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Internet adresiniz ne olsun?
Türkiye'de internet kullanicilari için yeni 
bir sayfa açiliyor. Kullanicilar, diledikleri 
kelimeyi internet adresi olarak alabilecek. 
Internette "com.tr" uzantili Türkiye'yi 
simgeleyen adresleri tescil etmekte tek 
yetkili kurum olan ODTÜ Alan Adi Yönetimi 
(Domain Names Systems-DNS), 
kullanicilara büyük kolayliklar saglayan 
yeni sistemin hazirliklarini tamamladi. 

Sistem, 26 Mayis Pazartesi günü kullanicilarin 
hizmetine girecek. Yeni DNS sistemi 
"https://www.nic.tr/" adresinde çalismaya baslayacak. Sisteme hazirlik amaciyla 22 Mayis 
Persembe günü saat 17.00'de hizmet vermeyi durduracak.  

DNS sisteminin getirdigi en büyük yenilik, bugüne kadar "jenerik" oldugu gerekçesiyle 
kullanimina izin verilmeyen "com.tr" uzantili adreslerin de artik kullanilmas ini olanakli hale 
getirmesi. Noter huzurundaki çekilisle örnegin "gaz.com.tr" adresini isteyen herhangi bir LPG 
sirketi bu adresi üzerine tescil ettirebilecek.  

Çekilis nedeniyle DNS Merkezi, yogun basvuru aldi. Yaklasik 31 bin basvurunun 29 bini 
"com.tr" uzantili adresler için yapildi. Diger basvurular baska alanlarda oldugu için geçersiz 
sayildi. Toplam 31 bin basvuruyu 3 bin 892 farkli kurumun gerçeklestirdigi belirlendi. 
Basvurularin incelenmesinin ardindan noter huzurunda kura çekimi yapilacak.  

Yeni DNS sistemi, adres tescil islemlerini internet üzerinden yapilabilmesine imkan veren bir 
yazilimi içeriyor ve olusabilecek hatalari adres sahiplerine yüklüyor. Alan adlarinin tescil 
islemlerinin bedelleri kredi kartiyla yapilabilecek. Sistem, daha önce onaylanmis alan adinin 
baskalari tarafindan alinmas i ya da silinmesi gibi hassas konular d isinda evrak trafigini 
ortadan kaldiriyor.  
     
YENI ALAN ADLARI DEVREYE GIRIYOR
Sistemin kullanima açilmas iyla birlikte internet kullanicilari, diledikleri kelimeleri internet 
adresi olarak alabilecekler.  

Sirketler, "com.tr" uygulamasinda oldugu gibi "info.tr" ve "biz.tr" uzantili alan adlarini 
alabilecek. DNS Yönetimi, bireysel ve kurumsal kullanimi ve girisimciligi tesvik için "web.tr" 
alan adini da açacak. Bu alan adinda hiç bir kisitlama olmaksizin kullanicilar istedikleri 
adresleri tescil ettirecekler.  

Internet kullanicilarina adres aliminda en büyük kolayligi "name.tr" ve "tel.tr" uygulamalarinin 
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Internet kullanicilarina adres aliminda en büyük kolayligi "name.tr" ve "tel.tr" uygulamalarinin 
saglamas i bekleniyor. Kullanicilar, isimlerini ve telefon numaralarini bu uygulama sayesinde 
internet adresi olarak alabilecekler.  

Sistem, emniyet teskilati, belediyeler ve avukatlar için de yenilikler getiriyor. Artik emniyet 
teskilati "pol.tr", belediyeler "bel.tr" ve avukatlar "av.tr" uzantili internet adreslerini 
kullanabilecekler.  

DNS Yönetimi, "net.tr"nin de kapsamini genisletiyor. Bugüne kadar sadece 
Telekomunikasyon Kurumu'ndan lisans yada genel izin alanlara ayr ilan bu alan adi artik 
internet hizmeti veren ve interneti büyütmeye yönelik proje ve olusumlara da verilebilecek.  
     
YENI FIYAT TARIFELERI
Sistemle birlikte adres tescil fiyatlandirmalarinda da indirime gidildi. Yeni fiyatlandirma rejimi 
6 ayda bir enflasyon/dolar kuru gözönüne alinarak güncellenecek. 

Fiyatlandirmalar 3 grupta toplandi. Gruplar söyle:  
-Belgeye dayali ve kurumlara yönelik ticari alan adlari: "com.tr,biz.tr, info.tr ve net.tr için yillik 25 
milyon lira,  
-Belgesiz, daha çok bireylere ve sivil toplum kuruluslarina yönelik alan adlari: "org.tr, gen.tr, 
web.tr, bbs.tr, av.tr için yillik 15 milyon lira,  
-Bireyler ve kamu için: "name.tr, tel.tr, gov.tr, pol.tr, bel.tr, k12.tr, mil.tr ve edu.tr için 5 milyon 
lira."  
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