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İNTERNET HUKUKU

ALAN ADI UYUŞMAZLIKLARI



• Kural: İlk gelen alır.
• Otomatikleştirilmiş süreç, belge veya fiziksel temas kısıtlı
• Cybersquatting / siber işgal
• DNS Registrar, suçla mücadelede kural olarak nötr
 DNS Abuse: Kötüye kullanma
 DNS Misuse: Amacı dışında kullanma

• Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy (UDRP) – ICANN
• WIPO Alan Adı Tahkimi - Karar Arama Motoru
 https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/

ALAN ADLARI

https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/


UDRP UYGULANDIĞI ccTLD (country code top-level domain)

AC (Ascension
Island)
AE and امارات
)United Arab
Emirates)
AG (Antigua and
Barbuda)
AI (Anguilla)
AO (Angola)
AS (American
Samoa)
AU (Australia)
BM (Bermuda)
BO (Bolivia
(Plurinational
State of))
BR (Brazil)
BS (Bahamas)
BZ (Belize)
CC (Cocos Islands)
CD (Democratic

Republic of the
Congo)
CH (Switzerland)
CO (Colombia)
CR (Costa Rica)
CY (Cyprus)
DJ (Djibouti)
DO (Dominican
Republic)
EC (Ecuador)
ES (Spain)
EU (European
Union)
FJ (Fiji)
FM (Micronesia
(Federated States
of))
FR (France)
GD (Grenada)
GE (Georgia)

GT (Guatemala)
HN (Honduras)
IE (Ireland)
IO (British Indian
Ocean Territory)
IR (Islamic
Republic of Iran)
KI (Kiribati)
LA (Lao People's
Democratic
Republic)
LC (Saint Lucia)
LI (Liechtenstein)
MA (Morocco)
MD (Republic of
Moldova)
ME (Montenegro)
MP
(Commonwealth
of the Northern
Mariana Islands)

MW (Malawi)
MX (Mexico)
NL (Netherlands)
NR (Nauru)
NU (Niue)
PA (Panama)
PE (Peru)
PH (Philippines)
PK (Pakistan)
PL (Poland)
PM (St Pierre and
Miquelon)
PN (Pitcairn
Islands)
PR (Puerto Rico)
PW (Palau)
PY (Paraguay)
QA and قطر
)Qatar)

RE (Reunion
Island)
RO (Romania)
SC (Seychelles)
SE (Sweden)
SH (St Helena)
SL (Sierra Leone)
SO (Somalia)
TF (French
Southern
Territories)
TJ (Tajikistan)
TM
(Turkmenistan)
TT (Trinidad and
Tobago)
TV (Tuvalu)
TZ (United
Republic of
Tanzania)
UG (Uganda)

VE (Venezuela
(Bolivarian
Republic of))
VG (Virgin Islands
(British))
WF (Wallis and
Futuna Islands)
WS (Samoa)
YT (Mayotte)
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Alan adının ticari bir marka veya hizmet markası ile aynı veya
iltibasa mahal verecek şekilde benzer olduğu

IDENTICAL OR CONFUSINGLY SIMILAR

Alan adı üzerinde herhangi bir hakkı veya haklı menfaati
olmadığı

LEGITIMATE RIGHT OR INTEREST

Alan adının kötüniyetli olarak tescil edilmiş ve kullanılmış
olduğu

BAD FAITH
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KÖTÜNİYETİN İSPATI

Alan adının, ticaret veya hizmet markası, ticaret unvanı, 
işletme adı veya kişi adı ya da diğer tanıtıcı işaretin sahibi 
olan şikâyetçiye veya şikâyetçinin ticari olarak rekabette 

bulunduğu tarafa, bu alan adının belgelenmiş tahsis 
masraflarını ve yatırım maliyetini aşan miktardaki bir 

meblağ karşılığında satma veya devretme amacıyla tahsis 
ettirilmiş olması



KÖTÜNİYETİN İSPATI

Alan adının, ticarette kullanılan marka, ticaret unvanı, 
işletme adı ya da diğer tanıtıcı işaretin sahibinin, bu 

marka, unvan, ad ya da işareti alan adında kullanmasını 
engellemek amacıyla tahsis ettirilmiş olması



