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Özgit; 'Uyusmazlik Çözüm Mekanizmasi Öngörüyoruz'
Yazar: Murat Büke
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ODTÜ Ögretim Üyesi ve “.tr” Alan Adi Yöneticisi Dr. Attila Özgit, son
günlerde alan adlarinin verilmesi ve verilen alan adlarina itiraz sürecinin
isleyisi hakkinda “DNS Çalisma Grubu, Uyusmazlik Çözüm Mekanizmasi
veya Kurulu olusturulmasini öngörüyor” dedi.

ODTÜ Bilgisayar Mühendisligi Ögretim Üyesi ve “.tr”Alan Adi Yöneticisi Dr. Attila
Özgit, Jenerik Alan Adi uygulamasi, yeni alan adi sistemi, uyusmazlik konulari ve
DNS sisteminin geliri üzerine sorularimizi yanitladi. Özgit özellikle, yeni alan adlari
ile ilgili basvurularin 26 Mayis Pazartesi günü saat 10:00 itibariyle baslayacagini
hatirlatarak, sistemin belli bir yogunlukla karsilasacagi için yavaslamanin
olabilecegini vurguladi.
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turk.internet.com : Jenerik Alan Adlari uygulamasi pazartesi uygulamaya
Yazarlar
geçiyor. Süreci degerlendirir misiniz?
Attila Özgit : Jenerik Alan Adlari uygulamasi için basvurularin sona ermesi ile
hafta sonu degerlendirmeyi ve Pazartesi günü noter çekilisi yapmayi
düsünüyorduk. Ancak basvuru istatistiklerinden de görülecegi üzere oldukça
yogun bir basvuru gerçeklesti. Basvurunun basladigi günden bugüne kadar
yaklasik 31 bin basvuru oldu. Bu basvurular ilk elemeden sonra 26 bine indi.
Bilindigi gibi jenerik Alan Adi, genel bir kavram ifade eden, verildiginde haksiz
rekabet yaratacak isimleri ifade ediyor.
Örnegin, “medya.com.tr”, “spor.com.tr” veya “basin.com.tr” kimin olabilir? Bu tür
isimler son zamana kadar jenerik kabul ediliyordu ve verilmiyordu. Bundan sonra
herkese, “gelin belgenizi getirin ve bu isimleri almak için basvurun” dedik. Bu
isimleri alabilme özelligine sahip olanlardan birine kura ile bu alan adi verilecek.
Böylece jenerik uygulamasi kalkacak.
Yalniz jenerik uygulamasinin kalkmasi, belgeli uygulamanin kalkmasi anlamina
gelmiyor. Örnegin, medya.com.tr alan adini almaya hak kazanmak için “Medya”
ile baslayan bir adiniz olmasi gerekir. Buna isim/marka tescilindeki “ayirt edici
unsur” deniyor.
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Son 30 Günü
Virüs Uyarilar

turk.internet.com: Ve o isle ugrasiyor olmasi gerekiyor degil mi?
Attila Özgit : Hayir, o isle ugrasiyor olmasi gerekmiyor. Üstelik denetlemek de
pratik olarak mümkün degil.
Basvuruda bulunan kisi ya da kurulusun mutlaka bir belge ibraz etmek zorunda
oldugunu hatirlatmakta fayda var. Yani, “medya.com.tr alan adini ben istedim,
basvurup alayim” seklinde bir yaklasim olamaz. Oysa jenerik alan adlarina
basvuru sürecinde bu bir sekilde yanlis anlasildi ya da yanlis anlasilmanin
ötesinde, konuya “ya verirlerse, ya tutarsa” mantigiyla yaklasildi. Ya da yanlis
bir sekilde, sahip oldugu belgede yer alan “ayirt edici unsur” disinda, faaliyet
alani ya da sekt örü ifade eden sözcükler esas alinarak jenerik isimlere basvuru
yapildi. Örnegin; ticari tescilinde iletisim, yayincilik, danismanlik, egitim
hizmetleri, ticaret sözcügü geçenlerin büyük bir bölümü “ticaret.com.tr”,
“egitim.com.tr”, “danismanlik.com.tr”, “yayincilik.com.tr” vs. alan adlari için
basvuru yapti.
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turk.internet.com: Bu konuda bir “Fenerbahçe” örnegi var sanirim.
Attila Özgit : Fenerbahçe örnegini biz su anda Internet Kurulu’nun altinda
bulunan DNS Çalisma Grubu’nda tartisiyoruz. Kurulun gündeminde bulunuyor.
