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Jenerik isim kabusuna son
Türkçe alan adlarinda uygulanan jenerik isim yasagi sona 
eriyor. Kisi ve kurumlar artik diledikleri alan adlarini alabilecek.

AA

9 Nisan — Haksiz rekabet yaratmamak amaciyla 
“.tr” Alan Adi Yönetimi tarafindan hiçbir kisi ya 
da kurulusa verilmeyen, belgeye dayali alt 
alanlarda bir sektör ve kavrami temsil eden alan 
adlari, artik alinabilecek. Yeni düzenlemeyle 
basvurular internet üzerinden kredi kartiyla da 
yapilabilecek. Ancak “Turkiye”, “Ataturk” ve 
“Turk” alan adlari yalnizca T.C. Devleti’nin 
yetkilendirdigi devlet kuruluslarina verilecek.

     
 

 

Bilkent Üniversitesi Ögretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Akgül, 
konuyla ilgili yaptigi yazili açiklamada, bugüne kadar 
“jenerik” kurali nedeni ile tahsisi yapilmayan alan adlarinin, 
noter huzurunda yapilacak çekilisle isteklilere dagitilacagini 
ve izleyen dönemde “jenerik alan adlari” uygulamasinin sona 
erecegini bildirdi.
       
ONLINE BASVURU YAPILABILECEK
       Bu gelismeye paralel olarak, alan adi basvurularinin 
tümüyle on-line olarak yapilabilecegi yeni sistemin de 
yakinda kullanima açilacagini belirten Akgül, bu asamada 
https://www.nic.tr internet adresinin genel kullanim testlerine 
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açildigini kaydetti. 
       “Jenerik Alan Adlari” uygulamasinin 21 Mayis 2003, 
saat 10:00’dan itibaren sona erecegini ve bu tarihten sonra 
“com.tr” alt alan adlarinin, “jenerik” tanimi disinda kalan alan 
adlarina uygulanan diger kurallara göre verilecegini ifade 
eden Akgül, 8 Nisan 2003’te baslayacak geçis döneminde 
ise “jenerik” alan adlari için, kurallari Internet Kurulu - DNS 
Çalisma Grubu tarafindan belirledigi maddelerin geçerli 
olacagini bildirdi. 
       12 Mayis 2003’te noter huzurunda yapilacak kura ile 
her alan adina basvuran istekliler için bir siralama yapilacak, 
ilgili siralamada kosullari saglayan ilk basvuru sahibine ilgili 
alan adi tahsis edilecek ve listeler 16 Mayis 2003 tarihinde 
yayimlanacak.
       
YENI SITE YAYINDA 
       Kuraya giren alan adlari, tüm basvuranlar, kura 
siralamasi ve atamalar, http://generic.nic.tr ve 
http://kurul.ubak.gov.tr adreslerinde ilan edilecek. 
“Turkiye”, “Ataturk” ve “Turk” alan adlari yalnizca T.C. 
Devleti’nin yetkilendirdigi devlet kuruluslarina verilecek.
       https://www.nic.tr internet adresinden basvuru 
yapilabiliyor. 
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NTVMSNBC 'ye iyi erisim için
• Microsoft Internet 
Explorer
• Windows Media Player  
 kullanin

 

   

 
Ana Sayfa | Güncel | Dünya | Ekonomi | Saglik | Yasam | Teknoloji | Kül tür & Sanat | Spor | Hava 
Durumu | Haber Özetleri  | Arama | NTVMSNBC Hakkinda | Yardim | Spor Yard im | Tüm Haberler | 
Araçlar | NTVMSNBC Reklam Seçenekleri  | Hukuki Sartlar & Gizlilik Haklari

    


