ALANTRON.COM ALAN ADI
KAYIT SÖZLEŞMESİ
I. SÖZLEŞME TEMELLERİ
Bu alan adı sözleşmesinde (“ sözleşme ”), “siz” ve “sizin” ile müşterimiz (“müşteri”) ve “biz”,
“bizim”, “yazman” ile Alantron (Alantron) firması kastedilmektedir. Bu sözleşme, kayıt edilen
alan adı ve kullanılan diğer hizmetlerimiz ile ilgili olarak bizim size ve sizin bize olan
sorumluluklarınızı açıklamaktadır. Bu sözleşme alan adlarının kayıt, yenileme, transfer, toplu
kayıt ve toplu transfer kural ve şartlarını ortaya koyar. Kayıt işleminizi tamamlayabilmeniz için
burada belirtilen bütün kural ve şartları okumanız ve kabul etmeniz gerekmektedir.

II. ALANADININ SEÇİMİ, MÜSAİTLİĞİ VE KULLANIMI
1. Seçim. Seçimini yaptığınız alan adının herhangi bir ticari marka veya entelektüel ürüne
zarar vermesi / haksız rekabet ortaya çıkarması durumunda firmamız tarafsız kalacaktır ve
ortaya çıkabilecek yaptırımları uygulamak zorunda kalsa bile firmamız sorumlu
tutulamaz. Alan adınızın herhangi bir hakka zarar vermemesi için gerekli ön araştırmaları
yapmanızı ve/veya bir hukuki yardıma başvurmanızı tavsiye ediyoruz.
2. Müsaitlik. Firmamız herhangi bir alan adının herhangi bir zaman için kayıt, yenileme
veya transfer için müsait olacağını ve Alantron ’un ana yazmanın kayıtlarına diğer akredite
yazmanlardan daha üstün bir giriş hakkı olabileceğini taahhüt etmez. Alan adınızı seçtikten
sonra bu alan adının kayıt için müsait olup olmadığını veya bir başkası tarafından önceden
alınıp alınmadığını kontrol etmelisiniz.
3. Kullanım. Bilginiz dâhilinde alan adınızın kaydının ve direkt veya endirekt olarak
kullanımının herhangi bir üçüncü şahısın hukuki haklarına zarar vermeyeceğini belirtiyor ve
kabul ediyorsunuz. Ayrıca bilginiz dâhilinde alan adınızın herhangi kanuni olmayan bir
amaç için kayıt edilmediğini ve kullanılmayacağını belirtiyor ve kabul ediyorsunuz.
Alantron, alan adınızın kanuni olmayan bir amaç için kullanıldığının veya herhangi bir diğer
kullanım şartnamesine uymadığının tespitinin yapılması durumunda alan adınızı durdurma
veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.
III. HESABINIZIN YÖNETİMİ
Hizmetlerimizden faydalanabilmek için bir hesap açmanız ve bir kullanıcı adı ve şifre
almanız gerekmektedir. Kullanıcı adınız ve şifrenizle online olarak kayıtlı bilgilerinize
ulaşabilir ve gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz. Bize kullanıcı adınız ve şifrenizle yapılacak
işlemleri uygulamaya koyma hakkını veriyorsunuz. Her zaman kullanıcı adı ve şifrenizin
güvenliğini sağlamakla yükümlüsünüz. Kullanıcı adı ve şifrenizin izinsiz kullanımının tespiti
durumunda hemen bize durumu bildirmek zorundasınız. Kullanıcı adınız ve şifrenizle
yapılacak bütün işlem, kayıt, masraf ve sorumluluklar size aittir.
IV. BİLGİLERİNİZİ NASIL KULLANIYORUZ

Sizden topladığımız bilgileri Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
(“ICANN”) ve ilgili ana yazman organizasyonlarına bildirmek zorundayız. ICANN aynı
zamanda sizden topladığımız şu bilgileri de halka açık bir veri tabanında tutmamızı zorunlu
tutmaktadır: (i) kayıt ettirdiğiniz alan ad(lar)I, (ii) adınız, e-posta ve posta adresiniz, (iii)
alan ad(lar)ınızın teknik, muhasebe ve idari yetkililerinin ad, posta adresi, e-posta adresi,
telefon numarası ve faks numarası (varsa), (iv) alan adı sunucularınızın adları, (v) kaydın ilk
yaratılma tarihi, (vi) kaydın son kullanım tarihi. Şunu bilmeniz gerekmektedir ki bu bilgiler
ICANN kuralları çerçevesinde, yüksek miktarda otomize elektronik işleme tabi tutmamak
ve ticari e-postalarda (spam) kullanılmamak şartıyla, ilgilenen herhangi bir üçüncü şahısa
verilebilir. Sunucularımızda herhangi kredi kartı bilgisi tutmamaktayız. Bu sözleşmeyle size
ait kişisel bilgilerin biz, ana yazman, ICANN, iş ortaklarımız, iş ortaklarımızın iş ortakları,
ana yazmanın iş ortakları ve ICANN tarafından atanacak herhangi bir üçüncü bir şahıs
tarafından kullanılabileceğini, kopyalanabileğini, dağıtılabileceğini, yayınlanabileceğini,
değiştirilebileceğini ve diğer başka işlemlere tabi tutulabileceğini kabul ediyorsunuz. Bu
türden bilgiler bizim onayımızla veya firmamızı bağlayıcı bir mahkeme kararıyla diğer
kurumlara da verilebilir.
