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T ürkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 22. ve 23. Dönem Cumhuriyet 
Halk Partisi (CHP) Uşak Milletvekili Prof Dr. Osman Coşkunoğlu, 
halen “alan öder” ilkesiyle ücretlendirilen İnternet trafiğine karşı 

sunulan “gönderen de ödesin” önerisinin fakir ülke vatandaşlarının aleyhine 
olduğunu ve sayısal uçurumu daha da büyüteceğini vurguladı. Konferansla 
birlikte, “ülkelerin İnternet’e müdahalesinin uluslararası meşruiyet 
kazanmasına kapı aralandı” diyen Coşkunoğlu, konferans sonucu ortaya 
çıkan yeni ITR’ye demokratik ülkelerin genellikle ret oyu verdiğini, kabul 
oyu veren tek Avrupa ülkesi olan Türkiye’nin, Çin, İran, Arap ülkeleriyle aynı 
safta yer aldığına dikkat çekti.
“İnternet’in gerçek sahibi kullanıcılarıdır. Ne ABD, ne Google gibi büyük 
firmalar ne de ITU veya hükümetler...” diyen Coşkunoğlu, İnternet’in hem 
ITU’ya hem de demokratik ülkelerdeki sakıncalı heveslere karşı çıkan 
Google gibi dev firmalara teslim edilemeyeceğini bildirdi. 
İnternet’in,  sanayi devrimindeki endüstriyel üretim araçları gibi benzer 
büyük bir güç sağladığına dikkat çekerek, dolayısıyla, doğal olarak hem 

İnternet’in, sanayi 
devrimindeki 
endüstriyel üretim 
araçları gibi büyük bir 
güç sağladığına işaret 
eden Coşkunoğlu, 
İnternet’in özgürce 
serpilip olgunlaşmasına 
engel olunmamasını 
istedi. Coşkunoğlu, 
olası sakıncaların 
hiyerarşik değil yatay 
denetimle giderilmesi 
gerektiğinin altını çizdi.

Prof. Dr. Coşkunoğlu:  İnternet, siyasi 

ve ekonomik güç odaklarının tehdidi altında 
kullanıcılar elinde siyasi ve ekonomik güç odaklarını tehdit ettiğini hem de 
bu odakların sahiplenip kontrol etme arzularının tehdidi altında olduğunu 
söyledi.  
İnternet’e alışılmış anlamda, eskinin yöntemleriyle yasaklar, kısıtlamalar 
getirilmemesinin üzerinde duran Coşkunoğlu, “Çünkü, İnternet 
teknolojisinde kısıtlamalar hem geçersiz olabiliyor hem de yanlış sonuçlar 
verebiliyor” dedi.
 
Eskinin yasakları uygulanamadıkça, yeni iş modellerinin ortaya çıkmaya 
başladığını ifade eden Coşkunoğlu, İnternet’i kontrol hevesindeki siyasi 
ve ekonomik güç odakları karşısında, kullanıcıların İnternet’e sahip 
çıkabilmesi için çok güçlü sivil toplum kuruluşlarına (STK) ihtiyaç olduğunu 
belirtti. Coşkunoğlu, sorularımızı şöyle yanıtladı:

-İnternet Ekonomisi Değer Zinciri içerisindeki 
büyük oyuncuların ülkeleri bir yanda kendi 
çıkarlarını muhafaza etme, Afrika ve benzeri 
bölgelerdeki teknoloji anlamında geride 
kalmış ülkeler ise öte yanda bu ekonomiden 
daha fazla pay alma arzusuyla gitgide 
cepheleşiyor mu? Sayısal uçurumu kapatma 
amacının aksine uçurum büyüyor mu?

-İnternet’in yönetişimine ilişkin cepheleşmeye, 
genellikle İnternet’i kontrol etmek isteyenler 
arasındaki siyasi güç kavgası olarak bakılıyor. 
Oysa, konunun ekonomik boyutu ve rant 
kavgası çok önemli. Dolayısıyla, sorunuz çok 
yerinde. Bu cepheleşmedeki ilginç bir çelişkiyi 
de ortaya koymama olanak sağlayacak ayrıntılı 
bir yanıt vermem gerekiyor.
Şu anda İnternet trafiği, “alan öder” ilkesiyle 
ücretlendiriliyor. Yani, herhangi bir kullanıcı 
sadece bir İnternet servis sağlayıcısına 
ücret ödeyerek İnternet’e bağlanıyor. Hepsi 
bu. Ondan sonra da Google, Facebook, 
YouTube, Yahoo, Netflix ve daha nice İnternet 
firmasının sunduğu hizmetleri, gönderdiği 
içerikleri ücretsiz olarak kullanıyor. Hemen 
hepsi Amerika’da olan bu firmalar da 
kullanıcının talep ettiği hizmet ve içeriği 
ücretsiz olarak kullanıcıya gönderiyor. Bu 
firmalar muazzam reklam kârlarına karşın 
ne vergi veriyorlar ne de üzerinden hizmet 

