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Prof. Dr. Osman Coşkunoğlu: Türkiye’nin, iddialısından 
vazgeçtim, kayda değer bir çalışma veya önerisi yok

Küresel önem taşıyan İnternetin yönetişimi konusuna Türkiye’deki 
STK, uzman ve akademisyenlerin çok uzak olduğundan yakınan 
Coşkunoğlu, BTK’nın bazı karar verici mekanizmalarda yer aldığı 
ancak herhangi bir katkı yapıp yapmadığının bilinmediğini söyledi.

İstanbul’da yapılacak IGF 2014 hakkında, İnternet yönetişimi konusundaki 
uluslar arası toplantılara katılan ve yakından izleyen CHP Uşak eski 
Milletvekili Prof. Dr. Osman Coşkunoğlu ile de görüştük. Dünya nüfusunun 

yüzde 40’ının kullandığı İnternetin yönetişiminde, hem ekonomik hem de 
siyasi güç odaklarının söz sahibi olma arzusunun birkaç yıldır ciddi tartışmalar 
yarattığına dikkat çeken Coşkunoğlu, İnternet Tahsisli İsimler ve Sayılar 
Kurumu’nun (ICANN) ABD merkezli olduğu iddiasının İstanbul ve Singapur’da 
ofis açılması ile Mart 2014’te mutabakat sözleşmesinin feshedilmesiyle ortadan 
kalktığını belirtti.
İnternet yönetişimi için çok paydaşlı bir yapılanma istenilip önerildiğini 
anımsatan Coşkunoğlu, ancak bunun somut ayrıntılarının belirlenmesinden 
çok uzak olunduğunu anlattı. İş dünyası ve hükümetlerle karşılaştırıldığında 
paydaşlardan birisi olan sivil toplum kuruluşlarının maddi olanaklarının son 
derecede yetersiz olduğunun altını çizen Coşkunoğlu, “Bu eşitsizliği önleyecek 
mekanizmalar nelerdir?” ve “Ülkeler arası sivil toplum dayanışması nasıl 
sağlanabilir?” sorularının henüz yanıtlanamadığını vurguladı. 
Türkiye gündemindeki IGF, dünya gündemindeki “NET MUNDIAL” olarak 
adlandırılan toplantılarda “İnternetin yönetişimi” tartışılırken Coşkunoğlu, bu iki 
toplantıya ilişkin kısa bir değerlendirme yapıp gelişmeler, teknik tartışmalar ve 
tarihsel süreci özetledi. 
İnternetin yönetişimi ve geleceğine ilişkin Türkiye’nin iddialı görüş ve 
önerilerinin bulunmadığı,  STK’lar, iş dünyası, uzman ve akademisyenlerin bu 
konuda bir çalışma içerisinde olmadıklarını iddia eden Coşkunoğlu, IGF 2014 
için, “Ayağımıza kadar gelmiş bu fırsatı değerlendirmek ve bundan yararlanmak 
konusunda üstümüze düşen yapılmadı. Öyle görünüyor ki, medyanın da atacağı 
abartılı başlıklarla, toplumumuzun egosunu okşayıcı ‘ünlüler geldi’ dışında bir 
yarar sağlanamayacak” değerlendirmesi yaptı. 
Coşkunoğlu, Türkiye’deki STK, uzman ve akademisyenlerin küresel önem 
taşıyan İnternetin yönetişimi konusundan çok uzak olduğundan yakınırken 
BTK’nın bazı karar verici mekanizmalarda yer aldığı ancak konuya herhangi bir 
katkı yapıp yapmadığının bilinmediğini kaydetti.
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- Küreselleşen İnternet’in yönetimi neden 
gün geçtikçe daha önemli hale geliyor? Şu 
anki mevcut yönetim nasıl? Kontrol kimde? 
Kim, hangi gerekçeyle bu duruma karşı? 
İstenen ve önerilen yapılanma hakkında kısa 
bir bilgi verir misiniz? İnternetin yönetimi 
önümüzdeki yıl hangi kurum/kurullara 
devredilecek?

