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INETD Başkanı Doç. Dr. Mustafa Akgül:
İ n t e r n e t ,  t a h m i n  e d e m e d i ğ i m i z  i n o v a s y o n l a r ı  o r t a y a  ç ı k a r ı y o r

Türkiye’de siyasal sahiplenme ve örgütlenmede 
ciddi  sorun olduğunu belirten Akgül, siyasal ve 
entelektüel sahiplenme,  katılımcı, saydam,  özel 
sektör ve STK’ları da kapsayan örgütlenme ile 
İnternet’i toplumsal gelişmenin odağına koyan bir 
stratejinin gerekliliğini vurguladı.
Aslıhan Bozkurt

Türkiye, 12 Nisan’da yine İnternetle tanışmasının 18. yılını kutlayacak. İnternet 
Türkiye’de ilk kez 12 Nisan 1993’te kullanıldı. Ve bu tarih, Türkiye İnterneti’nin 
doğum günü kabul ediliyor. 1998’de Necdet Menzir’in Ulaştırma Bakanlığı 
döneminde kurulan İnternet Kurulu, İnternet kültürünü yaymak için İnternet 
Haftası düzenlemeye başladı. 1998’den beri 12 Nisan’ı içine alan İnternet Haftası 
kapsamında, iki haftalık bir sürede, tüm ülkede halka yönelik bir kutlama, 
tanışma, öğrenme, düşünme ve tartışma etkinlikleri gerçekleştiriliyor.  
Bilişim Dergisi olarak, “Türkiye İnternetinin 18. doğum günü” nedeniyle 
ülkemizde İnternet denildiğinde ilk akla gelen, Türkiye’de İnternet konusunda 
otorite kabul edilebilecek insanlardan biri olan İnternet Teknolojileri Derneği 
(INETD) Başkanı Doç. Dr. Mustafa Akgül ile görüştük. Internet’in ülkemiz için 
yaşamsal önemde olduğuna inanan INETD Başkanı Doç. Dr. Akgül, Bilkent 
Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi. Akgül, aynı zamanda 
ilk basılı Türkçe İnternet kitabı olan ”İnternet: Bilgiye Erişimin Yeni Araç ve 
Olanakları”nın da yazarı.
11-24 Nisan 2011 tarihlerinde yapılacak 14. İnternet Haftası’nda,  üniversiteler, 
tüm kamu yönetimi, özel sektör, bilişim/bilgi/iletişim STK’ları, demokratik 
kitle örgütleri, bilişim klüpleri, medya kuruluşları ve bireylerle bilgi toplumu, 
e-dönüşüm, e-Türkiye ve e-devlet kavramları geniş kitlelerle tanıştırılıp 
tartışmaya açılacak.  
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-Türkiye İnterneti’nin ilk doğum gününü anımsıyor 
musunuz?

-Türkiye İnterneti çok yavaş gelişti. Resmi doğum günü kutlamasını, 
İnternet Kurulu kurulduktan sonra, onun öncülüğünde,  12 Nisan 
1998’de Cumhurbaşkanı ve Ulaştırma Bakanının katılımı ile 
yapabildik. 1994’te ekonomik kriz, gündemi oluşturuyordu. 5 Nisan’da 
tasarruf tedbirleri geldi. Modem almak bile  tasarruf tedbirlerine 
takıldı. 95 yılı TT-TÜBİTAK-ODTÜ-TRNET A.Ş. tartışmaları ile geçti. 
İnternet’in 3 yılında ben Yeni Yüzyıl Gazetesi’nde “İnternet gerçek 
Sahiplerini Arıyor” (http://akgul.web.tr/yazilar/yy/sahip.html) ile 
doğum gününü hatırlattım. Ama asıl önemlisi 12 Nisan 1996’da bir 
kampanya başlattık: “3. Yıl İnternet Kampanyası” resmi adıydı ama 
asıl “İnterneti Doğmadan Öldürmeyin” kampanyasıydı. Turnet 96 
sonunda nihayet çalışmaya başlamıştı. İlk doğum günü kokteylini, 12 Nisan 1997’de ODTÜ’de yaptık 
diye hatırlıyorum. Burada M. Ufuk Çağlayan, Attila Özgit’le birlikte hazırladığımız bir bildirgeyi de 
okumuştum. İnternet Haftası başladıktan sonra önce, İnternet Kurulu olarak kutladık. İnternet 
Kurulu feshedildikten sonra Bilişim STK’ları olarak kutlamaya ve Ankara dışında Anadolu’da 
gezmeye başladık. Samsun, Diyarbakır, Manisa, İstanbul ve bu yılda Güneydoğu’da kutluyoruz.

