Bu değişiklikler; http://bidb.amasya.edu.tr
adresinden takip edilebilir.
Madde 35_ (1) BİDB. bilgisayar ağında oluşabilecek güvenlik açıklarını asgari düzeye
indirebilmek için, kullanıcılara güvenlik yazılımlan temin eder ve işletim sistemi
güncellemelerini ve yeniliklerini izleyerek kullanrcılarını bilgilendirir.
Madde 36- (l) BİDB'nin bilgisi dışında hiçbir birim, kendi bi.inyesinde tek bir
bilgisayar arkasında IP çoğaltma işlemi yaparak, birçok makineyi bu bilgisayar üzerinden
İnternete çıkararnazve bilgisayarlarına BİDB'nin belirlediği IP grupları dışında IP atayarrıaz.
Madde 37_ (l) Birim ve kullanıcılar; BİDB'nin yerleşkelerde ve binalarda kurduğu
kablolama sistemi, ağ erişim cihaz|arıve diğer teçhizü üzerinde yazı|ım veya donanım
düzeyinde değişiklikler yapamaz|ar. Gereklilik durumunda BİDB'ye bilgi verilir ve teknik
destek istenir. Aksi durumda sorumluluk birim ve / veya kullanrcıya aittir.
Madde,33- (l) BİDB, Amasya Üniversitesitlze|kişiliğini ve AUNET güvenliğini
korumak amacıyla kendisine bağlı ttim bilgisayarlar üzerinde yasalara uygun olarak kısıtlayıcı
ve engelleyici önlemler alma yoluna başvurabilir.

üçüNcü nöıüıvı
Çeşitli Hükümler

Uygulama ve yaptırım
Madde 39- (l)Yönerge esaslarına uyulmadığının BIDB tarafindan da tespit
edilmesinin ardından uygulanacak yaptırımlar şunlardır:
a) -Kullanıcı, sözlü veyayazı|ı olarak uyanlır. Yaptırım konusu olan eylem, bilim etiği
ihlali kapsamında ise konu Amasya Üniversitesi gerekli birimlere iletilir ve Üniversitenin
kararına göre bilişim kaynaklarına erişimin geçici olarak engellenmesi, soruşturma açılması ve
diğer yasal stireçler başlatılabilir.
b) -Kullanıcıların kasıt içeren eylemlerini tekrarlamaları durumunda bağlı bulundukları
birim, gerekli önlemlerin alınması konusunda sözlü ve yazı|ı olarak uyarılır. Birim, uyanlara
rağmen işbu yönerge esaslarrnı uygulamaz ise AUNET ve bilişim kaynaklarıru kullanması,
gerekli tedbirler alınana kadar engellenir.

c)_Uygulanacak yaptırımların düzeyi veya sırası, belinilen esaslara uyulmayan
durumların tekrarına, verilen zarar|n büyüklüğüne ve ALINET, ULAKNET ve İnternet ile
bilişim kaynakları bütiinünde yaratılan olumsuz etki ve tahribatın fazlıa|ığına bağlı olarak
4

belirlenir. Kullanıcı hakkında duruma bağlı olarak, kanun ve yönetmeliklerde belirtilmiş çeşitli
di siplin ceza|arı uy gulanabilir.
ç)_Yönerge esaslarınrn ihlali, Rektörlüğiin ilgili ve yetkili kanalları yoluyla işleme
konulur.
Madde 40- (1) Üniversite bilişim kaynaklannı kullanan kullanıcı, işbu Yönerge
maddelerini kabul eder. Kullanıcılar ayrrca Yönergenin ilgili olduğu Kanun veYönetmeliklere
de aykırı davranamazlar.
Madde 41- (1) Kullanıcı eylemi / eylemleri, yüriirlükte olan ilgili kanunlara aykırı ise
ceza davasına yol açabilir.
Madde 42- (I) Kullanım ve kullanıcı tanımlarının yetersiz kaldığı ya da bu yönerge
dahilinde tanımlı olmayan durumlarda yürürlfüteki diğer mevzuat hüktimleri uygulanır.
Yürürlük ve yürütme
Madde 43- (1) Bu yönerge, Üniversite Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe
girer ve Rektör tarafindan ytirütüliir.

