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Domain (Alan Adı) Registration Sözleşmesi 

Madde 1 – Sözleşmenin Tarafları 

Bu sözleşme, bir tarafta KMK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ (bundan böyle yer 

sağlayıcı olarak anılacaktır) ile diğer tarafta aşağıda müşteri bilgileri yer alan (bundan 

sonra müşteri olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir. 

Madde 2 – Taraflara ilişkin bilgiler 

2.1 Yer Sağlayıcı 

Adı Unvan   : KMK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ 

Tebligat Adresi : Altayçeşme Mahallesi Çam Sokak No:16 DAP Royal 

Center D. Blok Daire:64 Maltepe/ İSTANBUL Posta Kodu: 

34843 

Telefon numarası  : 0216 504 2121 – 0850 333 0565 

Elektronik Posta Adresi : bilgi@kmk.net.tr 

2.2 Müşteri 

Firma Unvan   :………………………………………………………………………………………. 

Adı Soyadı   :………………………………………………………………………………………. 

Vergi Dairesi – Vergi No :………………………………………………………………………………………. 

T.C. Kimlik No   :………………………………………………………………………………………. 

Tebligat Adresi  :………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefon numarası  :……………………………………………………………………………………… 

Elektronik Posta Adresi :……………………………………………………………………………………… 

Tescil Edilecek Alan adı :…………………………………………………………………………………….. 

2.3 Her iki taraf 2.1 ve 2.2 maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak 

kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ 

edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır. 

2.4 Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye veya 

elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler. Ancak ispat ve hukuki 

ihtilaflarda yazılı belge ve deliller esas alınacaktır. 
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Madde 3 – Tanımlar 

Bu sözleşmede geçen; KMK Bilgi Teknolojileri A.Ş. ile MÜŞTERİ: Alan adı kaydı 

hizmetlerinden yararlanmak üzere KMK’ ile sözleşme imzalayan veya çevrimiçi işlem 

yapan gerçek ve/veya tüzel kişileri, kapsamaktadır. 

Alan Adı Kaydedici: İnternette “com”, “net”, “org” gibi 1. seviye alan adlarını satmak 

üzere ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) tarafından 

yetkilendirilmiş ya da yetkilendirilmiş kurumlarla bayilik anlaşması yapmış kurumlardır. 

“com.tr”, “net.tr”, “org.tr”, “biz.tr”, “bel.tr” gibi 2. seviye tr uzantılı alan adlarının 

kaydedicisi Orta Doğu Teknik Üniversitesidir (ODTÜ). 

Madde 4 - Sözleşmenin Amacı 

Bu sözleşmenin amacı alan adı kaydı hizmetleriyle ilgili olarak KMK ve Müşteri’nin 
karşılıklı hak, yetki ve yükümlülüklerini düzenlemektir. 

Madde 5 - Tarafların Hak, Yetki ve Yükümlülükleri 

5-1. KMK Müşteri’nin satın aldığı alan adı üzerinde oluşturduğu web sitesi vasıtasıyla internet 
üzerinde yayınladığı bilgilerin doğruluğu, güncelliği veya geçerliliğini taahhüt etmediği gibi T.C 
kanunlarına ve toplum ahlak ve kurallarına aykırı bir unsur içermesi nedeniyle doğacak tüm 

hukuki ve cezai sorumluluk Müşterinin sorumluluğundadır. Müşteri; KMK’ya yöneltilebilecek 
olan ve de ortaya çıkabilecek, çıkacak ve çıkması muhtemel her türlü zararı tazmin 
etmeyi ve sorumluluğu almayı gayrikabili rücu olarak kabul, ikrar, beyan ve taahhüt 
etmektedir. 

5-2. KMK, alan adı kaydını satın alınan süre için yapacak, Müşteri, bu hizmetlerin 
karşılığı seçmiş olduğu alan adı için belirlenen ücretleri ödeyecektir. Ücreti ödenmeyen 
alan adları hakları KMK ya aittir, KMK alan adını istediği gibi kullanabilir veya başka bir 
kullanıcıya satabilir. 

5-3. Müşteri; “com.tr”, “net.tr”, “org.tr”, “bel.tr”, “av.tr”, “dr.tr” vb. gibi uzantısı ülke kodu ile 
biten ve Ortadoğu Teknik Üniversitesinin vermeye yetkili olduğu alan adlarını almak için 
gereken belgeleri temin etmek zorundadır. KMK, Müşteri tarafından temin edilen bu belgelerin 
doğruluğundan sorumlu tutulamaz. Herhangi bir sahte belgeden doğabilecek zararları Müşteri 

tazmin etmekle yükümlüdür. Bu yüzden ortaya çıkabilecek, çıkacak ve çıkması muhtemel 
her türlü zararı tazmin etmeyi ve sorumluluğu almayı Müşteri; gayrikabili rücu olarak 
kabul, ikrar, beyan ve taahhüt etmektedir. 

5-4. Müşteri’nin internet üzerinde üçüncü şahısların eylemlerinden dolayı uğrayacağı 
zararlardan KMK sorumlu değildir. Müşteri kendisine verilen şifrelerin güvenliğini ve 
dolayısıyla alan adının güvenliğini kendisi sağlar. 

5-5. KMK, önceden e-posta aracılığıyla bildirerek, hizmet süre ve şartlarını, uygulanan hizmet 
bedellerini veya verilen hizmetleri tek taraflı olarak değiştirebilir veya bu hizmetlere son 
verebilir. Müşteri, yeni şartları kabul etmediği taktirde KMK bildirimde bulunarak, ödeme 
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yükümlülüğü baki kalmak şartıyla, işbu sözleşmeyi sona erdirebilir. Müşteri; bu hususu 
gayrikabili rücu olarak kabul, ikrar, beyan ve taahhüt etmektedir. 

