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İnternet’in ekonomi ve sosyal hayata etkileri

ITU Genel Sekreteri Toure, İstanbul’u, İnternet’in tartışılacağı 
uygun bir mekân olarak değerlendirirken Bakan Yıldırım,  
İnternet’teki bilginin hiçbir ülkenin malı olmadığına işaret etti.

İ nternet Kurulu ev sahipliğinde, “İnternetin 
Ekonomi ve Sosyal Hayata Etkileri” 
konulu konferans, 30 Mart 2012’de 

İstanbul The Ritz Carlton Otel’de düzenlendi. 
Konferansın açılış konuşmalarını, Uluslararası 
Telekomünikasyon Birliği (International 
Telecommunication Union-ITU) Genel 
Sekreteri Dr. Hamadoun Toure, Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali 
Yıldırım, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 

Bilişimin yaşam tarzlarını, alışkanlıkları, iş 
yapma usullerini değiştirdiğini anımsatan 
Yıldırım, bugün ülkelerin ortalama gayri 
safi milli hasılalarının yüzde 5’inin İnternet 
üzerinden oluştuğunu, dünya nüfusunun 
sadece üçte birinin İnternet üzerinden 
birbiriyle iletişim halinde olduğunu anımsattı.
İnsan beyninin bilişimin en önemli sermayesi 
olduğunu, insan aklıyla yapılan işlerin 
İnternet’i günümüzün en önemli araçlarından 
biri haline getirdiğine değinen Yıldırım, 
insanların bilgisayar okur-yazarı haline 
getirilmesi, bilgiye nasıl ulaşılacağının, bilginin 
ekonomik yarara nasıl dönüştürüleceğinin 
öğretilmesinin taşıdığı önemi anlattı. 
İnternet’le ilgili konuların bir ülkenin kendi 
malı, mülkü olamayacağını vurgulayan 
Yıldırım, “İnternet’teki bilgi hiçbir ülkenin 
malı değil. Bu bilgi havuzuna her yerden bilgi 
aktığına göre, İnternet’i herkesin rahatlıkla 
kullanabilmesi lazım” dedi.

(BTK) Başkanı Dr. Tayfun Acarer ve  İnternet 
Kurul Başkanı Serhat Özeren yaptı.
ITU Genel Sekreteri Toure, Türkiye’nin IT 
alanında 3 büyük konferans düzenleyen 
tek ülke, İstanbul’un ise İnternet’e ilişkin 
konuların tartışılması için çok uygun 
bir mekân olduğunu belirtti. Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Yıldırım, 
teknolojinin geliştikçe istihdama etkisi ve 
FATİH projesi ile ilgili bilgiler verdi. 

FATİH Projesi’yle önümüzdeki 4 yıl içinde tam 
anlamıyla bilişim tabanlı bir eğitim sisteminin 
yerleşeceğini bildiren Yıldırım, Arap Baharı 
olaylarında İnternet ve bilişim teknolojilerinin 
oynadığı role değindi. Günümüzde bilişimin 
kazandığı güce dikkat çeken, “Bilişim 
geliştikçe işsizlik artıyor” eleştirilerini 
anımsatan Yıldırım, araştırmaların, bilişim 
sektörünün, bir iş kaybına karşılık 2,6 yeni iş 
alanı ürettiğini ortaya koyduğunu, İnternet’in 
verimliliği ve üretimi arttırarak, milli gelire ve 
istihdama katkı sağladığını vurguladı.
BTK Başkanı Dr. Acarer, Türkiye’de bir ay 
önce 31,4 milyon olan 3G abone sayısının 
şu anda 33 milyona ulaşarak 2G’yi geride 
bıraktığını ve 16 milyonun üstünde geniş bant 
abonesi bulunduğunu bildirdi. Türkiye’de 
geniş bant İnternet kullanımının arttırılmasını 
çok önemsediklerini ifade eden Acarer, 
Türkiye’nin, Avrupa’da aylık kullanım süreci 
olarak İnternet’i en çok kullanan ülkeler 
arasında bulunduğunu kaydetti. İnternet 
güvenliğine katkıda bulunmaya çalıştıklarına 
işaret eden Acarer, Türkiye kaynaklı 
istenmeyen e-posta yayan IP sayısının yüzde 
99 oranında azaltıldığını vurguladı. Türkiye’de 
yapılan siber güvenlik tatbikatlarını anlatan 
Acarer, sanal dünyada uluslararası bir 
otoritenin olmasının son dönemlerde bir 
ihtiyaç olarak ortaya çıktığını belirtti.
 
Konferans kapsamında daha sonra bir panel 

de düzenlendi. BTK Kurul İkinci Başkanı 
Dr. Turgut Ayhan Beydoğan’ın oturum 
başkanlığı üstlendiği İnternetin Ekonomi ve 
Sosyal Hayata Etkileri paneline, Melikşah 
Üniversitesi İİBF Fakültesi İktisat Bölümü 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhittin Kaplan, 
BTK Tüketici İlişkileri Daire Başkanı Ö. 
Fatih Akpınar, Aileyi Koruma ve Destekleme 
Derneği Başkanı Ayşe Bostancı ve Star 
Gazetesi Anne-Çocuk Köşe Yazarı Halime 
Surek konuşmacı olarak katıldı.  

http://www.bilisimdergisi.org/s142