Üniversitemiz Senato§unun 28.06.20|7 tarih ve 2017l80 sayrlı kararr ile kabul edilmiştir.
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Sayı : 47386837.929Konu: e-posta İşlemleri

GENEL SEKRETERLİK MAKAMINA
(Bilgi İşlem Daire Başkanlığı)

..Birimine/Kulubiine/Dergisine ait e-posta ve şifre tanrmlamasının
yapılması ve gerekli bilgilerin kurumumuz
..'ne verilmesi
gerekmektedir. Söz konusu işlemlere ait form doldurularak ekte gönderilmiştir.
.

personeli

Gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

ilgi emt Adı Soyadı
Unvan

Ek : Kurumsal Elektronik Posta Başvuru Formu (2 Sayfa)

i}il}
İşı-.

KURUMSAL ELEKTRONİK POSTA

Dokuman No

BİDB-F-04

ilk Yayın Tarihi

15l02l2017

Sayfa No

112

KURUMSAL E_POSTA TALEp nİr,cİı,nnİ
AMASYA ÜiNivpnsirEsİ -....

Okul/ Birim Adı
ı,Ens..Fak..Y.O..Ars.Uvs.Mer..Da.Bsk.)

sorumlu personelin Adı soyadı
T.C. Kimlik No

Sicil No
ünvanı
Telefon

@amasya.edu.tr

Taleo Edilen E-posta adresi
Kurumsal E-posta Kullanım Amacı ve
Gerekçesi

:
:

FakiilteA(O Adma gBölüm/Birim Adına
Konferans/Seminer n Proje Grubu

ı

ı

Topluluk/Dernek

Dergi n Kulüpler o Diğer

ln^

Basvuru Tarihi

adına kullanılmak üzere,

belirtilen e-posta

Bilişim Kaynakları Kullanın
adresinde bulunan yasa

bu sayfanın arkasında bulunan T.C.

hesabının açılmasını talep

kullanım politikası

Politikası, T.C. Amasya

Cüzenlemelerdeki kanun, yönetmelik ve politikaların okunduğu ve bunlara uygun hareket edileceğini taahhüt ederiz.

t'akülte / MYO/

BölümSekreteri

F'akülte

Dekanı l lüdYO Müdürü
,.../...../20...

./,..../20.

lmza

niı,ci işı,nM Dainrcsi işı,nMLERi
İşlem Tarihi

,/....l20

*

E-posta Adresi

Kullanıcı Adı

lmza

@amasya.edu.tr

*

*

İşlemi Yapan Personel ve İmzası

*

Ek: T.C. Amasya Üniversitesi E-posta Kullanıcıları Servis Politikası

Bilgi İşlem Dairesince doldurulacaktır

ç

,L

r(

o

t| |

,a

6l

a

KURUMSAL ELEKTRONİK POSTA
BAŞVURU FORMU

{

.İi*.

l

-

Kanunİ

-

BiDB-F_04

ilk Yayın Tarihi

15l02l2017
2l2

Sayfa No

AMASYA ÜNlvERsiTEsi ELEKTRONİK PoSTA

Yükümlülük:

@amasya.edu.tr domain'i T.C. Amasya Üniversitesi personeline (Akademik
İdari) hizmet vermektedir. Bu hizmet akademik eğitim- öğretim amaçlı araştırma
geliştirme faaliyetleri
l .l

Doküman No

ve

ve

içermektedir.

|.2- @arrıasya.edu.tr domain'ine ait e-posta hesaplarını kullanan şahıslar Türkiye
Cumhuriyeti kanun ve bunlara bağlı olan yönetmeliklere, Turkiye Bilimsel ve Teknik
Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) bir enstitilsü olan Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi
Merkezi (ULAKBM) tarafından işletilen Ulusal Akademik Ağ'ın (ULAKNET)
kullanımına ilişkin usul ve esaslara T.C. Amasya Üniversitesi yönetmeliklerine aykırı
hareket edemezler.

(e-mail)

3.6-

ADRESl KULLANM KURALLARI:

E-posta hesabı sahibi, başka şahıs veya kuruluşlardaki bilgisayara, bu

bilgisayarlaıdaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veyİ pİogıamlar
gondermemeyi ve barındırmamayı, aksi takdirde doğacak tum hukuki ve cezai
sorumluluğun şahsına ait olduğunu kabul eder.