KÖTÜNİYETİN İSPATI

Alan adının, esasen ticari rakiplerin işlerine ya da 
faaliyetlerine zarar vermek amacıyla tahsis ettirilmiş 

olması



KÖTÜNİYETİN İSPATI

İhtilaf konusu alan adının, ticari kazanç elde etmek amacıyla, 
şikâyetçinin sahibi olduğu ticarette kullanılan marka, 

ticaret unvanı, işletme adı ya da diğer tanıtıcı işareti ile 
benzerlik sağlayarak karışıklık meydana getirmek 

suretiyle internet kullanıcılarının alan adı sahibinin 
internet sitesine veya herhangi bir internet sitesine 

yönlendirilmesi amacıyla bu alan adının kullanılması



Örnek Kararlar

• tarkan.com - D2002-0278
• fenerbahce.com - D2009-1338
• galatasaray.com - D2002-0726
• turk-cell.com - D2010-1911
• akbanktas.com - D2008-1735
• arcelik.co ve beko.co - DCO2011-0039
• acunilicali.com - D2014-1568
• akbankmagdurlari.com, akbankmagdurlari.net ve antiakbank.com - D2011-1411
• yigitozgur.com - D2012-0414
• istanbulairport.com - D2019-0062
• cumhuriyetsucuklari.com - D2019-2690

https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2002/d2002-0278.html
https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2009/d2009-1338.html
https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2002/d2002-0726.html
https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2010-1911
https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2008/d2008-1735.html
https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=DCO2011-0039
https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2014-1568
https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2011-1411
https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2012-0414
https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2019-0062
https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2019-2690


İNTERNET HUKUKU

TR ALAN ADI



TR Alan Adı - Mevzuat

• İnternet Alan Adları Yönetmeliği
• İnternet Alan Adları Tebliği (RG 21.08.2013/28742)
• İnternet Alan Adları Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması Tebliği (21.08.2013/28742)



Elektronik haberleşme hizmetleri ile ilgili olarak 
abone veya kullanıcılara tahsis edilen frekans, 

numara ve hat kullanımı ile internet alan adları gibi 
intifa ve kullanım hakları ile işletmecilerin 

yetkilendirmeleri hiçbir şekilde haczedilemez.

Elektronik Haberleşme Kanunu, Madde 34



Alt Alanlar

• com
• net
• biz
• info
• bbs
• name
• org
• web
• gen
• av
• tv

• dr
• k12
• tel
• bel
• gov
• edu
• pol
• tsk



Belgeli Tahsis Edilen Alt Alan Adları

• av: Türkiye Barolar Birliğine kayıtlı serbest avukatlar, hukuk büroları ve avukatlık
ortaklıkları

• bel: İçişleri Bakanlığı kayıtlarında yer alan belediyeler
• dr: Türk Tabipler Birliğine kayıtlı tıp doktorları, doktor ortaklıkları, hastaneler ve Sağlık
Bakanlığı birinci basamak sağlık kuruluşları

• edu: T.C. Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından tanınan yüksek eğitim kurumları
• gov: Kamu kurum ve kuruluşları
• pol: Emniyet Genel Müdürlüğü ve bünyesindeki birimler
• k12: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından onaylanmış okul öncesi eğitim veren kreş,
anaokulu, ilköğretim, lise ve dengi öğretim kurumları

• tsk: Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yer alan birimler



İlkeler

• Objektif nedenler aksini gerektirmedikçe niceliksel ve niteliksel devamlılık, ayrım
gözetmeme, düzenlilik, verimlilik, nesnellik, orantılılık, şeffaflık, kaynakların etkin
kullanılması ve teknoloji bağımsız davranılması

• Serbest ve etkin rekabet ortamının sağlanması ve korunması
• Tüketici haklarının korunması
• Hizmet kalitesinin yükseltilmesinin teşvik edilmesi
• Uluslararası uygulamaların ve standartların dikkate alınması
• Alan adlarına yönelik uygulamaların ülke koşullarına uygun, etkin ve uzun vadeli
çözümler olması

• Makul koşullarda, kolaylıkla faydalanılabilecek uygulamaların teşvik edilmesi
• Gerçek ve tüzel kişilerin talep ettikleri hizmet dışında herhangi bir hizmeti satın almak
zorunda bırakılmaması

• Üçüncü kişilerin haklarının korunması



Satış ve Devir

• Alan adları satılabilir veya devredilebilir.
• Gerçek kişilerin ölüm, gaiplik, gaiplik karinesi gibi durumlarında alan adı yasal
mirasçılara devredilebilir.

• Satılan veya devredilen alan adının kullanım süresi değişmez.



Temel Aktörler

• Kayıt Kuruluşu: Başvuru, yenileme, iptal gibi alan adları ile ilgili işlemlerin yapılmasına
aracılık eden taraf

• Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcı (UÇHS): Alan adları ile ilgili ihtilafların çözüm
sürecini hakemler veya hakem heyetleri vasıtasıyla yürüten kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşlarını, üniversiteleri veya uluslararası kuruluşlar



Uyuşmazlık Çözümü

• İhtilaf konusu alan adının, sahip olunan ya da ticarette kullanılan marka, ticaret
unvanı, işletme adı ya da diğer tanıtıcı işaretlerle benzer ya da aynı olması ve

• Alan adını tahsis ettiren tarafın bu alan adı ile ilgili yasal bir hakkı ya da bağlantısının
olmaması ve

• Bu alan adının alan adı sahibi tarafından kötü niyetle tahsis ettirilmesi veya
kullanılması



TEŞEKKÜRLER!
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