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15. İnternet Haftası, 
9-22 Nisan arasında tüm yurtta…
İlk kez İnternet’e 12 Nisan 1993’te bağlanan Türkiye’de 
İnternet’in on dokuzuncu yılı, Bilişim STK Platformu’nun 
organizasyonuyla, 9-22 Nisan’da gerçekleştirilecek 15. 
İnternet Haftası kapsamında kutlanacak.

“12 Nisan” tarihi “Türkiye’de 
İnternet’in doğum günü”. 

Türkiye, ilk kez İnternet’e 12 Nisan 1993’te 
bağlandı. Bir başka deyişle İnternet, 
Türkiye’de on dokuzunu dolduruyor. 
Bilişim STK Platformu, 9-22 Nisan 2012’de 
gerçekleştirilecek 15. İnternet Haftası 
kapsamında yine tüm yurda yayılmış ücretsiz 
etkinlikler organize etti.  
15. İnternet Haftasını, tüm ülkeyi saran 
bir İnternet şenliği ve İnternet ve bilişim 
fırtınasına döndürmeyi hedefleyen Bilişim 
STK Platformu, birey, özel-kamu, STK, 
üniversiteler ve toplumun tüm kesimlerini 
tüm ülkede internete verilen öneme yakışır 
bir şekilde; interneti savunmaya, interneti 
konuşmaya ve bu doğum gününü kutlamaya 
çağırdı.
İnternet  Haftası, toplumda İnternet kültürünü 
yaymak, İnternet bilincini yaratmak, İnterneti 
tanıtmak, büyütmek, yeni projeler başlatmak, 
sorunları ve çözüm yollarını  tartışmak, kısaca 
İnternet’i Türkiye gündemine yerleştirmeyi 
amaçlıyor. 15. İnternet Haftası’nda, Türkiye 
İnterneti’nin gündemindeki sorunları 
tartışmak, özellikle yönetişim, 
yasal düzenlemeler, serbestleşme, İnternet 
ve telekom sektörünün gelişimi, iş yaşamı, 
eğitim, kültür ve demokrasi boyutlarını 

gündeme getirmek; bireysel güvenlik,  
İnternet’in güvenli kullanımı, mahremiyet, 
bilgi güvenliği, sosyal ağlar ve bilgi toplumu 
kavramlarıyla tüm toplumu tanıştırmak hedef 
olarak seçildi. Bu yıl özellikle  yeni kurulan 
üniversite ve illerinde etkinlik yapılması 
istenirken etkinliklerde sosyal ağlar, 
demokrasi, yasaklar ve ifade özgürlüğü, 
Fatih Projesi, mahremiyet, bilgi güvenliği, 
bireysel güvenlik, internetin güvenli kullanımı  
konularında toplumu bilgilendirmeye önem 
verilmesi planlanıyor.
Ülkemizde İnternet kullanımının yüzde 45 
olduğu anımsatılırken KOBİ’ler ve  kırsal  
kesimde,  kamu hizmetlerin kullanımındaki 
ciddi düşüklük, sayısal bölünmenin önlenmesi, 
Kamu İnternet Erişim Merkezlerin (KİEM) 
kullanımı gibi  uygulamaların tartışılması, 
çeşitli sektörlere yönelik Ulusal Politikaları, 
İnternet ve temsil ettiği teknolojileri Türkiye 
gündemine yerleştirmeye yönelik çabalara 
öncelik verilmesi gerektiği vurgulanıyor. 
Etkinliklerin planlanması ve hayata 
geçirilmesinde, ilgili herkesten katkı bekleyen 
Bilişim STK Platformu, 15. İnternet Haftası’nda 
altını çizeceği konuları şöyle sıraladı: 

“- Kendi okulunu İnternet’le bütünleştir!  
Ülkemizin  gündeminde Fatih Projesi var. 

http://www.bilisimdergisi.org/s142
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İnternet’i etkin kullanan,  etik ve estetik 
kültürü gelişmiş, bilgi güvenliği ve mahremiyet  
kavramlarını içseleştirmiş gençlik 
yetiştirmeliyiz. Özellikle devlet okullarını 
kurumsal kimliği ile İnternet’te olmasını ve 
eğitimin İnternet’le harmanlanmasına çok 
önem veriyoruz. Okulun kendi webi öğretmen 
ve öğrencilerin e-posta adresleri olması, 
kişisel weblerinin olmasını çok önemsiyoruz. 
İnternet’in, eğitim sistemin organik bir parçası 
olmasını hedeflemeliyiz. Artık, internet’e 
yüksek kapasite ile bağlı olmayan okul 
kalmasın! İnternet’in eğitim sistemin bir 
parçası olması; öğrencilerin bilgi ve bilişim 
okur-yazarı olması; İnternet üzerinden 
okul gazetesi çıkarması, wiki ve bloglarla 
birlikte üretme deneyimi kazanması; dünya 
üzerindeki akranları ile temasta olması 
önemlidir. Öğrencilerimizin Vikipedi’ye katkıda 
bulunmasını teşvik edelim.
 
- Bir halk kütüphanesini İnternet’e bağla!  
Bugün kütüphane ve İnternet enformasyon 
kaynaklarına erişim anlamında bütünleşmiştir. 
Bilgisayarı olmayan vatandaşlara ucuz internet 
erişimi sağlamakta kütüphaneler önemli 
görev üstlenebilirler. Kütüphanelerin, bilgi 
arayan insanlara yol göstermesi de onların 
ana görevlerinden biridir. Kütüphanelerin 
e-kitaplara sahip olması, en azından öncü 
kütüphanelerde e-kitapları deneysel olarak 
ödünç vermeye başlamasını önermek isteriz. 

