Adı Soyadı
Unvanı / Görevi
Birimi / Şubesi
Dahili/Cep Telefonu

:
:
:
:
BATMAN ÜNİVERSİTESİ E-POSTA KULLANIM YÖNERGESİ

1-Personelimize ad.soyad@batman.edu.tr şeklinde Üniversitemize ait resmi e-posta adresi verilir. Ad ve soyad benzerliği durumunda
Bilgi İşlem Daire Başkanlığının öngördüğü şekilde e-posta adresi verilir.
2-E-posta kutusu ilk 2 GB boyutunda açılır ve kullanıcının talebi doğrultusunda arttırılır.
3-Kullanıcı, hizmet hakkının sadece kendisine ait olduğunu, bu hakkın kullanımına ilişkin özel ve gizli şifresini ve kullanıcı adını
ve/veya kodunu başkasına kullandırmayacağını ve devretmeyeceğini, başkası tarafından öğrenilme şüphesi dahi olsa derhal
değiştireceğini, aksi taktirde yapılan tüm işlemlerin sorumluluğunun kendisine ait olacağını, kendisi kullanmadığı iddiasında
bulunmayacağını kabul eder.
4-Kullanıcı, internet erişimi sırasında sistemde dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade ve yazıların kendisine ait olduğunu, Batman
Üniversitesinin hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul eder.
5-Kullanıcı, internet ortamındaki haber gruplarında, sohbet ortamlarında; göndereceği elektronik posta mesajlarında içerisinde
hakaret, pornografi ve diğer yasa dışı, toplum ahlak ve anlayışına aykırı herhangi bir amaç güden toplu tanıtım, postalama ve benzeri
aktivitelerde bulunamaz.
6-Kullanıcı hesabında pornografik içerikli resim, animasyon, video vb. bulunduramaz ve benzeri içerikli sitelere bağ (link) veremez.
Kurumumuza ait ağ ve sunucu bilgisayarlar uygunsuz, müstehcen, rahatsız edici görüntülerin üretilmesi ve dağıtılması(akademik ve
bilimsel araştırma amaçlı olanlar hariç) amacıyla kullanılamaz.
7- Kullanıcı, hesabında hukuki açıdan suç teşkil edecek materyal ve belgelere yer veremez. Kamu ve ticari servisler ile şahsi hesap
sahiplerine zarar verici uygulamalar kullanamaz.
8-Kullanıcı, hesabında Hack/Crack temelli belgeleri eğitim amacı dışında bulunduramaz ve yayınlayamaz. Başka bir sistemin posta
sunucusunu veya başka bir kullanıcının posta hesabını ilgili kişinin açık izni olmadan mesaj kullanma amacıyla kullanamaz.
9-Kullanıcı hesabında kamu kurum veya kuruluşları ile gerçek/tüzel kişiler hakkında karalama ve benzeri yayın yapamaz, yapılması
için özendirici olamaz. İftira mahiyetinde, gerçek dışı, sıkıntı ve rahatsızlık verici, gereksiz korku yaratacak materyalin üretim ve
dağıtımını yapamaz.
10-Kullanıcı hesabında açığa çıkarılmış şifre yayınlayamaz. Şifre ve benzeri koruma yöntemlerinin kırılması ile ilgili bilgi içeren
belgeleri eğitim ve koruma amacı dışında bulunduramaz. Kasıtlı olarak bilgisayar ve iletişim kaynaklarını yetersiz kullanmaya,
başkalarının verilerini tahrip etmeye, şahsi yönelik çalışmalar ve benzeri faaliyetlerde bulunamaz.
11-Kullanıcı, ticari reklamlara ve üyelik sağlanan yerli/yabancı sponsor reklamlarına, bağlarına yer veremez. Ticari reklamlar ve
haber duyurular gibi istenmeyen mesajlar gönderemez.
12-Hesabında yer alan belgelerin ve her türlü bilginin yayın haklarından doğabilecek hukuki sorumluluklar tümüyle kullanıcıya aittir.
Kullanıcı, fikir ve sanat eserleri kanununa göre başkalarının fikri haklarını ihlal edici mahiyette materyalin dağıtımını yapamaz.
13-Kullanıcı hesabı; T.C. yasalarının belirlediği yasa dışı kullanımlarda, Batman Üniversitesi tarafından belirlenen kullanım
politikalarına uyulmadığı durumlarda, kullanıcı hesapları için belirlenen sınırların aşıldığı durumlarda, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
bilişim kaynaklarının çalışmaları engelleyici biçimde, ticari ve yasa dışı amaçlı kullanıldığı durumlarda, kişilere ait kullanıcı
hesaplarının farklı kişiler tarafından kullanımının belirlendiği durumlarda, sunucu sistemler üzerinde tanımlı diğer kullanıcıların
şifrelerini bulmaya çalışmak, dosyalarına müdahale etmek, değiştirmek vb. girişimlerin tespit edildiği durumlarda, lisanssız, korsan
yazılımların kullanıcı hesabı bulunduğu tespit edildiği durumlarda, sistem doğruluğunun, bütünlüğünün, güvenliğinin ve servis
devamlılığının engellendiği durumlarda, kullanıcıya haber verilmeksizin Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından geçici olarak
kapatılabilir. Kullanıcı hesabının kalıcı olarak kapatılacağı durumlarda kullanıcılar önceden bilgilendirilir.
14-Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, internet trafiği sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak/iletilecek bilgilerden, internet
platformunda yayınlanan ya da kendi yayınladığı bilgilerin tam doğruluğu, geçerliliği ya da güncelliği konusunda hiçbir zaman
sorumlu tutulamaz.
15-Kullanıcı, yukarıda belirtilen hizmetlerden yararlanmaya başladığı andan itibaren bu sözleşmede yer alan maddelere uyacağını
kabul ve taahhüt eder. Aksi yönde bir tutum tespit edildiği taktirde internet ve e-posta kullanım hakkının sona erdirileceğinin
bilincindedir. Kullanıcı belirtilen kurallara uymadığı taktirde bütün hukuki ve idari işlemlerden kendisi sorumlu olur. Üniversitemiz
meydana gelebilecek yasal, idari teknolojik gelişmeleri göz önünde tutarak bu kullanım politikasını değiştirme hakkına sahiptir.
Değişen sözleşme, http://bim.batman.edu.tr adresinde yer almasından itibaren yürürlüğe girer.
16-Kullanıcı, maddeler halinde açıklanmamış dahi olsa bile, yasal kurallar içindeki tüm kısıtlama ve yaptırımlardan, ahlaki kurallar
içindeki tüm kişisel haklar ve fiillerden, İnternet etik kurallar içerisindeki tüm evrensel kurallara karşı sorumludur. Kullanıcı alınan
kararlara uymadığı taktirde; hesabının geçici süre ile dondurulması, devamı veya tekrarı halinde ise üyelikten sınırsız çıkarılma ve
hesabının iptali yaptırımı uygulanacaktır.
17-Bilgi İşlem Daire Başkanlığı uzun süre boyunca kullanılmayan hesapları askıya alma hakkına sahiptir. 6 ay süreyle kullanılmayan
hesaplar askıya alınabilir ve ilgili kullanıcının dosyaları 5 yıl aradan sonra silinebilir.
18-Kurumumuzdan ayrılan personelin hesabı askıya alınır.
Yukarıda yazılan koşulları okudum, anladım kabul ediyorum.
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