-Şu anda (http://www.internetlivestats.
com/internet-users/)  dünyada 3 milyar 
kişinin, yani toplam dünya nüfusunun 
yüzde 40’ının kullandığı İnternet’in 
yönetişiminde, hem ekonomik hem de 
siyasi güç odaklarının söz sahibi olma 
arzusu birkaç yıldır ciddi tartışmalar 
yarattı. Ekonomik güç savaşı, telekom 
firmaları ile İnternet firmaları arasında. 
Giderek kârları düşen büyük telekom 
firmaları, altyapılarını kullandığı için 
İnternet firmalarının giderek artan 
kârlarına ortak olmak istiyor. Siyasi 
güç savaşı ise, İnterneti kendi amaçları 
yönünde şekillendirmek, gözetleme 
için kullanmak ve sansürlemek isteyen 
otokratik ülke yönetimleri ile İnternet’in 
özgür kalmasını isteyen kullanıcı kitleler 
arasında yaşanıyor. İnternet yönetişimine 
ilişkin tartışmaların kabaca özü budur. 
Doğal olarak, güç odakları arasında 
zaman zaman veya kalıcı ittifaklar sonucu 
daha kompleks güç savaşları ortaya çıkar. 
Ekonomik alanda bir sektör (örneğin müzik 
sektörü) baskısı ile hükümet İnternet’te 
erişimi aşırı sınırlayıcı olabilir, dolayısıyla 
kullanıcıların erişim hakkını savunan 
kuruluşlarla sektör-hükümet ittifakı arasında 
bir mücadele başlar. Siyasi alanda bir İnternet 
firması bir hükümetin gözetleme amacına 
hizmet edebilir veya bir hükümet baskısı ile 
sansür uygulayabilir, dolayısıyla kullanıcıları 
temsil eden sivil toplum kuruluşları ile firma-
devlet ittifakı arasında bir mücadele başlar. 
Bunlar şu anda dünyanın hemen her yerinde 
farklı nitelikte de olsa süregidiyor.
İnternet yönetişiminin şu anki mevcut 
durumunu iki farklı boyutta ele almak gerekir. 
Birincisi, merkezi bir koordinasyon gerektiren 
teknik, idari ve politika geliştirme görevlerini 
koordine etme boyutudur. Bu bağlamdaki 

görevlerden sorumlu kuruluş İnternet 
Tahsisli İsimler ve Sayılar Kurumu’dur 
(Internet Corporation for Assigned Names and 
Numbers-ICANN). Somut olarak ama birçok 
ayrıntıyı dışarıda bırakarak, ICANN’in görevleri 
arasında şunları sıralayabiliriz: İnternet alan 
adları sisteminin teknik yönetimi, IP adres 
alanlarının tahsisi, protokol parametrelerinin 

belirlenmesi ve İnternet ana servis sağlayıcı 
(root server) sisteminin idaresini koordine 
etmek. İş dünyası, teknik, akademik 
ve kullanıcı gruplarının –yani, internet 
paydaşlarının–  geniş katılımıyla oluşturulmuş 
kâr amacı gütmeyen bir özel sektör kuruluşu 
olan ICANN’in merkezi Los Angeles’de olduğu 
için ve ICANN ile ABD hükümeti adına Ticaret 
Bakanlığı arasında 2009 yılında bir mutabakat 
sözleşmesi imzalanmış olduğundan, İnternet 
yönetişiminin ABD merkezli olduğu iddiası 
vardı. Kısmen doğru olan bu iddia, önce 
ICANN’in İstanbul ve Singapur’da iki ofis 
daha açma kararı, sonra da 14 Mart 2014’de 
ABD Ticaret Bakanlığı’nın aralarındaki 
mutabakat sözleşmesini feshetmesi üzerine 
ortadan kalkmıştır. Şimdiye kadar ICANN 
ne yapıyorduysa, bundan sonra da aynisini 
yapacaktır, yeter ki herhangi bir siyasi veya 

ekonomik güç odağının kontrolü altına 
geçmesin, İnternetin tüm paydaşlarının eşit 
ağırlıklı temsil edildiği ve konsensüs ile karar 
veren kuruluş niteliğini korusun. Somut 
olarak bunun nasıl sağlanabileceğine ilişkin 
konular çeşitli uluslararası platformlarda 
tartışılıyor ve birkaç yıl daha tartışılacağa 
benziyor.