sundukları telekomünikasyon altyapısının 
sahibi olan telekom firmalarına herhangi 
bir ödeme yapıyorlar. Afrika’da, örneğin 
Botswanalılar, örneğin Google’ın sunduğu 
hizmetlere, kendi servis sağlayıcılarına 
ödedikleri ücretle erişiyorlar. Fakat, bu 
sayede reklamdan para kazanan Google, 
Botswana’nın telekom altyapısının sahibi 
firmaya birşey ödemiyor. Firma da yatırım 
yapamıyor, sayısal uçurum açılıyor. 
Dolayısıyla, Avrupa’da, 35 ülkedeki eski tekel 
(incumbent) telekom firmalarının kurduğu lobi 
grubu ETNO (European Telecommunications 
Network Operators), “gönderen de ödesin” 
diyor. Yani, içerik sağlayan ve en büyükleri 
Amerika’da olan İnternet firmaları, diğer 
ülkelerdeki kullanıcılara içerik göndererek 
“hizmet verme hakkı için bir ücret ödemesi 
gerekir” diyor ETNO. Kime ödenecek bu ücret? 
İçerik gönderdiği ülkenin telekomünikasyon 
firmasına. Fakir ülkeler, örneğin Afrika 
ülkeleri de aynı görüşte. Böylece, o ülkeler 
de geniş bant yatırımlarına kaynak bulmuş 
olacaklar.
İlk bakışta haklı gibi görünen yukarıdaki 
mantık silsilesi yakından incelenirse, garip bir 
çelişkiyi görmek mümkün oluyor. ETNO’nun 
“gönderen de ödesin” önerisi aslında fakir 
ülke vatandaşlarının aleyhinedir ve sayısal 
uçurumu daha da büyütür.
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Bunu görmek için, X isimli fakir bir ülkeyi ele 
alalım. Ülkenin devlet elindeki veya hükümet 
kontrolündeki hakim X telekom firması, X 
vatandaşlarına içerik gönderen Amerika’daki 
Y firmasından gelen bitleri bir şekilde ülke 
ağına girerken sayacak ve karşılığında Y’den 
ücret talep edecek! Bunu, Amerika’dan hizmet 
sunan tüm firmaların her biri için yapacak! 

Hâlâ telefon kafasıyla iş yapanlar, uluslararası 
telefon görüşmelerinde kullanılan ve o 
görüşmeleri bu kadar pahalı yapan bu tür bir 
ücretlendirmenin İnternet’e uygulanmasının 
ne kadar zor olacağını anlamıyor olabilirler.
Diyelim, “gönderen öder”in yaratacağı teknik 
sorunlar çözüldü ve ayrıntılı bir muhasebe 
mekanizması geliştirildi. Kim ödeyecek tüm bu 
yeni mekanizmaları geliştirme maliyetini? X 
vatandaşlarına yansımayacak mı bu? 

Diyelim bu sorun da bir şekilde aşıldı. Ya Y 
firması X telekomun talebi olan bu ücreti 
ödemeyi kârlı bulmazsa? X vatandaşları bu 
hizmetten mahrum kalacak ve sayısal uçurum 
büyüyecek. Veya, daha kötüsü, ya X hükümeti 
siyasi nedenlerle vatandaşlarının zaten Y’nin 
hizmetine erişimini engellemek istiyorsa? 
Buna bahane arıyorsa?

Diyelim, X hükümetinde böyle bir siyasi niyet 
yok ve - piyasa sisteminde fiyat oluşması gibi 
- X telekom firması Y’nin kabul edebileceği 
düzeyde, küçük bir ücret talebinde bulundu. 
Devletin sahibi olduğu veya hükümetin 
kontrolündeki X telekom’un bu kaynağı altyapı 
yatırımına harcayacağı garanti edilebilir mi?

