
Giresun Üniversitesi E-Posta Kullanım Politikası

Amaç
Bu belge, @giresun.edu.tr uzantılı e-Postaların, Giresun Üniversitesi personeline (Akademik ve 

İdari) dağıtılmasını ve kullanım koşullarını içerir. e-Posta hizmeti akademik eğitim- öğretim amaçlı araştırma
ve geliştirme faaliyetlerinde kullanılır.

1- KANUNİ YÜKÜMLÜLÜK:

@giresun.edu.tr uzantısına ait e-posta hesaplarını kullanan şahıslar, Türkiye Cumhuriyeti kanun ve 
bunlara bağlı olan yönetmeliklere, Ulusal Akademik Ağ' ın (ULAKNET) kullanımına ilişkin usul ve esaslara,
Giresun Üniversitesi yönetmeliklerine aykırı hareket edemezler.

1.1- İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele 
Edilmesi Hakkında Kanun. (Kanun/Karar No: 5651, 23.05.2007, Sayı : 26530) 
http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5651.html 

1.2- İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 
(30.11.2007, Sayı : 26716) http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/11/20071130.htm 

1.3- Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) bir enstitüsü olan Ulusal Akademik Ağ 
ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) tarafından işletilen Ulusal Akademik Ağ'ın (ULAKNET) kullanımına ilişkin 
usul ve esasları http://www.ulakbim.gov.tr/ulaknet/UKP-v2011.pdf 

Giresun Üniversitesi, ağ ve internet kaynaklarını sağlarken sıra ile aşağıda belirtilen mevzuatlara 
uymaktadır:

a) T.C. yasaları ve bağlı yönetmelikler

b) Başbakanlık genelgeleri

c) Mahkeme kararları

d) Bilgi Teknolojileri Kurumu tarafından yayınlanan mevzuat

e) TÜBİTAK ULAKNET Kullanım Politikası

f) Giresun Üniversitesi yönergeleri, yönetmelikleri, senato kararları, birim amiri kararları

g) Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi politikaları

2- GİZLİLİK ve GÜVENLİK:

2.1- T.C. Giresun Üniversitesinden personel e-Posta adresi talep eden personeller, http://app.giresun.edu.tr 
adresinden e-Posta online web basvuru talep formunu personel bilgi sisteminden kimliklerini dogrulatip 
basvuruyu gondermelidirler.Basvurusu sonrasi yasanacak e-posta hesabi sorunlari icin k.v.k.k. geregince, 
personel kimlikleri ile birlikte Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. 
Diğer talepler (Telefon,Faks, ePosta v.b.) değerlendirmeye alınmayacaktır.

2.2- Giresun Üniversitesinden e-Posta adresi alan kişi, formda yazdığı belirleyeceği bir e-Posta hesap adı ve 
kendisinin belirleyeceği bir kullanıcı şifresine sahip olur. Formda yazdığı ilk kullanıcı adı dolu ise diğer 
yazdığı tercihlere bakılır.

2.3- Kullanıcı adı ve e-Posta adı kişiye özeldir ve @giresun.edu.tr domainin de bir benzeri daha yoktur.
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