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Özgür filtre mümkün mü?
16. Türkiye İnternet Konferansı’ndaki 
etkinliklerin ortak konusu İnternet sansürü 
ve filtre oldu. İnternet kullanıcıları ve 
teknoloji geliştiricilerinin ortak isteği ise 
özgür İnternet’ti. 

İnternet Teknolojileri Derneği’nin (IN-
ETD), düzenlediği Türkiye İnternet 
Konferansı’nın 16.’sı İzmir’de yapıldı. Ege 
Üniversitesi’nin Bilgisayar Mühendisliği 

Bölümü’ne gerçekleştirilen konferansta bu 
yıl, “Mobil Yaşam”, “Sosyal Ağlar”, “Yeni Me-
dya”, “Fikri Haklar”, “Mahremiyet, İnternet 
ve Demokrasi”, “İnternet Yasakları”, “Fatih 
Projesi”, “Medya/Bilgi Okuryazarlığı” gibi 
konular tartışıldı. Toplam 56 oturumda 13 pan-
el, 15 seminer ve 27 bildiri oturumu düzenlen-
di. Teknik konuların, gelişmelerin aktarıldığı 
bildiri, seminer ve panellerde dahi konunun 
bir şekilde İnternet filtre uygulaması, sansür 
ve yeni İnternet medya düzenlemesi konuları 
gündeme geldi.
Konferansın son günü Alternatif Bilişim 
Derneği’nce düzenlenen “İnternet Medyası 
Düzenlemesi” başlıklı oturumda, Ocak 
2012’de TBMM’ye geleceği açıklanan yasa 
taslağının neler içerebileceği, İnternet medya 
kuruluşlarının bu süreçte nasıl tavır almaları 
gerektiği ve nasıl dahil olabileceği tartışıldı. 
“İnternet Yasakları ve Filtresi” başlıklı panelde 

konuşan Alternatif Bilişim Derneği’nden Ali 
Rıza Keleş, İnternet filtresine karşı yürütülen 
hukuki ve aktivist mücadeleyi özetledi. 
Bianet’in ‘İnternet’in Güvenli Kullanımına 
İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı”na karşı Şubat 
2011’de açtığı davanın taslağın yürürlüğe 
giriş tarihinin değiştirip revize edilmesini 
sağladığını anlatan Keleş, dernek olarak son 
taslağa karşı yine dava açtıklarını ifade ederek 
temel itirazlarını şöyle sıraladı:
“Bilgiye erişmek temel bir haktır. Filtre bu 
hakkı kullanma önünde engel yaratıyor. 
Ailelere ‘güvenli İnternet istemez misiniz’ 
, ‘çocuklarınızı korumak istemez misiniz?’ 
diye soruluyor. Bu yanıltıcı ve baskıcı bir tarz. 
Birçok anne baba böyle bir soruya hayır yanıtı 
veremiyor. 
‘Çocuk pornosu’, ‘terör’, ‘“güvenlik’ gibi toplu-
mun hassasiyetleri kullanılıyor. 
Filtrelenen sitelerin listesi belli değil. Filtrele-
meye karar veren kurulun kimlerden oluştuğu, 
kriterlerin neler olduğu bilinmiyor. Filtrelenen 
sitelere aile filtresine ya da çocuk filtresine 
takıldıkları bildirilmiyor.”

Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı 
Nihat Ergün, “Yenilikçi 
Ankara Proje Pazarı” 

konulu toplantıda, Türkiye’nin 
istihdam sorununun 
çözümünde girişimciliğin 
önemli bir rol oynayacağına 
dikkat çekti. Ergün, programı 
üniversitelerden mezun, bilgili, 
donanımlı ve bir hayali olan 
gençler için hazırladıklarını 
belirterek, şunları söyledi: 
“Bu projeyi, ‘Önemli bir firmada, 

yüksek maaşla çalışmak dahi beni tatmin etmiyor. Benim ülkem için yapacak çok önemli 
projelerim var’ diyen gençler için hazırladık. Teknolojik fikirlerini hayata geçirmek isteyen 
gençlere 100 bin lira hibe desteği verdik ve teknoparklarda yer tahsis ettik. Bugüne kadar proje 
kapsamında 452 gencimize hibe sağladık. Bunların önemli bir bölümü enformasyon, yazılım, 
elektronik ve makine gibi sektörlerde faaliyet göstermeye başladı.” 

Gelecek yıldan itibaren teknogirişim sermayesinden yararlananlardan bazılarını 10’arlı gruplar 
halinde ve 3’er aylık periyotlarla ABD’ye göndereceklerini bildiren Ergün, bu kimselerin 3 
ay boyunca Silikon Vadisi’nde kalacaklarını ve diğer ülkelerden gelen teknogirişimcilerle 
buluşacaklarını anlattı.

“Meleğiniz azrail olmasın”
Habertürk gazetesine göre dünyada genç girişimcilerin girişimlerine ortak olan, onlara öncülük 
eden, destek veren iş melekleri bulunduğuna işaret eden Ergün, “Bizde de yavaş yavaş iş 
melekleri konusu gelişiyor. Daha işin başında arkadaşlara söyleyeyim: Gerçekten iş meleği 
olsun. O gençlerin girişimlerini aynı zamanda geliştirme amacında iş meleği olsun. Biliyorsunuz 
Azrail de bir melek. Azrail gibi olmasın yani. Bazen oluyor çünkü. Hemen şirketi elime 
geçireyim, benim bünyemde eriteyim, benim olsun, ben kâr edeyim, olmaz. Bunun adı o zaman 
meleklik olmaz” diye konuştu.

“Yerli 
Steve Jobs”lar 
a r a n ı y o r

Bakan Ergün, “yerli Steve Jobs ve Bill Gates”ler yaratmak üzere üç yıl önce 
yılda 100 kişi diye başlatılan  “teknogirişim sermayesi destek programını” 
gelecek yıl için 500 kişiye çıkarttıklarını açıkladı.

http://www.bilisimdergisi.org/s139


