KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
ALAN ADI HİZMETİ BAŞVURU FORMU
…. / …. / 201

Tarih (*)

Web Alanı Yetkilisinin Bilgileri
Adı Soyadı (*)
Birimi (*)
Sicil No (*)
T.C. Kimlik No (*)
Unvan (*)
E-posta (*)

(@kocaeli.edu.tr e-posta adresiniz.)

Talep Edilen Alt alan Adı
(Türkçe karakter kullanmayınız.)
Dahili Telefonu (*)
Cep Telefonu (*)
Web Alanında Güncelleme Yapacak Birim Çalışanının
Adı Soyadı (*)
Dahili Telefonu
Cep Telefonu (*)
E-posta (*)
Açıklama

(*) Bu alanların doldurulması zorunludur.
Web Alanı Yetkilisi İMZA:

Web Alanı Güncelleme Yetkilisi İMZA:

ALAN ADI TAHSİS SÖZLEŞMESİ

Alan Adı Tahsis Kuralları:
1.

Tarih: …. / …. / 201

Talep edilen alan adının .kocaeli.edu.tr alan adının birinci seviyeden alt alan adı olması durumunda:

a.
abcxyz.kocaeli.edu.tr ve ya www.abcxyz.kocaeli.edu.tr şeklindeki alan adları .kocaeli.edu.tr alan
adının birinci seviyesinden alt alan adları olarak dikkate alınır.
b.

Talep edilen alan adının kullanım amacını uygun biçimde ifade etmesi ve çok kısa olmaması gerekir.

c.
Talep edilen alan adı aynı anda birden fazla istekli tarafından ayni anda istenmesi durumunda
isteklerin geliş sırası sıralamayı belirler.
d.
Talep edilen alan adi kullanımda olmaması ya da Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından kullanımı
planlanıyor olmaması durumunda istekliye tahsis edilir.
e.
kocaeli.edu.tr alan adi Rektörlüğün yönetiminde olup buradaki kurallar dışında gerekli hallerde
istisnai durumlar uygulayabilir ya da alan adını geri alabilir.
2.

Talep edilen alan adının .kocaeli.edu.tr alan adının ikinci seviyeden alt alan adı olması durumunda.

a.
abcxyz.fff.koaceli.edu.tr ve ya www.abcxyz.fff.kocaeli.edu.tr şeklindeki alan adları .kocaeli.edu.tr
alan adının ikinci seviyesinden alt alan adları olarak dikkate alınır.
b.
Talep edilen alan adı alt alan adının sorumlusu, birim amirinden (Fakülte Dekanı, Enstitü/ Araştırma
Merkezi Müdürü, Kültür Sanat Birliği Başkanı, İdari Birim Amirleri) onay alarak talepte bulunmalıdır.
c.

Talep edilen alan adı alt alan adının sorumlusu alan adı üstünde değişiklik talebinde bulunabilir.

d.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı gerekli teknik zorunluluklarda alan adının yönlendirmesinde değişiklik
yapabilir.
3.

Talep edilen .kocaeli.edu.tr alan adının yasal sorumlulukları hakkında.

a.
abcxyz.kocaeli.edu.tr, www.abcxyz.kocaeli.edu.tr, abcxyz.fff.kocaeli.edu.tr veya
www.abcxyz.fff.kocaeli.edu.tr şeklindeki alan adları .kocaeli.edu.tr alan adı altında dikkate alınmaktadır.
b.
Talep edilen alan adlarındaki geliştirilecek web sitelerine ait içerik ve güvenlik sorumlulukları web
alanı yetkilisinin sorumluluğundadır.
c.
Talep edilen alan adlarında bilgi, belge, görsel ve işitsel materyallerin paylaşımında verilerin lisans
sözleşmesinden doğan yasal zorunlulukları ve koşullarına web alanı yetkilisi uymak zorundadır.
d.
Talep edilen alan adında yayına alınan web sitesinin site güvenliği ve kötü amaçlı kullanım hakkında
sorumluluk web alanı yetkilisine aittir.
YUKARIDAKİ SÖZLEŞMEYİ OKUDUM, TAHSİS KURALLARINI KABUL EDİYORUM.

Unvanı Adı Soyadı

İmza