Bu türden kişisel bilgi ve verileri toplamamızın nedeni bu sözleşme çerçevesinde ortaya
konulan yükümlülüklerimizi ve alan adı yazmanlarının uymak zorunda olduğu şartları yerine
getirmektir. Sizden topladığımız kişisel bilgileri burada belirtilen amaçlar ve zorunluluklar
haricinde kullanmayacağımızı kabul ediyoruz. Ayrıca size ait olan kişisel bilgilerin
kaybının, çalınmasının, zarar görmesinin değiştirilmesinin ve yok edilmesinin engellenmesi
için gerekli tedbirleri alacağımızı kabul ediyoruz.
Eğer bize üçüncü bir şahıs ile ilgili kişisel bilgileri sağlıyorsanız o zaman bu üçüncü
şahsa yukarıda ve aşağıda belirtilen bütün bilgileri aktarmayı kabul ediyorsunuz.
Eğer bu sözleşme hakkında herhangi bir sorunuz, endişeniz veya ayrıntılı bilgi talebiniz
varsa lütfen legal@alantron.com e-posta adresinden hukuk departmanımızla temasa geçiniz.
V. BİLGİLERİNİZ
Alan adı kaydınız ve ilgili hizmetlerinizi başarı ile tamamlayabilmek için kendiniz ve alan adı
kaydınız ile ilgili bir takım bilgileri sağlamanız gerekmektedir. Sözleşme süresince bu
bilgileri doğru ve güncel olarak sağlamak ve her zaman güncel tutmak ile yükümlüsünüz:
a. Kayıt ettiğiniz alan adı,
b. Alan adınızın birincil ve ikinci alan adı sunucuları,
c. Alan adının sahibi, idari, teknik ve muhasebe yetkilileri için ad, soyadı (firma ise firma
adı), iletişim adresi, telefon numarası, faks numarası (varsa) ve e-posta adresi.
Bu bilgilerin değişmesi durumunda 7 gün içinde bilgilerinizi sistemlerimiz üzerinde
güncellemekle yükümlüsünüz. Bilerek veya bilmeyerek geçersiz veya hatalı bilgi sağlanması,
bilerek veya bilmeyerek bize sağlanan bilgilerin hızlı bir şekilde güncellenmemesi veya (15)
gün içinde alan adınız ile ilgili hatalı bilgileri düzeltmeniz için sizinle girdiğimiz iletişime
cevap vermemeniz bu sözleşmenin ihlali sayılacak ve bu sözleşmenin iptali için bir temel
oluşturacaktır.
Alan adınızın yetkilisi olarak bir başka kullanıcıyı atasanız bile kayıtlara göre alan adı sahibi
olarak tüm iletişim bilgilerinin sağlanması sorumluluğu size aittir ve alan adınız ile ilgili

sorunların kısa sürede çözülebilmesi için idari ve teknik bilgilerin sağlanması ve güncellenmesi
de sizin sorumluluğunuzdadır. Eğer alan adınızın yetkilisi olarak bir başka kişi

veya firmayı yetkilendiriyorsanız alan adının hatalı kullanımından oluşabilecek
sorunların oluşturacağı zararları da kabul ediyorsunuz demektir.
VI. ÜCRETLER VE ÖDEMELERİNİZ
1. Sıfır İade Politikası. Alan adınız durdurulsa, kaydınız iptal edilse veya sözleşme sonundan
önce transfer edilse bile hiçbir ödemenin tam veya kısmi iadesi yoktur. Kaydın ödemesi kayıt
öncesinde kredi kartı veya banka havalesi veya posta çeki havalesi ile ödenmelidir. Şu anda
kredi kartı ödemesi olarak Mastercard ve Visa kartları kabul edilmektedir. Ödeyeceğiniz
ücret kayıt süresinin uzunluğu ve kullanacağınız özelliklerle belirlenmekte ve
fiyatlandırmalar detaylı bir şekilde https://www.alantron.com/turkce/alan-adi-kayit/pricing.to
adresinde verilmektedir. Her alan adı farklı bir hizmet olduğu için her alan adı için ayrı ayrı
ödeme kabul edilmektedir.