3.7-

Üniversite e-posta servisini kullanarak elde edilen herhangi bir bilgi veya
materyalin tamamıyla kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında
yaratacağı uızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamaınıyla
kendisine ait olduğunu, eposta servisinin kullanımındarı dolayı uğrayabileceği
zararlardan Amasya Üniversitesinin sorumlu olmadığını kabul eder.

3.8-

E-posta hesabı sahibi, genel ahlak ve adaba aykırı, ırkçı, ayrımcı, ticari, siyasi

1.2.1- İntemet Ortamında Yapılan Yayınların Dilzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla propagand4 taciz ve tehdit edici ile Türkiye Cumhuriyeti yasaların4 vatandaşı olduğu

İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun. (Kanurı/Karar No: 565I, Tarih:
23.05.2007)
http://wııw.mcvzı.ıat.gov.trliı4cvzuatMetini
1.5.565 l.pdf
1.2.2- İntemet Ortamında Yapılan Yayınların Dtlzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik (Tarih:30.1 l .2007)
1.2.3- Birlihe Çalışabilirlik Esasları Rehberi ile İlgili 200520 Sayılı Başbakanlık
Genelgesi. Qarih: 05.08.2005)
http:/hııırı. resmigazete. gov.trlcskileri2005i{}8/20050805 - l l hııı
1.2.4- Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) bir enstitusu
olan Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) tarafından işletilen Ulusal
Akademik Ağ'ın (IJLAKNET) kullanımına ilişkin usul ve esasları
l l pdf
httos ://ulalibinı. tııbitak. gov. trisites/iıııages/LIlııkbiııı/ukp-v20
.

2-

.

Gizlilik Ve Güvenlik:

diğer ülkelerin yasalarına ve uluslararası anlaşmalara aykırı e-posta göndermemeyi,
barındırmamayı ve bunlara aykırı her tiirlü uygulamalaıdan doğacak cezai ve hukuki
sorumluluğun şahsına ait oldugunu kabul eder.

3.9- E-postahesabı

sahibi, T.C. Kanunlaıagöre postalanması yasak, gizli olan
bilgileri postalamamayı, banndırmıımayı ve gönderilme yetkisi olamayan postaları
dağıtmamayı ile bunlaıa ait yasal yükümlülüğü kabul eder,
3.10- E-postahesabı sahibi, zincir posta (chain mail), yazılım virtlsü vb. postaları

başka posta hesaplarına dağıtmamayı, banndırmamayı ve bunlara ait cezai ve yasal
1ükümlülüğü kabul eder.

-

E-posta hesabı sahibi, rastgele ve alıcuıın istemi dışında mesaj (spam iletiler)
göndermeyeceğini ve bunlara ait yasal ytıkümlülüğu kabul eder.
3.1 l

2.|-

3.12- E-posta hesabı süibi,

alınmayacakiır.

3.13- E-posta hesabı sahipleri, kullanım haklarını, doğrudan

T.C. Amasya Üniversitesinden personel e-posta adresi talep eden şahıslar, bu
formu doldurup imzalayarak,personel kimlikleri ile birlikte Bilgi İşlem Dairesi
Başkaıılığına şahsen müracaat etmeleri gerekmekiedir. Diğer talepler değerlendirmeye

2.2-

AmuyaÜniversitesinden e-posta adresi alan kişi, Bilgi lşlem Daire
Başkanlığı'nın belirleyeceği bir e-posta hesap adı, öğIenci numarasından oluşan bir
kullanıcı adı ve kendisinin belirleyeceği bir kullanıcı şifresine sahip olur.

2.3- Kullanıcı

adı ve e-posta adı kişiye özeldir ve @amasya.edu,tr domainin de bir
benzeri daha yoktur.

2.4-

Ku|lanıcı şifresi sadece kullanıcı tarafindan bilinir. Kullanıcı dilediği zaman
şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamıyla kullanıcının
sorumluluğundadır. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, şifre kullanımından doğacak
problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.

2.5-

E-posta şifresini unutan kullanıcılar, Amasya Üniversitesi
Başkanlığına bizzat müracaat etınek zorundadır.

Bilgi İşlem Daire

e-posta kullanıcı adıyla yapacağı her türlü işlemden
bizzat kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.
ya da dolaylı olarak 3.

şahıslara devredemez ve kiralayamazlar.

