
 
TR UZANTILI DOMAIN TESCİL ÖN SİPARİŞ SÖZLEŞMESİ 

 
 
1. TARAFLAR 
 
İş bu sözleşme şartları, Esentepe Mah, Elif Sok. No:4 Kat: 1 Şişli-İstanbul Türkiye 
adresinde mukim ve bu adreste ar-ge, ulusal/uluslararası satış ve pazarlama 
faaliyetlerini, muhasebe ve faturalandırma hizmetlerini, çağrı merkezi ve online 
destek hizmet faaliyetlerini yürüten, Zincirlikuyu Vergi Dairesi’nde 2580894962 vergi 
numarası ile kayıtlı bulunan Çizgi Telekomünikasyon A.Ş. (Bundan Sonra NATRO 
olarak anılacaktır) ile NATRO ürün ve hizmetlerini satın almak sureti ile NATRO 
üzerinde bir hesap açtıran ve müşteri olarak hizmet alan 3. kişiler (Bundan sonra 
müşteri olarak alınacaktır) arasında kabul edilmiştir.  
 
2. KONUSU 
Güncel düzenleme neticesinde TRABİS tarafından gerçekleştirilmeye başlanacak 
belgesiz TR uzantılı domain tescilleri bakımından bu işlemlerin başlamasından önce 
Müşteri’nin seçeceği domain bakımından ön sipariş hizmetine ilişkindir. İşbu hizmet 
detayı aşağıda yer almak ile birlikte Natro tarafından TRABİS nezdinde domain 
tescillerinin başlaması anında Müşteri tarafından belirlenen domain için öncelikli 
olarak başvuru yapılmasını içermektedir. İşbu Sözleşmenin konusu olan domainler 
.com.tr, .net.tr, org.tr’dir.  
 
3. TARAFLARIN KABUL VE TAAHHÜTLERİ 
Müşteri, işbu sözleşmenin imza tarihinde belgesiz olarak TR uzantılı domain kaydının 
mevzuat uyarınca TRABİS tarafından yapılacağını ancak imza tarihi itibari henüz bu 
imkanın bulunmadığını, işbu Sözleşme kapsamında Natro’nun yalnızca Müşteri’nin 
tescil talebini erken olarak kaydettiğini, buna ilişkin olarak başvurunun TRABİS 
tarafından düzenlenen sistemin aktif olarak kullanılacağı tarihte gerçekleştirileceğini 
bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  
 
Müşteri, işbu sözleşme kapsamında Natro tarafından kendisine hiçbir suretle tescil 
ve kayıt garantisi verilmediğin, Sözleşme kapsamında Natro’nun tek yükümlülüğünün 
TRABİS nezdinde tescillerin başladığı tarih itibari ile domain tescil başvurusunun 
öncelikli olarak yapılması olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Natro’nun 
sözleşme kapsamında yükümlülüğü TRABİS nezdinde başvurunun yapılması ile 
sona erecektir.  
 
Müşteri, işbu Sözleşme ile Natro’nun hiçbir suretle tescil işleminin sonuçlanmasını 
taahhüt etmediğini, yalnızca başvurunun gerçekleştirilmesine ilişkin taahhütte 
bulunduğunu peşinen kabul ve beyan eder.  
 
Müşteri, TR uzantılı domain tesciline ilişkin TRABİS tarafından konulan şekil şartları 
ve kurallardan haberdar olduğu peşinen kabul ve taahhüt eder.  
 
TRABİS, düzenlemesine göre tescil başvurusundan sonra domain sahip bilgilerinin 
değiştirilemeyeceğini, bu nedenle bu aşamada sahip isim, soyisim, unvan, kimlik 
numarası, vergi numarası, adres vb. bilgilerin doğru olduğunu, Müşteri kendisi 
tarafından verilen bu bilgilerde hata olması halinde tek ve kati sorumlunun kendisi 
olduğunu, buna ilişkin Natro’nun bir sorumluluğu bulunmadığını peşinen kabul, beyan 
ve taahhüt eder. 
 



Seçilen domainde olabilecek harf hatalarından Müşteri sorumludur. Başvurusu 
yapılan domain yazılışı mevzuat uyarınca değiştirilemez. Müşteri tarafından yapılan 
hata nedeniyle Natro’ya sorumluluk yükletilmesi mümkün değildir.  
 
