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T.C. 
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 

BİLGİ İŞLEM DA İRE BAŞKANLI ĞI ve BİLGİ İŞLEM MERKEZ İ 
 

 
İLİŞİK KESME ve KULLANICI HESABLARI KAPATMA TALEP FORMU  

(User Accounts & IP-MAC Return Form) 

 

GUBİM Hesap Kullanıcısı (IP-MAC & User Accounts) 
 

Adı ve Soyadı (Name and Surname) :  

Unvan (Title) :  

Fakülte/Bölüm/ Birim (Fac./Dept./Unit) :  

Kayıtlı IP Adresi  (IP Address) :  

Kayıtlı MAC Adresi (MAC Number)  

                                                   @gantep.edu.tr E-posta Adresi ve Akademik+Web Bölgesi (gul1, 

gul3 User and E-Mail Address) : www.gantep.edu.tr/~ 

E-posta Adresi (gul2 E-mail Address) :                                                    @gantep.edu.tr 

E-posta Adresi (google E-mail Address) :                                               @gaziantep.edu.tr 

Yönetimi Yapılan Sunucu (Administered Server) IP:                                  Name: 

 

Yukarıda belirtilen kullanıcının kendi talebi üzerine kabul ederek imzalamış 

olduğu GUBİM Kabul Edilebilir Kullanım Politikası gereğince kendi adına 

açılmış olan e-mail, akademik ve web kullanıcı hesapları ile, birim amirinin 

onayıyla kendisine tahsis edilerek üzerine kayıtlı olarak bugüne kadar kullanmış 

olduğu IP ve MAC adresleri kullanıma kapatılmak üzere yukarıda beyan 
edilmiştir.  Bu tarihe kadar olan tüm kanuni sorumluluklar, kullanıcı tarafından 

ilk başvuruda imza ile teslim alınmış olan sözleşme gereğince, kendisine ait olmak 

kaydıyla, “yukarıda belirtilen hesaplar erişim ve kullanıma kapatılmıştır”. 
 

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

       IP-MAC Adresleri Yetkilisi                Kullanıcı Hesapları Yetkilisi             GÜBİM Kullanıcısı  
  (Authorized Staff for IP- MAC Address’)        (Authorized Staff for User Accounts)             (GUBIM User)  
 
 

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

 

İMZA  
(Signature) 

 
 

Gaziantep Üniversitesinin tüm personeli kurumdan ayrılırken hesaplarını kapattırmak 
üzere bu formu doldurularak imzalı olarak BİDB’da ilgili sorumluya teslim etmek zorunda olup aksi 
durumda kendi talepleri ile kendi kullanımlarına tahsis edilmiş olan hesaplar, IP ve MAC adresleri 
ile ilgili oluşacak yasalarda belirtilen her türlü hukuki ve cezai sorumluluklar kullanıcının 
kendisine aittir.  

KAPATILAN BÖLGELER GEÇİCİ OLARAK BİLE ERİŞİME ve KULLANIMA AÇILAMAZ.  
BİDB ve BİM personeli Gaziantep Üniversitesinden ilişiğini keserken bu form ile başvurmayıp Kullanım Sözleşmesi gereği kendilerine tahsis edilmiş olan 

ve iptal edilmeden kalan IP-MAC adresleri erişime ve kullanıma kapattırılmamış olan web bölgeleri, akademik çalışma alanı ve e-mail adresleri ile ilgili hiçbir 
sorumluluk kabul etmez. 

 

 

 


