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İnternet alan adı pazarında 

rekabet artıyor

ICANN, “Yeni Jenerik Üst Seviye Alan Adı” programıyla güvenli ve 
istikrarlı bir İnternet’i mümkün kılacak şekilde alan adı pazarında 
rekabeti arttırmayı amaçlıyor. Yeni programla birlikte ayrıca, 
Latince dışındaki alfabe ve karakterlerden oluşan alan isimleri 
kabul edilecek ve ç,ğ,ş ö,ü harflerinden oluşan Türkçe karakterli 
alan adları da alınabilecek. 

Fatma Ağaç

İ
nternet Tahsisli Sayılar ve İsimler 
Kurumu (Internet Corporation for 
Assigned Names and Numbers-ICANN), 
yeni Jenerik Üst Seviye Alan Adı (jÜSA) 

programı ile güvenli ve istikrarlı bir İnternet’i 
mümkün kılacak şekilde alan adı pazarında 
rekabeti artırmayı amaçlıyor. Öte yandan, yeni 
jÜSA’lar ile mevcut jÜSA’ların yönetiminden 
sorumlu veri tabanı işletmecileri arasında 
rekabeti geliştirerek son kullanıcı tercihlerini 

Kaç adet başvurunun yapılacağı ya da bu 
başvurulardan kaç tanesinin değerlendirme 
kıstaslarını geçeceğini tam olarak bilmek 
mümkün olmasa da sayılarla ilgili çok farklı 
rakamları ihtiva eden pazar tahminleri 
bulunuyor. 
Yıllık olarak en fazla 1000 yeni JÜSA’nın 
kullanıma açılabileceği ifade edilirken, 
ICANN hâlihazırda Ülke Kodlu Alan Adları için 

arttırmayı hedefleyen ICANN’e (http://www.
icann.org) yakın bir zamanda dünyanın 
her yerindeki girişimciler, iş çevreleri, 
hükümetler ve topluluklar kendi seçtikleri bir 
jÜSA’yı yönetmek için başvuru yapacaklar.
jÜSA’ların sayısının artmasının İnternet’in 
çalışma şeklini değiştirmesi beklenirken, 
yeni uygulamanın örneğin son kullanıcıların 
İnternet üzerinden bilgi bulma ve şirketlerin 
iş planları ve çevrim içi varlıklarını 
yapılandırma yollarını değiştirme potansiyeli 
bulunmadığı belirtiliyor. 

Latince dışındaki alfabe ve karakterlerden 
oluşan isimleri kabul etmiyor.  Yeni dönemde 
yeni jÜSA’lar için Latince dışındaki alfabe 
ve karakterlerden oluşan isimleri kabul 
edecek olan ICANN,  Arap, Çin, Rus ve diğer 
alfabelerden oluşan isimleri yeni jÜSA olarak 
onaylayacak.  
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Ayrıca Türk alfabesinde yer alan ç,ğ,ş ö,ü 
harflerinden oluşan Türkçe karakterli alan 
adları alınmasını da mümkün kılacak.
  
Yeni Jenerik Üst Seviye Alan Adı ile ilgili 
akıllara takılan soruları ve yanıtlarını 
okuyucularımız için derledik: 

-Yeni bir jÜSA tahsisi için başvuruda 
bulunmak bir alan adı almak ile aynı 
anlama mı gelir? 

-Hayır, bu iki işlem tamamen farklı şeylerdir. 
Hâlihazırda dünyanın herhangi bir yerindeki 
şirketler, bireyler, topluluklar vb. ikinci seviye 
alan adlarını ve bazen de üçüncü seviye alan 
adlarını tahsis ettirebilmektedir. Örneğin 
www.maps.google.com, “com” birinci seviye 
alan adı, “google” ikinci seviye alan adı ve 
“maps” üçüncü seviye alan adıdır. İkinci 
ve üçüncü seviye alan adlarının tahsisi hali 
hazırdaki durumdur. Bu nevi alan adlarının 
(ikinci ve üçüncü seviye) alınabilmesi sadece 
akredite bir kayıt kuruluşuna, alan adını 
alacak kişi için belirlenen hüküm ve şartlara 
uygunluğa ve tahsis/yenileme ücretlerini 
ödemeye bağlıdır. Yeni jÜSA’lar için yani birinci 
seviye alan adları için belirlenen süreç ise 
çok daha karmaşık bir süreci ihtiva eder. Bir 
jÜSA için başvuru yapan aday aslında İnternet 
alan adı sistemini destekleyen bir veri tabanı 
işletmeciliği kurmaya ve işletmeye taliptir. 
Böyle bir talep İnternet altyapısının bir kısmını 
işleten yeni bir jÜSA işletmecisi olarak çok 
ciddi sorumlulukları da beraberinde getiriyor.

-Yeni jÜSA başvuruları görülebilir mi?
 
