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GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 

BİLGİ İŞLEM DA İRE BAŞKANLI ĞI 
 

ELEKTRON İK POSTA İSTEK FORMU (Mail Address Request) Form) 
 
                                              

BAŞVURU SAHİBİ (Applicant) : 

Adı ve Soyadı (Name Surname) :  
Fakülte / Birim (Faculty / Unit) :  
Bölüm (Department) :  
Görev (Position) :  
Sicil No (Register No) :  
Dahili (Telephone) :  
Kullanıcı Adı (Username) :  
Şifre (Password) :  

 
AÇIKLAMA (Explanation) : 

- Kullanıcı adı 8 karakteri geçmemeli,"ç,ş,ğ,ı,ö,ü" gibi harfler içermemelidir ve kullanıcı adı küçük harflerden oluşmalıdır. 
- Parolanız en az 6 karakterden oluşmalı ve rakam, harf ve özel karakterler içermelidir. Tahmin edilebilecek ve basit parolalar 

kullanmayınız 
- E-posta adresiniz  kullanıcı adınıza göre oluşturulacaktır. 
- Bu posta hesabının kullanımı ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti Ceza Kanunu, 5651 sayılı yasa ile oluşabilecek her türlü sorumluluklar 

ve UlakNET ve Gaziantep Üniversitesi "Güvenlik Politikası" ve "Kullanıcı Sözleşmesi" kuralları geçerlidir. Kullanıcı bu kuralları 
kabul etmiş sayılır.  

- Kullanıcı hesabı ile ilgili yapılan tüm işlerden kullanıcı sorumludur. 
- Şifrenizi ilk kullanımdan itibaren mutlaka değiştiriniz, ve şifrenizi düzenli olarak değiştirmeye özen gösteriniz. 

 
        Hesap Açıldı            Hesap Açılmadı  
 

Tarih (Date) : …... /…... / ....... 
 

         Bilgi İşlem Sorumlusu        E-posta Sahibi 
  (Computer Center Responsible Staff)                   (E-mail Owner) 
 

 
BAŞVURU SAHİBİ (Applicant) : 

Adı ve Soyadı (Name Surname) :  
Fakülte / Birim (Faculty / Unit) :  
Bölüm (Department) :  
Görev (Position) :  
Sicil No (Register No) :  
Dahili (Telephone) :  
Kullanıcı Adı (Username) :  
Şifre (Password) :  

 
AÇIKLAMA (Explanation) : 

- Kullanıcı adı 8 karakteri geçmemeli,"ç,ş,ğ,ı,ö,ü" gibi harfler içermemelidir ve kullanıcı adı küçük harflerden oluşmalıdır. 
- Şifre en az 6 karakterden oluşmalı ve rakam ve harfleri birlikte içermelidir. 
- E-posta adresiniz kullanıcı adınıza göre oluşturulacaktır. 
- Bu posta hesabının kullanımı ile ilgili "Güvenlik Politikası" ve "Kullanıcı Sözleşmesi" kuralları geçerlidir. Kullanıcı bu kuralları 

kabul etmiş sayılır.  
- Kullanıcı hesabı ile ilgili yapılan tüm işlerden kullanıcı sorumludur. 
- Şifrenizi ilk kullanımdan itibaren mutlaka değiştiriniz. 

 
        Hesap Açıldı            Hesap Açılmadı  
 

Tarih (Date) : …... /…... / ....... 
 
 

         Bilgi İşlem Sorumlusu        E-posta Sahibi 
  (Computer Center Responsible Staff)                   (E-mail Owner)               

 