5-6. Müşteri alan adı hizmetinin iptalini istemeleri durumunda KMK, Müşteri adına 
açtığı hesabı siler ve bu sözleşme 5 iş günü içerisinde feshedilmiş sayılır. Alan adı kaydı, 
kayıt süresi dolduktan sonra 2 ay içinde silinir. 

5-7. KMK alan adı hizmeti ile ilgili, hizmet süresi dolma, yenileme, silme gibi işlemler 
için Müşteri’nin hesap açarken girmiş olduğu e-posta adresine bildirim yapar. 

5-8. Hizmetin verilmesine engel teşkil eden deprem, su baskını, tayfun, salgın hastalık, 
lokavt, grev, yangın, savaş vb. olağan ve olağanüstü sebepler, resmi makam veya yetkili 
mercilerin işin yapılmasını engelleyici veya geciktirici kararları mücbir sebep olarak 
kabul edilecektir. 

5-9. Müşteri, Müşteriliğini uzatma, Müşterilikten vazgeçme, değişiklik gibi isteklerini 
bilgi@kmk.net.tr e-posta adresine e-posta göndererek bildirmekle yükümlüdür. KMK, 
müşteri isteğinin mücbir sebepler veya KMK bir başka kurum ve kuruluştan aldığı 
hizmetlerde oluşan aksamalar, 3. şahıslarla kurum ve kuruluşların sebep olduğu hizmet 
sürekliliğini veya tesisini engelleyen etkenler nedeniyle karşılanmamasından sorumlu 
değildir. 

5-10. KMK alan adı kayıt hizmeti için T.C. Merkez Bankası Amerikan Doları döviz satış 
kuru yıllık artışı ya da düşüşü oranına göre tarifelerinde değişiklik yapma hakkına 
sahiptir. 

5-11. KMK ile müşteri arasında düzenlenecek bütün evrak ve sözleşmelere ait her türlü 
vergi, resim, harç ve fonlar müşteri tarafından ödenir. (Resmi dairelere ait özel 
hükümler saklıdır.) 

5-12. Müşteri, müşteriliğe başlama ve bitiş tarihleri, alan adı kayıt ücretleri ile diğer 
borçların belirlenmesinde ve diğer anlaşmazlık hallerinde KMK kayıtlarını itirazsız kabul 
eder. 

5-13. Bu sözleşmede bulunmayan haller için. tr uzantılı 2. seviye alan adları için ODTÜ 
nezdin deki UÇK (uyuşmazlık çözüm kurulu)’nın kuralları, .com, .net, .org gibi 1. seviye 
alan adları için ise ICANN’ ın yayınladığı (http://www.icann.org/udrp/) kurallar ve genel 
hükümlere göre işlem yapılır. 

5-14. İşbu sözleşme Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabidir. Taraflar iş bu sözleşmenin 
uygulanması esnasında vukuu bulabilecek bütün ihtilafları uzlaşma ile 
çözümlenememesi halinde İstanbul Anadolu Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir. İş bu 
sözleşme ve eklerinin hükümleri uyarınca, KMK tarafından düzenlenecek fatura, 
tutanak, yazı ve diğer belgeler, sözleşmenin ve eklerinin uygulanmasından doğacak her 
türlü adli ve idari uyuşmazlığın çözümünde kesin delil niteliğinde olup, mahkemelerde 
başkaca delil ibraz ve kabul edilmeyecektir.   
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Madde 6 - Sözleşme Kapsamında Alınan Ücretin İadesi – Ücret İade Şartları 

Alan adı kaydı hizmetinin iptali mümkün değildir. Sözleşme sona erse bile alan adı kaydı 
yapıldığı süre için geçerli olacaktır. Herhangi bir ücret iadesi yapılmaz. 

Madde 7 - Sözleşme Feshi 

Alan adı kayıt süresi bitiminde sözleşme fesh olmuş sayılacaktır. Alan adı süresi 
uzatıldığı takdirde sözleşmede devam edecektir. 

Madde 8 - Sözleşme Süresi 

İş bu sözleşme süresi alan adı kaydı süresi kadardır. KMK alan adı kayıt süresi 
bitiminden 30 gün, 20 gün, 10 gün önce periyodik olarak yenileme yapılması için hesap 
açarken verilmiş olan e-posta adresine bildirimde bulunacaktır. Alan adı normal 
yenileme süresi içinde yenilenmeyen alan adlarının kayıtları silinir. Alan adları süresi 
bittikten sonra uzatılmak istenirse cezalı olarak uzatılmaktadır. Süresi dolan alan 
adlarının cezalı uzatmaları alan adı fiyatının 10 katıdır. 

Madde 9 - Sözleşmenin Kabulü ve Bedeli 

Bu sözleşme KMK internet sitesinde yayınlanır hesap açan Müşteri bu sözleşmeyi 
okuyup kabul etmiş sayılır. Sözleşmenin başlangıç tarihi olarak alan adı kaydının 
yapıldığı tarih kabul edilir. Sözleşme bedeli satın alınan alan adı kaydının KMK internet 
sitesi üzerinde yayınlanan bedeldir. Bu bedele her türlü vergi dahildir. Sözleşme gerekli 
olduğu anda yazdırılarak kullanılabilir. 

 

 

 

 