-Türkiye’de İnternetin doğum günü neden kutlanıyor? Doğum günlerine 
ilk yıllarda gösterilen ilgi ile son yıllardaki ilgiyi karşılaştırdığınızda neler 
söyleyebilirsiniz? Kutlamalar, önceki yıllarda hükümet ve kamu kurumları 
daha etkin katkı verip şölen havasında geçerken son yıllarda sönük bir 
şekilde yapılıyor?

-Fikir önce, bir “İnternet günü” yapmak idi. Sonra  bunu İnternet Haftası’na aktardık ve  2 hafta 
olarak kutlamaya başladık. ABD’de “Netday” yapılmıştı, yurttaşlar kendi okulunda ağ altyapısını 
oluşturup okulu İnternet’e bağlıyordu. Fransız Parlamentosu, bizimle  aynı zamanda İnternet 
Günü yapmıştı. Bizim aklımızda, İnternet’in doğum günü, geniş kitlelerin ilgisi çekmek, İnternet 
kültürünü yaymak, farkındalık yaratmak, İnternet’i konuşmak, tartışmak, politikaları gözden 
geçirmek, yeni projeler yaratmak için kutlamak vardı. İnternet Haftası, ilgili kurumların halka 
hesap vermesi, halktan görüş almasını da hedefliyordu; en azından İnternet Kurulu böyle bir şey 
yapmaya çalışıyordu. İnternet’in doğum günü ve İnternet Haftası’nı,  ülkemizi bilgi toplumuna 
taşıyacak çabaların önemli bir parçası olarak düşünmüştük.
  
İnternet Haftası’na devletin desteği İnternet Kurulu etkin ve heyecanlı iken, yüksekti. Bu zamanla 
önemsenmedi. Dönemin Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir’in heyecanı yakalanamadı. Binali 
Yıldırım,  zamanında  İnternet Kurulu durakladı, daha sonra da fesh edildi. Gecikmeli olarak 
kurulduğunda, Bakanlıkla çatışmayan, ilgisini bakanlığın istediği konularla sınırlayan, etliye 
sütlüye karışmayan bir yapı oluştu. İnternet’in doğum günü ve İnternet Haftası’na gecikmiş 
alternatif etkinlik yapılarak cevap verildi. Artık devletin üst düzey yöneticileri, sadece zararlı 
içerik ve çocukları korumaya odaklandı ve bunu kendi kanallarıyla yapmaya çalışıyor. Kamudaki 
çok başlılık ve dağınıklık da bunda etkili oldu. Öte yandan, pek çok İnternet kullanıcısının, “Ben 
İnternet’i rahatça kullanıyorum, yasakları da dolaylı yoldan aşıyorum, öyleyse konuşacak ne var ki” 

yaklaşımı, haftanın göreceli sönük geçmesinde etkili oldu. Türkiye’de pek çok kişi için,  “İnternet 
doyma noktasına ulaşmıştır” algısı var kanısındayım. “Ben, bana gerektiği kadarını biliyorum” 
duygusu hâkim. Bu işin liderliğini yapacak, entelektüel kesim bile sorunların ve potansiyelin 
farkında değil. Türkiye’nin 2006-2010 Bilgi Toplumu Stratejisi’nin varlığını bilen entelektüeller 
azınlıkta. Sivil toplumda yeteri kadar güçlü değil. Herkes sanki can derdin de.

-İnternetin doğum günü sizce nasıl kutlanmalı?