Patent Enstitüsü ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birligi (TOBB)’nin tescil
uygulamalarinda göz önünde bulundurdugu ölçütleri var. Bizim tarafimizdan da bu
ölçütler kullanilmaktadir. “Belgeye dayali olarak tasnif edilen alan adlari için
kurulusça “.tr” Alan Adi Yönetimi’ne iletilen belgeler degerlendirilirken; ilgili
belgelerde yer alan marka, ticaret ünvani vb. ayirt edici ve esas unsuru
olusturan ibareler esas alinir”.
Bu konuda örnegimiz ise, Örnek Tekstil Yatirim Ihracat Ithalat Sanayi Ticaret
A.S. isminde bir firmanin alabilecegi alan adlari: “örnek.com.tr”,
“örnektekstil.com.tr” olabilir. Ama, “tekstil.com.tr”, “ihracat.com.tr” veya
“ithalat.com.tr” alan adlarina basvuruda bulunamaz.
Bu ölçütler gerek TOBB gerekse Patent Enstitüsü’nde uygulanan kurallardir.
Dolayisiyla isimdeki ayirt edici unsur esas aliniyor.
turk.internet.com: Böylece teknik olarak sorumluluktan da uzaklasmis
olunuyor, öyle degil mi?
Attila Özgit : Elbette. Sonuçta firmanin adina bir alan adi veriliyor. Bu bütün
dünyada kullanilan bir uygulama. Ayirt edici ve esas unsur tanimi, uluslararasi
tüm marka tescil islemlerinde kullanilan bir kavram. Kendi tanimlarimizi degil,
uluslararasi kabul görmüs tanimlari kullanarak uygulamalari yapiyoruz.
turk.internet.com: Uygulama ne zaman baslayacak?
Attila Özgit : Jenerik Alan Adi Uygulamasi basvurulari 8 Mayis tarihinde
kapatildiginda biz yeni alan adi sistemini uygulamaya açmayi planliyorduk.
Basvurularin 1-2 bin seviyesinde olacagi varsayiminda bulunuyorduk. Basvuru
sayisi 31 bin seviyesinde olunca ve bir odamiz yerden tavana kadar belgeyle
dolunca bir erteleme yapmak zorunda kaldik. Basvurular ile ilgili istatistiklere
Generic.nic.tr adresinden ulasilabilir.
Bazi kurulus ve kisilerin yüzlerce basvurusu oldugunu gördük. Ayirt etme islemini
kisa yoldan yapmak mümkün degil. Bu isin sorumlulugu var ve biz bunu çok
önemsiyoruz. Bazi istatistiklere dikkat çekmekte fayda görüyorum. Bakin,
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önemsiyoruz. Bazi istatistiklere dikkat çekmekte fayda görüyorum. Bakin,
basvurularin basladigi gün basvuru sayisi 25-30 iken, toplam basvurunun yüzde
63’ü son dört günde yapildi.
Bunun psikolojik oldugunu düsünüyorum. Birileri bir takim isimlere basvuruyor,
baskalari da “aman ben de isim kapayim” diye basvurmus olabilir. Basvurularin eposta adreslerine bakildiginda 1500 basvuru yapan tek bir e-posta adresi
bulunuyor. Bunu yorumlamak çok zor. Illere göre basvurulara bakildiginda
Istanbul’un 21 bin, Ankara’nin 5 bin, Izmir’in bin 300 seviyesinde oldugu
görülüyor. Sonra diger büyük iller geliyor. Bunu tahmin edilen bir sonuç olarak
görüyorum.
turk.internet.com: Pazartesi gününden itibaren nasil bir süreç isleyecek?
Attila Özgit : Jenerik alan adlari Pazartesi gününden itibaren degerlendirmeye
tabi olacak. Bu degerlendirme bittikten sonra belgeleri yeterli olmayanlar
elenecek. Digerleri noter çekilisine girecekler. Noter çekilisinin tarihi ve kimlerin
çekilise girecegi önceden duyurulacak. Bu çok hassas bir konu. Bu, 6-7 yildir
görev yapan 7 personelimin yapacagi bir is. Bu is için ek personel alamam.
Mutlaka deneyimli personelin yapmasi gerekir. Bu isin ne kadar süre alacagini
kestirmek zor. Belirttigim gibi bu hassas bir konu ama çalismanin en kisa
zamanda tamamlanacagini düsünüyorum.
turk.internet.com: Yeni alan adlari sistemi konusunda bilgi verir misiniz?
