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INET-TR’de, “yasaklar” ve “sosyal medya” irdelenecek
2-4 Aralık 2010’da İTÜ’de düzenlenecek 15. Türkiye’de İnternet Konferansı, “yasaklar, sosyal ağlar ve medya ile 
fikri haklar” konularını tartışacak.

Türkiye’de İnternet ile ilgili grupları bir araya getirerek İnternet’i tüm boyutlarıyla tanıtmak, 
geliştirmek, tartışmak, İnternet teknolojileri aracılığı ile toplumsal verimliliği artırmak ve to-
plumun dikkatini olabildiğince bu yöne çekmek amaçlarıyla, 1995’ten beri her yıl ulusal boyutta 
düzenlenen INET-TR konferansı, bu yıl  2-4 Aralık tarihlerinde, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 
Ayazağa Yerleşkesi’nde gerçekleşecek. 

Konferansta İnternet’in gelişmesini engelleyen altyapı, hukuksal sorunlar, uygulamalar ve pro-
jeler enine boyuna ele alınacak. Türkiye İnternetinin bir resminin çekildiği, ana sorunlarının 
tartışıldığı, çözümler için ortak akıl arandığı, İnternet’le ilgilenen herkese açık ve ücretsiz olan 
konferansta bu yıl “Sosyal Ağlar”, “Sosyal  Medya”, “Fikri Haklar”, “İnternet ve Demokrasi” ve 
“İnternet yasakları” konuları öne çıkıyor.

Facebook ve Twitter’la birlikte İnternet’in siyaseti nasıl değiştirdiği, demokrasiyi geliştirmek, 
saydamlığı ve toplumsal katılım artırmak için İnternet’in nasıl kullanılabileceği, “İnternet ve 
Demokrasi” oturumunda; mevcut yasaklar ve  fikri haklar yoluyla yeni yasaklama planları ise 
“İnternet Yasakları” oturumunda incelenecek. İnternet ve telekom sektöründe özel sektörün 
önünü tıkayan, uygulamalar “Serbestleşmenin Neresindeyiz?” panelinde ele alınırken yeni çıkan, 
“Kripto Yönetmeliği”nin kişilerin mahremiyeti, kurumların ticari sırları için oluşturduğu tehlikel-
er de bir panelde tartışılacak.
  

İnternet yasaklarının yanında, İnternet’te giderek yaygınlaşan ve bir insanlık suçu olan ırkçı, 
ayrımcı ve benzeri gelişmeler, “Nefret Söylemi” oturumlarında 9 bildiriyle irdelenecek. “Yeni 
Medyada Emek Örgütlenmesi” panelinde İnternet’in sosyal ilişkileri etkisi ele alınırken yeni 
medyanın yarattığı fırsat ve meslekler  “Yeni Medya” panelinde tartışılacak. Sosyal medyanın rek-
lam ve pazarlamaya etkisi, sektörün önde gelen temsilcileri tarafından “Sosyal Medya ve İnternet 
Reklamcılığı” panelinde incelenecek. 

Konferansta ülkemizde radikal bir şekilde değişmesi söz konusu olan “Alan Adı- Domain” sistemi 
ve yaklaşık 40 üniversitenin katılımıyla “Uzaktan Eğitim” konuları irdelenecek, İnternet’teki iki 
yeni gelişme olan IPTV ve Bulut Bilişim de oturumda tartışılacak.  İnternet’in  kitap yayıncılığına 
etkisi ise yayıncılar ve  akademisyenler tarafından “e-kitap” oturumunda  ele alınacak.
 
INET-TR Yönetim Kurulu adına bilgi veren Doç. Dr. Mustafa Akgül, toplam 41 oturumda 12 panel, 
4 çalıştay, 10 seminer ve 15 bildiri oturumunun yapılacağı Konferansta, İnternet’in, ticari, hukuk-
sal, sosyal boyutları hakkında her türlü bilginin alınabileceğini bildirdi. 
 “Pardusa Nasıl Geçerim”, “Casus Yazılımlardan Nasıl korunurum” gibi profesyoneller için çeşitli 
programlama platformları ve araçlarının anlatılacağı; bilişimci olmayanlara yönelik pek çok 
seminerin verileceği Konferansta, ülkemizde İnternet’in gelişmesini yansıtan,  Türkiye deney-
imleri, E-Öğrenme, Pazarlama, Fikri Haklar, Güvenli İnternet, E-devlet gibi teknik konular da 
paylaşılacak. 
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