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Artık herkes istediği alan adını alabilecek
İnternet’te bir dönüm 
noktası yaşandı ve 12 
Ocak’tan sonra web adresi 
son eki olarak neredeyse 
her kelimeyi almak 
mümkün oldu.

Alan adlarına özgürlük geldi. Yeni 
üst seviyede alan adı uzantıları 
hayatımızdaki yerini almaya hazırlanıyor. 

Artık herkes alan adlarında istediği alfabeyi 
kullanıp istediği uzantıyı alabilecek. Bu 
değişim, 20 yılı aşkın zamandan sonra alan adı 
sistemindeki en büyük yenilik olacak. 
Uluslararası İnternet Tahsisli Sayılar ve 
İsimler Kurumu Kurumu (Internet Corporation 
for Assigned Names and Numbers - ICANN), 
tarihi bir karara imza atıp İnternet’teki 
alan adları uzantılarını serbest bıraktı. 
Alan adlarının alım ve başvuruları, 12 Ocak 
2012’den itibaren başladı. 
ICANN, 20 Haziran 2011’de Singapur’da 
düzenlenen toplantısında, birçok değerli 
alan adlarının (generic Top-Level Domains 
– gTLDs) com, net. org gibi uzantılara hapis 
olduğu ve bunun gelişen İnternet dünyası için 
engel teşkil ettiği düşüncesiyle Alan adları 
uzantılarını serbest bıraktığı tarihi kararı aldı. 
Alan adını kişinin hayal dünyasına bırakacak 
karar için başvurular 12 Ocak 2012 ile 12 
Nisan 2012 tarihleri arasında yapılacak. 
Böylece artık  “.com” ve “.org” gibi son eklere, 
“.pepsi”, “.virgin”, “.itv” gibi son ekler de 
katılacak. 
BBC News’un haberine göre alan adlarını 
düzenleyen ICANN, bu değişimin fırsatları ve 
rekabeti artıracağını düşünüyor. Zira 1985’te 
temeli atılan ve sonradan genişletilen alan 
adı uzantılarının çeşitliliğinin artık sayıları 
birkaç milyara varan kullanıcıların ihtiyaçlarını 
karşılamaya yetmediği düşünülüyor. 

Bununla birlikte başvuru için verilmesi 
gereken ücret 185 bin dolar. Bu da yeni 
uzantılardan birine sahip olmak isteyenler 
için ciddi bir finansal yük anlamına geliyor. 
Uzmanlara göre, bu işin toplam maliyeti yarım 
milyon doları bulabiliyor. Bu maliyet, bazı 
sivil toplum kuruluşları arasında da tartışma 
sebebi. Çünkü sivi toplum kuruluşları ( STK), 
siber işgalcilerden kendilerini korumak 
için çok yüklü paralar harcamak zorunda 
kalacaklar. Reuters geçtiğimiz günlerde; 
Birleşmiş Milletler, IMF ve benzeri diğer 26 
uluslararası kuruluşun ICANN’den “.imf” gibi 
son ekleri siber işgalcilerden koruması için 
başvurduğunu yazmıştı. 
Söz konusu maliyete rağmen, Nisan ayında 
başvurular sona ermeden önce bu üst 
seviyede alan adlarına başvurulara önemli bir 
ilginin kendini göstermesi bekleniyor. Daha 
şimdiden birçok şirket başvurularla yoğun 
olarak ilgileniyor. Bu başvuruların önemli bir 
bölümü Fortune 500 şirketlerinden geliyor ve 
bu şirketlerin büyük bir bölümü de perakende 
ve finansal hizmet sektörlerinde faaliyet 
gösteriyor. 
Konuyla ilgili bir diğer endişe ise, bunun Yeni 
Zelanda’nın başkenti Wellington gibi ismi 
çok sık rastlanan yerlerde yaratabileceği 
karmaşa. Örneğin dünya genelinde Wellington 
ismini taşıyan yaklaşık 20-30 başka şehir 
var. Bu karmaşaya karşılık yapılacak olası 
düzenlemeler ve siber işgalcilere karşı 
alınacak önlemler şu an için ICANN’ın 
önündeki en büyük sorunlar olarak duruyor. 

BTK, İnternet alan adları yönetimi 
yeniden yapılandırıyor
Bilindiği gibi 5809 sayılı Elektronik 
Haberleşme Kanunu’nun 35’inci maddesi 
ile internet alan adlarının tahsisini yapacak 
kurum veya kuruluşun tespiti ile alan adı 
yönetimine ilişkin usul ve esasları belirleme 
görev ve yetkileri Ulaştırma Bakanlığı’na 
verildi. Ulaştırma Bakanlığı da “İnternet Alan 
Adları Yönetmeliği” ile “.tr” uzantılı alan 
adlarının yönetimi görevini Bilgi Teknolojileri 
ve İletişim Kurumu’na (BTK) verdi. 
Bu gelişmelere paralel olarak BTK 2012 İş 
Planı çerçevesinde “.tr” uzantılı alan adları 
yönetimini yeniden yapılandıracak. BTK bu 
yapılandırma çalışması kapsamında “.tr” 
uzantılı internet alan adı sisteminin ve buna ait 
merkezi veritabanının işletilmesini, rehberin 

oluşturulmasını, güncellenmesini ve rehberlik 
hizmetinin sunulmasını sağlayacak. Ayrıca alan 
adı başvuru işlemlerinin gerçek zamanlı olarak 
yapılmasına olanak veren, tüm bu faaliyetlerin 
güvenli ve iş sürekliliğini sağlayacak şekilde 
gerçekleştirildiği sistem olan “.tr” ağ bilgi 
sistemi, kısa adıyla TRABİS de, BTK tarafından 
kurulacak ve işletilecek.
BTK, 2011’de İnternet Alan Adları 
Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesinin ardından 
yeni düzenleyici çerçevede alan adlarına ilişkin 
uyuşmazlıkların halinin kolaylaştırılması 
amacıyla konuya ilişkin bir tebliğ çalışması 
yaptı. Ayrıca konuyu 2012 yılı İş Planı’na da aldı. 
Buna göre BTK nihai tebliği, 2012 yılı içinde 
onaylanmasının ardından Resmi Gazete’de 
yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderecek. 
Kamu kurumlarında yaşanan e-dönüşüm 
sürecinin desteklenmesinin hedeflendiği 
çalışmanın Kasım 2012’de tamamlanması 
planlanıyor.

http://www.bilisimdergisi.org/s140


