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İnternet’te yeni dönem, 
2012’de başlayacak

Dünya Sağlık Örgütü: 

Cepte 

“kanser riski” var

Omurgası yeniden düzenlenen İnternet’te 
yeni uzantılar için ilk başvurular 12 Ocak 
2012’de yapılabilecek.

İnternet adreslerini yöneten Uluslararası İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (Internet 
Corporation for Assigned Names and Numbers -ICANN), tarihi bir karara imza atarak internetteki 
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. 
Sektörde son yılların en ciddi değişikliklerine 
onay vererek, yeni alan adı uzantılarındaki birçok 
sınırlamayı kaldıran kurum, alan adı uzantılarının 
genişletileceğini artık .com, .org yahut .net ile 
sınırlı kalmayacağını duyurdu. ICANN, yeni isimler 
için başvuruları 12 Ocak 2012’den itibaren almaya 
başlayacak. Ücreti 185 bin dolar ve başvuru formu 
360 sayfa uzunluğunda olacak.

Guardian’a göre ICANN Yönetim Kurulu Başkanı 
Dengate Thrush onayın “yeni bir İnternet çağı”nı 
başlatacağını vurguladı. Thrush, “Gelecek neslin 

yaratıcılığı ve ilhamı için bir platform sağladık. Yeniliğin özgürce kendini ifade etmesine, bunu 
sınırlamak için iyi bir neden olmadığı müddetçe, izin verilmeli” diye konuştu. ICANN Başkanı Rod 
Beckstrom ise, kurumun İnternet adreslerinin belirlenmesi konusunda sınırsız olanaklara kapı 
açtığını söyleyerek “Kimse bu tarihi kararın bizi nereye götüreceğini tahmin edemez” dedi.

Buna göre mevcut durumda 22 olan “.com” “.org.”,  “.net”,  “.tv” gibi alan adları yerine neredeyse 
herhangi bir dildeki herhangi bir sözcüğün de kullanılması söz konusu olabilecek ve alan adları 
sayısında büyük bir artış yaşanacak. Kurumlar yahut kişiler örneğin kategorilere göre (coğrafi, 
sanayi, tıp....) yahut Çince, Arapça, Gürcüce gibi farklı alfabeler kullanan alan adı uzantıları 
edinebilecek. Mevcut durumda 22 alan adı uzantısına ve “.tr”, “.uk” gibi 250 ülke uzantısına izin 
veriliyor.

ICANN’in bu kararı, 26 yıl önce “.com” uzantısının kabul edilmesinden bu yana sektörde 
gerçekleşecek en büyük değişiklik olacak.

Kablosuz iletişim araçlarının “kanserojen” 
olabileceği uyarısı yapılıp elektromanyetik 
dalgaların beyinde hücre kaybına neden olduğu 
saptanırken iddiaların toplumda paranoyaya 
dönüşmemesi gerektiğine işaret edildi.

Cep telefonu ve kanser tartışmasına, Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü (World 
Health Organization - WHO), de bir açıklama ile katıldı. WHO bünyesindeki Uluslar arası 
Kanser Araştırma Ajansı’ndan (International Agency for Research on Cancer -IARC) bir 
grup uzman, televizyon yayını, mobil iletişim, mikrodalga ve radarlar dahil olmak üzere 

radyo frekansı sinyallerinin (RF) kanser tehlikesine yönelik yapılan değerlendirmeyi duyurdu. 
Uzmanlar, cep telefonu ve diğer kablosuz iletişim araçlarının “kanserojen olabileceği” uyarısı 
yaptı. WHO, geçmişte cep telefonu kullanımıyla kanser arasında bir ilişki olmadığını açıklamıştı.
Fransa’da bir araya gelen 14 ülkeden 31 kanser uzmanı, cep telefonlarıyla bir tür beyin kanseri 
arasındaki olası ilişki nedeniyle cep telefonu kullanımının “kanserojen olma riski var” sonucuna 
vardı. Özellikle de beyin tümörünün ortaya çıkmasında cep telefonu kullanımının etkili olabileceği 
açıklanırken konu ile ilgili araştırmaların bilimsel kesinlik taşıyacak bir yargıya ulaşmaktan henüz 
uzak olduğu ve kanser riski ile cep telefonu arasındaki ilişkinin yakından izlenmesi gerektiği 
vurgulandı. Konu ile ilgili nihai raporun Temmuz ayında yayınlanacağı belirtildi.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyofizik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Tunaya Kalkan,  IARC değerlendirmesinde, “doğru ve yanlışın aynı anda söylendiği” cep telefonları 
kanser ilişkisine yönelik iddiaların toplumda paranoyaya dönüşmemesi gerektiğini belirtti. Prof. 
Dr. Kalkan, “WHO, turşu, kahve gibi ürünler ile cep telefonlarının aynı riskte olduğunu söylüyor. 
Oysa günde 15 fincan kahve içmenin ya da bir bidon turşu yemenin insan sağlığına ciddi zararları 
olacaktır ama bunları yiyip, içip hangi tedbirin alınacağını bilim adamları söyleyemez. Ancak cep 
telefonları ile uzun konuşanların, kulaklık kullanması halinde riski azaltacağı açıktır” diye konuştu. 
19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Süleyman Kaplan ise, cep telefonun kamuoyunda zararsız bir cihaz olarak gösterildiğini, 
hatta insan sağlığına zararının “turşunun veya kahvenin” verdiği zararla eş değer tutulduğunu 
belirterek, cep telefonlarının zararlarının hep örtülmeye çalışıldığını savundu.

Türk bilim adamları, gebelikte, günde bir saatlik süre ile cep telefonundan yayılan elektromanyetik 
alana maruz kalmanın, beynin öğrenme ve bellekle ilgili yeri olan “hipokampus” bölgesinde, 
önemli derecede sinir hücresi kaybına neden olduğunu saptadı.
Kaplan, cep telefonlarının sadece beyin ve beyincik üzerinde olumsuz etki yapmadığını, aynı 
zamanda gebeliği, kan dokusu hücrelerini, antikor üretimini ve öğrenmeyi olumsuz yönde 
etkilediğinin de bilindiğini söyledi.
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