- Belediyeler bünyesinde halka açık İnternet 
evlerinin açılması. Burada ucuz İnternet 
erişiminin yanında, belediyenin hizmetlerini 
İnternet üzerinden sunması, kendini tanıtması, 
İnternet’i bir hesap verme, saydamlık ve geri 
besleme mekanizması olarak kullanması 
önemlidir. Belediyelerin projelerini tüm 
detayları ile webte yayınlaması, meclis 
gündemi ve tutanaklarını, webcast ve podcast 
ile canlı ve sürekli yayınlaması, web 2.0 
araçları ile vatandaşla etkileşim içinde olması 
önemlidir. Belediye kararlarını, vatandaş öneri 
ve şikâyetlerini, sosyal ağlar teknikleri ile 
webte yayınlaması önerilerimiz arasındadır. 

İnternet tarihindeki önemli olaylar
23 Haziran 1983: Şimdi sayısı milyonlarca olan, ilk “Domain” adı 
dünyaya geldi. 
29 Ekim 1990: İlk internet veri paketi başarıyla iletildi. 
25 Aralık 1990: Sonunda internet tüm insanlığın hizmetine açılmaya 
başladı. Yani tüm dünya için internet bugün doğdu.
15 Mart 1993: İlk web browser geliştirilip halka download için sunuldu. 
Ocak 1994: Yahoo geliyor. Yahoo nun Uzun ismi “Yet Another 
Hierarchical Officious Oracle”. Kısaltılarak Yahoo olarak son halini aldı.
 9 Ağustos 1995: Döneminin en ünlü ve yaygın web browser ı Netscape 
borsa da halka açıldı. 
3 Eylül 1995: eBay.com kuruldu.. İlk olarak Amerikalıların kullanılmış 
eşyalarını satabilmeleri üzerine hizmete başladı. 
16 Temmuz 1996: Amazon.com kuruldu. 
7 Eylül 1998: Silikon Vadisindeki bir garajda Google Inc. kuruldu.
15 Ocak 2001: Bugün dünyanın en büyük internet ansiklopedisi olan 
Wikipedia hizmete girdi. 
Mart 2003: 2001 yılında San Francisco’da Adrian Scott tarafından 
kurulan site, yeni tip toplumsal paylaşım ağı hizmetlerinden ilki oldu. 
Mart 2003’te 2002’de Jonathan Abrams tarafından kurulan Friendster, 
üyelerini birbirine bağlayarak sosyal paylaşım ağı kavramını oluşturdu. 
2003 yılının Haziran’ında tam 1 milyon üye sayısına ulaşmıştı. Daha 
sonrasında malum MySpace, Twitter, Facebook gibi güçlü rakipler 
sahnede yerini aldı.

Belediye duyuru mekanizmaları ve geri 
besleme wikileri denemeye değer. 

- Kültürel mirası İnternet’e taşı! Kurumlar 
ve sivil örgütler olarak, kültürel mirasımızı, 
çok kültürlü, çok sesli yapımızı İnternet’e 
aktaralım. Buna ulusal boyutta tanıtımı da 
ekleyelim. Bireyler olarak da kendi kültürel 
birikimimizi, mesleki deneyimlerimizi, 
bireysel meraklarımızı internete taşıyalım. 
Tüm kurumlardan ellerindeki tüm kitapları, 
raporları, resimleri, filmleri, ses kayıtlarını 
bir program dahilinde webte yayınlamaları 
önermekteyiz. 
Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, 
TÜBA ve TÜBITAK’tan ellerinde telif hakkı 
sorunu olmayan tüm kültürel ürünleri 
webte yayınlamaya çağırıyoruz. Kâr amacı 
gütmeyen kurumlara da piyasada satılan 
kitapları da webte yayınlamayı önermekteyiz. 
Hem çok daha fazla okuyucuya erişecektir; 
hem de satışlar düşmeyecektir kanısındayız. 
Müzelerimizi, taş plaklarımızı, eski gazete ve 
belgelerimizi internete taşıyalım.

- Üniversitelerden, tüm raporları, tüm 
tezleri Açık Erişim kapsamında kurumsal 
arşivde yayınlamasını, yapabildiği ölçüde 
tüm konferansları video, ses ve metin olarak  
yayınlanmasını önermek isteriz. Ulusal 
Açık Ders Malzemeleri projelerine destek  
olmalarını, öncülük etmelerini bekliyoruz. 
Tüm topluma ve bölgeye yönelik ders, seminer 
ve konferansları internet teknolojileri yoluyla 
sunmasını öneririz.

- Bir e-devlet hizmetini başlat! Küçük de 
olsa yeni bir hizmet başlat. Bir kardeş kamu 
kurumu ile veri değişimini hayata geçir. 
Webini tarayıcıdan bağımsız hale getir. 
W3C standartları ve birlikte çalışabilirlik 
kriterlerine uygun hale getir.  Özürlü 
yurttaşlara yönelik sayfalar hazırla. Mobil 
uygulamalar geliştir. Kamuoyunun istediği 
verileri açmaya başla. Haber verme RSS 
servisi başlat. Web 2.0 uyumlu olmaya çalış.”
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