Attila Özgit : Yeni sistemin önemli iki özelligi var. Birincisi, yazilim tümüyle
yenilendi. Artik hersey otomatik oldu. Alan adi alan kullanici basvurulari, geçmis
ödemeleri ve gelecege ait ödeme sorumluluklarini otomatik olarak görebilecek. Bu
yazilim sayesinde bütün ödemeler kredi karti ile aninda güvenli bir sekilde
yapilacak Bundan sonra telefon veya e-posta trafigi gerektirecek bir durum
olmayacak ya da çok az olacak. Hem kullanici hem de bizim için oldukça önemli
bir yenilik.
Diger yenilik alan adlari ile ilgili. Yeni alan adlarina basvuru Pazartesi saat 10:00
itibariyle baslayacak. Açilacak olan yeni alt alanlar; “web.tr”, “tel.tr”, “name.tr”,
“bel.tr”, “pol.tr”, “av.tr”, “biz.tr”, “info.tr”. Bu yeni alanlardan “biz.tr” ve
“info.tr”, “com.tr” yi genisletmek amaciyla açilmistir ve bu alan adlari belgeye
dayali olarak tahsis edilecektir. Basvurulara iliskin istatistikleri en kisa zamanda
web sayfasindan verecegiz.
turk.internet.com: Baska bir yenilik veya öncesine göre farklilik var mi?
Attila Özgit : Yeni alan adlari uygulamasi ile fiyat tarifesi de degisiyor. Uygulama
ile tarife TL cinsinden ve eskisine oranla ucuz olacak. Her yil 1 Ocak ve 1
Temmuz itibariyle tarifeler belirlenecek ve bu ücretler 6 ay boyunca bu geçerli
olacak. Yeni sistemle birlikte en çok 5 yila kadar toplu ödeme yapilabilecek.
Toplu ödeme seçenegi fiyat indirimi avantaji saglayacak.
Yeni alan adlarindan, içlerinde uluslararasi örneklerine göre oldukça düsük,
Türkiye’ye özgü uygulamalar var.
turk.internet.com: Türkiye’de bugüne kadar kaç tane alan adi alindi?
Attila Özgit : Su ana kadar yaklasik 40 binin üzerinde alan adi var. Pazartesi
gününden itibaren bu sayi oldukça artacakt ir. Özellikle “name.tr”, “web.tr” ve
“tel.tr” alan adlarina yogun talep bekliyoruz.um. Hem yeni sistemin hizmete
açilmasi hem de alan adi ücretlerinin düsürülmesi nedeni ile talebin oldukça fazla
olacagini düsünüyoruz.
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turk.internet.com: Bu kadar alan adi kullanimini yararli buluyor musunuz?
Türkiye’de bir “internet kirliliginden” söz etmek mümkün mü?
Attila Özgit : Türkiye’de büyük boyutlarda bir internet kirliligi oldugunu
düsünmüyorum. Su asamada hem alan adlarinin genislemesi hem de fiyat
indirimine gidilmesi ile bireysel kullanim tesvik edilmis oluyor. Bir farkindalik süreci
yasanacak ve buna gereksinim var. Türkiye “kirlenme” denebilecek noktadan
oldukça uzak.
turk.internet.com: Yeni alan adlari uygulamasi dünya örneklerinde
oldugu gibi ISP’ler tarafindan da yapilacak mi?
Attila Özgit : Belge gerektirmeyen alan adlari 15-20 gün sonra ISP’ler tarafindan
da verilebilecek. Kullanicilar ISP’lerden bu isimleri alabilecekler ISP’ler burada belli
bir yüzde ile kazanç saglayabilecek. Bir isim almak için bir çok yerden basvuru
olabilir. Ama o ismi tahsis edecek tek bir “kök” olmalidir. Bu tüm dünyada
böyledir.
“UYUSMAZLIK ÇÖZÜM MEKANIZMASI”
turk.internet.com: Son günlerde alan adlarinin verilmesi ve verilen alan
adlarina itiraz sürecinin hukuki boyutu tartisiliyor. En son Internet ve
Hukuk Platformu (IvHP)’nda da bu konuda görüslere yer verildi. Sizin
verdiginiz alan adina, bir baska kisi veya kurulus tarafindan itiraz
edilebiliyor. Bunu nasil yorumluyorsunuz?
Attila Özgit : Ben IvHP’deki tartismalari izlemedim. Bu gibi sorunlara çözüm için,
DNS Çalisma Grubu’nda yaptigimiz tartismalara dayanarak söyleyebilirim,
“Uyusmazlik Çözüm Mekanizmasi” veya “Kurulu” olusturulmasini öngörüyoruz. Bu
mekanizmaya iliskin çalisma DNS Çalisma Grubunda uzunca bir süredir yapiliyor.
