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.tr uzantılı adlara yeni yönetmelik

İki yıl içinde kurulacak TRABİS faaliyete geçene kadar BTK, 
en az iki, en fazla altmış üç karakter olacak alan adlarını, 
en az bir, en fazla beş yıl için tahsis edecek.
Ulaştırma Bakanlığı, “.tr” uzantılı alan adları (Domain) için yeni yönetmelik düzenledi. Resmi 
Gazete’nin 7 Kasım 2010 sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren İnternet Alan Adları Yönetmeliği, 
5.11.2008’de yayımlanan 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 5., 34. ve 35. madde-
lerine dayanılarak hazırlandı. Alan adlarının en az iki en fazla altmış üç karakter uzunluğunda 
olabileceği ve bir defada en az bir, en fazla beş yıl süre için tahsis edilebileceğini belirleyen 
yönetmeliğe göre, alan adı belgeli veya belgesiz olarak iki yöntemle tahsis edilecek.
Şimdiye Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından yürütülen .tr uzantılı ad tahsisi, yönetme-
lik kapsamında kurulacak olan TRABİS’i yönetmekle yükümlü kılınan Kurum (Bilgi Teknolojileri 
İletişim Kurumu-BTK) tarafından yapılacak. Yönetmelikte, tr. Ağ Bilgi Sisteminin kısaltılmışı olan 
TRABİS; “.tr uzantılı İnternet alan adı sisteminin ve buna ait merkezi veritabanının işletilmesine, 
rehberin oluşturulmasına, güncellenmesine ve rehberlik hizmetinin sunulmasına ve alan adı 
başvuru işlemlerinin gerçek zamanlı olarak yapılmasına imkân veren, tüm bu faaliyetlerin güvenli 
ve iş sürekliliğini sağlayacak şekilde gerçekleştirildiği sistemi” ifade ediyor.

Alan adlarının satılması ve devredilmesini düzenleyen 13’üncü maddesi, TRABİS’in devreye 
girmesinden üç yıl sonra geçerli olacak ve TRABİS faaliyete geçene kadar bu konudaki işlemler 
için mevcut işleyiş devam edecek. Yönetmeliğe göre, TRABİS, yönetmeliğin yayınlandığı tarihten 
itibaren en geç 2 yıl içinde faaliyete geçirilecek. Geçici Madde 3’i TRABİS’in faaliyete geçmesinden 
oni ki ay sonra diğer maddeleri TRABİS’in faaliyete geçtiği tarihten itibaren yürürlüğe girecek.
TRABİS, halen .tr alan adı işlemlerini yürüten ODTÜ’nün desteğiyle oluşturulacak.
ODTÜ bünyesindeki n Nic.tr (“.tr” Alan Adları Yönetimi) tarafından kayıt operatörü olarak 

belirlenmiş bulunan taraflardan Kayıt Kuruluşları (KK) ol-
mak isteyenler TRABİS’in faaliyete geçmesinden sonraki 
altı ay içinde bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerekli 
işlemleri tamamlayarak KK olarak faaliyete başlayacaklar. 
Gerekli işlemleri tamamlamadığı için KK olamayan veya KK 
olmak istemeyen kayıt operatörlerin bu süre sonunda faali-
yetleri durdurulacak ve daha önce tahsis, yenileme ve ben-
zeri işlemlerine aracılık etmiş oldukları alan adlarına ilişkin 
bilgi ve belgeler Kuruma aktarılacak. 
Belgeli veya belgesiz olarak yapılacak tahsislerde, belgesiz 
alan adı tahsisinde “ilk gelen ilk alır” kuralı geçerli olacak. İlk 

gelenin tespitinde, alan adı başvurusunun TRABİS’e ulaştığı zaman kaydı esas alınacak. Belgeli 
alan adı tahsisi ise ilgili bilgi ve/veya belgelerin başvuru sahibi tarafından KK’na verilmesini ve bu 
bilgi veya belgelerin TRABİS’e ulaştırılmasını müteakip yapılan tahsisleri kapsayacak. KK’ların, 
TRABİS üzerinden başvuru işlemlerini tam ve doğru olarak tamamladıkları ve ücretini ödedikleri 
alan adları, başvuru sahiplerine tahsis edilecek. 
En az iki en fazla altmış üç karakter uzunluğunda, başkasına tahsisli olmayan ve tahsise kapalı 
adlar listesinde yer almayan alan adı bir defada en az bir en fazla beş yıl süre için tahsis edilebi-
lecek. Kurum ise yönetmelik çerçevesinde gerekli gördüğü düzenlemeleri yapmaya, ilgili mev-
zuat çerçevesinde KK’ları ve Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcılarını (UÇHS) denetlemeye yet-
kili olacak. Alan adı sahibinin verdiği bilgilerin doğru olmadığının tespit edilmesi, alan adıyla ilgili 
mahkeme kararının bulunması durumunda kapatılacak. 

Yönetmeliğe göre BTK’nın yapması gerekenler şöyle sıralanıyor:
a)TRABİS’i kurmak ve işletmek veya belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde TRABİS’in üçüncü 
bir tarafça kurulması ve işletilmesini sağlamak,
b) UÇHS ve KK’ları belirlemek ve bunların iletişim bilgilerini İnternet sitesinde yayımlamak,
c) Alan adı tahsis ve yenilemesine ilişkin ücretler ile uyuşmazlık çözüm mekanizmasının 
işletilmesi ile ilgili işlemlere ilişkin ücretleri belirlemek ve gerektiğinde değişiklik yapmak, 
ç) Tahsise açılacak veya kullanımına son verilecek alt alan adlarını belirlemek,
d) Belgeli tahsis edilen alt alanların tahsisinde istenecek belgeleri belirlemek, 
e) Bu Yönetmelikte belirtilen veya Kurul tarafından belirlenen hallerle sınırlı olmak kaydıyla KK 
niteliğinde faaliyet yürütmek,
f) Alan adı ihtilaflarına ilişkin kendisine iletilen mahkeme kararlarını, UÇHS’nin kendisine ilettiği 
ihtilafa konu olan alan adları ile hakem veya hakem heyeti kararlarını İnternet sitesinde güncel 
olarak bulundurmak ve bu kararların gereğini yerine getirmek,
g) Kendisine iletilen talep ve şikâyetleri değerlendirmek ve mevzuat çerçevesinde gerekli ted-
birleri almak,
ğ) Her yıl Nisan ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait faaliyet raporunu hazırlayarak Kurumun 
İnternet sitesinden ve gerekli olduğu hallerde diğer uygun araçlarla kamuoyuna duyurmak,
h) İnternet Tahsisli Adlar ve Sayılar Kurumu (Internet Corporation for Assigned Names and Num-
bers- ICANN), RIPE Şebeke Koordinasyon Merkezi (Réseaux IP Européens Network Coordination 
Centre- RIPE NCC), Avrupa Ulusal Üst Düzey Alan Adı Kayıt Kurumları Konseyi (Council of Euro-
pean National Top Level Domain Registries- CENTR) gibi kuruluşlar nezdinde gerekli çalışmaları 
yürütmek.   
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