2. Otomatik Yenileme. Eğer bu hizmet sunuluyorsa ve otomatik yenilemeyi aktive etmiş
iseniz alan adı hizmetinizin yenileme zamanı geldiğinde alan adınız manuel ödeme
yapmanıza gerek kalmadan otomatik olarak yenilenir. Alan adınızın son kullanım tarihinden
(10) gün öncesinde size alan adınızın yenilemesi ise ile ilgili bir bilgilendirme yapacağız.
Hizmetlerinizin yenilenmesi durumunda yeni sözleşme kuralları geçerli olacak ve o gün için
geçerli olan fiyatlandırma uygulanacaktır. Eğer otomatik yenilemeyi onaylarsanız kredi
kartınızdan ilgili tutar için çekim yapmakla zorunlu olmamakla beraber yetkili olacağız ve
son kullanım tarihinden önce sağlamış olduğunuz bilgilerle kredi kartınızdan ödemenizi tahsil
edeceğiz. Eğer otomatik yenileme ile alan adınızın yenilenmesini istemiyorsanız web
sitemizde belirtilen şekilde, ilgili sayfada gereken ayarı yaparak alan adınız için istediğiniz
zaman otomatik yenilemeyi kaldırabilirsiniz. Kredi kartı bilgilerinizi her zaman güncel
tutmak ve sağlamış olduğunuz kredi kartı bilgilerinin içeriği sizin sorumluluğunuzdadır. Eğer
kredi kartı bilgileriniz artık geçerli değilse o zaman yenileme için gerekli tutarların ödemesini
ayrıca yapmanız gerekecektir. Yenileme ödemesinin yapılmaması veya ulaşmaması
durumunda alan adınızın yenilemesi yapılmayacaktır ve alan adınız durdurulacaktır.
Yararlandığınız hizmetlerin yenilenmesini sağlamak ve takip etmek sizin
sorumluluğunuzdadır. Alantron un alan adınızın zamanından yenilenmemesi ve yenilenme
anından oluşabilecek herhangi bir hatadan dolayı size veya herhangi bir üçüncü şahsa karşı
herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
3. Otomatik Yenilemeyi Durdurmak. İstediğiniz zaman otomatik yenilemeyi kaldırabilirsiniz.
Otomatik yenileme hizmetinden yararlanmamaya karar vermeniz durumunda yenilemeniz
ile ilgili ücretlerin manuel olarak ödenmesinden sorumlu olacaksınız. Gerekli ödemelerin
yapılmaması durumunda alan adı hizmetiniz yenilenmeyecek ve hizmetinizde aksama
olacaktır. Her yenilemede o an için geçerli olan sözleşme kuralları ve fiyatlar uygulanır.
4. Charge Back (ödemeye itiraz). Alan adı kaydı, yenilemesi, transferi ve ilgili tüm vergilere
ilişkin ödemelerinizde charge back, kredi kartı dolandırıcılığı veya gerekli ücretlerin
ödenmemesi durumunda alan adınız üzerindeki tüm haklarınızı kaybedeceksiniz ve Alantron
gerekli ücretleri ödeyen taraf olarak tüm bu hakların varisi olacaktır. Ayrıca alan adınızın ve
tüm haklarının da Alantron BLTD firmasına aktarılacağını ve herhangi bir sınır olmaksınız
firma tarafından bu alan adının bir başka kullanıcıya aktarılabileceği, transfer edilebileceği
ve satılabileceğini kabul ediyorsunuz. Tamamen kendi rıza ve onayımıza bağlı olarak gerekli
ödemeleri yapmanızı müteakip alan adınızı 50 TL geri yükleme ücreti de alındıktan sonra
tekrar aktive edebiliriz.
5. Ödeme Koşulları. Alan adının transfer edilebilmesi, silinebilmesi, alan adı üzerinde
değişiklik ve güncelleme yapılabilmesi ve alan adına ilişkin herhangi bir hizmetin alınabilmesi
için alan adı ücretinin ilk kayıt ile son kullanım tarihleri arasında ödenmiş olması
gerekmektedir. Ücreti ödenmemiş alan adı hizmetleri size herhangi bir bildirim
yapılmadan silinebilir. Silinen bir alan adının restorasyon bedeli (en fazla) alan adı

bedelinin 10 katıdır.
VII. SÖZLEŞME SÜRESİ
Bu sözleşme alan adınız için seçtiğiniz, kayıt ettiğiniz ve ödemesini yaptığınız süre boyunca
geçerli olacaktır. Alan adınızı yenilerseniz yenileme zamanında geçerli olan kayıt
sözleşmesi geçerli olacaktır. Eğer alan adınızı iptal eder veya bir başka yazmana transfer
ederseniz aramızdaki bu sözleşme otomatik olarak iptal olacaktır.
