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“İnternet’te ileriyi tahmin 
etmek çok zor”

Her 10 yılda bir farklı teknolojik değişimler 
yaşandığına tanık olduğunu belirten TBD Onursal 
Başkanı Köksal, 2051 yılını gözeterek yeni 
bir söylem geliştirilmesi, İnternet’in üzerine 
titreyip sansür ve denetleyici tavırlara karşı 
koyulmasını istedi. İnternet Kurulu Başkanı Özeren 
ise, İnternet’in sahibi ve alan adlarına ilişkin 
tartışmaların devam edeceğine dikkat çekti

29. Ulusal Bilişim Kurultayı’nın son oturumu, 
“İnternetin Geleceği” paneli oldu. 22. ve 23. Dönem  
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)  Uşak Milletvekili Prof. 
Dr. Osman Coşkunoğlu’nun yönettiği panelde, Türkiye 
Bilişim Derneği (TBD) Onursal Başkanı Prof. Dr. 
Aydın Köksal, İnternet Kurulu Başkanı Serhat Özeren, 
İnternet Teknolojileri Derneği (İNET-D) Başkanı 
Doç. Dr. Mustafa Akgül, Bilgi Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Avukat M. Gökhan Ahi, AK Parti Milletvekili 
Dr. Yıldırım Mehmet Ramazanoğlu katıldı. Avrupa 
Parlamentosu Üyesi Marietje Schaake’nin video 
konferansla bağlandığı oturumda konuşmacılar, görüş 
ve değerlendirmelerini katılımcılarla paylaştılar. 
İnternet’ten önce tek yönlü bir bilgilendirme 
yapıldığına değinen Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Avukat Ahi, İnternet’le bilgi almanın çift taraflı olmaya 
başladığını anlattı. Geleneksel medya gibi fazla yatırım 
gerektirmediğinden hızla yaygınlaşan,  bu ortamın bir 
anlamda da tehlike olmaya başladığına işaret eden 
Ahi, “kısıtlama gerekli mi?”, “denetlenebilir mi?” 
sorularına yanıt aradı.
“Türkiye’de telif hakkında hassasiyet yok ama 
aile ve çocuk kavramlarındaki hassasiyetle belli 
düzenlemeler yapılıyor” diyen Ahi, İnternet’in önüne 
finansal engeller çıkarılmaya başladığına dikkat 
çekti. Daha işlenmeyen suçun önlenmesine ilişkin 
çalışmalar yapıldığını belirten Ahi, yönetişim ve 
nettaşlık kavramı ile özgürlük-güvenlik ikileminin 
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gündemde olduğunu kaydederek “İnternet’in, 
kaotik bir ortam olduğu kabul edilmeli. Ama 
bu engellenemez” dedi.
İnternet’in uluslar arası ağ olduğunu 
anımsatan Ahi, “milli arama motoru” fikrini 
“saçma” bulduğunu belirtip uluslar arası bir 
arama motoru geliştirilebileceğini söyledi. 
İNET-D Başkanı Doç. Dr. Akgül, İnternet’in 
sanayi devrimi boyutlarında, köklü bir gelişme 
olduğunu anlatıp “İnternet’te ileriyi tahmin 
etmek çok zor. Tahmin edemeyeceğimiz 
gelişmeler yaşanıyor. İnternet’in en temel 
özelliği bireyi ön plana çıkarıyor. Yaşamda ne 
varsa İnternet’te de o var. İnternet aslında 
dünyaya açılan bir sokak. Sıfır maliyeti olan 
ürünler söz konusu. Türkiye’deki sorunlar ise 
parçalı bulutlu” diye konuştu. 
TBD Onursal Başkanı Prof. Dr. Köksal, 
derneğin 1970’lerde bilişim devrimini erken 
fark edip gerekli adımları attığını anlatıp 
“Her 10 yılda bir farklı teknolojik değişimler 
yaşandığına tanık oldum. Şimdi 2051’i 
gözeterek yeni bir söylem geliştirmeliyiz. İnsan 
(kültür) faktörü, bizim en önemli sıkıntımız. 
Sansür ve kısıtlamayı sırtımızdan atarsak 
2051’de dünyanın 5., 6.sı oluruz” dedi
AB’nin özgürlüğü koruma yönündeki çabalarını 
desteklediğini bildiren Köksal, konuşmasını 
“İnternet’in üzerine titreyip sansür ve 
denetleyici tavırlara karşı koyalım. İlgililere 

sesleniyorum: Kıymayın 40 yıllık gelişime. 
Moralimizi bozmayalım ve ulusallaştırmaya 
yeniden başlayalım” diyerek bitirdi. 
İnternet Kurulu Başkanı Özeren, İnternet’in 
sahiplenilmesi, sahiplik kimde, ekonomi 
ve sosyal boyuta etkisi ile mevcut duruma 
ilişkin bulguları aktarıp bilgilendirmede 
bulundu. İnternet’in sahibi ve alan adlarına 
ilişkin tartışmaların daha çok uzun süreceğini 
belirten Özeren, bundan sonra yapılacak 
her şeyin altyapıya yönelik ve hızlı olması 
gerektiğini söyledi.  
Küçük yazılım, IT ve e-ticaret yapan şirketlere 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
tarafından 300 milyon TL’lik yıllık destek 
verileceğini duyuran Özeren, belediyeler ile 
fiber optik altyapıya ilişkin bir yasanın da 
Cumhurbaşkanlığı’nda olduğunu açıkladı. 20 
Kasım 2012’de AB ile ABD arasında güvenli 
İnternet protokolü imzalandığını anımsatan 
Özeren, bundan sonraki tartışmaların 
İnternet’in sahipliği ve İnternet üzerindeki 
argumanlar konusunda olacağının altını çizdi. 
Türkiye’nin içerik konusunda zayıf olduğuna 
işaret eden Özeren, devletin öncelikle içerikle 
ilgili bir politika ve stratejisi olması gerektiğini 
vurguladı.
AK Parti Milletvekili Dr. Yıldırım Ramazanoğlu 
ise, İnternet’in zihinsel ve kamusal sorumluluk 
ve görevleri değiştirdiğine dikkat çekerek 

“Bilgisayar, insan beyninin simülasyonudur. İnternet’in insanlığa sunacağı en 
büyük nimet, insan beynini arama motoru gibi kullanması olacak” dedi. 
Ramazanoğlu, merkezi bir yatırım ve bilişim kadrosu ile siber sistemler 
kurabileceğini belirtti.
Oturum Başkanı Coşkunoğlu, “Devlet, ulufe dağıtır gibi değil belli bir hedef ve 
strateji koyarak bilişim sektörünü destekleyip teşvik etmeli” ifadesini kullandı. 
Panelde söz alan katılımcılar ise, Türkiye İnternet’in özgürlüğünü kesinlikle 
kısıtlamaması gerektiğine dikkat çekerken İnternet’in tek bir merkezi birliğin 
denetimine verilmemesi gerektiğini düşündüklerini bildirdiler. Katılımcılar, 
Türksat gibi kamu kurumlarının yazılım şirketlerini devre dışı bırakıp kendileri 
uygulamaları yaparlarsa Türkiye’deki 40 yıllık birikimin biteceğine işaret ettiler.
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