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Dünya ticaretinde İnternetle 
2 trilyon dolar katma değer
İnternet’in küresel ticarette 2 trilyon dolar katma değer 
sağladığı ve 2 milyardan fazla kullanıcısı bulunduğu 
açıklanırken son dört yılda Türkiye’de İnternet kullanım 
oranının yüzde 7 bin 778 oranında arttığı bildirildi.
İnternet Alan Adları konusunda 5809 
sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile 
yetkilendirilen Ulaştırma Bakanlığı, yayınladığı 
yönetmelikle Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu’nu (BTK), “.tr” uzantılı alan adlarında 
düzenleyici olarak görevlendirdi. Ayrıca 
dünyada alan adları tahsisinden sorumlu olan 
Internet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu 
(Internet Corporation for Assigned Names and 
Numbers- ICANN),  alan adlarının uzantıları ile 
ilgili olarak Haziran 2011’de yeni kararlar alıp 
bunu kamuoyuna açıkladı. Bu kararla “.com”, 
“.net” gibi uzantılı alan adlarının yanında 
“.istanbul”, “.shop” gibi herhangi bir uzantı 
ile de alan adı tahsisi yapılabilmesinin önünü 
açıldı. Hem dünyada hem de ülkemizde alan 
adları konusunda yaşanan yeni değişiklik ve 
gelişmelerin kamuoyuna aktarılması amacıyla 
19 Eylül 2011’de İstanbul Ticaret Odası (İTO) ile 
BTK, birlikte bir seminer düzenlendi. 
“İnternet Yönetişimi: Dünyada ve Türkiye’de 

Alan Adları” isimli ücretsiz seminerin açılış 
konuşmalarını ICANN İşbirliklerinden Sorumlu 
Başkan Yardımcısı Kurt Pritz, İTO Genel 
Sekreter Yardımcısı Dr. Ahmet Naci Helvacı 
ve BTK Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı 
Mustafa Ünver yaptı. Seminerde alanlarında 
uzman beş konuşmacı,  “Alan Adlarında Yeni 
Yaklaşımlar; Yeni gTLD’ler (genel Üst Düzey 
Alan İsmi-generic Top Level Domain)”, “Yeni 
gTLD’ler ve Türkiye Uygulamaları”, “.tr uzantılı 
alan adlarında yeni düzenleyici çerçeve” ve 
“Evrensel Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması 
(WIPO Uygulamaları) ” konuları ele alındı. 

ICANN Başkan Yardımcısı Pritz de İnternet’in 
küresel ticarette 2 trilyon dolar katma değer 
sağladığı ve 2 milyardan fazla kullanıcısının 
bulunduğunu açıkladı. ICANN’in yeni gTLD 
domain uzantıları ile ilgili verdiği kararların 
İnternet’in geleceğini değiştirebilecek 
devrim niteliğinde kararlar olduğuna işaret 
eden Pritz, bu durumun henüz gerektiği gibi 
anlaşılamadığını söyledi. Yeni gTLD’lerin 
için başvuru sürecinin oldukça karmaşık 
ve zor olduğuna değinen Pritz, ICANN’ın bu 
durumdan kaynaklanabilecek olumsuzlukları 
en aza indirgemek için icann.org’da 
yeni gTLD’ler ile ilgili ayrıntılı bir rehber 
yayınladığını bildirdi. 

Türkiye’de İnternet kullanım oranı yüzde 
7 bin 778 oranında arttı
Seminerde yaptığı 2003’te Cenevre’de, 2005’te 
ise Tunus’ta düzenlenen Dünya Bilgi Toplumu 
zirvelerinde “İnternet Yönetişimi” konusunun 