VIII. YETKİLİLER
Kayıt esnasında atamış olduğunuz idari, muhasebe ve teknik yetkililerin sözleşmeniz
süresinde alan adınızın yönetiminde, alan adınızın silinmesi, transferi, değiştirilmesi,
yenilenmesi veya ek başka hizmetlerin alınmasında tam yetkiye sahip olacağını anlıyor ve
kabul ediyorsunuz. Sizin adınıza atamış olduğunuz yetkililer işlem yapsa bile hala siz ve
alan adınız bu sözleşmedeki düzenlemelere bağlı kalacaktır. Yetkilileri atamış olmanız
yetkililer tarafından yapılacak tüm işlemleri kabul etmeniz anlamına gelmektedir.
IX. REDDETME HAKKIMIZ
Alan adınızı kayıt veya transfer etmeme, parametrelerini değiştirmeme veya yenilememe
hakkımız saklı tutulmaktadır. Eğer bu hakkımızı kullanacak olursak ödemiş olduğunuz
tüm tutarı iade edeceğiz ve alan adınızı barındırmayı reddetmemizden dolayı oluşabilecek
herhangi bir kayıp veya zarardan sorumlu olmayacağız.
X. UYARI VE BİLGİLENDİRMELER
Bizden hiçbir şekilde e-posta almamayı seçebilirsiniz. Bunu size sağlamış olduğumuz web
tabanlı kontrol paneliniz veya destek@alantron.com adresi ile temasa geçerek yapabilirsiniz.
Yazılı olarak bizden e-posta almak istemediğinizi bildirmek istiyorsanız postanızı PK11
Kocaeli Türkiye adresine göndererek yapabilirsiniz. Buna karşın zaman zaman yine de
iletilmesi önemli olan iletileri size göndermek zorunda kalabiliriz. Uyarı ve bilgilendirmeler
e-posta veya diğer iletişim metotlarıyla, yapılmış olan değişiklikler, güncellemeler, yeni
ürünler veya hizmetler ve diğer alakalı konular hakkında olabilir. Alan adınız veya hesabınız
hakkındaki kritik konular hususunda yine sizinle temasa geçebiliriz. Tüm uyarı ve
bilgilendirmeler hesabınızda belirtmiş olduğunuz e-posta adresinize yapılacaktır. Ayrıca
temsilcilerimiz, servis sağlayıcılarımız ve iş ortaklarımız da sizinle temasa geçebilir. Bu tür
gelişmelerden ötürü size ve diğer üçüncü şahıslara karşı sorumlu tutulamayız. Ama bu tür
üçüncü şahıslardan size ulaşılmamasını istediğinizi yukarıda belirtilen iletişim araçları ile
bize bildirebilirsiniz. Alantron bu durumu engellemek için elinden geleni yapacaktır fakat
bunu başaramamamızdan dolayı kimseye karşı sorumlu olmayacağız.
XI ALAN ADI ANLAŞMAZLIKLARI
1. Anlaşmazlık Politikası. Sistemlerimiz üzerinde yapacağınız alan adı kaydının veya
transferinin, yer yer bu sözleşmede atıf yapılan ve belirtilen, ve bağımsız bir başka
sözleşme olan, Alan Adı Anlaşmazlık Politikamız (Domain Name Dispute Policy)
tarafından da kapsanacağınız anlıyorsunuz. Alan adınızı kullanabilmenizi engelleyebilecek
veya karşı çıkacak tüm oluşumlar Alan Adı Anlaşmazlık Politikası kapsamında ele
alınacaktır. Eğer üçüncü bir şahıs tarafından alan adınızın sizin tarafınızdan

kullanılabilmesine karşı bir itiraz ortaya çıkarsa bizi bu anlaşmazlığın dışında tutacağınızı,
savunacağınızı ve zarar görmemizi engelleyeceğinizi anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Alan
Adı Anlaşmazlık Politikasının en son versiyonu ICANN web sitesinde
http://www.icann.org/udrp/udrp.htm adresinde bulunmaktadır. Bu politika üzerindeki
herhangi bir itiraz http://www.icann.org/udrp/approved-providers.htm sayfasında belirtilen
herhangi bir onaylı anlaşmazlık çözüm hizmet sağlayıcına yapılabilir.
2. Anlaşmazlık Politikası Değişiklikleri. Anlaşmazlık Politikasının tarafımızdan zaman
zaman değiştirilebileceğini kabul ediyorsunuz. Hesabınızın devam etmesi ve alan adınızı
kullanmaya devam etmeniz bu değişiklikleri onaylamanız anlamına gelmektedir.
Değişiklikleri onaylamıyorsanız endişeleriniz hususunda görüşmek için destek@alantron.com
adresi aracılığı ile bize ulaşabilirsiniz. Eğer yine de taleplerinizi karşılayamazsak alan adınızı
iptal edebilir veya bir başka yazmana transfer edebilirsiniz. Eğer alan adınızı iptal etmek veya
bir başka yazmana transfer etmek isterseniz bu işlemin taleplerinizi karşılayacağını ve
herhangi bir iade talep edemeyeceğinizi anlıyor ve kabul ediyorsunuz.