Neden X ülkesi hükümetlerinden ve o ülkelerin 
eski veya halen tekel (incumbent) X telekom 
firmaları hakkında olumsuz sayılabilecek bir 
kuşkuyla söz ediyorum? Buna yanıt vermek 
için hangi ülkelerin “gönderen öder” önerisini 
kabul edip, hangi ülkelerin karşı çıktığına 
bakmak yeterli. Karşı çıkanlar genellikle 
demokratik ülkelerdir, savunanlar ise Afrika 
ve Arap ülkeleri gibi otokratik yönetim altında 

olanlardır. Avrupa’nın eski tekel (incumbent) 
telekom firmalarının üyesi olduğu ETNO bu 
önerisini AB üyesi ülkelerine ve bu ülkelerin 
düzenleyici kuruluşlarına (BEREC) bile kabul 
ettirememiştir.

Sorunuz sadece ekonomik rant ile ilgili olduğu 
için, “gönderen öder” sisteminin yaratacağı 
teknik sorunlara girmiyorum. Ayrıca, Web2.0 
ile, tüm kullanıcılar, bireyler potansiyel içerik 
göndericidir. Buna da girmiyorum. Şimdiye 
kadar İnternet’in özgür ve hemen hemen 
bedava olması sonucu, yaşamımızın her 
boyutunu etkileyip değiştiren inovasyonların 
bir ücretlenme ile devamının engelleneceğine 
de girmiyorum.

Burada esas sorun şudur: Eskiden hâkim 
durumda olan telekom firmaları, giderek 
gücünü ve kârlılığını yitirdikçe, telefonla sınırlı 
dünyanın çağdışı kalmış ilke ve kurallarını 
İnternet dünyasında da geçerli kılarak tekrar 
güçlenmek istemektedirler. Bu da mümkün 
değil.

Bu konuda hükümetimizin görüşü nedir? 
Konunun sahibi Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı ile artık bakanlığa 
yasayla da bağlı olan Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu (BTK), görüşlerini gizli 
tutmuş, kamuoyu ile paylaşmamıştır. Fakat, 
şu üç gerçeğe bakarak sağlıklı bir tahmin 
yapılabilir: (1) Türkiye’den sadece Türk 
Telekom, “gönderen öder” önerisinin sahibi 
ETNO’nun üyesidir. (2) Hükümetimizin Türk 
Telekom ile çok yakın ilişkileri vardır. (3) Bu 
konunun da tartışılabileceği Dubai’deki WCIT 
konferansına ülkemizi temsilen giden ve gizli 
tutulan heyette, Türk Telekom mensuplarına 
ağırlıklı yer verilmiştir.

Peki, telekom firmalarının, İnternet’i de 
ilgilendirebilen altyapı yatırımlarına devam 
etmesi için gerekli finansman ne olacak? 
İnternet firmalarının müthiş kârlarına karşın 
vergi vermeden, ücret ödemeden devam 

etmeleri kabul edilebilir mi? Bu sorular 
yanıtlanmalı; fakat, çağdışı yaklaşımlarla değil. 
Yeni paradigmalar, inovatif yaklaşımlarla... 
Tıpkı telif hakları konusunda olduğu gibi, yeni 
iş modelleri ve paradigmalar gerekli.

- Bu yıl 3-14 Aralık’ta, Dubai’de Uluslararası 
Telekomünikasyon Birliği’nin (ITU) en büyük 
etkinliklerinden birisi olan Uluslararası 
Telekomünikasyon Dünya Konferansı (WCIT) 
toplandı. Konferansın diğerlerinden farkı 
1988 yılında 173 ülkenin katılımıyla hayata 
geçirilen Uluslararası Telekomünikasyon 
Düzenlemeleri’nin (ITRs) revize edilmesi 
oldu. Revize edilen düzenlemeler 
hangileridir?

-WCIT sonunda 55 ülkenin reddedip 89 ülkenin 
oylarıyla kabul edilen yeni ITR ile 1988 yılından 
kalma eski ITR arasındaki kayda değer farklar:

 Giriş kısmına iki ekleme yapıldı: 
düzenlemenin uygulanmasında insan 
haklarına uyulması gereği ve her üye devletin 
uluslararası telekomünikasyon hizmetlerine 
erişim hakkı olduğu.

