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P o r n o  a l a n  a d ı n a  o n a y

Cinsel içerikli siteler için İnternet’te özel alan adı 
uzantısı oluşturulmasına nihai onay verildi.
BCC Türkçe’nin haberine göre, yaklaşık 10 yıldır süren tartışmaya son nokta kondu. İnternet 
adreslerini yöneten İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (Internet Corporation for 
Assigned Names and Numbers-ICANN), pornografik içerik taşıyan sitelerin  .xxx alan adı uzantısı 
kullanmasına olanak veren teklifi nihai olarak onayladı.

Kurum aslında bu konuda geçen yıl karar almış, ancak uygulamaya geçmeden önce görüş 
alışverişini sürdürmeye yönelmişti. Bu kapsamda sektörden ve karardan etkilenecek kesimlerden 
görüş alındı. Şimdi ICANN ve alanın teknik desteğini sağlayacak olan ICM Registry arasında bir 
anlaşma imzalanması bekleniyor. ICM geçen yıl bu alan adı için 110 binden fazla ön başvuru 
aldıklarını açıkladı. Ayrı bir alan adı fikrini destekleyenler bunun içeriğin filtrelenmesi açısından 
fayda sağlayacağını savunuyor. Ancak porno sektörünün içindekiler bu şekilde içeriklerinin dar bir 
alanla sınırlanmasından endişeli. Dini kesimler ise, ayrı bir alan adının, içeriğin meşrulaştırılması 
anlamına geleceğinden şikâyetçi.

ICANN yayınladığı açıklamada, bu konudaki tartışmanın “şimdiye kadar karşı karşıya kaldıkları 
konular arasında en yoğun yorum trafiğine yol açtığını” belirtti.

Pornografi içerikli siteler için ayrı alan adı kurulmasına ilk olarak 2005 yılında yeşil ışık 
yakılmış anca muhafazakâr bazı siyasi grupların protestoları yüzünden o dönemde farklı alan 
oluşturulamamıştı.

.xxx alan adının devreye sokulması sonucunda ABD ve Avrupa’da pornografik sitelerin yasaklanması 
gibi bir durum söz konusu değil. Ancak Türkiye gibi pornografik içeriğin yasaklandığı, İnternet 
sitelerinin sansürlendiği ülkelerde, erişim engelleme işlemlerini hızlandıracağına kesin gözüyle 
bakılıyor.

ICANN “.XXX” alan adına “evet” demesinin getireceği olumlu yönleri de şöyle açıkladı: 
“.XXX’e ICANN’ın verdiği son onay internet için bir dönüm noktasıdır. İlk kez, 18 yaş altının 
erişemeyeceği ve virüslerden arınmış yetişkinler için içerik bulunan tam anlamıyla temiz 
bir internet adresi olacak. Tüketicinin  .XXX sitelerinden alışverişlerinin güvenli olacaklarını 
düşündükleri için daha rahat ürün satın alacaklarını düşünüyoruz. Yetişkinler için içerik 
içeren birçok İnternet sitesi sahibi avantajların farkında ve şimdiden 200 bin .XXX alan 
adını önceden ayırtmış durumda. ”
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