İnternet 
yönetişiminin ikinci 
boyutu, İnternetin 
regülasyonu ve 
yönetişimine 
egemen olması 
gereken ilkeler 
ile ilgilidir. Ağ 
tarafsızlığından, 
fikri mülkiyet 
hakları ile erişim 
hakları arasındaki 
çelişkilere, 
internette neyin 
nasıl sansür 
edilebileceğinden 
kişisel verilerin 
korunmasına 
kadar çok sayıda 
komu hakkında 
alınacak kararlarda 
küresel olarak 
geçerli olması 

gereken ilkeler üzerinde yoğun tartışmalar 
süregidiyor. Önemli bir gerginlik, ABD 
merkezli veya ağırlıklı yönetişime ve ICANN’e 
karşı, Rusya, Çin, Türkiye, Afrika gibi 
otokratik yönetimlerin çoğunlukta olduğu 
BM’nin bir organizasyonu olan Uluslararası 
Telekomünikasyon Birliği (International 
Telecommunications Union- ITU) arasında 
oluşmuş durumda. Ayrıca, ekonomik ve siyasi 
güç odakları arasında yukarıda değindiğim 
gerginlikler de süregidiyor.
İnternet yönetişimi için çok paydaşlı bir 
yapılanma isteniliyor ve öneriliyor. Ne var ki, 
bunun somut ayrıntılarının belirlenmesinden 
çok uzağız. Örneğin, paydaşlardan birisi, 
toplumu ve kullanıcıları temsil eden sivil 
toplum kuruluşlarıdır. Fakat diğer iki 
paydaşla,  iş dünyası ve hükümetlerle 
karşılaştırılırsa, sivil toplumun maddi 

olanakları son derecede yetersizdir. 
Katıldığım tüm uluslararası toplantılarda bu 
durumu dile getirip, ortaya iki soru koydum: 
“Bu eşitsizliği önleyecek mekanizmalar 
nelerdir?” ve “Ülkeler arası sivil toplum 
dayanışması nasıl sağlanabilir?” Bunlar henüz 
yanıtlanamamıştır.
Şu ana kadar yapılan tartışmalar, karar yetkisi 
olmayan platformlarda yapıldı. Bu yılın Kasım 
ayında, Güney Kore’nin Busan kentinde, tüm 
BM üyesi ülkelerin katılacağı ITU Tam Yetkili 
Temsilciler Konferansı (ITU Plenipotentiary 
Conference) toplanacak. Bu toplantıda 
bağlayıcı karar alma yetkisi var. Eğer burada 
bir karar çıkmazsa, önümüzdeki yıl ICANN 
görevine devam edecek. Konferansta ITU 
Genel Sekreterliği’ne bir Çinli seçilecek. Bu 
durumda, artık ITU’nun İnternet yönetişimi 
üzerindeki herhangi bir iddiası demokratik 
ülkelerin sert tepkisi ile karşılaşacak.

-“İnternetin yönetişimi” tartışılırken 
Türkiye’nin gündeminde IGF, dünyada 
ise “NET MUNDIAL” olarak adlandırılan 
toplantı var. Bu iki toplantıya ilişkin kısa 
bir değerlendirmenizi alabilir miyiz? 
ITU’nun devreye girmesi, gelişmeler, teknik 
tartışmalar ve tarihsel süreci ile özetler 
misiniz? Alınan kararlar ve gelinen nokta 
nedir?

