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Başvuru Sahibine İlişkin Bilgiler 
 

Unvanı Adı Soyadı  

Birimi (Fakülte, Enstitü, 
Yüksekokul, Bölüm vb.) 

 

Dahili ve Cep Tel. Numarası Dahili :  Cep : 

E-Posta Adresi ………………………..…..@comu.edu.tr 

 

Alt Alan Adı Tercihleri 
 

http://                .comu.edu.tr 

 

http://                .comu.edu.tr 

  
Açıklama: Yukarıdaki alanları doldururken küçük harf kullanılmasına ve Türkçe karakter (ı,ş,ç,ö,ü,ğ) ile (www) 
kullanılmamasına dikkat ediniz. Alt Alan Adı tercihlerinizden öncelikle ilk tercihiniz eğer ilk tercihinizdeki adres 
sistemimizde kayıtlı ise ikinci tercihiniz geçerli olur. 

 

Kullanım Amacı : Akademik İdari Diğer : …………………………..………. 
 
Bitiş Tarihi : Yok Var :    .. / ..  / 20.. 
 
Açıklama: Eğer alt alan adları (belirli tarihler arasında) bir program için isteniyorsa, bitiş tarihi belirtilmelidir.  
(Örn: sempozyum, kongre vb. için)  

 

İnternet Sitesi Hizmeti :    İstiyorum İstemiyorum 
 
Açıklama: İnternet sitesi hizmeti Üniversitemiz internet siteleri standartları kapsamında BİDB tarafından sağlanır. 
(İsteniyor ise Ek-2 deki form doldurulup birlikte verilmelidir. İstenmiyor ise internet sitesi için BİDB tarafından 
destek verilmez. Yalnızca internet sitesi için sunucu üzerinde tahsis edilecek alana dair bilgiler eposta yoluyla 
başvuru sahibine bildirilir.) 
 

 Yukarıda talep ettiğim alt alan adını Üniversitemiz bilgi politikalarına, yasa ve yönetmelikler ile 
diğer yürürlükte bulunan mevzuatlara uygun olarak kullanacağımı, ekte yer alan taahhütname metnini 
okuyup kabul ettiğimi, alt alan adının tüm yönetim ve sorumluluğunu kabul ettiğimi beyan ediyorum. 
 

         Başvuru Tarihi : …./…./20… 
 
                         Başvuru Sahibi İmza 

 
ONAY 

…/…/20… 

İlgili Birim Üst Yetkilisi 

Kaşe / İmza 

 
 

Bu form, Ek-1 deki taahhütname ile birlikte verildiği takdirde geçerlidir. 
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EK-1 

 

-TAAHHÜTNAMEDİR- 
 
 

Alt Alan Adları Kullanım İlkeleri  

1. Bilgi İşlem Daire Başkanlığından talep etmiş olduğunuz, alan adının ilgili web sitesi konu ve 

içeriğini kapsaması ve kullanım amacını doğru temsil etmesi gerekir. 

2. Alan adının en az 3 ve en fazla 15 karakterden oluşmasına dikkat edilmelidir. 

3. Alan adı içerisinde (.comu.edu.tr) haricinde “comu” ifadesi geçmemesi gereklidir.  

4. Eğer biriminiz için daha önce açılmış bir alan adı alt alan adı olarak talep olacaksa yukarıdaki 

kurallar dikkate alınmaz (Örneğin fef.comu.edu.tr şeklinde bir alan adı mevcutsa bunun altında 

talep edilen ab.fef.comu.edu.tr şeklinde kayıtlar kabul edilebilir.) 

5. Akademik ve idari birimlerimize bağlı bir etkinlik, bolum ya da proje ile ilgili web hesapları için 

tanımlanan alan adı ilgili birime tahsis edilmiş alan adının altında tanımlanır. (Örneğin 

“lab.bidb.comu.edu.tr” gibi) 

6. Talep edilen alan adının abc.comu.edu.tr şeklindeki olması durumunda bu alan adları 

“.comu.edu.tr” alan adının birinci seviyeden alt alan adı olarak dikkate alınır.  

7. Talep edilen alan adının ef.abc.comu.edu.tr şeklindeki olması durumunda bu alan adları 

“.comu.edu.tr” alan adının ikinci seviyeden alt alan adı olarak dikkate alınır.  

8. Talep edilen alan adı birden fazla istekli tarafından aynı anda istenmesi durumunda talebin geliş 

sırası dikkate alınır.  

9. Talep edilen alan adının kullanımda olmaması ya da BİDB tarafından kullanımı planlanıyor 

olmaması durumunda istekliye tahsis edilir.  

10. “comu.edu.tr” alan adı ve tahsis edilen alt alan adları için buradaki kurallar dışında gerekli hallerde 

istisnai durumlar uygulanabilir ya da tahsis edilen alan adı geri alabilir.  

11. Talep edilen alan adına ait sorumlu birim amiri tarafından resmi olarak ilgili alan adı üstünde 

değişiklik talebinde bulunulabilir.  

12. Alan adı başvurusunda alan adının herhangi bir adrese yönlendirilmesi talep edilemez. Ancak 

BİDB gerekli teknik zorunluluklarda alan adının yönlendirmesinde değişiklik yapabilir. 

 
Taahhütnameyi okudum ve kabul ediyorum. 

 
 
 
 
 

Alt Alan Adı Sorumlusu (Başvuru sahibi (Kurumun kadrolu personeli)) 
 

İmza : …………………… 
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EK -  2 

 
İNTERNET SİTESİ  

SORUMLU BİLDİRİM FORMU 
 

 
 

İnternet Sitesi Adresi https://................................................. . comu.edu.tr 

 
 
 

Sorumlu Kişiler 
 

Unvanı Adı Soyadı Telefon E-Posta Adresi 

 
Dahili: 
Cep : 

…………………….…….. 
@comu.edu.tr 

 
Dahili: 
Cep : 

…………………….…….. 
@comu.edu.tr 

 
* Bir internet sitesi için toplam en fazla 2 adet sorumlu yetkilendirilebilir. 
 

 
Yukarıda belirtilen alan adı ve internet sitesi kapsamında Üniversitemiz İnternet Sitesi Açma ve 

Yayımlama Yönergesine,  ilgili diğer yasa ve yönetmelikler ile yürürlükte bulunan mevzuatlara 
uyacağımı ve internet sitesinde yayınlanacak olan içeriklerle ilgili tüm sorumluluğu kabul ettiğimi beyan 
ederim. 

Tarih : …./…./20… 
 
 
 

Sorumlu Adı Soyadı  Sorumlu Adı Soyadı 
 
       İmza          İmza     

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