-Aday başvuru dönemi kapandıktan yaklaşık 

iki hafta sonra, alınan tüm 
başvuruların kamuyla paylaşılacak 
kısımları İnternet sayfasında 
yayımlandı. Bu bilgiler içinde 
başvurulan ad, aday isimleri, 
adaylık tipi, önerilen jÜSA’nın 
misyonu, amacı ve diğer bilgiler yer 
aldı.  

-İkinci seviye bir alan adı için 
ön-kayıt yaptırabilir miyim? 

-Yeni jÜSA başvurularında 
başka birisi size ait bir isimden 
oluşan alan adını kayıt ettirmek 
isteyebilir. Ancak şu an için hangi jÜSA’ların 
yeni dönemde mevcut olacağını kimse tahmin 
edemez. Ayrıca yeni jÜSA işletmecisi ikinci 
seviye alan adlarını satmamayı da tercih 
edebilir.
 
- Ticari marka ismimi bir jÜSA olarak 
rezerve ettirebilir miyim? 

-Hayır. ICANN ticari markalara dayanan alan 
isimleri için ön-kayıt almıyor ya da bu isimleri 
rezerve ettirmiyor. Ancak jÜSA İşletmecileri) 
ticari markaların korunması için ilk başvuru 
veya Fikri Mülkiyet Hakları (FMH) iddiaları 
hizmeti vermekle yükümlü tutulacak. 

İlk başvuru dönemi ticari marka sahiplerine 
yeni jÜSA içinde kayıt yaptırabilmek için 
öncelik veriyor. FMH iddiaları hizmeti ise, 
mevcut ticari marka haklarıyla ilgili olarak 
potansiyel alan adı sahibine ve kayıt edilmiş 
ilgili isimlerle alakalı olarak da hak sahiplerine 
bilgilendirme sunacak. Kayıt kuruluşları 
ilgili başvuru dönemi sonuçlandıktan sonra 

da ticari marka iddiaları hizmetini sunmayı 
sürdürebilecekler.

- Ticari marka sahipleri yeni jÜSA 
sürecinde nasıl korunacak? 

-Öncelikle, hak sahipleri önerilen bir 
jÜSA’nın yasal haklarını ihlal edebileceği 
iddiasıyla şikâyette bulunabilir. Şikâyet 
kabul edilirse başvurusu yapılan jÜSA 
ICANN tarafından kabul edilmez. İkinci 
olarak yeni jÜSA adaylarının ikinci seviye 
kayıtlar için ”Başvuru Rehberi”nde yer alan 
asgari standartları karşılamaya yönelik hak 
koruma mekanizmalarını açık bir şekilde izah 
etmeleri ve uygulamaları gerekiyor. Ayrıca 
bütün yeni jÜSA’ların ikinci seviye kayıtlar 
için ICANN’in Birleşik Alan Adı Uyuşmazlık 
Çözümü Politikasını kabul etmeleri gerekiyor. 
ICANN ayrıca Ticari Marka Veri Odası, Birleşik 
Hızlı Askı Sistemi ve Yetkilendirme Sonrası 
Uyuşmazlık Çözüm Prosedürü gibi yeni 
mekanizmaları da sürece dâhil edecek.
Ayrıca Ticari Marka Veri Odası, ticari marka 
bilgisinin saklanması ve doğrulanması için 

merkezi bir mevkii olacak. Bu veri çeşitli kayıt 
kuruluşlarındaki ilgili isimlerin korunmasını 
mümkün kılan FMH iddiaları ve ilk başvuru 
süreçlerini desteklemek için veri sağlayacak.

- Herhangi birisi kendisine ait olmayan 
bir marka ismi ya da ticari marka için 
başvurursa, marka ya da ticari marka 
sahibi ICANN tarafından haberdar 
edilecek mi? 

-Hâlihazırda ICANN bir bilgilendirme 
sistemi uygulamayı düşünmüyor. 
Bununla birlikte ICANN resmi şikâyet 
mekanizmalarının neler olduğu ve süreleriyle 
ilgili bilgilendirme yapıyor. Ayrıca başvuru 
dönemi kapandıktan sonra ICANN bütün 
adayları İnternet sayfasında yayımlayacak 
ve şikâyet mekanizmaları ve süreleriyle ilgili 
güncellenmiş bilgileri paylaşacak.

- Yeni jÜSA için kim başvurabilir? 

-Dünyanın herhangi bir yerindeki seçilebilirlik 
şartlarını karşılayan herhangi bir kamusal 
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veya özel organizasyon yeni bir jÜSA işletmesi 
kurmak ve işletmek için başvurabilir. Başvuru 
sahiplerinin bir jÜSA işletmecisi olmak için 
gerekli teknik, mali ve operasyonel kapasiteyi 
haiz olması ve ilave bazı gereksinimlere 
uyması gerekiyor.

- Yeni bir jÜSA için nasıl başvuru 
yapabilirim?
 
