STAR GAZETESİ'NİN İNTERNET YAZARI YURTSAN ATAKAN,
ODTÜ'YE YÜKLENDİ : DEVLET ODTÜ İNTERNET ÇETESİNE
ARKA MI ÇIKIYOR !!!
Devlet İnternet çetesine arka mı çıkıyor? İnternet alan adlarını, hiçbir yasal
düzenleme olmaksızın kafasına göre dağıtan ODTÜ İnternet çetesinin
marifetlerini yıllardır yazıyoruz. Ancak devletten ne bir ses var, ne bir seda.
ODTÜ'nün hiçbir yasal dayanağı ve yasal yetkisi olmaksızın yıllardır yürüttüğü
"ben yaptım oldu" zihniyetli rant dağıtma ve ranttan pay alma faaliyetinin
yarattığı çarpıklıkları başta Muammer Özdemir, Ertan Atay, Şahin Artan ve
Serdar Kuzuloğlu olmak üzere basından pek çok arkadaşımız da gündemde
tutmaya çalışıyor. Ancak bu kuralsızlık her nedense devletin ve hükümetin
gündemine bir türlü giremiyor. Bırakın gündemine girmeyi, ODTÜ İnternet
çetesi Ulaştırma Bakanlığı'ndan neredeyse destek bile görecek. Eski Ulaştırma
Bakanı Necdet Menzir'in büyük bir iyi niyetle, danışma kurulu olarak kurduğu
İnternet Üst Kurulu, yeni bakanın özelliştirmelerden dolayı dağılan ilgisinden
istifade ederek yürütme kurulu olma yolunda hızla ilerlerken, kurul
toplantılarından birinde ODTÜ'nün yetki gaspına kılıf takmayı bile denedi.
Neyse ki Bakan Enis Öksüz, kurulun işlevinin danışma kurulu olduğunu
hatırlatarak, kurulun Ankaralı üyelerinin hevesini kursağında bıraktı. (Bkz.:
http://kurul.ubak.gov.tr/tut-2000-01.html ) Ancak bu yasa ve kuralsızlık hali,
İnternet'in Türkiye'deki gelişimine engel olmaya devam ediyor. ODTÜ İnternet
Alan Adı Örgütü, kurul tutanaklarından da göreceğiniz gibi uygulamalarına
desteksiz mazaretler uyduruyor. Müsteşar Yardımcısı Tahir Dengiz'i de
arkalarına alan örgüte göre bugüne kadar 40 bin adres oluşturmuşlarsa, bunlar
arasında 35-40 sorunlu adres varmış. Yasama, yargı ve yürütme hiçbir yasal
dayanak olmaksızın tek bir örgütün elinde olursa, ortalık tabii ki güllük
gülistanlık görünür. Kuralı sen koyacaksın, yürütmeyi sen yapacaksın, itirazları
sen yargılayacaksın, sonra da sorunlu adres sayısı az diye buyuracaksın...
Ama bir yandan da, ODTÜ Sultanlığı'ndan kaçıp, ".tr"li adres almaktansa
yurtdışından ".tr"siz adres alma yolunu seçenleri yok sayacak, yurtdışına kaçan
bu tescil işlemlerini örnek gösterenleri de, "saydın mı?" diye susturmaya
çalışacaksın. Saymak ya da istatistiki çalışma yapmak devletin ilgili
kurumlarının ve üniversitelerin görevi. Ama üniversitelerimiz görevleri olan bu
tür araştırmaları yapmak yerine, İnternet Alan Adı tescil ederek rant sağlama ve
adaletsizce gerçekleştirdikleri bu işlem sonucunda rant dağıtmaya soyunmuş.
Şimdi kalkıp bu tip bilimsel araştırmalara mı vakit ayıracaklar? Görünen köy
kılavuz istemez. Mantar gibi biten yeni İnternet sitelerinin adreslerine bir bakın:
ixir.com, veezy.com, e-kolay.net, ajan.net, stargazete.com, hakansukur.net,
netbul.com... Liste uzayıp gidiyor ve açıkça görüleceği gibi İnternet'e ciddi
yatırım yapanlar artık ".tr"siz adreslere yöneliyor. Yok yine ikna olmadınızsa işte
size istatistiki bir yöntem... İmla kılavuzunu alın içinden rasgele 50 kelime seçin.
Her kelime için http://www.networksolutions.com ve http://dns.metu.edu.tr
adreslerinden ayrı ayrı sorgulama yaptırın. Bakın bakalım ".tr"siz adresler mi,
".tr"li adresler mi daha çok tescil ettirilmiş.
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