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Yeniden arama     

‘com.tr’ için büyük yaris

TÜRKIYE'DE bugüne kadar ‘‘genel isim’’ (jenerik) oldugu için verilmeyen internet alan adlari sonunda kullanima 
açiliyor.

Internet Üst Kurulu'na bagli çalisan DNS Çalisma Grubu'nda alinan karara göre kisi ve kuruluslar 8 Mayis aksami 
saat 23:59'a kadar internet üzerindeki ‘‘wwww.generic.nic.tr’’ adresinden almak istedikleri jenerik alan adlari için 
basvuruda bulunacak. 

8 Nisan'da baslayan basvuru sürecinden sonra 12 Mayis'ta ise noter tarafindan yapilacak çekilisle bu alan 
adlarinin sahipleri belirlenecek. Ve basvurduklari alan adlarini almaya hak kazananlar 16 Mayis tarihinde ilan 
edilecek. 

3.414 BASVURU

5 yilligi için sadece 100 milyon lira ödenecek olan ve pek çogu yakin gelecekte onbinlerce dolara satilabilecek alan 
adlari için Türkiye'nin dev kuruluslari arasinda yaris basladi. Basvurusu sayisi 3 bin 414'e ulasti. Aygaz ve Mogaz 
‘‘tup.com.tr’’ için, Beko ‘‘tv.com.tr’’ ve ‘‘televizyon.com.tr’’, Ram Dis Ticaret ‘‘ticaret.com.tr’’, Koç Ata ‘‘tarim.com.tr’’, 
Izocam ‘‘tasyunu.com.tr’’ için basvuruda bulundu. 

Bugüne kadar verilmeyen ‘‘tr’’ uzantili jenerik adresleri nedeniyle Türkiye'nin milyonlarca dolari yurtdisindaki 
kuruluslara akiyordu. Ve örnegin ‘‘televizyon.com.tr’’ alamayanlar, yurtdisindan ‘‘televizyon.com’’ olarak alan adi 
aliyordu. Yeni uygulama sayesinde, pek çok jenerik alan adi artik ‘‘tr’’ uzantili olarak alinabilecek. 

2 YILLIK ÇALISMA

ODTÜ Ögretim Görevlisi ve Alan Adi Yöneticisi Doç. Dr. Atilla Özgit, alan adlari ile ilgili ortaya çikabilecek 
uyusmazliklarin kurulacak bir mekanizma ile giderilecegini söyledi. Yeni alan adlari üzerinde yaklasik 2 yildir 
çalisildigini belirten Özgit, Türkiye'de 13 adet alan adi kullanildigini, bu sayinin önümüzdeki günlerde 22'ye 
çikacagiin kaydetti.

Attila Özgit, alan adlari ile ilgili uyusmazliklarin giderilmesi için , ‘‘uyusmazlik çözüm mekanizmasi’’ 
olusturacaklarini kaydetti. Özgit, Barolar Birligi altinda 3 hukukçu ve 1 teknik uzman ile olusturulacak ‘‘uyusmazlik 
çözüm mekanizmasi’’nin çözdügü her konuya uyacaklarini, ancak mahkeme yolunun açik oldugunu belirtti.

UYUSMAZLIKLAR

Olusturulacak çözüm mekanizmasinin hukuk sisteminin altinda, oldukça saglam bir filtre mekanizmasi görevini 
üstlenecegini vurgulayan Özgit, ‘‘Bu mekanizmanin kararlarini mahkemelerin kabul edebilecegini düsünüyoruz’’ 
dedi.

2001 yilindan itibaren Internet Üst Kurulu altinda bulunan DNS Çalisma Grubu Türkiye Odalar ve Borsalar Birligi 
(TOBB), ODTÜ, Tüm Internet Dernegi, Türkiye Bilisim Dernegi, Ulakbim, üniversiteler, Ulastirma Bakanligi ve 
Internet Üst Kurulu'ndan katilan üyelerden olusuyor.

Türkiye, Türk ve Atatürk kamuya

INTERNET Üst Kurulu bünyesindeki DNS (Domain Name System) Çalisma Grubu, tr uzantili jenerik alan adlarinin 
dagitimi konusunda bazi kisitlamalar da getirdi. 

Buna göre Türk, Türkiye ve Atatürk alan adlari sadece devlet tarafindan belirlenen kamu kuruluslarina verilecek. 

Ayrica, Istanbul, Ankara ve Izmir gibi il isimleri de ‘‘portal’’ hizmeti verilmesi sarti ile sadece yerel yönetimler 
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geri dön 

tarafindan alinabilecek.

Jenerik alan adi nedir?

GENEL kavram ve belirli bir sektörü niteleyen kavramlar, ‘‘jenerik’’ olarak adlandiriliyor. Tarim, televizyon, internet, 
banka, araba gibi alan adlari bu s inifa giriyor. Türkiye'de bugüne kadar ‘‘haksiz rekabet olabilecegi’’ gerekçesi ile 
com.tr uzantili ‘‘jenerik’’ alan adlari verilmiyordu.