Müşteri, seçtiği ve tescilini talep ettiği domainin Türk Ceza Kanunu ve sair mevzuat 
hükümlerine aykırılık teşkil etmediğini, bu sebeple idari yahut adli olarak ortaya 
çıkacak sonuçlardan sorumlu olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. 
Müşteri, TR uzantılı alan adlarının mevzuat kapsamında sağladığı hak ve 
yükümlülüklerin tamamından haberdar olduğunu, bu hak ve yükümlülükleri bilerek ve 
kabul ederek işbu başvuruyu yaptığını kabul, beyan ve taahhüt eder.  
 
İşbu sözleşme kapsamında Müşteri tarafından yapılacak ödeme Natro tarafından 
yapılacak ön sipariş hizmet bedelini ve başvurunun TRABİS tarafından tescil 
edilmesi halinde 1 yıllık tescil bedelini içermektedir.  
 
Natro tarafından yapılacak başvuru neticesinde TRABİS tarafından kesin ve nihai 
olarak başvurunun reddedilmesi halinde Natro tarafından işbu sözleşme kapsamında 
Müşteri’den alınan bedel aynen iade edilecektir.  
 
Müşteri tarafından yapılan ön sipariş kapsamında Natro tarafından yapılan tescil 
başvurusunun TRABİS tarafından kabul edilmesi ve nihai olarak tescil verilmesi 
halinde Natro tarafından – domain yenileme tarihlerinde doğacak yenileme bedelleri 
hariç – işbu Sözleşmenin kurulması sırasında alınan hizmet bedeli dışında bir ücret 
ve bedel talep edilmeyecektir.  
 
Müşteri, TRABİS ve sair konulara ilişkin mevzuat uyarınca belgesiz olarak tescil 
alınacağından ve TRABİS tarafından mevzuatta gösterilen şartlar kapsamında 
domain kaydının iptal edilebileceğinden haberdar olduğunu ve TRABİS tarafından bu 
yönde verilen bir karar bakımından Natro’dan herhangi bir talep hakkı olmayacağınız 
bildiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 
3. ÜCRET  
İşbu Sözleşmenin imzası tarihinde Müşteri tarafından Natro’ya ön sipariş hizmet 
bedeli ve 1 yıllık domain tescil ücreti için 2,99 USD ödenecektir.  
 
Natro tarafından taahhüt edildiği üzere TRABİS’in devreye girmesi ile başvuru işlemi 
neticesinde domain bakımından tescil kararı verilmemesi halinde Natro hizmet 
bedelini aynen iade etmeyi kabul, beyan ve taahhüt ederi.  
 
4. SÜRESİ 
İşbu Sözleşme imza tarihinde yürürlüğe girecek olup TRABİS nezdinde tescil 
işlemlerinin başlaması ve Natro tarafından başvuru işleminin yapılması ile sora 
erecektir.  
 
Müşteri sözleşmenin imza tarihinden itibaren on dört gün içerisinde cayma hakkını 
kullanabilecektir. Müşteri bu süre içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve 
cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Müşteri cayma hakkını 
müşteri panelinde yer alan başvuru ekranı üzerinden kullanabilecektir. Sözleşmenin 
onaylandığı tarihten itibaren on dört günlük sürenin geçmesinin ardından cayma 
hakkının kullanılması mümkün değildir. Müşteri tarafından cayma hakkının 
kullanılacağının süresinde ve müşteri paneli üzerinden bildirilmesi halinde, Natro 
tarafından 2-5 gün içerisinde alınan hizmet bedeli Müşteri'ye iade edilecektir. 
 
 
 



5. UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM POLİTİKASI 
Müşteri, alan adı uyuşmazlıkları ve çözümü bakımından Natro’nun da bağlı olduğu 
mevzuatta yer alan ilkeler ile bağlı olduğunu kabul etmektedir.  
 
MÜŞTERİ, “Uyuşmazlık Çözüm Politikası” üzerinde zaman zaman değişiklikler 
yapabileceğini, güncellemeleri içerir güncel versiyonun yukarıda yer alan adreste 
yayınlanması ile değişikliklerin yürürlüğe girdiğini peşinen kabul ve beyan eder. 
Müşteri “Uyuşmazlık Çözüm Politikasındaki” değişikliklerden haberdar olabilmek için 
Natro'nun web sitesini ve ilgili kurumlar tarafından yapılanlar da dahil olmak üzere 
tüm düzenlemeleri takip etmeyi kabul etmektedir. 
  


