
COM.TR
Türkiye'ye özgü olan üst alan adları 
.tr uzantılıdır.
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.TR Alan Adı Nedir?

.TR, Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin internet üst seviye alan adıdır.

.TR uzantılı alan adlarının Yönetimi Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından yapılmaktaydı ve 20 yıldan
fazla süredir yürüttüğü Kayıt Operatörü işlevini 14 Eylül 2022 tarihinde TRABİS faliyete geçene kadar
sürdürmüştü. 

2010 yılında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından "İnternet Alan Adları Yönetmeliği" (TRABİS)
yayınlanmıştı. Bu yasa ve yönetmelikle birlikte 21 Aralık 20218 tarihinde ".tr" uzantılı alan adlarının tahsis
yetkisi (Kayıt Otoritesi İşlevi) NİC.TR'den BTK tarafına devredildi. Daha sonrasında ise sözleşme gereği 12
Eylül 2022 tarihinde  nic.tr kapandı ve 14 Eylül 2022 .tr Ağ Bilişim Sistemi'nin (TRABİS) faaliyete geçti.

av.tr, bel.tr, dr.tr, edu.tr, gov.tr, k12.tr, kep.tr, pol.tr ve tsk.tr uzantılı alan adları TRABİS
döneminde de ancak belge ile tahsis edilebilecektir.

BTK’nın yayınladığı “Tahsisi Kısıtlı Alan
Adlarına İlişkin Usul ve Esaslar”
mevzuatına göre; COM.TR, net.tr ve
org.tr uzantılarında belge şartı
kaldırılmasına rağmen, bazı alan adları
sadece belirli kurum ve kuruluşların
tesciline açık olabilecek ve kurumlardan
bununla ilgili olarak belge talep
edilecektir. Bu düzenleme ile; alan
adında geçen bazı kelimelerle ilişkili
olarak sadece işletme faaliyeti kelimeyi
içeren kurumlar tescil işlemi
gerçekleştirebilecektir. 

Tahsisi Kısıtlı Alan
Adları (TAKIL) Nedir? 

TAKAL olarak kısaltılan “Tahsise Kapalı
Alan Adları” grubu; kamu düzeni,
mevzuatlar ve genel ahlaka uygun
olmama gibi sebeplerle hiçbir kişi veya
kurum/kuruluş tarafından tahsisine izin
verilmeyen alan adlarını kapsar. Bu alan
adlarının hangileri olduğu BTK tarafından
paylaşılmamakla birlikte, nereden
başvuru yapıldığına bakılmaksızın TRABİS
tarafından iptal edilecektir.

Tahsise Kapalı Alan
Adları (TAKAL) Nedir?
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Neden COM.TR Uzantılı Alan Adı?
Öncelikle tekrar belirtmek isteriz ki; Belgesiz COM.TR alan adlarına eskisinden daha kolay bir şekilde
sahip olabilirsiniz.

Türkiye'de yayına alınan web sitelerinin %81'i COM.TR alan adı kaydını kullanmaktadır. Buna ek olarak bu
alan adı, Asya bölgesinde en çok kullanılan 5. domain olmak unvanına sahiptir. Bu bilgiler ışığında
COM.TR alan adı popüler olduğu fikrine sahip olabiliriz. Dolayısıyla Türkiye'de ticari faaliyet gösteren özel
veya tüzel kişilerin pek çoğu bu alan adına sahip web sitesi yayına almayı tercih etmektedir. Buna ek
olarak çevrimiçi bir şekilde ticari faaliyetler sergilemek istiyorsanız COM.TR uzantılı alan adı kaydı
oldukça etkili sonuçlar verecektir.

Belgesiz COM.TR
Belgesiz COM.TR, her türde web sitelerinin alan adının
sonunda ülke - konum uzantılarının hiçbir belge koşulu
gerekmeksizin satın alabilmesidir.

TRABİS  dönemi ile birlikte, COM.TR alan adı satın
alabilmek için gerekli herhangi bir belge/evrak
zorunluluğu artık bulunmamaktadır. Belgesiz COM.TR
alan adı satışlarında artık "ilk gelen alır" kuralı
gerçekleşmektedir.

COM.TR alan adları, ticari amaçla kurulan web siteleri
için çok büyük faydalar sağlayabilecek niteliktedir.

Bir markanın ticari faaliyette bulunduğunu
ispatlayabilmesi için popülerliği olan COM.TR alan adını
kullanması önemlidir. Bu durum ülkemizdeki markaların
itibarı  içinde geçerlidir. 

COM.TR Avantajları Nelerdir?
Ticarette COM.TR farkı...
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Markanıza farklı bir hava 
katın.
COM.TR alan adları her zaman bu alan adına sahip olan
markaya daha kurumsal bir hava katmaktadır. Bu
sayede web sitenizi ziyaret eden kişiler tarafından
kurumsal tarafınızın tamamen görünmesini ve fark
edilmesini sağlamış olursunuz. 

COM.TR alan adı, sadece kurumsal değil bireysel olarak
alımlarda kişinin kendisine prestij katmasına yardımcı
olur. Bu bakımdan herhangi bir firma ya da şirket sahibi
olmaksızın kitlelerine ulaşmak isteyen; yazar,  gazeteci,
müzisyen, yazılımcı, doktor, psikolog gibi farklı meslek
gruplarından birine sahipseniz büyük avantajlara sahip
olursunuz.

Kendinize özel bir alan
yaratın.

Geleceğinize yatırım yapın.
Genellikle web siteleri bir alan adı üzerinden faaliyet gösterirler. Her site için tek ve benzersiz alan adları,
dijital dünyadaki yansımanızı ifade eder. Alan adı seçimi ile ilgili kriterler web site yöneticilerinin en doğru
seçim yapmalarına sebep olur. 

İster bir firma sahibi olun ister sadece bir fikir sahibi, geleceğinizde kuracağınız marka için öncesinde en
iyi alan adını seçmeniz çok önemli bir unsurdur. Bu sebeple, hayalinizdeki girişim fırsatlarınıza uygun
alan adlarına erkenden sahip olmanız size büyük avantaj sağlayacaktır.

DorukNet'in Belgesiz Alan Adı sayfasından kolayca gerçekleştirebileceğiniz kayıt işlemleri için hiçbir
belge veya zorunluluk gerekmemektedir. Yalnızca müşteri kaydı oluştururken bilgilerinizi doğru
girdiğinizden emin olmalısınız. 
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TELEFON DESTEK
 +90 850 277 0724 destek.doruk.net.tr
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