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ICANN, İnternet alan adlarını  yönetiyor
Kâr amacı gütmeden yaklaşık 
15 yıldır faaliyet  yürüten bir 
özel sektör kuruluşu olan 
İnternet Tahsisli Sayılar ve 
İsimler Kurumu (ICANN), 
İnternet alan adları sisteminin 
merkezi bir koordinasyon 
gerektiren teknik, idari ve 
politika geliştirme görevlerini 
koordine ediyor. 
Fatma Ağaç

İ nternet’in teknik, idari ve politika geliştirme görevlerini koordine 
etmekle görevli olan İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu 
(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers-ICANN), 

İnternet alan adları sisteminin teknik yönetimini, IP adres alanlarının 
tahsisini, protokol parametrelerinin belirlenmesi ve İnternet ana servis 
sağlayıcı (root server) sisteminin idaresini koordine ediyor. 
ICANN, İnternet alan adları sisteminin teknik yönetimini üstlenen iş 
dünyası, teknik, akademik ve kullanıcı gruplarının geniş katılımıyla 
oluşturulmuş kâr amacı gütmeyen bir özel sektör kuruluşu. Kaliforniya 
merkezli kâr amacı gütmeyen bir şirket olan ICANN, İnternet alan 
adlarının kontrolü aracılığıyla, geniş global bir güce de sahip. Geçtiğimiz 
Haziran ayında ICANN’in CEO’luğuna (Başkan) Fadi Chehade seçildi. Şu 
an Başkanlık görevini yürüten Rod Beckstrom ise Ekim 2012’de görevini 
bırakacak.
ICANN’ın görevi, İnterneti çalıştırmak değil, aksine, merkezi bir 
koordinasyon gerektiren teknik, idari ve politika geliştirme görevlerini 

koordine etmek. İnternet alan adları sisteminin teknik yönetimini, IP adres alanlarının 
tahsisini, protokol parametrelerinin belirlenmesini ve İnternet ana servis sağlayıcı (root 
server) sisteminin idaresini koordine etmekle görevli. ICANN resmi olarak 30 Eylül 1998’de 
göreve başladı. 25 Kasım 1998 tarihinde ABD Ticaret Bakanlığı ve ICANN arasında bir  
“Mutabakat metni” imzalandı ve böylece ICANN, ABD Hükümeti tarafından resmi olarak 
tanındı. ICANN yönetiminin hukuki dayanağını 6 Kasım 1998’de yayımlanan yönetmelik 
oluşturuyor. (Original Bylaws).
Kurumun organizasyon yapısında en başta bir Yönetim Kurulu ve onun altında; Temsili 
Üyelik (At Large Membership), Alan İsmi Destek Kuruluşu (Domain Name Supporting 
Organization), Adres Destek Kuruluşu (Address Supporting Organization) ve Protokol 
Destek Kuruluşu (Protocol Supporting Organization) olmak üzere 4 ana birim bulunuyor. 
Temsili Üyelik sisteminden 9 (At-Large) ve diğer Destek Kuruluşlarının her birinden 3 üye 
(toplam 9) olmak üzere toplam 18 kişi Yönetim Kurulu’na seçiliyor. ICANN Yönetim Kurulu, 
başkan ile birlikte 19 yöneticiden oluşuyor. ICANN Temsili Üyeliği (At-Large Membership) 
programı, bütün dünyadaki İnternet kullanıcılarının, İnternet alan adları ve sayıları sistemi 
için ICANN’ın teknik politikalarının oluşturulması sürecinde seslerini duyurmalarını 
sağlayacak bir araç olarak tasarlanmış.
ICANN destek kuruluşları, uzmanlık konuları bulunan ve üyelik temeline sahip birimler. 
Uzmanlık alanlarına göre üç gruba ayrılıyorlar:
1-IP Adresleri Destek Kuruluşu (Address Supporting Organization-ASO): IP Adresleri 
Destek Kuruluşu, adından anlaşılacağı üzere, IP adreslerine ilişkin politikaları belirleyen bir 
birim.
2-Alan Adları Destek Kuruluşu (Domain Name Supporting Organization-DNSO): Alan 
İsimleri Destek Kuruluşu, İnternet alan adları sistemine ilişkin çalışmalar yapan bir birim.
3-Protokol Destek Kuruluşu (Protocol Supporting Organization-PSO): Protokol Destek 
Kuruluşu, bilgisayarlar arasındaki bilgi alış verişine izin veren ve İnternet üzerinden 
iletişimi sağlayan teknik standartları kolaylaştırmak amacıyla İnternet protokol numaraları 
üzerinde çalışan bir birim.
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İnternet’teki alan adları uzantıları serbest bırakıldı
2011’in Haziran ayında tarihi bir karara imza atan ICANN, İnternet’teki alan adları 
uzantılarını serbest bıraktı. ICANN, Singapur’da düzenlenen toplantısında, birçok değerli 
alan adlarının (generic Top-Level Domains - gTLDs) com, net. org gibi uzantılara hapis 
olduğu ve bunun gelişen İnternet dünyası için engel teşkil ettiği düşüncesiyle bu kararı 
aldı.
Alan adını kişinin hayal dünyasına bırakacak karar için başvurular,12 Ocak 2012 
ile 12 Nisan 2012 tarihleri arasında yapıldı. Başvurular 2012 sonlarına doğru 
sonuçlandırılacak. ICANN, önümüzdeki yıl içerisinde söz konusu alan adlarının 
alınmasına olanak tanıyacak. Karar uygulamaya geçtiğinde isteyen istediği uzantılı 
alan adını alabilecek. Değişiklikler sonrasında şirketler Web sitesi adresi için 
başvurduğunda, .com, .net, .org gibi uzantılara mecbur kalmayacak. Sektör yetkili-
leri, Apple, Toyota ve BMW gibi firmaların bu alanda öncülük yapmasını bekliyor. Bu 
firmaların İnternet alan adları .apple, .toyota ve .bmw’yle sonlanabilecek. 
Bununla beraber kurumsal alan adları ucuz da olmayacak. Bir şirkete kendi markasını 
alan adı olarak kullanması için sadece başvurmak 185 bin Dolara mal olacak. Onay için 
de pek çok kriterin sağlanması gerekecek. Kurallara göre sadece kurulmuş firmalar, 
organizasyonlar ve tesisler başvurabilecek. ICANN, kişilerden ve şahıs işletmelerinden 
gelen başvuruları kabul etmeyecek. Bu nedenle alan adı fırsatçıları da bu uygulamadan 

