
BİLGİ NOTU 

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 5 inci maddesinde; numaralandırma, internet 

alan adları, uydu pozisyonu, frekans tahsisi gibi kıt kaynaklara dayalı elektronik haberleşme hizmet-

lerine ilişkin strateji ve politikaları belirlemek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yetki ve görevleri 

arasında sayılmıştır. 5809 sayılı Kanunun "İnternet alan adları" başlıklı 35 inci maddesinde "(1) İn-

ternet alan adlarının tahsisini yapacak kurum veya kuruluşun tespiti ile alan adı yönetimine ilişkin 

usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir." hükmü yer almaktadır. 

 Bu hükme istinaden 07.11.2010 tarihli ve 27752 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren İnternet Alan Adları Yönetmeliği’nin (Yönetmelik)  “Tanımlar ve kısaltmalar” 

başlıklı 3 üncü maddesinde “.tr ağ bilgi sistemi (TRABİS): “.tr” uzantılı internet 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 eder.” şeklinde tanımlanmıştır.  

Yönetmeliğin “Kurumun görevleri” başlıklı 14 üncü maddesi ile “a) TRABİS’i kurmak ve 

işletmek veya belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde TRABİS’in üçüncü bir tarafça kurulması ve 

işletilmesini sağlamak” görevi Kurumumuza verilmiştir. Bu çerçevede 21.08.2013 tarihli ve 28742 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İnternet Alan Adları Tebliğinin (Tebliğ) İnternet 

Alan Adı Yaşam Çevrimi başlıklı dördüncü bölümünde yer alan 14 üncü madde ile belgeli tahsis 

gerektiren başvurularda uygulanacak usul ve esasların Kurul tarafından belirleneceği hüküm altına 

alınmıştır. 

Anılan hüküm uyarınca 15.12.2020 tarihli 2020/DK-BTD/346 sayılı Kurul Kararı ile “Belgeli 

Tahsis Edilecek İnternet Alan Adlarına İlişkin Usul ve Esaslar” (Usul ve Esaslar) düzenlenmiş olup, 

avukatlar için tahsis edilen “ av.tr” uzantılı alan adları da belgeli tahsis edilecek alan adları kapsa-

mında yer almaktadır.  

Belgeli tahsis edilecek internet alan adlarına ilişkin talepte bulunan tarafların, Kurumun inter-

net sitesinde yer alan Kayıt Kuruluşlarından (KK) birini tercih ederek başvuru yapmaları gerekmek-

tedir. Başvuru sahibinin, alan adı talebine ilişkin belgeleri güvenli e-imza ile imzalaması zorunlu 

olup, başvuruya ilişkin bilgi ve belgeler ilgili KK tarafından TRABİS'e iletilecektir. 

".av.tr" uzantılı alan adlarına ilişkin başvuru talebine eklenecek belgeler Usul ve Esasların 

".av.tr" başlıklı 7 nci maddesinde; 

  “(1) ".av.tr" uzantılı alan adları, avukatlar, hukuk büroları ve avukatlık ortaklıklarına tahsis 

edilir. 

  (2) Bir avukatın şahsı için yapılan başvurularda, talep edilen alan adının İAAS olacak kişinin 

adı ve/veya soyadı ile uyumlu olması şartı aranır. 



 (3) Avukatlık ortaklığı veya hukuk bürosu için yapılan başvurularda, talep edilen alan adının 

İAAS olacak ortaklık veya büroda yer alan avukatların adı ve/veya soyadı ile uyumlu olması şartı 

aranır. 

 (4) Başvuruda istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir: 

 a) Bireysel başvurularda, İAAS olacak kişinin, kayıtlı olduğu ilin barosundan alınmış avukat 

olduğunu gösteren güncel belgenin veya bu belgenin noter onaylı sureti. 

 b) Hukuk bürosu veya avukatlık ortaklığı için yapılan başvurularda, İAAS olacak büro veya 

ortaklıkta yer alan her bir avukatın kayıtlı olduğu ilin barosundan alınmış avukat olduğunu gösteren 

güncel belgeler veya bu belgelerin noter onaylı suretleri. 

 c) Şahsi, hukuk bürosunu veya avukat ortaklığını temsile yetkili kişi veya kişilerce yapılan 

başvurularda, bu kişi veya kişilerin şahıs, hukuk bürosu veya avukat ortaklığı adına ilgili işlemi 

yapmaya yetkili olduğunu ispatlayan belge.” şeklinde düzenlenmiştir. 

Bu Usul ve Esaslar kapsamında; alan adı başvuru sürecinde talep edilen belgeler ve ilgili bil-

giler, söz konusu bilgi ve belgelerin elektronik ortamda TRABİS'e iletilmesi ve doğruluğunun Kurum 

tarafından teyit edilebilmesi halinde istenmeyebilecektir. Bu konuda Usul ve Esaslar Kuruma takdir 

yetkisi vermiştir. 

Kurum başvuruyu Yönetmelik, Tebliğ ve bu Usul ve Esaslar çerçevesinde inceleyecek ve uy-

gun bulması halinde onaylayacaktır.  Kurum bu inceleme esnasında ilgili KK aracılığıyla başvuru 

sahibinden ilave bilgi ve belge talep edebilecektir. 

Başvurunun onaylanması halinde, ilgili alan adı TRABİS tarafından tahsis edilecek ve yine 

TRABİS üzerinden ilgili KK bilgilendirilecektir. KK da başvuru sahibini bilgilendirecektir. 

Başvurunun uygun bulunmaması halinde, uygun bulunmama gerekçesi ve tespit edilen eksik-

likler hakkında TRABİS üzerinden ilgili KK bilgilendirilecek, KK da başvuru sahibini bilgilendire-

cektir. Eksikliklerin giderilerek tekrar başvuru yapılması mümkündür. 

  Yönetmeliğin 11 inci maddesinde ve Usul ve Esasların 6 ncı maddesinde belirtildiği üzere, 

belgeli tahsis edilen alt alan adları için başvuru esnasında sunulan bilgi ve/veya belgelerin geçerlili-

ğini yitirdiğinin tespit edilmesi durumunda Kurum ilgili alan adı tahsisini iptal edebilecektir. 

 .tr alan adları yönetiminin BTK’ya (TRABİS) devrinin tamamlanması ile birlikte süreç 

belirtilen şekilde işleyecektir. Bu doğrultuda TRABİS’in faaliyete başlamasıyla beraber “av.tr” 

uzantılı alan adı tahsisi için başvuru yapmak isteyen avukatlar öncelikli olarak Kurumumuz internet 

sitesinde yer alan Kayıt Kuruluşlarından birini tercih ederek gerekli bilgi ve belgelerle başvuruda 

bulunacaktır. Yeni sistem ve işleyiş ile ilgili detaylı bilgi ve mevzuata https://www.btk.gov.tr/internet-

alan-adlari-mevzuat üzerinden ulaşabilir.  

https://www.btk.gov.tr/internet-alan-adlari-mevzuat
https://www.btk.gov.tr/internet-alan-adlari-mevzuat

