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BTK - TOBBUYUM iNTERNET ALAN ADI UYUSMAZLIKLARI C;<>ZUM SUREci

internet Alan Adlan (iAA) Yonetmeliginin 23'lincli maddesine gore uyusmazhk cozum
mekanizmasmm (U<;M) isletilmesine iliskin usul ve esaslar Bilgi Teknolojileri ve Iletisim
Kurumu (BTK) tarafmdan duzenlenmistir. Bu cercevede, BTK tarafindan hazirlanan ve
internet alan adlan ile ilgili U<;M'nin isletilmesine, U<;HS'lerin belirIenmesine ve
yuknmluluklerine iliskin usul ve esaslan diizenleyen internet Alan Adlan Uyusmazhk Cozum
Mekanizmasi Tebligi 21 Agustos 2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayimlanmis olup
30.12.2021 tarihinde yururluge girmistir.

BTK tarafindan faaliyet belgesi verilmis TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyusrnazhk
Cozum Merkezi olarak iAA ile alakah uyusmazhklan en kisa siirede cozume kavusturmak en
temel prensiplerimizdendir. Bu noktada, asagidaki talimatlar geregince mevcut uyusmazlik
cozulmeye cahsrlmaktadir:

1. Sikayetci, uyusmazliga konu alan internet Alan Adt ile ilgili BTK tarafindan
yetkilendirilmis TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyusmazhk Cozum Merkezine
basvuruda bulunur. 14 Eyliil 2022 ve sonrasi icin iAA ile ilgili herhangi bir yenileme
ya da tahsis islemi yapilrms ise, Uyusmazhk Cozurn Hizmet Saglayicrsi (U<;HS) bu
basvuruyu gerekli bilgi ve belgelerin kendisine iletilmesi suretiyle kabul eder. Eger 14
Eylul 2022'den once iAA ile alakah yenileme ya da tahsis islerni yapildi ise, U<;HS
tarafmdan kanun geregi bu basvuruyu kabul edilememektedir.

2. Tahsis ve yenileme islerni 14 Eyli.il 2022 ve sonrasmda yapildiysa U<;HS tarafindan
sikayetci ile iletisime gecerek gerekli ucretin yatmlmasi halinde basvurunun kabul
edilebilecegi bildirilir. Basvurudan itibaren 2 i~gunu icerisinde U<;HS'nin atmis oldugu
hesap bilgilerine sikayetci tarafindan:

• 1 hakem secilmesi durumunda; SOOtU<;HS ucreti, 1000t hakem iicreti olmak
uzere toplamda 17701l(%18 KDV Dahil),

• 3 hakem secilmesi durumunda; IS00t U<;HS ucreti, 3000t hakem iicret olmak
uzere toplamda 53101l(%18 KDV Dahil)

odeme yapIlmasl gerekmektedir. Odeme yapIlmadan ba~vurular U<;HStarafmdan kabul
edilememektedir.

3. Odeme yapIldlktan sonra taraflann tercihlerine gore hakem atamaSl yapllmaktadlr.
Eger her iki tarafta tek hakem tercih ettilerse, uyu~mazhk U<;HS'nin belirleyecegi tek
hakem tarafmdan ele almmaktadlr. Eger taraflardan birisi 3 hakem talep etmi~ ise,
uyu~mazhk 3 hakemle ile yozi.ilmektedir. Boyle bir durumda 2 hakemi taraflarm
kendileri, kalan bir hakemi ise taraflann belirledigi hakemler seymektedir. Hakemler
ongorillen slirede sonuncu hakemi seyemezlerse kalan son hakem U<;HS olarak
TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyu~mazhk <;ozilmMerkezi tarafmdan seyilmektedir.

4. Ucretin yatmlmasl ve ba~vurunun kabul edilmesiyle beraber uyu~mazhk konusu olan
iAA hemen dondurulmakta ve alan adl sahibi alan adlyla alakah hiybir tasarrufta
bulunamamaktadlr.

5. Ba~vurunun kabul edilmesiyle beraber mevcut iAA uyu~mazhgml yozmek adma
TOBBUYUM'a bagh hakemler dosyaya atanmaktadlr.
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6. Uyusmazhga sikayet edilen tarafm gelmemesi halinde bu durum uyusmazlrgin
gortllrnesine engel degildir. Hakemler boyle bir durumda uyusmazliga devam etmekle
yukumlu olup aldiklan karar gelmeyen tarafi da baglamaktadir.

7. Hakemler taraflann sunmus oldugu beIge ve bilgiler dogrultusunda sikayetciyi hakh
gorurlerse iAA'nm sikayetciye tahsisinin yapilmasi arnaciyla BTK'ya bilgi verir ve
gerekli devir islemleri yapilmaktadir.

8. Taraflann sunmus oldugu beIge ve bilgiler dogrultusunda sikayetci iddiasmda hakh
gortllmezse, uyusmazliga konu olan iAA ile alakah herhangi bir tasarruf isleminde
bulunulmaz ve dondurulan iAA tekrardan tasarruf islemlerinin kisitlanmamasi adma
kullaruma acilmaktadir.

NOT: Yukartda bahsedilen surec yaklastk olarak 20-30 gun surmektedir. Bu sure icerisinde
karara baglanir ve surec sonucunda alman kararlar mahkemeden izin almakstztn baglayicidir.