 Madde 1’e telekomünikasyonun içerikle 
ilgili yönlerinin bu düzenleme kapsamı dışında 
olduğu eklenerek, İnternet’in düzenleme 
dışında tutulması sağlanmaya çalışıldı.

 Madde 5’te çok sayıda değişiklikler ve 
eklemeler yapıldı:
 -Uluslararası dolaşımda, kullanıcıların 
ücretlendirilme konusunda ücretsiz, saydam 
ve doğru bilgilendirilmesi,
 -Kullanıcıların yurtdışındayken aldıkları 
uluslararası dolaşım hizmetinin tatmin edici 
düzeyde olması,
 -Ülke sınırlarına yakın bölgelerde 
oluşabilen gereksiz dolaşım ücretleri 
sorununun giderilmesi,
 -Uluslararası dolaşım kullanıcıları 
da dahil olmak üzere, her kullanıcının acil 
yardım numaraları konusunda ücretsiz 
bilgilendirilmesi,
 -Uluslararası dolaşım hizmetlerinde 
kullanıcı yararına politikaların ve rekabetin 

geliştirilmesi yönünde çaba harcanması,
 -Uluslararası telekomünikasyon 
ağlarının güvenilir olmasının ve verimli 
kullanılabilmesinin sağlanması,
 -Ve, şiddetli itirazlara neden olan 
Madde 5B: İstenmeyen (unsolicited) toplu 
(bulk) elektronik haberleşmenin önlenmesi ve 
etkilerinin en aza indirilmesi.

 Ücretlendirme ve muhasebe sistemlerinin 
ilke ve kurallarını belirleyen, işletmeleri 
ilgilendiren teknik ayrıntıları içeren Madde 6 
hemen hemen tamamen yeniden yazılmıştır.

 Madde 8’e iki önemli ekleme yapılmıştır: 
(8A) enerji verimliliği ve elektronik atık 
konularına devletlerin duyarlı olması; (8B) 
engellilerin telekomünikasyon hizmetlerine 
erişim olanaklarının güçlendirilmesi.

 Madde 10’da, bu düzenlemenin ekleriyle 
beraber 1 Ocak 2015’te yürürlüğe gireceği 
belirtilmiştir.

Ayrıca ITR’nin parçası olmayan, dolayısıyla 
bağlayıcılığı da olmayan çok sayıda ek karar 
(resolution) vardır.

- Amerika, İnternet’in kontrolünün 
Birleşmiş Milletler’e (BM) devredilmesine 
rıza göstermeyeceğini en açık bir şekilde 
duyurdu. Birleşmiş Milletler’den kasıt, 
Birleşmiş Milletler çatısı altındaki 
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) 
miydi?
  
-Evet. ITU ile ilgili kuşkuları 3 katagori altında 
toplayabiliriz: (1) Telekomünikasyonun daha 
çok tekeller elindeki telefonları kapsadığı 
dönemlerden kalma çağdışı yaklaşımların ve 
gizliliğin egemen olduğu ITU süreçleri. (2) ITU 
üyesi devletlerin önemli bir kısmında siyasi 
nedenlerle İnternet’e hükümetlerin ideolojileri 
yönünde sınırlamalar getirme isteğinin olması. 

(3) Çağdışı yapısı gereği, ITU’nun önemli 
toplantılarında paydaşların değil, sadece 
devletlerin ve hükümetlerin temsil edilmesinin 
mümkün olması.
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- Dubai’de yapılan, 193 üye ülkenin yaklaşık 
170’inin hükümet düzeyinde temsil 
edildiği Uluslar arası Telekomünikasyon 
Dünya Konferansı’nın (WCIT) gündeminde 
İnternet’in geleceğine önemli etkileri 
olabilecek kararlar alındı mı? Bunlar, 
İnternet’in düzenlenmesinde ve 
yönetişiminde BM’ye bağlı ITU’nun dolayısıyla 
hükümetlerin yetkilendirilmesine ilişkin 
kararlar mı oldu? 