3. Dava Adresi. Alan adınız veya kullanımından doğabilecek anlaşmazlıklarda Alantron un
bulunduğu İzmit, Kocaeli adresindeki mahkemelere başvurmayı kabul ediyorsunuz.
XII. TRANSFERLER
1. Transfer Politikası. Sistemlerimiz üzerinde yapacağınız alan adı kaydı veya transferi ile şu
an geçerli olan yer bu sözleşmede atıf yapılan ve belirtilen, ve bağımsız bir başka sözleşme
olan Yazmandan Yazmana Transfer Politikasına (Transfer Politikası) tabi olmayı kabul
ediyorsunuz. Bu politikanın en son geçerli versiyonu ICANN web sitesi
http://www.icann.org/transfers sayfasında bulunabilir.
2. Transfer Anlaşmazlık Politikası. Sistemlerimiz üzerinde yapacağınız alan adı kaydı veya
transferi ile şu an geçerli olan yer bu sözleşmede atıf yapılan ve belirtilen, ve bağımsız bir
başka sözleşme olan Yazmandan Yazmana Transfer Politikasına (Transfer Politikası) tabi
olmayı kabul ediyorsunuz. Bu politikanın en son geçerli versiyonu ICANN web sitesi
http://www.icann.org/transfers sayfasında bulunabilir. Alan adınızın transferi ile ilgili
herhangi bir anlaşmazlık Transfer Anlaşmazlık Çözüm Politikasına (Transfer Dispute
Resolution Policy) tabidir. Üçüncü bir şahıs ile alan adınızın transferine ilişkin herhangi bir
anlaşmazlık doğması durumunda bizi bu anlaşmazlığın dışında tutacağınızı, savunacağınızı
ve zarar görmemizi engelleyeceğinizi anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Eğer sizin adınıza
Transfer Anlaşmazlık Çözüm Politikasını uygulamamızı istiyorsanız bununla ilgili danışma
hizmetleri, dosyalama hizmetleri ve cezaları da içeren fakat bununla sınırlı olmayabilecek
tüm masrafları da karşılamayı kabul ediyorsunuz demektir.
3. İzin Verilen Transferler. Alan adınızın bizim sistemlerimiz üzerinden kaydından itibaren
altmış (60) gün sonra istediğiniz zaman alan adınızı istediğiniz herhangi bir yazmana transfer
edebilirsiniz. Transfer Politikasında belirtilen sebeplerin oluşması durumunda bazı
durumlarda transferinize izin veremeyeceğimizi anlıyorsunuz. Firmamıza alan adınızı
transfer edebilmek için lütfen Transfer sayfasını kullanınız. Alan adınızı bu sözleşme ve bu
sözleşme ile ilişkili diğer bütün sözleşmeleri kabul etmesi durumunda herhangi bir üçüncü
şahsa transfer edebilirsiniz.
4. Transfer Kilidi Durumu. Alan adınızın izniniz olmadan transfer edilmemesi, çalınamaması
için Alantron tüm alan adlarınız üzerine transfer kilidi koyacaktır. Alan adınızı Alantron harici
bir yazmana transfer etmek istemeniz durumunda öncelikle alan adınız üzerindeki kilidin
kaldırılması gerekmektedir. Siz veya yetkili kıldığınız tüm yetkililer web üzerinde bulunan
kontrol paneliniz aracılığı ile alan adınızın kilidini kaldırabilir veya kilitleyebilir.

5. Transfer Politikası Güncellemeleri. Zaman zaman Transfer Politikasının ve Transfer
Anlaşmazlık Politikasının tarafımızdan değiştirilebileceğini kabul ediyorsunuz. Hesabınızın
devam etmesi ve alan adınızı kullanmaya devam etmeniz bu değişiklikleri onaylamanız
anlamına gelmektedir. Değişiklikleri onaylamıyorsanız endişeleriniz hususunda görüşmek
için destek@alantron.com adresi aracılığı ile bize ulaşabilirsiniz. Eğer yine de taleplerinizi
karşılayamazsak alan adınızı iptal edebilir veya bir başka yazmana transfer edebilirsiniz.
Eğer alan adınızı iptal etmek veya bir başka yazmana transfer etmek isterseniz bu işlemin
taleplerinizi karşılayacağını ve herhangi bir iade talep edemeyeceğinizi anlıyor ve kabul
ediyorsunuz.
6. Dava Adresi. Alan adınız veya kullanımından doğabilecek anlaşmazlıklarda Alantron un
bulunduğu İzmit, Kocaeli adresindeki mahkemelere başvurmayı kabul ediyorsunuz.
XIII. EK DİĞER HİZMETLERİMİZ
Alan adınızın kaydı ile ilintili bazı ek hizmetler sağlayabiliriz. Bu ek hizmetler (.Ek
Hizmetler.) aşağıda belirtilmiştir. Bu hizmetler tarafımızdan herhangi bir zaman
değiştirilebilir veya durdurulabilir. Bu hizmetler şu anda ücretsiz sunulmaktadır. İleride
bu hizmetlerin ücrete tabi tutulabilmesi hakkını saklı tutmaktayız. Bu sözleşmedeki
kurallarla beraber aşağıdaki kurallar da ek hizmetlere uygulanacaktır.
