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İnternet Teknolojileri Derneği (İNET-D) Başkanı Doç. Dr. Mustafa Akgül:

Bilişim ve İnternet’in önemini anladığımızdan emin değilim
Bütünlük göstermeyen ciddi Ar-Ge ve inovasyonu 

geliştirme çabaları olduğuna işaret eden Akgül, 

dağınık yapılanmadan yakınarak ana işi bilgi 

toplumuna geçiş olan, tüm paydaşları içeren 

katılımcı ve saydam, yönetişim ilkelerine göre 

çalışan bir bakanlık istedi.

 2011 yılı  ülkemiz bilgi toplumu ve  dünya için “Parçalı bulutlu” bir gelişme oldu. Sosyal 
ağların gelişmesi, geniş kitlelerin sosyal ağları, İnternet’in haberleşme olanaklarını 
kullanarak daha fazla demokrasi, saydamlık, yönetime katılım istemesi, hesap sormaya 
başlaması,  refahtan pay istemesi  damgasını vurdu. “Arap baharı”, Wikilileaks, Wall 
Street İşgali, Avaaz ve benzeri örgütlerin yaptıkları eylemler bunu gösteriyor. Bir yandan 
Birleşmiş  Milletler, Avrupa Konseyi’nin İnternet’i ifade özgürlüğün ayrılmaz bir parçası 
olarak görmesi,  İnternet’e erişimi temel bir hak olarak görmesi, öte yandan  tüm dünyada 
İnternet’i tehdit eden gelişmelerin öne çıkması, Almanya, Fransa, İngiltere kervanına 
ABD’nin katılması çarpıcı bir gelişmeydi. Ülkemizde ise yeni bakanlık yapılanmalarına 
rağmen,  dağınıklığın devam etmesi, 2010’da biten  “Bilgi Toplumu ve Eylem 
Planı”nın yenisi için henüz bir taslak bile çıkması, ülkemizin düzenleyici 
kuruluşların özerk yapısını yok etmesi önemli gelişmeydi. Benim için en 
önemli gelişme, sansür boyutunda olanlardı: YouTube hüllesi yanında, Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) 140 kelimeyi içeren  alan adlarını 
yasaklama girişimi, yönetişim ilkelerini hiçe sayarak  filtre yönetmeliğin 
çıkartılması, bir yurt içi profilinin düşünülmesi, gizli uzmanlar kurulu 
oluşumu, yurttaşın filtreye tepki gösterileriydi. Tabii önümüzde bir de “sarı 
basın kartı” uğruna, İnternet’e ciddi sekte vurabilecek düzenlemeler, Fransız 
Hadopi düzenlemesinin uyarlanması var. Avrupa Adalet Divanı’nın  filtreyi 
insan haklarına ve Avrupa hukukuna aykırı bularak iptal etmesi önemli bir 
gelişmeydi.  Fatih projesi yine gündeme damgasını bulan, parçalı bulutlu 
ama çok önemli bir projedir.

 Ülkemizin, bilişim ve İnternet’in önemini anladığından emin değilim. 
Sözler değil, yapılan iştir önemli olan.  YouTube yasağının 3 yıla yakın 
sürmesi ve bunu kamuoyu yanıltılarak hülle ile çözülmesi, meselenin 
anlaşılmadığının göstergesi. İnternet ve temsil ettiği değişim, katılım, 
saydamlık, yönetişim, iş birliği demek. Ülkemiz Ar-Ge ve inovasyonu 
geliştirmek için ciddi çabalar içinde ama çabalar bir bütünlük arz etmiyor. 
Örgütlenme çok dağınık. Bence yapılması gereken, ana işi bu olan, ülkenin 
bilgi toplumu sürecinin sahibi ve sorumlusu bir siyasal aktör, tercihan bir 
bakan, tüm paydaşları içeren katılımcı ve saydam, yönetişim ilkelerine 
göre çalışan örgütlenme, kapsayıcı ve sık gözden geçen bir strateji ve 
eylem planı.

 Yukarıdakilere ek,  özgürlükçü, katılımcı bir felsefe, ülkeyi bir 
seferberliğe sokacak bir hoşgörü ve dayanışma, özel sektörün 
önünü açacak rekabetçi ortam, ülkede öğrenmeyi ve merakı 
teşvik edici çabalar, insan odaklı bir yaklaşım. Ülkemiz helva 
için tüm malzemelere sahip, uzmanları da var ama orkestra 
edecek yapıları yok, sabrı, hoş görüyü ve katılımcılığı 
sağlayamıyor.
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