-WCIT’de İnternet’in özgür ve açık olarak 
gelişmesine engel olabilecek kararlar 
alındı denemez. Yeni Düzenleme’nin birinci 
maddesine eklenen bir cümle ile, bu ITR’nin 
İnternet’i kapsamadığı belirtildi. Fakat, 
Madde 5B ve bağlayıcılığı olmayan bir ek 
karar (Resolution 3) ile “ülkelerin İnternet’e 
müdahalesinin uluslararası meşruiyet 
kazanmasına kapı aralandı” denebilir. Madde 
5B’yi yukarıda, birinci sorunun yanıtında 
açıkladım. “Resolution 3” ise, İnternet’in 
dünyada gelişmesi konusunda ITU’ya görev 
veriyor. Dolayısıyla, bu konferans İnternet 
hakkında değildi iddiasını da çürütüyor.

Bunların esasta pek de önemli olmadığı, 
abartıldığı ileri sürülebilir. Fakat, sürecin 
gizliliği ve garip oylamalar gibi usule (sürece) 
ilişkin sorunlarla beraber değerlendirilince, 
İnternet”in geleceğine ilişkin niyetlerde, 
haklı olup olmadığını ancak zaman içerisinde 
göreceğimiz kuşku ve kaygı artıyor.

WCIT’ın İnternet’in geleceğini etkileyebilecek 
bir diğer yönü de oylama sonucudur. Şimdiye 
kadar daima oybirliği ile karar alınırken, bu 
konferans sonucu ortaya çıkan yeni ITR’nin 
89-55 oyla kabul edilmiş olması da, İnternet’in 
geleceğine ilişkin önemli bir belirsizlik yarattı. 

Kötümser uçta, bundan sonra İnternet’in 
parçalanmasından söz edilebilir. İyimser 
olarak da yeni ITR’nın yürürlüğe girme 
tarihinden (1 Ocak 2015) önceki 2 yılda küresel 
bir uzlaşmanın gerçekleşmesidir.

- Rusya, İran, Çin, Birleşik Arap Emirliği gibi 
ülkeler, ITU’nun dolayısıyla hükümetlerin 
İnternet’in düzenlenmesinde yetki sahibi 
olmasını savunuyorlar. Bu ülkelerin istediği 
yönetişim biçimi konferansta kabul edildi 
mi? İnternet üzerinde hükümetlerin kontrol 
yetkisinin artacağı, hükümetlerin İnternet’e 
müdahalesinin meşrulaşacağı iddia ediliyor. 
ABD ve AB ise şimdiki merkezi olmayan ve 
çok paydaşlı yönetişimi sayesinde İnternet’in 
özgür kalabildiği ve başarılı büyüdüğü 
gerekçesiyle ITU’nun yetkilendirilmesine 
kesin olarak karşı çıkıyor mu?

-Daha öncede belirttiğim gibi, konferansta 
ITU’nun, dolayısıyla hükümetlerin etki 
alanında bir yönetişim biçimi kabul edilmedi, 
ama bu yönde kapı aralandı. En az iki yıl daha 
teknik ve politik kararlara ilişkin yönetişim 
şimdiki gibi kaldı. Ondan sonrası için bir 
yandan İnternet’i kontrol mücadelesi devam 
ederken, bir yandan da yeni yönetişim biçimi 
arayışları başlayacak diye düşünüyorum. 

Çünkü, ITU’nun İnternet’e bulaşmasına karşı 
olanlarda da, şimdiki merkezi olmayan ve çok 
paydaşlı yönetişimin tamamen ABD merkezli 
olması karşısında da güçlü ve haklı bir eğilim 
ortaya çıktı diyebiliriz.

-Türkiye bu toplantıya katılmadan önce ülke 
görüşünü oluşturmak üzere sektör temsilcileri 
ile birlikte bir çalışma yaptı mı? Bu çalışmanın 
sonuçları toplantıda yaşama geçirildi mi? 
-Türkiye baştan sona maalesef demokratik 
ülkelerde olduğu gibi değil, Rusya, Çin, İran, 
Arap ülkelerinde olduğu gibi davrandı. 

Demokratik ülkelerde WCIT gündemindeki 
konular toplumda tartışıldı, parlamentolarında 
görüşüldü, konsensus sağlandı ve açıkça 
dünya kamuoyuna duyuruldu. Türkiye’de ise, 
konunun yetkilisi olan Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı’nda ve BTK’da ya hiçbir 
hazırlık yapılmadı, ya da hazırlıklar tamamen 
gizli tutuldu.