1. Ek Hizmet Açıklamaları.
a) Alan Adı Kilitleme. Bu hizmet alan adınızı kilitleyebilmenizi sağlar. Bu alan adınızın
kilidinin çözülmemesi durumunda alan adınızın bilgilerinin değiştirilemeyeceği anlamına
gelmektedir. Alan adınızı web sitemiz üzerinde bulunan kontrol paneliniz aracılığı ile
kilitleyebilir veya kilidini kaldırabilirsiniz. Talep etmeniz durumunda ve yukarıda
belirtilen adresler üzerinden yazılı olarak talebinizi iletmeniz durumunda on beş (15) gün
içinde bu işlemi sizin içinde bizde yapabiliriz.
b) Web (URL) Yönlendirmesi. Bu hizmet alan adınıza yapılacak bir web talebinin bir
başka web adresine yönlendirilmesini sağlar, örneğin www.ornek.com adresine yapılan bir
web ziyaretinin www.ornek2.com adresine yönlendirilmesini sağlar.
c) E-posta Yönlendirmesi. Bu hizmet alan adınıza gönderilen bir e-postanın bir başka eposta adresine yönlendirilmesini sağlar., örneğin siz@ornek.com adresine gönderilen bir eposta siz@ornek2.com adresine aktarılacaktır.
d) Kişiselleştirilmiş DNS Hizmetleri. Bu hizmet sunucu RR kayıtlarının IP adreslerine
ilintilendirilmesini sağlar. RR kayıtları A, MX, CNAME veya Ipv6 (AAAA) olabilir.
2. Gizlilik
Kanun tarafından zorunlu bırakılmadıkça veya a) kanuni bir sürecin gerektirdiği şartlara
uymak b) haklarınız ve sahibi bulunduklarınızı korumak c) müşterilerimizin güvenliğinin
veya toplum güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak haricinde özel görüşmelerinizi ve
görüşmelerimizi hiçbir şekilde takip, değiştirme veya üçüncü şahıslara vermeyeceğiz. Bu
türden iletişimleri kimseye sağlamayacağımızı ve üçüncü şahıslara zarar verebilecek, saldırı
içeren veya rahatsızlık verebilecek türde veya herhangi bir fikri hakkı gasp etmekten
kaynaklanan herhangi bir suç unsuru içerebilecek içerikler de dâhil olmak üzere bu tür
iletişimlerin içeriğinden sorumlu tutulamayacağımızı anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Aktarılan
materyalin a) e-posta alıp gönderebilmek b) bağlanılacak networklerin teknik şartlarını
karşılayabilmek c) web yönlendirme hizmetinin gereksinimlerini karşılayabilmek için bazı
teknik işlemlere tabi tutulabileceğini anlıyor ve kabul ediyorsunuz.

3. Genel Koşullar
Kendi rızamızla ve gerektiğinde, hizmetlerimizin kalite seviyesini koruyabilmek ve
bilgisayar sistemlerimizin zarar görmesini engellemek için istediğimiz zaman Ek Hizmetlerin
kullanımını kısıtlayabiliriz. Bu ek hizmetler herhangi bir uyarı yapılmaksızın istediğimiz
zaman kendi rızamızla durdurulabilir ve devam edilmeyebilir. Ek hizmetlerin her biri bu
hizmetleri kullanımınızı engelleyebilecek ve önceden haber verilmeyen kesintilere
uğrayabilir. Beklenmedik kesintilerin oluşması durumunda ek hizmetlerin en kısa sürede
tekrar çalışır duruma gelebilmesi için elimizden geleni yapacağız.
Ek hizmetlerimizin hepsinden veya herhangi birinden faydalanmak için alan adınızı bizimle
kayıt etmiş olmanız ve DNS kayıtlarınızın bizim DNS sunucularında barınması
gerekmektedir. Eğer alan adı kayıtlarınız bizim tarafımızdan tutulmuyorsa veya alan adınızın
süresi dolarsa ek hizmetlerimizi kullanamazsınız. Ek hizmetlerimizi kullanabilme hakkınız
sizin tercihinize bağlı olarak devreye girer ve sadece size yöneliktir. Yazılı onayımız olmadan
bu ek hizmetlerin hepsini veya herhangi birini herhangi bir üçüncü şahsa satmamayı kabul
ediyorsunuz.