-1991 yılında www icat edilinceye kadar, 
İnternet’te yönetişim sadece teknik konularla 
sınırlıydı dolayısıyla teknoloji düşkünlerinin 
ilgi alanındaydı. Web ile beraber İnternet 
kullanımında bir patlama yaşanınca ve 90’ların 
ortalarında bazı hükümetler İnternet’i regüle 
etme fikrine kapıldı. Yeni ortaya çıkan İnternet 
firmaları bundan endişelenerek, sektörün 
önderliğinde bir oto-regülasyon modeli 
savunmaya başladı. Bunun üzerine 1998 
yılında ABD hükümeti, Ticaret Bakanlığı’nın 
sadece danışman rolü üstleneceği, özel 
ICANN’i kurdu.
Başta Çin, birçok ülke bundan memnun 
olmadı. BM’nin 2002 yılında başlattığı 
Enformasyon Toplumu Dünya Zirvesi’nde 
(World Summit on Information Society -WSIS) 
Çin, İnternet yönetişiminin özel kesimin 
değil hükümetlerin kontrolünde olmasını 
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savundu. Üç yıl boyunca konu tartışıldıktan 
sonra, 2005 yılında Tunus’da 150’nin üstünde 
ülkenin katılımıyla toplanan WSIS II sonunda 
tüm ülkelerce kabul edilen Tunus Gündemi 
belgesinde, ilk kez çok paydaşlı – özel kesim, 
hükümet, sivil toplum – yönetişim sistemi 
kavramı yer aldı. Tunus Gündemi spesifik bir 
regülasyon önermiyordu. Sadece “İnternet’in 
evrimini ve kullanımını şekillendirecek 
ilkeler, normlar, kurallar, karar yöntemleri 
ve programların” belirlenmesinde tüm 
paydaşların katkısını öngörüyordu. Bu, 
İnternet yönetişimi için çok paydaşlı bir 
modele dayanan regülasyon çerçevesinin 
başlangıç noktasıydı.
WSIS II’nin bir diğer sonucu da, bu konunun 
tartışılmasının devamı için her yıl toplanması 
öngörülen İnternet Yönetişim Forumu’dur 
(IGF). 2006’da birincisi yapılan IGF’in 
dokuzuncusu 2-5 Eylül’de İstanbul’da 
gerçekleşecek.
2011 yılına gelindiğinde, artık iyice büyüyen 
İnternet’te siber-saldırıların da ortaya 
çıkmasıyla, yönetişim tartışmaları iyice 
alevlendi. Bir yandan IGF toplantılarında 
“genel ve katı olmayan ilkeler” ile “kâğıt 
üstünde bağlayıcı kararlar” arasındaki 
tartışmalar sürerken bir yandan 2012 yılında 
Dubai’de bağlayıcı karar yetkisiyle toplanan 
ITU Uluslararası Telekomünikasyon Dünya 
Konferansı’ında (ITU World Conference 
on International Telecommunications-
WCIT) ABD, AB ve çoğunluğu demokratik 
ülkelerle, Çin, Rusya, Türkiye ve çoğunluğu 
otokratik ülkeler arasında ciddi bir çarpışma 
yer alırken, 2013 itibariyle diğer çeşitli 
platformlarda da “ilkeler” üzerine 30’a yakın 
deklarasyonları yayınlandı.
Haziran 2013’de, Edward Snowden’in sızdırdığı 
ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (National Security 
Agency -NSA) dinlemeleri dünya gündemine 
bomba gibi düşünce, tam bir keşmekeş 
içerisindeki İnternet yönetişimi tartışmaları da 
farklı bir mecraya yöneldi. Gerçi NSA skandalı 
ile İnternet yönetişimi arasında herhangi bir 
ilişki yoktu, ama ABD güvenilirliğini tamamen 
yitirmişti. Kendisinin de dinlendiği ortaya 
çıkan Brezilya Başkanı Dilma Rousseff, Eylül 
2013’de BM’de yaptığı sert bir konuşmayla 
ABD’yi eleştirdikten sonra Brezilya’da İnternet 

