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BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU 
KARARI 

 
Karar Tarihi : 15.12.2020 
Karar No : 2020/DK-BTD/345 
 
Gündem Konusu    : Tahsisi Kısıtlı Alan Adlarına İlişkin Usul ve Esaslar 
 
KARAR : Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığının hazırladığı 

takrir ve eki incelenmiştir. 

 

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 6’ncı ve 35’inci maddeleri, 07.11.2010 tarihli ve 27752 

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnternet Alan Adları Yönetmeliği’nin 15’inci ve 32’nci maddeleri, 

21.08.2013 tarihli ve 28742 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnternet Alan Adları Tebliği’nin 

34’üncü maddesi çerçevesinde hazırlanan ve Ek’te yer alan “Tahsisi Kısıtlı Alan Adlarına İlişkin Usul 

ve Esaslar”ın onaylanması ve mezkûr usul ve esaslarda Kurum tarafından yapılması öngörülen 

işlemlerin yerine getirilebilmesini teminen icranın yetkilendirilmesi hususlarına karar verilmiştir. 
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: 
 

TAHSİSİ KISITLI ALAN ADLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar 

 
Amaç ve kapsam 
MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esasların amacı, 07/11/2010 tarihli ve 27752 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan İnternet Alan Adları Yönetmeliği ile 21/08/2013 tarihli ve 28742 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan İnternet Alan Adları Tebliği kapsamında, tahsisi kısıtlı alan adlarının 
tahsisinin yapılacağı taraflar ve tahsiste istenecek bilgi ve belgelerin belirlenmesine ilişkin 
hususların düzenlenmesidir. 

 
Dayanak 
MADDE 2 – (1) Bu Usul ve Esaslar, 07/11/2010 tarihli ve 27752 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan İnternet Alan Adları Yönetmeliğinin 15 inci ve 32 nci maddeleri ile 21/08/2013 tarihli ve 
28742 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnternet Alan Adları Tebliğinin 34 üncü maddelerine 
dayanılarak hazırlanmıştır. 

 
Tanımlar ve kısaltmalar 
MADDE 3 – (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen; 
a) BDDK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu, 
b) DETSİS: Devlet teşkilatı merkezi kayıt sistemini, 
c) İAA: İnternet alan adını, 
ç) Kayıt kuruluşu (KK): Başvuru, yenileme, iptal gibi alan adlarıyla ilgili işlemlerin yapılmasına 

aracılık eden tarafı, 
d) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu, 
e) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu, 
f) SPK: Sermaye Piyasası Kurulunu, 
g) Tebliğ: 21/08/2013 tarihli ve 28742 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnternet Alan 

Adları Tebliğini, 
ğ) TRABİS: “.tr” uzantılı internet alan adı sisteminin ve buna ait merkezi veri tabanının 

işletilmesine, rehberin oluşturulmasına, güncellenmesine ve rehberlik hizmetinin sunulmasına ve 
İAA başvuru işlemlerinin gerçek zamanlı olarak yapılmasına imkân veren, tüm bu faaliyetlerin 
güvenli ve iş sürekliliğini sağlayacak şekilde gerçekleştirildiği sistemi, 

h) TRABİS-KK: İnternet Alan Adları Yönetmeliği veya Kurum tarafından belirlenen hallerle 
sınırlı olmak kaydıyla, Kurum tarafından belirlenen şartlarda, TRABİS bünyesinde faaliyet yürüten 
Kayıt Kuruluşunu, 

ı) Yönetmelik: 07/11/2010 tarihli ve 27752 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnternet Alan 
Adları Yönetmeliğini 

ifade eder. 
(2) Bu Usul ve Esaslarda geçen ve yukarıda yer almayan tanımlar ve kısaltmalar için ilgili 

mevzuatta yer alan tanımlar ve kısaltmalar geçerlidir. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
İstenen Belgeler ve Başvuru Şartları 

 
Tahsisi kısıtlı adların tahsis edilebileceği taraflar 
MADDE 4 – (1) “Turkiye”, “Türkiye”, “Ataturk”, “Atatürk”, “Turk”, “Türk”, “Türkiye Cumhuriyeti”, 

“Turkiye Cumhuriyeti”, “T.C.” adları ile bu adların türev ve benzerlerinin “.gov.tr” alt alan adı altında 
tahsis edilmesi esastır. Bu adlar için “gov.tr” haricindeki alt alan adları kapsamında yapılan 
başvurularda başvuru sahibinin uygunluğu, söz konusu alan adının kamu yararına kullanılıp 
kullanılmayacağına ilişkin Kurum tarafından yapılan değerlendirme sonucunda belirlenir. 
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(2) Her ilin adı “.gov.tr” alt alanı altında valiliklere tahsis edilebilir. Her ilçenin adı ise “.gov.tr” 
alt alanı altında kaymakamlıklara tahsis edilebilir. İl ya da ilçe adları için birden fazla talep olması 
durumunda “ilk gelen ilk alır” kuralı gereğince tahsis yapılır. 

(3) İl ve ilçe isimleri için “gov.tr” haricindeki alt alan adları kapsamında yapılan başvurularda 
Kurum tarafından, başvuru sahibinin uygunluğu, söz konusu alan adının kamu yararına kullanılıp 
kullanılmayacağına ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda belirlenir. 

(4) DETSİS’de yer alan kamu kurumlarının açık adlarını veya kamuoyunca bilinen 
kısaltmalarını içeren alan adlarının sadece ilgili kamu kurumuna tahsis edilmesi esastır. Bahse 
konu kurumlar dışındaki taraflarca yapılan başvurularda başvurunun uygunluğu, Kurum tarafından 
yapılan değerlendirme sonucunda belirlenir. 