-Bunu aktif katilim çağrısında somut örneklerle anlatmaya çalışıyoruz. Benim gönlümde, yıllı 
kapsayan, Türkiye İnternet raporunun yayınlandığı, İnternet’in enine boyuna tartışıldığı, yeni 
projelerin başladığı, geçen yılın başarılı proje, kurum, web ve bireylerine ödül verildiği, toplumun 
İnternet’i yaşadığı, düşündüğü, tartıştığı bir süreç olması var. Her birey ve kurumun, “İnternet’i 
nasıl daha iyi kullanırım, kendimi, kurumumu, ülkemi bu yolla nasıl geliştirim?” diye kafa 
yorduğu, her kurumunun, “Hizmetimi  İnternet’le nasıl daha iyi yaparım?” sorusunu sorduğu, 
bunu toplumla  tartıştığı, ülkenin bir “Bilim, Bilişim, İnternet Fırtınası” ile sarsıldığı bir günler 
olmasıdır. Siyasal partilerin, yerel yönetimlerin, saydamlık, katılımcılık, demokrasi boyutlarını 
gündeme getirdiği, kendimizi  değerlendirmemiz için uygun bir ortam olmasını isterim.

-Bu yıl kutlamalar yine İnternet Haftası kapsamında mı gerçekleştirilecek? 
Neler yapılacak?

-Biz  İnternet Haftası boyunca, tüm ülkede İnternet’i konuşmaya, tartışmaya, kutlamaya adeta bir 
şenlik yapmaya çalışacağız.  İnternet’in sorunlarını da  gündeme gelecektir ama pozitif boyutları, 
olanakları öne çıkacaktır. Bardağın  dolu tarafına ve kolayca dolabilecek tarafında daha çok 
bakacağız. Ben,  bu iki haftayı  Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da geçireceğim. Özellikle  göreceli 
yeni üniversitelerde; olabilirse valilik, ticaret odası, baro gibi STK’ların desteğiyle  etkinlikler 
yapacağız.  Pek çok ilde,  özgür yazılım ve linux  seminerleri olacak.  Güvenlik STK’ları ana 
babalara yönelik güvenli  İnternet ve bireysel güvenlik seminerleri  verecekler.  İnternet Haftası,  
tüm ülkeye yapılmış bir açık çağrıdır.  İnternet gönüllülerinden çeşitli boyutlarda katkı bekliyoruz.  
Aktif Katılım Çağrısı’nda bazı somut öneriler sunuyoruz. internethaftasi.org.tr  webinde etkinlik, 
duyuru, resim eklenebilecek, listelenecek, görüş açıklanacak  bir yapı sunuyoruz.
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-İnternet, artık ülke yönetimlerini sarsan ve yönetimlerde en etkin kullanılan araçlardan biri. 
İnternet’in Türkiye’deki durumu hakkında neler söylemek istersiniz? Türkiye, İnternet’e hak ettiği 
değeri veriyor mu? Ne yapılması gerekiyor?

-Kanımca, İnternet  sanayi devrimi boyutlarında köklü  bir değişimi  temsil ediyor. Bu değişimi algılamak o kadar kolay değil. 
İnternet, hiçbirimizin tahmin edemediği inovasyonları ortaya çıkarıyor. İnsanlığı,  bilgi toplumu, bilgi ekonomisi, bilgiye dayalı 
ekonomi  gibi terimlerle  tanımlaya çalıştığımız yeni bir toplum biçimine  taşıyan gelişmeleri temsil ediyor. Bu uzun ve sancılı 
bir süreçtir. Sanayi devriminin başında, kimse sanayi  toplumunu göremezdi. Şimdi de çok ilerisini görmek mümkün değil. 
İnternet, bir yandan bireyi özgürleştiriyor, onu üretici ve tüketici olarak öne çıkartıyor; öte yandan  dünya üzerinde  geniş 
kitlelerin örgütlenmesini, birlikte üretmesini, birlikte  hareket etmesine katkıda bulunuyor. Hiyerarşik yapıları yıkıyor; sınırları 
büyük ölçüde ortadan kaldırıyor; zaman ve mekânın etkisini azaltıyor. Bunun sonucunda bazı sektörler de çok ciddi değişimler 
söz konusu. Bilgi, bir üretim faktörü oldu. Temel zenginlik kaynağı, bilim, teknoloji Ar-Ge ve inovasyon oluyor. Ulusların asıl 
zenginliklerinin yetişmiş yurttaşlarının beyinlerinde bilgi olduğu ortaya çıkıyor. Dünya yurttaşları, daha özgür, daha saydam, 
daha katılımcı bir dünya istiyor; refahtan daha fazla pay istiyor. İnternet, bunları kendiliğinden sağlamıyor ama ortam sağlıyor, 
hızlandırıyor.

