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Özeren, İnternet Kurulu Başkanı oldu
İnternet’in sağlıklı gelişebilmesi için gerekli olan çok sesli, katılımcı, şeffaf bir 
oluşum amacıyla kurulan İnternet Kurulu Başkanlığı’na TBD Yönetim Kurulu 
üyesi Serhat Özeren seçildi.

T ürkiye’de İnternet’in sağlıklı 
gelişebilmesi için gerekli olan çok 
sesli, katılımcı, şeffaf bir oluşum 

amacı ile 5651 sayılı kanunun 10. maddesinin 
5. fıkrasında belirtilen kuruluş veya sivil toplum 
örgütlerinin temsilcilerinden meydana gelen 
İnternet Kurulu, yeni başkan ve yönetimini be-
lirledi.
 
Hacettepe Üniversitesi Rektörlük Binası’nda 
yapılan seçimle İnternet Kurulu’nun yeni yöneti-
mi belirlendi. İnternet Kurulu Başkanlığı’na, 
Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Yönetim Kuru-
lu üyesi, Telekomünikasyon Tüketici Hakları 
ve Sektörel Araştırmalar Derneği (TEDER) 
Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye e-Dönüşüm 
Danışma Kurulu Başkanı Serhat Özeren oy 
birliğiyle seçildi. Başkan yardımcılıklarına Bil-
gi Güvenliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu ve Intel Türkiye Genel 
Müdürü ve TÜBİSAD Yönetim Kurulu Üyesi 
Çiğdem Ertem getirildi. Kurulun daha önceki 

başkanı ise TBD Başkanı Turhan Menteş idi. Kurulun sekretaryasının ise Ulaştırma Bakanlığı 
bünyesindeki Haberleşme Genel Müdürlüğü’nce yürütülmesi kararlaştırıldı.

Özeren, seçimden sonra yaptığı açıklamada, İnternet’in sosyal hayatın ve iş dünyasının vazgeçilmez 
bir unsuru olduğunu ancak daha verimli kullanımı konusunda çalışmalar yapılması gerektiğini 
bildirdi. İnternet’in güvenli kullanımının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önemli olduğunu 
belirten Özeren, gerek erişim gerekse içerik güvenliği konusunda İnternet Kurulu’nun çalışmalar 
yapacağını söyledi. Özeren sözlerini şöyle sürdürdü: 
“İnternet, ekonomik faaliyetlerin olduğu kadar sosyal hayatın da bir parçası konumunda. İnternet’i 
iş dünyası için verimli kılacak düzenlemelere ihtiyaç olduğu kadar bu alanda girişimcilerin önünü 
açacak çalışmalarda yapılmalıdır. Bilişim ve İnternet alanında politika belirleyici olan Ulaştırma 
Bakanlığı’na tavsiye niteliğinde görüşlerini verecek olan İnternet Kurulu, yeni dönemde kamu 
kurumları, özel sektör ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içerisinde olacaktır. İnternet pazarı 
son sekiz yılda artan bir ivme kazanmıştır. Bu artışın sürekliliğinin sağlanması için gayret 
göstereceğiz.”

İnternet Kurulu, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinden oluşuyor. 
Kurulun görevleri arasında, internet üzerinden yapılan yayınlar ve hizmetlerle ilgili olarak to-
plumu bilgilendirmek ve bilgi toplumu olma yolunda sağlıklı yöntemlerin tespiti, bilgi ve iletişim 
teknolojilerindeki gelişmelerin ortaya çıkardığı yeni konuların Türkiye’de uygulanabilirliği, inter-
netin yaygınlaşması için orta ve uzun vadeli hedeflerin belirlenmesi ve güvenli internet gibi konu-
lar yer alıyor.
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