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Altı AB ülkesinin ABD ve 
Kanada ile birlikte karar 
belgesine imza atmayı 
reddetmesiyle birlikte, Dünya 
Uluslararası Telekomünikasyon 
Konferansı’nda (WCIT), 
uluslararası telekomünikasyon 
alanında yönetişime ilişkin bazı 
düzenlemeleri güncelleme 
çabaları sonuçsuz kaldı.
Fatma Ağaç

3-14 Aralık 2012 tarihleri 
arasında Birleşik Arap 
Emirlikleri’nin Dubai 

şehrinde gerçekleşen Dünya Uluslararası 
Telekomünikasyon Konferansı’nda 
(World Conference on International 
Telecommunications- WCIT) Türkiye, Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı 
Dr. Tayfun Acarer’in başkanlığındaki bir heyet 
tarafından temsil edildi. Altı Avrupa Birliği (AB) 
ülkesinin (İngiltere, Çek Cumhuriyeti, 
Danimarka, Hollanda, Slovenya ve İsveç), 
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve 
Kanada ile birlikte karar belgesine imza 
atmayı reddetmesiyle birlikte, uluslararası 
telekomünikasyon alanında yönetişime ilişkin 
bazı düzenlemeleri güncelleme çabaları 
sonuçsuz kaldı.
Birleşmiş Milletler (BM)  şemsiyesi altındaki 
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği 
(International Telecommunications Union-
ITU), en son 24 yıl önce güncellenen iletişim 
anlaşmasını gözden geçirmek için 12 
günlük bir konferans düzenledi. 193 ülke 
Dubai’de, Uluslararası Telekomünikasyon 
Düzenlemeleri’nde yapılacak değişiklikleri 
tartıştı. 

El-Ganim, karara çoğunluğun destek verdiğine 
işaret ederek “genel havanın” göz önünde 
bulundurulmasını istedi. 
Bir grup Afrika ülkesi, anlaşmanın girişine 
“Bu düzenlemeler, üye ülkelerin uluslararası 
telekomünikasyon hizmetlerine erişim hakkını 
tanır” ifadesinin eklenmesini istedi. 
 

İş, İran’da bitti 
ABD ve benzer fikirdeki ülkeler bunu, 
anlaşmanın getirdiği düzenlemeleri internetin 
yönetimi ve içeriğini de kapsayacak şekilde 
genişletme çabası olarak gördü.  İran ise 
Afrika ülkelerinin önerisinin oylamaya 
sunulmasını isteyerek çıkmaza soktu. 
Normalde resmi oylamalardan uzak kalınan 
ve fikir birliği prensibiyle ilerleyen bu tür 
konferansa bu tip bir girişim tabu olarak 
görülüyor. 
ITU ekibi görüşmelere geri dönülmesi için 
çaba gösterse de, ABD, Kanada ve İngiltere 
anlaşmayı onaylayamayacaklarını açıkladı. 
Gelişmeler, küresel standartları netleştirmek 
yerine telekomünikasyon ve İnternet 
sektörlerinde tartışmalara yol açtı. Küresel 
ticaretteki siyasi gerginlikleri görünür hale 
getirdi. 
 

Türkiye’yi, BTK Başkanlığındaki 
bir heyet temsil etti
WCIT-12 Konferansı’na ilişkin hazırlık 
çalışmaları, BTK eşgüdümünde 2010 
yılında başladı. Bu amaçla görevlendirilen 
personel, bu konuda Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığı’nın belirlediği 
politikalar doğrultusunda; milletlerarası 
bir anlaşma mahiyetindeki Uluslararası 
Telekomünikasyon Düzenlemeleri 
(International Telecommunication 
Regulations-ITR) konusunda bir dizi çalışma 
yürüttü.
Bu kapsamda kamuoyu görüşlerinin alınması 
amacıyla BTK’nın İnternet sayfasından 2011 
ve 2012 yıllarında duyurular yapıldı, konuyla 
ilişkili kamu kurumlarının ve işletmecilerin 

ABD ve Kanada gibi İngiltere de, tüm ülkelerin, 
İnternet’in yönetiminde eşit hak sahibi olması 
önerisine baştan karşı çıktı. 
Yeni anlaşma esasen ülkelerin spam ile 
mücadele çabalarını koordine etmeyi 
ve İnternete erişimi yaygınlaştırmayı 
hedefliyordu. Ancak görüşmeler, İnternet’in 
teknik temellerinin gelişiminde tüm ülkelerin 
eşit hakka sahip olmasına dair tartışmalı konu 
üzerine yoğunlaştı. 
 