Demokratik ülkelerin konferansa katılan 
heyetlerinde tüm paydaşlara yer verildi. Oysa 
Türkiye’yi temsil eden ve gizli tutulan heyet 
ise, belki 1-2 kişi dışında tamamen hükümet 
kontrolünde kişilerden oluştu. Ülkemizi 
temsil niteliği olmaması yanında, heyetin 
teknik niteliği de kuşkuludur. “Danışman” 
sıfatıyla heyette yer alan 3 kişinin üçünün de 
Türk Telekom’un sahibi olduğu Avea çalışanı 
olması, Delege sıfatıyla giden 12 kişinin 
yarısı, 6 kişinin TRT çalışanı olması açıklama 
gerektiren tuhaf bir durumdur.

Konferans sonucu ortaya çıkan yeni ITR’ye 
demokratik ülkeler genellikle red oyu 
verirken, Türkiye kabul oyu vermiştir. Kabul 
oyu veren tek Avrupa ülkesi olan Türkiye, Çin, 
İran, Arap ülkeleriyle aynı safta yer almıştır.
-İnternet’in gerçek sahibi kimdir, kim olmalı?
-İnternet’in gerçek sahibi kullanıcılarıdır. Ne 
ABD, ne Google gibi büyük firmalar ne de ITU 
veya hükümetler...

Şu anda ITU’ya karşı çıkan ABD, İngiltere 
gibi demokratik ülke hükümetlerinde bile, 
ya telif hakları gibi gerekçelerle İnternet’i 
sınırlayan veya siber güvenlik gibi gerekçelerle 
mahremiyeti ihlal eden politika hevesleri 
vardır. 

Şu anda hem ITU’ya hem de demokratik 
ülkelerdeki sakıncalı heveslere karşı çıkan 
Google gibi dev firmalara da teslim edilemez 
İnternet.

İnternet’i kontrol hevesindeki siyasi 
ve ekonomik güç odakları karşısında, 
kullanıcıların İnternet’e sahip çıkabilmesi için 
çok güçlü sivil toplum kuruluşlarına (STK) 
ihtiyaç var.

- İnternet tehdit altında mı? İnternet bir 
tehdit mi?

-Sanayi devriminde endüstriyel üretim araçları 
toplumun hemen yer yönünü etkileyen en 

büyük güçtü. Onlara sahip olan, siyasi ve 
ekonomik güce de sahip oluyordu.
Şimdi de “Bilgi Çağı’nda İnternet benzer bir 
güç sağlıyor. Dolayısıyla, doğal olarak hem 
kullanıcılar elinde siyasi ve ekonomik güç 
odaklarını tehdit ediyor hem de bu odakların 
sahiplenip kontrol etme arzularının tehdidi 
altında.

-İnternet’e kısıtlama getirilmeli mi? Neden?

-Alışılmış anlamda, eskinin yöntemleriyle 
yasaklar, kısıtlamalar getirilmemeli. Çünkü, 
İnternet teknolojisinde kısıtlamalar hem 
geçersiz olabiliyor hem de yanlış sonuçlar 
verebiliyor.

Öte yandan, özgürlük başıboşluk demek 
değildir. Özgürlük, toplumsal olarak 
kabul gören ilkeler ve kurallar altında, bir 
disiplin içerisinde gerçekleşebilir. Ne var 
ki, İnternet’in tamamen değiştirdiği iş ve 
yaşam koşullarına, eskinin kural ve ilkelerini 
uygulamak hem yanlış hem de geçersiz 
olabiliyor. Yeni paradigmalar gerekiyor. Bunun 
en basit örneğini telif haklarında görüyoruz. 

Eskinin yasakları uygulanamadıkça, yeni iş 
modelleri ortaya çıkmaya başladı. Sanayi 
çağının kutsal patent kavramı bile ciddi bir 
sorgulama altına alındı.

Daha çocukluk döneminde olan İnternet 
doğal olarak kaotik bir ortam yarattı. Bundan 
korkmamalı. Özgürce serpilip olgunlaşmasına 
engel olunmamalı. İnternet bu süreci siyasi 
veya ekonomik güç odaklarının hiyerarşik 
kontrolü altında değil, toplumun yatay 
denetimi altında geçirmeli. Olası sakıncalar 
hiyerarşik değil yatay denetimle giderilmeli. 
Bilinçli ve örgütlü toplumsal sahiplenme 
sonucu...

http://www.bilisimdergisi.org/s150