Ülkemizin, söylemlere değil yapılanlara bakınca, İnternet’i böyle gördüğünü  söyleyebilmek zor. Bu sıradan vatandaş için olduğu 
kadar entelektüel kesimler için de geçerli.  Türkiye İnternetinde çok başarılı unsurlar var. Pek çok bakımdan  dünya ortalamasını 
yakaladık. Finans ve bazı e-devlet uygulamalarında Avrupa’nın da ilerisindeyiz. Ama kullanım,  fiyatlar, serbestleşme ve çeşitli 
bilgi toplumu indekslerinde OECD ve Avrupa içinde epey geriyiz. Örneğin, Birleşmiş Milletler e-devlet İndeksi’nde  192 ülke 
arasında 69 konumdayız. Dünya  Ekonomik Forumu’nun  Bilgi Toplumu İndeksi’nde  sürekli  geri gidiyoruz: 55/127, 61/134, 
69/133 (133 ülke arasında 69.).  Dünya Rekabet İndexi’nde 69/139 durumdayız. Toplumsal cinsiyet indeksinde  105/115, 121/128, 
123/130, 129/134, 126/134. OECD istatistiklerinde ya en sonuncuyuz ya da sondan ikinciyiz.  AB 27+ listesinde çoğunlukla sonuncu 
ya da  sondan 2. Ya da 3. oluyoruz. Düzenli İnternet kullananlar, yüzde 25 civarında. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine 
göre  yüzde 58 hiç İnternet kullanmadı. Bu kırsal kesimde kadınlar için yüzde 85 gibi yüksek.

Ülkemizde siyasal sahiplenme ve örgütlenmede ciddi  sorun var. Ana işi bu olan siyasal sorumlu  yok, en yüksek devlet memuru,  
daire başkanı.  Yönetişim  yapıları  yok, süreklilik  yok. “İki ileri bir geri”, ülkenin İnternet politikalarını özetlemekle oldukça 
başarılı olur. Denetim, geri besleme yapıları hiç yok. Ülke olarak para harcıyoruz ama somut planlarımız yok, olsa bile takibi  
yok. Siyasal ve entelektüel sahiplenme,  katılımcı, saydam,  özel sektör ve STK’ları da kapsayan örgütlenme, TBMM ayağında 
bir bilişim/bilgi toplumu komisyonu,  çok sık gözden geçen eylem planı ve İnternet’i kalkınmanın, demokrasinin, kamu yönetimi, 
toplumsal gelişmenin odağına koyan bir strateji  gereklidir.

İnternet yasakları kendi başına bir facia olmanın ötesinde, ülkedeki dağınıklığı göstermesi açısından ilginçtir. Bilgi Teknolojileri 
ve İletişim Kurumu (BTK) 5651 yoluyla, hukuk mahkemeleri  medeni kanun yoluyla, Fikri Haklar Mahkemesi, Fikir ve Sanat 
Eserleri Kanunu (FSEK) yoluyla ceza mahkemeleri de terör, organ nakli gibi uygun bulduğu şekilde yasaklanıyor. Bugün ne kadar 
yasaklı web var hiç kimse bilmiyor? Bu 4 unsur arasında koordinasyon yok.  YouTube yasağını düzenlemeleri değiştirmek yerine, 
gecekondu usulü bir çözüm bulundu: hülle yapıldı. Yaşananın evrensel hukukla ve mantıkla hiçbir ilgisi olmadığı bilindiği halde 
Adalet Bakanlığı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) sadece  seyrediyor. Çözümü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden 
(AİHM) bekler konuma düşürüldük.

İnternet’i bu geniş vizyonla algılayan, sanayi devrimi boyutlarında önemli olduğu anlayan,
kısaca  “İnternet Yaşamdır!” felsefesine inanmış, ondan korkmayan bir bakışla  yeniden yapılanma gerekmektedir.

SÖYLEŞİ2011 NİSAN84 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 85

http://www.bilisimdergisi.org/s131

http://www.bilisimdergisi.org/s131