(5) SPK tarafından faaliyet izni verilen yatırım kuruluşlarının adlarını içeren alan adları, 
sadece söz konusu kuruluşlara tahsis edilebilir. 

(6) BDDK tarafından faaliyet izni verilen aşağıdaki kuruluşların adlarını içeren alan adları, 
sadece söz konusu kuruluşlara tahsis edilebilir: 

a) Bankalar, 
b) Finansal kiralama şirketleri, 
c) Faktoring şirketleri, 
ç) Finansman şirketleri, 
d) Finansal holding şirketi, 
e) Varlık yönetim şirketleri, 
f) Yabancı bankaların Türkiye temsilcilikleri, 
g) 5654 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kanunu Kapsamında Faaliyet İzni Verilen Kuruluşlar. 
(7) “finans”, “finance”, “finansman”, “bank”, “banka”, “lease”, “leasing”, “finansalkiralama”, 

“factoring” ve “faktoring” kelimelerini içeren alan adlarının, işbu maddenin beşinci ve altıncı 
fıkralarında belirtilen kuruluşlara tahsis edilmesi esastır. Bahse konu kuruluşlar dışındaki taraflarca 
yapılan başvurularda başvurunun uygunluğu, Kurum tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 
belirlenir. 

(8) Bu maddenin diğer fıkralarında belirtilen adların dışında, tahsisi kısıtlı adlar listesinde 
bulunan diğer adları içeren alan adlarına ilişkin yapılan başvurularda başvuru sahibinin uygunluğu, 
söz konusu alan adının kullanım amacı, kamu yararına kullanılıp kullanılmayacağı ve hangi alt alan 
adı altında tahsis edilebileceğine ilişkin Kurum tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 
belirlenir.  
 

Başvuru 
MADDE 5 – (1) Bu Usul ve Esaslar kapsamındaki internet alan adlarına ilişkin talepte 

bulunan taraflar, Kurumun internet sitesinde yer alan KK’lardan birini tercih ederek başvuru yapar. 
(2) Başvuruya ilişkin bilgi ve belgeler ilgili KK tarafından TRABİS’e iletilir. 

 
İstenecek belgeler 
MADDE 6 – (1) Bu Usul ve Esasların 4 üncü maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü 

fıkralarında belirtilen alan adları için yapılan başvurularda, “Belgeli Tahsis Edilecek İnternet Alan 
Adlarına İlişkin Usul ve Esaslar”ın ilgili alt alana ilişkin maddesinde belirtilen belgeler istenir. 

(2) Bu Usul ve Esasların 4 üncü maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilen taraflarca 
yapılan alan adı başvurularında istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir: 

a) SPK veya BDDK tarafından, İAA başvurusunda bulunan tarafa verilmiş faaliyet izin 
belgesi, 

b) Başvuruda bulunan tarafın yetkilisi tarafından imzalanmış İAA talep yazısı, 
c) İAA başvurusunda bulunan tarafı temsile yetkili kişi veya kişilerin ilgili taraf adına ilgili işlemi 

yapmaya yetkili olduğunu ispatlayan belge. 
(3) Bu Usul ve Esasların 4 üncü maddesinin üçüncü ve yedinci fıkraları kapsamında yapılan 

her bir alan adı başvurusunda ve dördüncü fıkrası kapsamında ilgili kamu kurumu dışındaki 
taraflarca yapılan başvurularda, başvuru sahibi talep edilen alan adının kullanım amacına ilişkin 
beyanını ve bu beyanını destekleyici nitelikte bilgi ve belgeleri sunar. 
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Başvurunun değerlendirilmesi 
MADDE 7 – (1) Kurum başvuruyu Yönetmelik, Tebliğ ve ilgili Usul ve Esaslar çerçevesinde 

inceler. Kurum ilgili KK aracılığı ile başvuru sahibinden ilave bilgi ve belge talep edebilir. 
(2) Kurum tarafından başvurunun onaylanması halinde, ilgili İAA tahsis edilir ve TRABİS 

üzerinden ilgili KK bilgilendirilir. KK da başvuru sahibini bilgilendirir. 
(3) Kurum tarafından başvurunun onaylanmaması halinde, başvurunun uygun bulunmama 

gerekçesi ve tespit edilen eksiklikler hakkında TRABİS üzerinden ilgili KK bilgilendirilir. KK da 
başvuru sahibini bilgilendirir. Eksiklikler giderilerek tekrar başvuru yapılabilir. 
 

Genel hükümler 
MADDE 8 – (1) Bu Usul ve Esaslar kapsamında düzenlenmeyen hususlarda Yönetmelik ve 

Tebliğin hükümleri uygulanır. 
(2) Bu Usul ve Esaslar kapsamında, İAA başvuru sürecinde talep edilen belgeler, ilgili 

bilgilerin elektronik ortamda TRABİS’e iletilebilmesi ve doğruluğunun Kurum tarafından teyit 
edilebilmesi halinde istenmeyebilir. 

(3) Tahsisi kısıtlı adlar listesine alınan alan adları için yapılan başvurularda, başvurunun 
uygunluğu Kurum tarafından yapılan değerlendirme sonucunda belirlenir. 

(4) Tahsisi kısıtlı adlar listesine alınan alan adının tahsisinin uygun taraflara yapılmadığı 
tespit edilirse alan adı ilgili taraflar bilgilendirilerek iptal edilir. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Son Hükümler 

 
Yürürlük 
MADDE 9 – (1) Bu Usul ve Esaslar TRABİS’in faaliyete geçtiği tarihten itibaren yürürlüğe 

girer. 
 

Yürütme  
MADDE 10 – (1) Bu Usul ve Esasların hükümlerini Kurul Başkanı yürütür. 
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