yönetişiminin geleceğini tartışmak üzere 
bir toplantı çağrısı yaptı. İlginç bir şekilde, 
ABD hükümeti ile bağını sürdüremeyeceğini 
anlayan ve bu bağı koparmak isteyen ICANN 
de bu çağrıya katıldı ve toplantıyı beraber 
düzenlemeye karar verdiler.
Nisan 2014’de Brezilya’nın Sao Paulo 
kentinde dünyanın her yerinden gelen 
İnternet paydaşlarıyla toplanan NETmundial 
sonunda yayımlanan “NETmundial Paydaşlar 
Beyanatı”, Suudi Arabistan, Rusya, Küba ve 
Hindistan dışında tüm ülke ve paydaşların 
imzasını aldı. Bu belge, şimdiye kadar en 
güçlü uluslararası destekle yayımlanmış 
bir ilkeler listesi olarak, öncekilerin hepsini 
artık gereksiz kıldı. Ayrıca İstanbul’daki 
IGF toplantısının tartışma gündeminin de 
belirleyicisi olacak.
Sadece ilkeleri değil, İnternet’in geleceği 
için yol haritası da içeren belgenin tam 
metni için http://netmundial.br/wp-
content/uploads/2014/04/NETmundial-
Multistakeholder-Document.pdf  adresine 
bakabilirsiniz. 

- IGF toplantılarında gündeme getirilen ve 
“İnternetin Anayasası” olarak tanımlanacak 
çalışmalar konusunda ne gibi gelişmeler 
oldu?

-Bu yıla kadar yapılan, karar yetkisi olmayan 
IGF toplantılarından süzülen ve bir “Anayasa” 
niteliği alması beklenen belgenin, bu yıl 
İstanbul’da toplanacak IGF’de son halini 
alarak, Kasım’da bağlayıcı karar yetkisi olan 
ITU Tam Yetkili Temsilciler Konferansı’na 
(ITU Plenipotentiary Conference) öneri 
olarak sunulması planlanıyordu. Fakat, şu 
anda “NETmundial Paydaşlar Beyanatı,” 
en güçlü uluslararası desteğe sahip belge 
olarak ön plana çıktı. Dolayısıyla, önümüzdeki 
IGF’de bu belge gündemi belirleyecektir diye 
düşünüyorum. Ondan sonra da Kasım’daki 
ITU konferansında kabul edilerek bağlayıcı bir 
“Anayasa” niteliği alabilir. 

-Türkiye’nin IGF’e ev sahipliği yapmasının 
yararlarını kısaca özetler misiniz?
 
-İnternet konusunda dünyada önde gelen 

isimler İstanbul’da olacak. Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi 
Elvan’a göre ünlü isimlerin geliyor olması, 
İnternet konusunda Türkiye’ye verilen 
önemi gösteriyor. Tabii, IGF’in bundan 
önce toplandığı ülkelere bakarsak (2013’te 
Endonezya, 2012’de Azerbeycan, 2011’de 
Kenya) böyle bir iddianın geçerliliğinin 
olmadığını görebiliriz.
IGF’e gelen önemli isimlerden iki şekilde 
yararlanabilirdik. Birincisi, İnternetin 
yönetişimine ve geleceğine ilişkin iddialı 
görüşlerimiz, önerilerimiz olsaydı, bunları 
IGF’de masaya yatırıp tartışarak, dünyada 
gerçekten bu konuda önemli olduğumuzu 
gösterirdik. İkincisi, özellikle 5651 sayılı 
kanunun yeni değiştirilen haliyle, ülkemizde 
İnternet üzerine olan olumsuz baskıları 
bu önemli toplantıda dünya kamuoyunun 
dikkatine getirerek, hükümet üzerinde bir 
baskı oluşturabilirdik. Ayrıca, her iki konuda 
da uluslararası ilişkiler ve dayanışma 
gerçekleştirilebilirdi.