-Başvuru süreçleri hakkında ayrıntılı bilgiyi 
Başvuru Rehberi’nden öğrenebilirsiniz. Yeni 
jÜSA sürecinde dikkat edilmesi gereken husus 
bir jÜSA için başvuru yapmanın bir alan adı 
satın almakla aynı şey olmadığıdır. Yeni jÜSA 
için başvurmak İnternet’in alan adı sistemini 
destekleyen bir veri tabanı işletmecisi 
kurmak ve işletmek anlamına geliyor. Böyle 
bir iş yeni jÜSA işletmecisinin İnternet 
altyapısının görülebilir bir kısmını işletmesini 
gerektirirken çok ciddi sorumlulukları da 
beraberinde getiriyor. 

- Birden fazla jÜSA için başvuru yapabilir 
miyim? 

-Evet. Her bir JÜSA ismi için ayrı ayrı başvuru 
yapmak gerekiyor.

-Her türlü jÜSA ismi için hiçbir kısıtlama 
olmaksızın başvurabilir miyim? 

-ICANN başvurusu yapılacak tüm jÜSA’lar 
için bir takım teknik kurallar belirlemiş. 
Örneğin; tamamen rakamlardan oluşan bir 
jÜSA dizini başvurusu kabul edilmeyecek. 
Ayrıca genel kullanıma kapalı rezerve edilmiş 
jÜSA isimleri bulunuyor. Ayrıca herhangi bir 
aday Uluslararasılaştırılmış Alan Adları olarak 

adlandırılan Arapça, Rusça ve Çince gibi 
Latince olmayan alfabelerdeki karakterlerden 
oluşan bir alan için başvuru yaparsa ilave 
teknik şartları karşılaması gerekiyor. Coğrafi 
isimler için başvuru yapacak adayların da yine 
ilave bazı şartları karşılaması gerekiyor. Bu 
şartlar Başvuru Rehberi’nin 2.2.1 bölümünde 
açıklanıyor.

-Bir jÜSA ismini rezerve edip daha sonra 
kullanıp kullanmamaya karar verebilir 
miyim? 

-ICANN bütün jÜSA’ların faal olmasını 
bekliyor. ICANN’in üst seviye alan adlarını 
açmasının bir nedeni de pazardaki rekabet ve 
yenilik fırsatlarını arttırmak. Başvuru süreci, 
başvuru sahibinin önerilen jÜSA’nın ayrıntılı 
bir başlama ve çalışma planını sunmasını 
gerekli kılıyor. ICANN ile bir veri tabanı 
işletmeciliği anlaşması imzalandıktan sonra 
bir yıl içinde yeni jÜSA’ların faaliyete geçmesi 
bekleniyor.

-Aynı jÜSA ismi için birden fazla başvuru 
olursa ne olacak? 

-İnternet alan adları sisteminde iki ya da daha 
fazla aynı ya da benzer jÜSA’nın mevcut olması 
uygulanabilir bir seçenek değil.  Her bir alan 
adı tek olmalıdır. Bu yüzden aynı alan adı için 
bir ya da daha fazla başvuru var ise “İsim 
Rekabeti” süreçleri devreye girecek. Aynı 
süreçler iki ya da daha fazla başvurusu yapılan 
jÜSA isminin kafa karıştıracak şekilde benzer 
olması durumunda da mevzu bahis olacak. 
Başvuru sahipleri karşılıklı anlaşarak da 
İsim Rekabeti süreçlerine gerek kalmaksızın 
aralarındaki çekişmeyi sonuçlandırabilirler. 

Başvuru Rehberi İsim Rekabeti 
süreçleriyle ilgili ayrıntılı bir bölüme 
sahip. 

-Yeni jÜSA Programı kapsamında bir 
ülke adı için başvuruda bulunabilir 
miyim?

-Hayır. Yeni jÜSA Programı kapsamında 
olmadıkları için ülke ya da bölge ismi olan 
isimler için başvurular onaylanmayacak.

- Yeni bir jÜSA başvurusu 
onaylandıktan sonraki süreç nedir?

-Bir başvuru; Başvuru Rehberi’nde 
belirtilen kriterleri karşılıyor sayıldıktan 
sonra ve itiraz süreçleri ve son onay da 
dâhil olmak üzere tüm değerlendirme 
ve seçim süreçlerini geçtikten sonra, 
başvuru sahibinin ICANN ile bir 
sözleşme yapması ve yeni jÜSA kök 
bölgede yetkilendirilmeden önce teknik 
ön-yetkilendirme testlerini geçmesi 
gerekiyor. Yetkilendirme süreçleri için 
Başvuru Klavuzu’nun 5. Bölümü’ne 
bakılabilir.

- Eğer “.herhangibirşey” için 
başvuruda bulunursam, bu terimin 
başka dillerdeki tercümesi olan 
terimler de yeni jÜSA olarak 
korunacak mı?

Hayır. Her jÜSA dizisi için ayrı başvuruda 
bulunulması gerekiyor. “.herhangibirşey” 
için bir başvuru olacaktır, 
“.herhangibirşey”in örneğin Arapça’sı için 
başka bir başvuru yapılması gerekecek.
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