bütün ayrıntılarıyla ele 
alındığını anımsatan BTK 
Bilgi Teknolojileri Dairesi 
Başkanı Mustafa Ünver, 
bu tanımın sadece alan 
adlarını, IP adreslerini 
içermediğini, aynı zamanda 
İnternet’in gelişimini etkileyen tüm konuları 
esas olarak kabul ettiğini belirtti. Ünver, 
İnternet yönetişimini ilgilendiren politikaları; 
“Altyapı ve kritik kaynakların yönetimi”, “DNS, 
IP dağıtımı gibi, İnternet kullanımına ilişkin 
spam, güvenlik ve İnternet suçları”, “Fikri 
haklar” ve “Uluslararası elektronik ticaret” 
olmak üzere 4 ana başlık altında sıraladı. 
İnternet yönetişiminde ülke içindeki ulusal 
düzeydeki koordinasyon üzerine mutlaka 
uluslararası koordinasyonun kurulması 
gerektiğinin altını çizen Ünver, Türkiye’nin 
İnternet alan adı, IP dağıtımı, siber suçlarla 
mücadele, veri güvenliği, içerik zenginliği, 
gizlilik gibi konularda uluslararası iş birliğine 
önem verdiğini ve uluslararası örgütlere aktif 
olarak katılım sağladığını söyledi.
Geniş bant erişimde 2002’de 3 bin abonesi 
olan Türkiye’nin bugün itibariyle 11 milyon 
üzerinde geniş bant abonesi, 45 milyonunu 
üzerinde de İnternet kullanıcı bulunduğunu 
bildiren Ünver, “Türkiye’de 1998-2011 
orasında İnternet kullanım oranı yüzde 7 bin 
778 oranında artmıştır. Bu artış oranı Avrupa 
Birliği ülkelerinde yüzde 833’tür” dedi.
İTO Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Naci 
Helvacı ise, İnternet konusunda Türkiye’de 
iş dünyasının yeterli farkındalığa erişmiş 
olmadığını belirterek İTO olarak bu farkındalığı 
artırma noktasında çalışmalara devam 
edeceklerini bildirdi.
“Yeni gTLD’ler ve Türkiye Uygulaması” başlıklı 
sunumuyla BTK’dan Talat Güçlü, halen .com, 
.net, .org gibi 22 adet jenerik üst seviye domain 
uzantısı (gTLD) ile .tr, .fr, .ru gibi yaklaşık 

250 adet ülke kodlu (ccTLD) domain uzantısı 
bulunduğunu, ICANN’in yeni başvuruları kabul 
etmesiyle birlikte, şirket isimleri, şehirler, 
özel çıkar gurupları, sivil toplum kuruluşları 
gibi pek çok kesimi temsil eden yüzlerce yeni 
domain uzantısının daha ortaya çıkmasının 
beklendiğini söyledi. İlk defa Latin harfleri 
dışındaki alfabe ve karakterlerden oluşan 
(Çin, Arap ya da Kril alfabesi gibi) yeni domain 
uzantılarının da ortaya çıkacağı anlatan Güçlü, 
yeni dönemde müracaatların 12 Ocak 2012’de 
başlayıp 3 ay süreceğini ve 12 Nisan 2012’de 
sona ereceğini anımsattı. 
TOBB - Bilgi İşlem Şubesi Müdürü 
Mert Dayanır ise DNS Çalışma Grubu 
Uygulamalarından söz etti. Dayanır, 
doğan uyuşmazlıkları Uyuşmazlık Çözüm 
Mekanizması’nın çözüme kavuşturmaya 
çalıştığı ve bu konuda ICANN’in kuralları 
doğrultusunda hareket ettiğini belirtti.
“Evrensel Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması” 
adlı sunumda İstanbul Patent Marka ve 
Danışmanlık’tan  Avukat Dilek Üstün 
Ekdial, ICANN‘a bağlı olarak domain tescil 
işlemlerini gerçekleştiren her kuruluş ve 
bu kuruluşlardan hizmet alan her gerçek 
ve tüzel kişinin 24 Ekim 1999’da “domain 
uyuşmazlıklarının çözümü” konusunda bir 
dizi kuralı kapsayan Alan Adı Uyuşmazlıkları 
Yeknesak Kuralları (Uniform Domain-
Name Dispute-Resolution Policy- UDRP) 
yönetmeliğine tabi olduğunu anlattı. BTK 
uzmanlarından Sezen Yeşil ise “.TR Alan 
Adlarında Yeni Düzenleyici Çerçeve” hakkında 
bilgi verdi.
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