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xxx yerine, “Sex, porn ve adult”

Geçen yıl satışa çıkarılan “.xxx” İnternet 
uzantısına, üç yeni alternatif gelebilir.

Uluslararası İnternet Tahsisli 
Sayılar ve İsimler Kurumu’nun 
(Internet Corporation for 
Assigned Names and Numbers- 

ICANN), kararından sonra ilk kez satışa 
çıkartılan ve sadece cinsel içerikli sitelerin 
diğerlerinden ayrılması için kullanılan com 
yerine .xxx uzantısına, yeni alternatifler 
geliyor.

Florida merkezli bir şirket “.xxx” uzantısına 
ek olarak 3 yetişkin temeli uzantı için daha 
başvuruda bulundu. Palm Beach Gardens 
tabanlı ICM Registry, “.sex”, “.porn”, 
“.adult” uzantıları için başvuru yaparken  
2011 Aralık ayında satışa çıkan “.xxx” 
uzantısı için bugüne kadar 215 bin başvuru 
yapıldığı açıklandı. İnternet adresleri için 
gözetim ajansının yeni uzantı başvurularını 

kabul edip etmeyeceği bu hafta belli 
olacak.
Konuya ilişkin yaklaşık bir yıl çalışan 
ICANN, 7 Aralık 2011 itibariyle erotik 
içerikli web sitelerinin .xxx uzantısına 
geçirilmesi  kararı almış, ünlü isimlerin ve 
büyük firmaların alan adlarını güvenceye 
almaları için, genel satıştan önce bir 
aylık süre tanımıştı. .xxx uzantısı satışa 
çıkması ile birlikte adlarını porno ile 
ilişkilendirilmesini istemeyen üniversite ve 
şirketlerden büyük talep görerek alınmıştı.
.xxx alan adı uygulaması kimileri için 
daha temiz İnternet, kimileri için ise 
sansür yolunda kolaylık anlamına geliyor. 
.xxx uzantılı internet siteleri, McAfee 
tarafından günlük olarak virüs ve truva 
atı taramasından geçirilecek. Bunun 

yanı sıra MetaCert firması tarafından 
hazırlanan bir güvenlik işareti .xxx 
uzantılı İnternet sitelerinin üstünde 
yer alacak ve çocuklarının bu sitelere 
girmesini istemeyen kullanıcıların İnternet 
tarayıcılarını ayarlamalarında kolaylık 
sağlayacak.
.xxx uzantılı web sitesi uygulamasına 
ilk yasak getiren ülke Hindistan, henüz 
uygulama kullanılmaya başlamadan xxx 
uzantısının desteklenmeyeceğini, bu 
uzantıya sahip web sitelerine erişimin 
engelleneceğini duyurmuştu.

 “.xxx  Türkiye’de de sıkıntı yarattı”
Türkiye’nin önde gelen iş, sanat ve futbol 
dünyasının ünlü isimleri sanal alemde 
‘xxx’ tuzağına düştü. İnternet uyanıkları, 
2011 yılının son günlerinde cinsel içerikli 

sitelerin daha kolay sınıflandırılması için 
devreye giren ‘xxx’ uzantısını ünlü isimler 
adına satın aldı.
Ankara Patent Bürosu sahibi avukat 
Korcan Dericioğlu, xxx uzantısının kötü 
niyetli kişilerin eline geçtiğine işaret etti. 
Bir ayda 10 işadamının mağdur olduğu 
için kendilerine başvurduğunu belirten 
Dericioğlu, patronlar adına satın alınan 
İnternet sitelerinin iptali için uluslararası 
çapta bir mücadele başlattıklarını bildirdi. 
Dericioğlu, “Kötü niyetli kişiler bu alan 
adları ile patronlara dolaylı yoldan şantaj 
yaptı. ‘Ya para ödersiniz ya da biz üçüncü 
şahıslara satarız’ dediler. Yaptığımız 10 
itiraz başvurusundan 7’si için olumlu 
sonuç aldık. 3’ü için de beklemedeyiz” diye 
konuştu.
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