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İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ 
ÖĞRENCİ E-POSTA HESABI TALEP FORMU 

 
 

Üniversitenin kurumsal e-posta hizmetinden yararlanmak istiyorum. Bu amaçla; ekte sunulan kimlik 
bilgileri doğrultusunda, adıma bir hesap açılmasını talep ediyorum. 

Açılacak hesabımın (İnternet ve e-posta servislerinin) kullanımında yasal sınırlar çerçevesinde kalacağımı 
ve hatalı kullanımdan doğabilecek her türlü yasal yükümlülükleri kabul ettiğimi beyan ederim. 

 
Öğrenci No. : Diğer e-posta* : 

Adı - Soyadı : Tarih : 

Fakülte / Bölüm : İmza : 

Telefon :   
*Aktivasyon mailinin gelmesi için bu alanın doldurulması gerekmektedir. 
 
NOT: Tanımlanacak kurumsal e-posta isimleri ad.soyad@stu.rumeli.edu.tr şeklinde verilmektedir. 
İki isimli durumlarda birinci ismin ilk harfi başa gelecek şekilde tanımlama yapılmaktadır. 
(xad.soyad@stu.rumeli.edu.tr ). E-Posta bilgileriniz diğer E-Posta adresinize gönderildikten sonra, 
www.gmail.com adresine, diğer E-Posta adresinize gelen bilgilerle giriş yaptığınızda sistem sizden yeni şifre talep 
edecektir. Belirlediğiniz şifreyi girip, E-Posta adresinizi kullanmaya başlayabilirsiniz. 
Kurumsal tüm bildirimler ad.soyad@stu.rumeli.edu.tr adresine yapılmaktadır. 
Rumeli Üniversitesi ile ilişiğiniz kesildiğinde adınıza açılan tüm hesaplar ayrılma işlemleriniz sırasında kapatılacağı 
için tüm yedeklerinizi kendi bilgisayarınıza almanız tavsiye edilir. 
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