Maalesef, STK’larımız, iş dünyası, uzman 
ve akademisyenlerimiz birinci konuda bir 
çalışma içerisinde değil. “Biz bilmeyiz, 
büyüklerimiz bilir” yetersizliği içerisinde.
İkinci konuda, Alternatif Bilişim Derneği’nin 
hazırlıkları var, başka bir çalışma veya 
çabadan haberim yok. Bir de, ifade ve 
iletişim özgürlüklerinin dünyada önde 
gelen savunucularından Freedom House’un 
benden talebi üzerine hazırladığım, İnternet 
ve telekom altyapımızın neden arzu edilen 
düzeyde olmadığını açıklayan ve IGF’de 
dağıtılacak bir rapor var. 
(http://freedomhouse.org/report/
special-reports/struggle-turkeys-
internet#.U_1ucvmSy_E).

Özetle, ayağımıza kadar gelmiş bu fırsatı 
değerlendirmek ve bundan yararlanmak 
konusunda üstümüze düşen yapılmadı. 
Öyle görünüyor ki, medyanın da atacağı 
abartılı başlıklarla, toplumumuzun egosunu 
okşayıcı “ünlüler geldi” dışında bir yarar 
sağlanamayacak.

-İnternet’in yönetişimi konusunda Türkiye’nin 
rolü nedir? Karar verici mekanizmalarda yer 
alıyor mu? BTK, sivil toplum kuruluşları ve 
akademisyenlerin durumu nedir?

-İnternetin yönetişimi konusunda Türkiye’nin, 
iddialısından vazgeçtim, kayda değer bir 
çalışma veya önerisi yok. STK’larımız, uzman 
ve akademisyenlerimiz bu gibi küresel önem 
taşıyan konulardan maalesef çok uzak. BTK 
bazı karar verici mekanizmalarda yer alıyor 
ama konuya herhangi bir katkı yapıyor mu 
bilmiyoruz…

-IGF’in Eylül ayındaki toplantısında 
“Türkiye’nin başvuru yapılan panellerinin 
hiçbirinin kabul edilmediği” şeklinde iddialar 
var. Bu doğru mu? Neden kabul edilmedi? 
Bunun için neler yapılması gerekiyor?

-Panel ve çalıştay önerilerinin yapılması için 
yılbaşında çağrılar yapıldı. Maalesef, koskoca 
Türkiye’den sadece 5-6 öneri, son dakikada 
aceleyle hazırlanıp sunuldu ve hepsi IGF’deki 
değerlendirme komitesi tarafından reddedildi. 
Çünkü istenen kriterleri sağlamıyorlardı. 
Örneğin, her panel veya çalıştayın 
konuşmacılarının farklı paydaşlardan 
oluşması gibi kriterler vardı.

Ana teması “Çok Paydaşlı Güçlendirilmiş 
İnternet Yönetişimi İçin Kıtaları Birleştirmek” 
olan bu IGF için kabul edilmiş çalıştay 
önerilerinden birkaç örnek: İran’dan gelen 
“Kıtaları fiber ile bağlamak”, Yeni Zelanda’dan 
“İnternette insan hakları: İlkelerden 
uygulamalara”, Etiyopya’dan “Büyüme ve 
gelişmenin motoru internet”. Bunlar veya 
benzerleri neden Türkiye’den çıkamaz? 

Türkiye, tüm toplumsal kesimleriyle, giderek 
dünyadan kopuk, içine kapalı bir ülke haline 
geliyor. Uluslararası nitelikte etkinlik olarak, 
on binlerce dolar verip “guru” davet edilmesi 
dışında ne yapılıyor? Hangi görüş, bilgi, proje, 
ürün veya öneri ile dünya gündeminde yer 
alabiliyoruz? Üzücü bir durumdayız.

http://www.bilisimdergisi.org/s168
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