Egilim, Türkiye Barolar Birligi altinda makul sayida kisiden olusan bir mekanizma
kurulmasi. Bu kurulun, teknik kisilerden ve hukukçulardan olusmasi düsünülüyor.
Bu kesinlesen bir konu degil, henüz üzerinde tartisiliyor. Türkiye Barolar Birligi gibi
bir tüzel kisiligin altinda olusmus, bir anlamda “tahkim kurulu” gibi çalisacak bir
yapi olmasi düsünülüyor.
Ancak herkes her konuda mahkemeye gidebilir. Kisinin veya kurulusun
mahkemeye gitmesini engelleyecek bir durum söz konusu degil. Bu herkesin
anayasal hakki. Ancak mahkemeye gidildiginde, uzmanlik gerektiren bir konuda
böyle bir yapinin olmasi oldukça önem tasiyacakt ir.
Bu noktada sunu vurgulamak isterim; Biz ODT Ü olarak su anda DNS Çalisma
Grubunun verdigi kararlari uyguluyoruz. Yaklasik 2 yildir yasama konumunda
degiliz. Dolayisiyla ihtilaf söz konusu oldugunda biz ODT Ü olarak karar
vermiyoruz. Konuyu DNS Çalisma Grubuna götürüyoruz ve oradan çikan karari
uyguluyoruz.
Bunun bir adim sonrasi olarak da Uyusmazlik Çözüm Mekanizmasi veya Kurulu’nun
uygulamaya geçmesi planlaniyor IvHP’nda tartisilan ve DNS Çalisma Grubu’nun
öngöremedigi görüs ve argümanlar olabilir. Bunlarin degerlendirilmesini isterim.
DNS Çalisma Grubunun bilgilenmesi oldukça önemli.
turk.internet.com: ODTÜ’ye karsi açilmis davalar var mi?
Attila Özgit : Bugüne kadar 40 bin alan adi tahsis edilmis ancak, ODT Ü’ye karsi
üç dava açilmistir. Bu davalardan biri sonuçlandi, biz kazandik. Diger ikisi ise
devam etmekte. Genellikle ticari kuruluslar birbirlerine dava açiyorlar. Mahkeme
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devam etmekte. Genellikle ticari kuruluslar birbirlerine dava açiyorlar. Mahkeme
bizden konu ile ilgili bilgi istiyor.
turk.internet.com: Davalar taraflar arasinda, “benim ismimi kullandin”
seklinde mi açiliyor?
Attila Özgit : Evet. Genellikle böyle açiliyor. Mahkeme görüsü bazen Internet
Kurulu’nun alt grubu olan DNS Çalisma Grubu’ndan bazen de ODT Ü’den istiyor.
Bazen de bilirkisi anlaminda davranmamizi degil, “kayitlar nedir” seklinde bilgi
istiyorlar. Biz de sadece kayitlarin kopyasini mahkemeye gönderiyoruz. Bazen de,
“iki sirket arasinda yasanan ihtilaftan dolayi su sirketin alan adinin geçici olarak
kapatilmasi” seklinde karar geliyor. Biz de bu karari uygulayip DNS Çalisma
Grubu’nu bilgilendiriyoruz.
DNS Çalisma Grubu, ODT Ü ve Uyusmazlik Çözüm Kurulu, kuvvetler ayriligi
prensibi ile hareket edecek. Yasama ve Yargi ne söylerse biz onu uygulayacagiz.
Internet Kurulu DNS Çalisma Grubu yasama, Uyusmazlik Çözüm Kurulu Yargi ve
ODTÜ yürütme olacak. Ancak belirtmekte fayda var, nihai yargi mahkemelerdir.
Uyusmazlik Çözüm Kurulu’nun bilirkisi gibi çalisacagini umut ediyorum. Burada
amaç, dogru uzmanlik araciligi ile hukuk sistemine katkida bulunmakt ir.
DNS Çalisma Grubu tarafindan daha önce yayinlanmis ve bugünlerde en son sekli
yayinlanacak olan “tr Alan Adlari Politikasi, Kurallari ve Isleyisi” baslikli bir belge
var. Bu belge bir anlamda alan adlari isinin anayasasi olacak.
turk.internet.com: Peki, bu mekanizmayi mahkemeler taniyacak mi?
