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İstanbul, üst düzey alan adı” olur mu?
ICANN’ın açıkladığı yeni domain uzantıları içinde Türkiye’den 10 
başvuru var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı başvuru kabul 
edilirse “istanbul” ve “ist” de, “com” ve “net” gibi alan adı uzantısı 
olacak.

yapılabileceği kaydedildi. Kabul görmesi 
halinde, İnternet’te “istanbul” ve “ist”, “com”, 
“net”, “org” gibi, alan adı uzantısı olacak.
İBB Basın Danışmanlığı da 15 Haziran 2012’de 
yapılan başvurular için bir basın açıklaması 
yayınladı. Yapılan açıklamada, Türkiye’de 
şehirler arasında sadece İstanbul’un alan 
adı başvurusu yaptığı bildirildi. İki alan 
adı (.istanbul ve .ist) için ICANN’e dosya 
gönderildiği ve başvuru ücreti olarak 370 
bin dolar yatırdığı kaydedilen açıklamada 
“.istanbul ve .ist, bir dünya şehri olan 
İstanbul’un güçlü olan marka değerini daha 
da güçlendirecektir. Kişilere, kurumlara, 
şirketlere, üniversitelere, sektörlere, bütün 
sanayilere yeni fırsatlar sunacaktır” denildi.

İ
nternet ve bilişim dünyasına 
girmek üzere İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi (İBB), “istanbul” ve “ist” 
alan adı uzantıları (domain) talebiyle, 

uluslararası İnternet Tahsisli Sayılar ve 
İsimler Kurumu’na (Internet Corporation 
for Assigned Names and Numbers -ICANN)  
başvurdu. 
ICANN, yeni domain uzantıları programı 
için yapılan başvuruları 13 Haziran 2012’de 
düzenlediği konferansta açıkladı. Açıklanan 
listede New York, Londra, Moskova, 
Berlin, Paris, Barcelona, Helsinki, Rio, 
Dubai ve Sidney gibi metropollerin dahil 
olduğu 66 yerleşim de İnternet alan adı 
talebiyle yer aldı. 30 Mayıs 2012’de sona 
eren ve dünya çapında bin 930 başvurunun 

Alan adlarını belirleyen ICANN, daha önce 
coğrafi domainler için özel bir inceleme 
yaptığını ve bu tür başvurularda yerel 
yönetimlerin onayı gerektiğini açıklamıştı. 
Bu yüzden, .istanbul başvurusunda 
herhangi bir sıkıntı yaşanması 
beklenmezken başka isimlerin (kelime, 
bölge vs) kısaltması olarak kullanılabileceği 
için .ist konusunda sıkıntı yaşanabileceği 
bildiriliyor. ICANN’ın değerlendirme 
sürecinden ardından İBB’in “.ist” ve 
“.istanbul” alan uzantılarına sahip olması 
durumunda, web sitesinde bu iki alan 
uzantılarını kullanmak isteyenler, İBB’ye 
başvurup, bir bedel karşılığında bu isimleri 
kullanabilecek.

yapıldığı yeni domain uzantıları programına 
Türkiye’den 10 başvuru oldu. Türkiye’den 
yapılan 10 başvurudan ikisi (.istanbul ve .ist) 
İBB tarafından yapılırken, diğer 8 (.islam, 
.halal, .nowruz, .pars, .persiangulf, .shia, 
.tci.) başvurunun sahibi ise Asia Green IT 
System Bilgisayar oldu. Asia Green IT’nin 
başvurusunda, yetkili kişi olarak İran asıllı 
Mehdi Abbasnia görüldü. 
İnternet’te 14 Aralık 2010’da Bahçelievler-
İstanbul’da kuruluğu bilgisi bulunan Asia 
Green IT System Bilgisayar’a ait başka hiçbir 
bilgi belirtilmiyor. 
Yeni üst düzey alan programı değerlendirme 
sürecinin Temmuz ayında başlayacağı, 
başvuruların atamasının ise Ocak 2013’te 

http://www.bilisimdergisi.org/s145