Ek hizmetlerinizden herhangi birine sağladığınız tüm bilgilerden siz sorumlusunuz. Bu
hizmetlerin kullanımında ve iletişimde geçerli olan tüm yerel, ulusal ve uluslararası kanun ve
kurallara uymayı kabul ediyorsunuz ve a) web yönlendirme hizmeti aracılığı ile Türkiye’deki
teknik bilgilerin yurtdışına aktarımına ilişkin Türk yasalarına b) yönlendirme hizmetlerini
herhangi bir kanun dışı amaç için kullanmamaya c) ek hizmetlerimiz aracılığı ile herhangi başka
bir ağa zarar vermemeyi, kötü bir şekilde etkilememeyi kabul ediyorsunuz.
Ek hizmetlerimiz aracılığı ile herhangi kanunsuz, taciz edici, saldırgan, tehdit edici, zarar
verici ve başka türde kabul edilemeyecek materyalleri aktarmayacağınızı kabul ediyorsunuz.
Ayrıca herhangi bir suç içeren bir saldırıya sebebiyet verebilecek veya herhangi bir yerel,
ulusal veya uluslararası kanun ve düzenlemeleri ihlal eden materyallerin sistemlerimiz
aracılığı ile gönderilmeyeceğinizi kabul ediyorsunuz. Diğer bilgisayar sistemlerine izinsiz
giriş için bilgi toplamak, girişimde bulunmak yasaktır. Ek hizmetlerimizi kullanan diğer
müşterilerimizi kötü etkilemeyeceğinizi kabul ediyorsunuz.
Üçüncü bir tarafın veya herhangi bir sebeple tamamen kendi rızamıza bağlı olarak
istediğimiz zaman haber vermeden size sağlamakta olduğumuz ek hizmetleri durdurabilir
veya sona erdirebiliriz. Bu durumda eğer sağlamış olduğumuz hizmetleri veya hizmeti
kullanarak kötü amaçlı veya uygunsuz veya zarar verici veya kanunsuz bir amaç için
ziyaretçilerinizi bazı sitelerine, IP adresine veya e-posta adresine yönlendirmiş olduğunuzu
tespit etmemiz veya kendimiz kanaat getirmemiz durumunda ödemiş olduğunuz ücretleri iade
etmek zorunda olmayacağız.
Ek hizmetleri kullanan faaliyetlerinizin bu sözleşme ile belirtilen kuralları ihlali
durumunda kendi rızamızla ve hemen bu hizmetlere erişiminizi durdurabiliriz ve yapmış
olduğunuz ödemeleri iade etmek zorunda olmayız. Uygulamalarınızın bu sözleşmeyi ihlal
edip etmediğini belirlemek ve karar vermek tamamen bizim kararımıza bağlıdır.
İyi niyetle yapmış olduğumuz ve internet kullanıcılarının saldırgan veya bir şekilde
sakıncalı bulduğu materyallerin sistemlerimiz üzerinden aktarımını engelleyici tüm
düzenlemelerden hiçbir şart altında sorumlu olmayacağız.
4. Sizin Sağladığınız Özel Bilgiler
a) Kişiselleştirilmiş DNS Hizmetleri. Sağladığınız IP adresi, net bloğu veya hostun
sahibinden yetki aldığınızı beyan ve garanti ediyorsunuz.
b) Web (URL) Yönlendirmesi. Sağlamış olduğunuz diğer web adresine yapacağınız
web yönlendirmesi için gerekli izinlerin alındığını beyan ve kabul ediyorsunuz.

c) E-posta Yönlendirmesi. Sağlamış olduğunuz diğer e-posta adresine yapacağınız eposta aktarımları için gerekli izinlerin alındığını beyan ve kabul ediyorsunuz.
XIV. SORUMLULUK SINIRLAMASI
Ek sözleşmede tanımlanmıştır.
XV. KAYBIN KARŞILANMASI
Ek sözleşmede tanımlanmıştır.
XVI. GARANTİ TAAHÜTNAMESİ
XV. KAYBIN KARŞILANMASI
XVII. TEMSİLİNİZ VE GARANTİLERİNİZ
Bu sözleşme ile taraf olduğunuz tüm anlaşma ve garantilerin yanı sıra a) bu sözleşmeyi
uygulayacak ve sorumluluklarınızı yerine getirebilecek güç ve yetkiye sahip olduğunuzu b)
bu sözleşmeyi yapabilecek yaşta olduğunuzu ve c) uygulanabilir tüm kanun ve yasalara
uyacağınızı beyan ve kabul ediyorsunuz.
XVIII. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ
1. Bu sözleşmeyi en az otuz (30) gün önceden bildirim yapmak koşulu ile iptal edebilirsiniz.
2. Bu sözleşmeyi, bu sözleşmede belirtilen kuralları ihlal etmeniz durumunda veya sağlamış
olduğunuz bilgilerin doğruluğu ile ilgili bilgi talebimize on beş gün (15) içinde cevap
vermemeniz durumunda veya aramızda bulunan herhangi başka bir sözleşmeyi ihlal
ettiğinize kanaat getirmemiz durumunda tek taraflı olarak tamamen kendi rızamızla hemen
iptal edebiliriz. Web sitemiz aracılığı ile yayınlayacağımız yeni politikalar bu sözleşmenin bir
parçası yapılabilir.
