
 

ALAN ADI TESCİL VE YÖNETİM PROSEDÜRLERİ 

 

Alan adları, birden fazla kişiye aynı anda tahsis edilemeyen ve yalnızca tescil eden kişi 

tarafından tescil süresi boyunca kullanılabilen bir internet sitesi için isim etiketidir. Kişi ve 

kurumlar, ilgili internet sitesine erişim sağlayabilmek için alan adlarına sahip olmaktadırlar. 

 

Bir alan adı tahsis edildiği süre boyunca kullanılabilir ve süresi sona ermeden yenilenebilir 

durumdadır. Alan adlarının düşmesi hususu da mevcuttur, bunlar için teknik prosedürler 

bulunmaktadır. 

 

Bir kişinin alan adı sahipliğini tamamen kaybederek bir başka kişilerce alınabilmesi için alan 

adının yenilenmeden 90 gün boyunca boşta kalmış olması gerekmektedir. İlgili süre bazı 

alan adı uzantılarında farklılık göstermektedir.  

 

ALAN ADI TESCİL 

 

Alan adları .tr ya da herhangi bir ülkenin uzantısına sahip olmadığı takdirde hiçbir belgeye 

ihtiyaç duyulmadan sorunsuzca tescil edilebilmektedir. Bir alan adı, tescil eden kişi 

tarafından online kredi kartı ile ödenmesi durumunda anlık olarak tescil edilerek ilgili tescil 

eden müşteriye tahsis edilebilmektedir. Havale ve Eft yöntemi ile yapılan ödemelerde ilgili 

alan adı ödemeleri hesaplarımıza ulaşması ve/veya müşterimiz bu konu hakkında bir banka 

dekontu ile ödeme bildirimi yaptıktan sonra kayıt edilir. 

 

TR gibi uzantılı alan adları ise kayıt edildiklerinden belgeli veya belgesiz olmak üzere iki farklı 

sürece tabii olmaktadır. Belgesiz TR uzantılı alan adları 24 saat içerisinde, belge gerektiren 

alan adları ise belgelerin ulaştırılmasından 3 iş günü içerisinde onaylanmaktadır. 

 

Alan adına ilişkin tescil fiyatlandırmaları dolar kuru baz alınarak sağlanmasından kaynaklı, 

ciddi bir fark oluşması durumunda tescil fiyatında yükselme ya da düşme gibi değişimler 

yaşanabilir. 

 

 



ALAN ADI YENİLEME 

 

Alan adı sahiplik süresi içerisinde sistem üzerinde görünen “yenilenen fiyat” üzerinde ki 

fiyatlandırma ile yenilebilir. Kayıt süresinin sona ermesi durumunda birkaç husus 

bulunmaktadır bunlar sırasıyla şu şekildedir; 

 

Alan adları sahiplik süresinin sona ermesinden sonra ilk 33 gün boyunca, sistemde görünen 

yenilenebilir fiyat üzerinden yenilenebilir.  

 

İlk 33 günün geçmesinin ardından alan adına ilişkin kurtarma periyodu başlar ve kurtarma 

periyoduna girmiş olan alan adları 75 USD + KDV ve 125 USD + KDV (örnek uzantılar: .COM 100 

USD + KDV, .NET 75 USD + KDV, .ORG 75 USD + KDV) arasında uzantıya göre değişiklik gösteren 

kurtarma ücreti ödenmesinden sonra alan adı sahipliği kullanıcıya geri döndürülebilir. İkinci 

33 günlük periyodun yani 66 günün dolmasının ardından 15 günlük alan adına sahip kişinin 

erişiminin düşme periyodu başlar ve alan adı bu sürede malesef yenilenemez. 

 

İlgili alan adlarına ilişkin yer verilen yenileme ve düşüm süreçleri her uzantıya göre farklı 

olabilir, konuda yer verilen uzantılar herkesçe bilindik olan .com ve .net tipi uzantıları 

kapsamaktadır. Kimi alan adı düştükten sonra hiç yenilenemeye de bilir. 

 

Alan adına ilişkin yenileme fiyatlandırmaları dolar kuru baz alınarak sağlanmasından 

kaynaklı, ciddi bir fark oluşması durumunda yenileme fiyatında yükselme ya da düşme gibi 

değişimler yaşanabilir. 

 

ALAN ADI SAHİPLİĞİNİ KESME (SİLİNME) 

 

Alan adı tescil eden kişinin sahiplik süresi boyunca silinme işlemine maruz kalamaz, süresi 

dolan alan adları yenileme periyodu ve silinme işlemine sahip olmaktadır. Sahipliğini 

tamamen kesmek isteyen Müşteri alan adı için silinme seçeneğine başvurabilir. Bu durum 

alan adının boşa düşmesini sağlar ve alan adının herkesçe satın alınabilir hale getirir. 

 

Alan adları tüm süreçleri tamamladıktan sonra boşa düşmemesi gibi durumlar firmamız 

kaynaklı olmayıp, backorder sistemiyle alan adlarını kayıt etmek isteyen firmalar kaynaklıdır. 

 

 



ALAN ADI PROSEDÜRLERİNDE BOGAHOSTUN YERİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 

Bogahost, maddelerce yer verilen hususları müşteriye alan adı tescil öncesi aktarmış, ilgili 

prosedürlere menülerde Müşterinin erişebilmesi için yer vermiş ve alan adı sorgulama 

sırasında sunmuştur. Yer verilen tüm bu hususlarca alan adının tescilinin ardından alan adı 

sahiplik süresinin yitirilmesi, alan adının yenilenmemesi, yenilenme sürecinin kaçırılması, 

alan adı ödemelerinin kur nedeniyle eksik yapılması ile kaybedilmesi, alan adı yenilenme 

sürecinin yaklaşmasına rağmen Bogahost’un mail ve smslerinin dikkate alınmayarak alan 

adının cezalı tutara yükselmesi ya da düşmesi gibi durumlardan Bogahost asla sorumluluk 

kabul etmemekte ve Müşteriye mevcut tüm bilgiyi ve bilgilendirmeyi sunmasından ötürü 

asla sorumlu tutulamayacağını belirtmektedir. 

 

Alan adları, tescil süresi boyunca tescil eden kişilerce müşteri paneli içerisinden bir başka 

müşteriye mail onay kodu sistemi ile transfer edilebilir ya da destek talebi üzerinden karşılıklı 

onay verilmesi suretiyle Bogahost teknik ekibi tarafından transferi sağlanabilir. 

 

Alan adı sahipliği, tescilleyen kişiye aittir ve Bogahost asla herhangi bir bilgi paylaşımında 

bulunmaz. Kişinin rızası olmadan alan adlarına el koyma, farklı birine transfer, iptal etme, 

silme gibi işlemler uygulamaz. 
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