
Alan Adı Sahibi Bilgi Güncelleme Formu1 

 
* * * Lütfen dikkatle okuyunuz! * * * 

 

 

 

 

Sayın İlgili, 

Alan Adı Sahibi Bilgi Güncelleme işleminin gerçekleşebilmesi için yazılı ve imzalı 

onayınız gerekmektedir. 

Ekteki (ikinci) sayfada yer alan başvuru formunu doldurarak, kuruluşunuzun 

antetli kağıdı üzerine yazdırmanız, imzalayarak ve kaşeleyerek tarafımıza 

iletmeniz beklenmektedir.  

 

Saygılarımızla. 

 

“.tr” Alan Adı Yönetimi 

 

 

 

 

 

Formu doldururken dikkat edilmesi gereken konular: 

1. Form üzerinde eksik bilgi bırakmamaya özen gösteriniz. 

2. Formu elektronik ortamda doldurarak kuruluşunuzun antetli kağıdı 

üzerine bastırmanız gerekmektedir. 

3. Kuruluş yetkilisinin ad/soyad bilgisini doldurmayı, kuruluş kaşesi basmayı 

ve imzalamayı unutmayınız. 

4. Alan adı sahibinin kişi olması durumunda formun elektronik ortamda  

doldurulup, imzalanarak ilgili kişinin kimlik fotokopisi ile birlikte  

tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir. 

5. Formu tarafımıza elektronik ortamda, http://www.nic.tr/ adresinden WEB 

aracılığı ile ya da fax ile (0312-210-3333, 210-1227 ya da 210-3328) 

yollayabilirsiniz. (Not: WEB aracılığı ile yollanan formlar daha hızlı işlenmektedir.) 

6. Yukarıdaki tanımlara uymayan formlar dikkate alınmayacaktır.   

 

                                                
1 Bu bilgilendirme sayfasını lütfen yollamayınız. 

http://www.nic.tr/


 

 

 

 

 

___/___/200__ 

 

“.tr” ALAN ADI YÖNETİMİ’ne 

 

 

Sahibi bulunduğum(uz) ve bilgileri aşağıda belirtilen alan adının, ilgili bilgi 

güncelleme işleminin yapılmasını ve bu güncelleme işleminin sahibi 

bulunduğum(uz) diğer alan adları için de geçerli olmasını kabul ediyor ve 

onaylıyorum. 

 

 

 

Ad/Soyad: __________________________                                                                   

 

İmza: _______________________________ 

 

      Kuruluş Kaşesi: 

 

 

 
Not-1: Yanında (*) işareti bulunan alanların doldurulması zorunludur. 

Not-2: Alan adı sahibinin kişi olması durumunda aşağıdaki formun elektronik ortamda 

doldurulup, imzalanarak ilgili kişinin kimlik fotokopisi ile birlikte tarafımıza fakslanması 

gerekmektedir. 

 



 

I - Alan Adı (*) : _________________________._____.tr 

 

II - Alan Adı Sahibi Kuruluş veya Kişi Bilgileri 

 

Adı, Soyadı (*) : ____________________________________ 

Sahip Türü (*) :  

Kuruluş Ünvanı (Alan adı sahibi kişi ise, bu alana isim-soyisim yazınız) (*): 

___________________________________________________________________ 

Adres (*) :  ___________________________________________ 

                    ___________________________________________ 

Posta kodu (*): ________ Şehir : ________________ Ülke (*): ______________ 

Telefon (*): 0____-_____-________ Faks (*): 0____-_____-_________ 

E-posta (*): _____@________.____.____ 
Web: 

http:// 

Vergi Dairesi (*): __________________ Vergi Numarası (*): _________________ 

 

 

 

 
 

Ad/Soyad: __________________________                                                                   

İmza: _______________________________ 

 

      Kuruluş Kaşesi: 

 
 