3. Otomatik yenileme. Eğer müşteri kayıt esnasında veya sonrasında alan adı için otomatik
yenileme özelliğini aktive etmek isterse Alantron alan adını son kullanım tarihinden on
(10) gün önce yenileyecek, müşterinin kredi kartından çekim yapacak ve müşteriyi
bilgilendirecektir. Kullanıcı istediği zaman Alantron kontrol panelleri aracılığı ile otomatik
yenileme özelliğini aktive veya pasifize edebilir. Kullanıcı tarafından otomatik yenileme
özelliği aktive edilmediği sürece Alantron kullanıcı adına bağlı alan adını son kullanım
tarihinden önce veya sonra kendisi yenilemeyecektir.
Son Kullanım Tarihi. Alantron son kullanım tarihine ulaşmış veya geçmiş bir alan adını
silme hakkını saklı tutar. Alan adının silinme riskini ortadan kaldırmak, alan adının ödeme
durumunu ve yenileme durumunu takip etmek suretiyle silinme gerçekleşmeden yenilemesini
yapmak müşterinin görevidir. Silinen bir alan adı silinmesinden itibaren 30 günü geçmemek
şartı ile alan adının eski sahibinin hesabına geri konabilir (restore edilebilir). Restorasyon
ücreti normal yenileme ücretinden daha yüksek olacaktır.
XIX. KAPSAM
Bu sözleşme ve bu sözleşme içinde belirtilen kurallar ve politikalar sizinle bizim aramızda olan
hizmetin sunulmasının ve kullanılmasının kurallarını belirleyen kapsamlı ve entegre bir

anlaşmadır ve daha önceki sözlü, yazılı bildirimler, açıklamalar, anlamalar ve
anlaşmaları geçersiz kılar.
XX. TARAFLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ
Bu sözleşmedeki hiçbir açıklama taraflar arasında bir bayilik, temsilcilik, iş ortaklığı, ortak
girişim olarak algılanmamalı ve hiçbir taraf diğer taraf üzerinde bu türden hak ve
sorumlulukları talep etmemelidir. Müşteri Alantron.com yetkililerine
https://www.alantron.com/turkce/iletisim.to sayfasında belirtilen iletişim metotlarından biri
ile ulaşabilir.
XXI. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
Bu sözleşme üzerinde tarafımızdan her zaman değişiklikler yapılabilir. Sözleşme
değişiklikleri devreye girmeden en az otuz (30) gün önce web sitemizde yayınlanacaktır.
Hesabınızın devam etmesi ve alan adınızı kullanmaya devam etmeniz bu değişiklikleri
onaylamanız anlamına gelmektedir. Değişiklikleri onaylamıyorsanız endişeleriniz hususunda
görüşmek için destek@alantron.com adresi aracılığı ile bize ulaşabilirsiniz. Eğer yine de
taleplerinizi karşılayamazsak alan adınızı iptal edebilir veya bir başka yazmana transfer
edebilirsiniz. Eğer alan adınızı iptal etmek veya bir başka yazmana transfer etmek isterseniz
bu işlemin taleplerinizi karşılayacağını ve herhangi bir iade talep edemeyeceğinizi anlıyor ve
kabul ediyorsunuz.
XXII. AYRI AYRI ELE ALINABİLİRLİK
Bu sözleşmenin kuralları ayrı ayrı ele alınabilir. Sözleşmedeki herhangi bir unsurun
geçersiz olması sözleşmenin diğer kurallarını geçersiz kılmaz, kalan kurallar geçerli ve
bağlayıcı olmaya devam eder. Bu türden geçersiz olmuş bir kuralı esas amacını daha iyi bir
şekilde ifade edebilmesi için revize edebilir, güncelleyebilir veya geçerli bir başkası ile
değiştirebiliriz.
XXIII. DAVA ADRESİ
Alan adınız veya kullanımından doğabilecek anlaşmazlıklarda Alantron un bulunduğu
İzmit, Kocaeli adresindeki mahkemelere başvurmayı kabul ediyorsunuz.
XXIV. MUAFİYET
Yetkili bir temsilcimiz tarafından yazılıp ve imzalanmadığı sürece bu sözleşmedeki herhangi
bir kural ve anlaşmadan muafiyet söz konusu değildir. Taraflardan herhangi birinin bu
sözleşmenin herhangi bir maddesinden kendini muaf tutması diğer tarafı bağlamaz.
XXV. HAKLARIN ATANMASI
Ayrıca belirtilmediği sürece bu sözleşme ile belirlenen haklarınız atanamaz veya devredilemez.
Temsilcileriniz tarafından yapılacak her türlü bilgi toplama talebi veya anlaşma girişimi yetkili
kanunlar tarafından izin verilmediği taktirde tarafımızdan cevaplanmayacaktır.

Son güncellenme tarihi 2012-04-09