yararlanamayacak.

İnternet’in kontrolü ABD’den kopmalı tartışmaları…
Bu arada ICANN’ın, IP adreslerinden üst seviye alan adlarına kadar her şeyi 
kontrol etmesi konusundaki tartışmalar büyüyor. ICANN’ın Kaliforniya ey-
aletinin hukukuna tabi olması bu yapının, İnternet üzerinde ABD’nin etkinlik ve 
kontrolünü sağladığı diğer hükümetlerin herhangi bir resmi ve yasal etkisinin 
olmasına ise olanak tanımadığına dikkat çekiliyor. Ayrıca kurumun çok yavaş 
çalıştığı, sorunları çözmekte yetersiz kaldığı, çalışma süreç ve prosedürler-
inin düzgün ve kolay anlaşılabilir olmadığı ve yeterli mali kaynaklara sahip 
olamadığı şeklinde yoğun eleştiriler yöneltiliyor. Özellikle Küba, Suriye, Çin, 
Kenya, Brezilya ve Fransa, sık sık ICANN’ın İnternet’in kontrolünün tamamen 
ABD’den kopmasını ve ICANN’in yaptığı işin BM’ye bağlı uluslararası bir or-
ganizasyonuna devredilmesi gerektiği çağrısı yapıyor ama henüz üye ülkeler, 
alternatif olarak farklı bir model konusunda karar veremedi. ICANN üzerinde 
tek doğrudan gücün sahibi olan ABD Ticaret Bakanlığı ise kurumun İnternet 
isimlerinin yönetimine devam etmesinden yana tavır koyuyor.
Konu, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (International Telecommunica-
tions Union –ITU) koordinasyonunda ilk aşaması Aralık 2003’te İsviçre’de, ikinci 
aşaması ise Kasım 2005’te Tunus’ta gerçekleştirilen Dünya Bilgi Toplumu 
Zirvesi’nde de gündeme geldi. “İki aşamalı, tek bir Zirve”nin olarak anılan, 
Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi’nde, İnternet yönetişimi üzerinde ciddi tartışmalar 
yapıldı ancak uzlaşma sağlanamadı.
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