ABD, ITU’yu dışarıda tutmak istiyor 
Bu durum, sosyal medya ve arama motoru 
şirketlerinin, geniş bant kullanımları sebebiyle 
vergilendirilmesinin önünü açabilecekti. 
Toplantıda, ITU’nun “İnternet’in çok paydaşlı 
modeli ve genişbantın gelişiminde aktif ve 
yapıcı bir rol oynamaya devam etmesini” 
öngören, bağlayıcılığı bulunmayan bir karar 
üzerinde tartışmalar gerçekleşti.  Anlaşmanın 
getirdiği düzenlemelerin, İnternet’in 
yönetimini kapsamaması gerektiğinin altını 
çizen ABD ve Avrupa ülkeleri ise bu karara 
karşı çıktı. 
Konferansa başkanlık yapan Muhammed Nasır 

görüşleri alındı. Ayrıca, konuya ilişkin sektör 
ile çok sayıda toplantı gerçekleştirildi.
BTK Başkanı Acarer, konferansa hazırlık 
çalışmaları kapsamında, konunun ayrıca 
bölgesel ve küresel uluslararası toplantılarda 
da hassasiyetle izlendiğini bildirdi. ITU Genel 
Sekreteri Hamadoun Touré’ın konferansın 
başlangıcında yaptığı açılış konuşmasında 
WCIT’te İnternet’e ve içeriğe yönelik konuların 
tartışılmayacağını açıkladığını anımsatan 
Acarer, 1988 yılında Melbourne’de imzalanan 
anlaşmanın güncelleneceği ancak kapsamının 
genişletilmeyeceğini vurguladığını dile getirdi. 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve 
Köşe Yazarı Özgür Uçkan, BM ve ITU eliyle, 
İnternet yönetişiminin devletlere teslim 
edilmesinin oylandığını duyurdu. Uçkan, 
“Birkaç iyi haber: WCIT ve Phorm” başlıklı 
yazısında da WCIT’den, İnternet’in kontrolünü 
devletlere teslim etmeyi öngören karar 
çıkmadığını belirtti.  
İnternet Teknolojileri Derneği (İNETD) 
Başkanı ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Mustafa Akgül, İnternet’e merkezi 
kısıtlamalar getirmenin yarardan çok zarar 
vereceğine ve İnternet’in  kolayca by-pass 
edilebileceğine değinerek, Youtube yasağı 
sırasında, Türkiye’nin Youtube’u oldukça 
yoğun kullandığına dikkat çekti. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 22. ve 
23. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 
Uşak Milletvekili Prof Dr. Osman Coşkunoğlu 
da,  İnternet’in, doğal olarak hem kullanıcılar 
elinde siyasi ve ekonomik güç odaklarını tehdit 
ettiğini hem de bu odakların sahiplenip kontrol 
etme arzularının tehdidi altında olduğunu 
söyledi. 
 
Özgürlüğün başıboşluk demek olmadığını dile 
getiren Coşkunoğlu, “İnternet’in tamamen 
değiştirdiği iş ve yaşam koşullarına, eskinin 
kural ve ilkelerini uygulamak hem yanlış hem 
de geçersiz olabiliyor” dedi.  
İnternet’in dünyadaki durumu ve 
geleceğine ilişkin hazırladığımız yazı ve 
söyleşilerin ayrıntılarını ilerleyen sayfalarda 
okuyabilirsiniz. 

Uluslararası telekomünikasyon 
düzenlemeleri tartışıldı
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