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Mevcut Alan Adı 
 

http://................................................. . comu.edu.tr 

 
Yeni Alt Alan Adı Tercihleriniz 
 

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. 

 
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 

 
  

 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. 
Mevcut alan adının kapatılarak yerine belirtilen yeni alt alan adının tahsis edilmesini, mevcut alan adı 
altında yer alan internet sitesi ve tüm verilerin yeni alt alan adı altına taşınmasını arz ederim. 
 

          
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. 

 



 

 

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ  
ALT ALAN ADI DEĞİŞİKLİK TALEP FORMU 

Doküman No: BGYS.FP.22.05 

Yayın Tarihi: 16.08.2022 

Rev. No:  

Rev. Tarihi:  

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tel : 444 17 18 
Sayfa | 2  

 
 
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 : …………………… 

 
 
 
 

 