14- E-posta hesabı sahibi yasa ve kurallara aykırı davrandığı takdirde Amasya
Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın gerekti müdahalelerde bulunm4 kişiyi
himıet dışına çıkarma ve üyeliğine son verne hakkına sahip olduğunu kabul eder,
3.

3.15- E-postahesabısahibi,yasavekurallaraaykırıdavrandığıtakdirdeT.C.

Amasya Üniversitesi makamlarının; gerekli sözlü ve yazılı uyanda bulunmaya, kişiyi
sınırlı veya sınırsız hizmet dışına çıkarmay4 üniversite içi idari soruşfurma
başlannaya ya da adli yargıya bildirimde bulunma hakkına sahip olduğunu kabul eder.

3.16- E-postahesabısahibi,e-postahesabınıtektaraflıolarakiptalettinebile,bu
iptal işleminden önce, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği icraatlardan kendisinin
sorumlu olacağını kabul eder.

3.17- E-posta süibi, Amasya Üniversitesi

e-posta himıetinden yararlandığı sırada,
kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre
Kişi;
unutına gibi) durumlard4 bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardaıı
E-posta hesabı sahibi, bu servisi kullanırken ileri sürdüğü şahsi fikiı düşünce ve dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde e-mail adresinin iptal
3. l
ifadeler ile elektronik ortama eklediği dosya ve/veya bilgilerin sorumluluğunun
edileceğini kabul eder.
şüsına ait olduğunu ve bundan dolayı bu e-posta ile ekli dosyalardan dolayı hiçbir
3.18- T.C. Amasya Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, kullanıcıların bilgisi
şekilde Amasya Üniversitesinin sorumlu fufulmayacğını kabul eder.
olmaksızın E-posta himıetleri servis politikasında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
3.2- Amasya Üniversitesi e-posta hizmetlerinde, e-posta sitesinin geneline zarar
Kullaıııcılar bu metinde yer alan bilgileri izlemek ve olası değişikliklerden haberdar
verecek veya Amasya Üniversitesi'ni başka şahıs ya da kuruluşlarla adli (mahkemelik) olmakla yükümludürler.
duruma getirecek herhangi bir yazılım veya materyal bulunduramayacağını,
3.19- İmzalayan Taraf, ULAKBİM'in yasal ve teknolojik gelişmeleri gözönünde
paylaşamayacağını ve hukuki bir durum doğarsa tllm adli ve cezü sorumluluklan
tutarak bu Kullanım Politikası'nı kısmen değiştirebileceğinden haberdardır ve bunu
üsttlne aldığını kabul eder.
açıkça kabul eder. Değiştirilen Kullanım Politikası,
3.3- E-posta servisinin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış https://ulakbim.tubitak.gov.trlsites/inıages/UIakbinı/ukp-v20 l l .pdf adresinde
adrese iletilecek bilgi, mesaj ve dosyalaıdan Amasya Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi yeralması ile birlikte yürurlüğe girer. İmzalayan Taraf ULAI(BİM'in Kullanım
Başkaıılığının sorumlu olmayacağını kabul eder.
Politikası'nı tam olarak anladığını, tanıdığını, uyacağını kabul eder.
3.4- E-posta hesabı sahibi, teknik nedenlerden (anz4 güncelleme, aiiarma vb.)
dolayı e-posta lardaki gecikne ve kayıplardan dolayı Amasya Üniversitesi Bilgi İşlem 3.20- Tüm bu maddeleri daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde
okuduğunu, KABUL ve TAAHHÜT ETMİŞTİR.
Dairesi Bşk. sorumlu olmayacağını kabul eder.

3-

E-Posta Adresi Alan Kişinin Yükümlülükleri:

-

3.5-

E-postahesabı sahibi, postahesaplarındaki

verilerinin, Amasya Üniversitesi

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın ihmali görtılmeden, yetkisiz kişilerce okunmasından
(e-posta sahiplerinin, gizli bilgilerini başka kişiler ile paylaşması, siteden ayrılırken
çıkış yapmaması, vb. durumlardaıı) dolayı gelebilecek maddi ve manevi zararlardan

ötüril, Amasya Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın sorumlu olmadığını
kabul eder.

4-

YürürlüIük:

Kullanıcı, adına düzenlenmiş bu formu doldurup

,

imzaladıktan sonra

bu sözleşme yürurlüğe girer ve T.C. Amasya Üniversitesi öğrencisi,personeli

olduğu sürece devam eder.

