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Yeni DNS sistemi 26 Mayis’ta basliyor
Asli EVREN
Yeni alan adlarinin kullanima açilacagi, elektronik sistem üzerinden basvurularin alinacagi
ve jenerik isimlerin de kurayla dagitilacagi yeni DNS sistemi 26 Mayis 2003 saat
10.00'da https://www.nic.tr/ adresinde çalismaya baslayacak. Internet Kurulu, Barolar
Birligi etrafinda bir Uyusmazlik Çözüm Kurulu üzerinde çalisiyor. Bu kurul olusturulana
kadar DNS Çalisma Grubu bir uyusmazlik çözüm mekanizmasi olarak görev yapacak.
Internet Kurulu Üyesi Doç.Dr. Mustafa Akgül, yaptigi açiklamada jenerik alan adlari için
yapilan basvuru sayisinin 30 bin 811 oldugunu, bu sayinin 29 bin 35 adedinin com.tr için
yapildigini, kalan bin 776 basvurunun diger alan adlari için yapildigini ve geçersiz
oldugunu kaydetti. Akgül sözlerine söyle devam etti: “com.tr için basvurular 6 bin 628
alan adi için yapilmis. 2 bin 853 basvuru zaten tahsis edilmis alan adlari için oldugundan
geçersiz sayildi. Tüm basvurular, 3 bin 892 farkli kurumdan ve 2 bin 286 farkli e-posta
adresinden yapildi. Geçerli olan 26 bin 182 basvurunun belgeleri incelenip
degerlendirildikten sonra kura yapilacak.”
Sorumluluk alan adi sahibinde
Yeni sistemde islemleri olabildigince otomatik hale getiren yeni yazilim, sorumlulugu ve
yetkiyi büyük ölçüde alan adi sahibine yükleyecek. Alan adi sahibi, idari sorumlu, teknik
sorumlu ve mali sorumlu kavramlari sistemde operasyonel hale gelecek. Her sorumlu
kendi yetki alanlarinda isleri bagimsizca yapabilecek. Onayli alan adi alimi ve alan adi
silinmesi gibi hassas konular disinda evrak ortadan kalkacak ve elektronik kayitlar esas
alinacak. Tahsisi tartismali olabilecek alan adlari ilan edilecek ve alan adi silinmesinde bir
bekleme süresi getirilecek.
Yeni sistemde yeni alan adlari da açiliyor. com.tr ile ayni kurallara tabi olmak kaydiyla
info.tr ve biz.tr açilacak. Bireysel ve kurumsal kullanim ve girisimciligi tesvik için web.tr
açilirken hiçbir kisitlamaya tabi olmayan gen.tr da açilacak. Tamamen bireysel kullanim
için name.tr ve tel.tr, Emniyet Teskilati için pol.tr, belediyeler için bel.tr, mesleklere
özgü olarak ise av.tr ve dr.tr gibi alanlar verilmeye baslanacak. Serbest muhasebeciler
için benzeri bir alan adi üzerinde çalisma ise devam ediyor.
Yeni sistem kapsaminda net.tr'nin kapsami genisletiliyor. Simdiye dek Telekomünikasyon
Kurumu’ndan lisans ya da genel izin alanlara ayrilmis bir alan adi olan net.tr simdiden
sonra TID’in onayiyla birlikte Internet hizmeti verenler, ve Internet’i büyütmeye yönelik
toplumsal proje ve olusumlara da verilebilecek.
Yeni fiyatlandirma tarifesi TL ve KDV içinde olarak belirlenecek ve 6 ayda bir enflasyon
ve dolar göz önüne alinarak güncellenecek. Fiyatlar 3 grupta toplaniyor. Belgeye dayali
ve kurumlara yönelik ticari alan adlari olarak: com.tr, biz.tr, info.tr ve net.tr için yillik 25
milyon TL., belgesiz, daha çok bireylere ve STK'lara yönelik olarak org.tr, gen.tr,
web.tr, bbs.tr, av.tr için yillik 15 milyon TL ve bireyler ve kamu için olan name.tr, tel.tr,
gov.tr, pol.tr, bel.tr, k12.tr, mil.tr, edu.tr için 5 milyon TL alinacak.
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