Attila Özgit : Bu mekanizma Türkiye Barolar Birligi altinda düzgün bir
formasyonda, yeterli teknik ve hukuki birikim olan insanlardan olusturulursa ve
aldigi kararlarda bu becerileri dogrultusunda olursa, kisa zamanda mahkemeler
tarafindan saygin konuma gelecektir. Bu sistem batida da uygulaniyor.
Bu sistemin zamanla yayginlasacagini düsünüyorum ve her türlü katkiyi almaya
açigiz. Bu sistemin uygun olmadigini düsünenlerin gerekçe ve önerilerini her
zaman için degerlendirebiliriz.
turk.internet.com: Uyusmazlik Çözüm Kurulu veya mekanizmasi ile
hukuku da çözüm konusunda zorlamis oluyorsunuz.
Attila Özgit : Hukuk mekanizmasi içinde dogru çalisan bir yapiyi pratik olarak
gösterir ve bir süre dogru çalistigini ispat ederseniz, hukuk sistemi de dogal
olarak buna uyum saglayacakt ir.
turk.internet.com: Sizin muhatap oldugunuz bir dava oldu mu?
Attila Özgit : Evet. Bir firmaya geçerli kurallar ile alan adi vermisiz. Digeri, “bu
alan adini kurallara göre vermediniz” diye bize sordu. Nedenlerini söyledik fakat
ikna olmadilar. Mahkeme yaklasik 1.5 yil kadar sürdü ve biz kazandik. Sonuçta
yapilan uygulama degismedi. Uyusmazlik Çözüm Kurulu veya mekanizmasi olsaydi
bu süreç 15-20 günde tamamlanirdi.
DNS SATISI NE KADAR KAZANDIRIYOR?
turk.internet.com: DNS satisi ile elde edilen gelir ne kadar ve bu para
nerelerde kullaniliyor?
Attila Özgit : DNS satisi ile elde edilen gelir ODT Ü’nün döner sermayesine gelir
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Attila Özgit : DNS satisi ile elde edilen gelir ODT Ü’nün döner sermayesine gelir
kaydediliyor. Buradan, DNS’in personel giderleri ve fiziksel alt yapisi giderleri ve
ODTÜ’nün bilgisayarlasma ihtiyaci karsilaniyor. Bunun disinda su anda ayrilmis ve
bu sene harcanmasi planlanan fonlarimiz var. Bu fonlar kamusal yarar için
kullanilacak, örnegin anti spam ve acil müdahale konusunda iki örgütlenmeye fon
ayirmayi düsünüyoruz. Anti Spam nasil önlenir konusunda karar alacak bir
örgütlenme olacak. Bu yapinin içinde üniversiteler, ISP’ler ve Devlet kuruluslari
yer alacak. Diger taraftan virüs ve benzeri güvenlik konularinda acil müdahale
edecek ve sorun çözecek bir örgütlenmeye de fon ayirmayi planliyoruz.
turk.internet.com: DNS satisi ile yillik ne kadar gelir elde ediliyor?
Attila Özgit : DNS’in yillik geliri 1 milyon dolar seviyesinde. Yeni alan adlari
sistemi ile bu yil ne kadar olur bilemiyorum. Sürekli cevabi bilinmeyen bir soru gibi
soruldugundan, öncelikle sunu söylemek isterim ki bu bir giz degil. Web
sayfamiza girildiginde her yil kaç alan adi verilmis görülüyor. Basit bir aritmetik ile
yaklasik rakam zaten bulunabilir. Bu gelir, benim bildigim ama baskalarini bilmedigi
bir konu degil. Yeni sistemde alan adi sayisi artacak ama ücretler düsük. Gelirin
ne kadar olacagini bilemiyorum, bunu talep gösterecek.
turk.internet.com: DNS sistemi konusunda dünyada neredeyiz?
Attila Özgit : Dünya örneklerinden çok daha ileride oldugumuzu düsünüyorum.
Dünyadaki bir çok örnek “.com” uygulamasinda hiçbir sey sorgulamadan parayi
alip alan adini veriyorlar. Biz bu isi çok geliskin bir mekanizma ve süreçler ile
yapiyoruz. Ihtilaf olmamasi için belge aliyoruz ve bunlari arsivliyoruz.
Son gelistirilen sistem ile dünyadaki en geliskin ve en fazla özelligi olan bir alan
adi sistemi olusturdugumuzu ve ODT Ü DNS ekibi olarak isini çok iyi bilen ve
yapan bir ekip oldugumuzu söyleyebilirim.
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