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İNETD’nin düzenlediği 17. Türkiye’de Internet 
Konferansı, 7 - 9 Kasım 2012 tarihleri arasında Anadolu 
Üniversitesi’nde yapıldı.

Türkiye’de İnternet ile ilgili grupları 
bir araya getirerek İnternet’i tüm 
boyutlarıyla tanıtmak, geliştirmek, 

tartışmak, Internet teknolojileri aracılığı 
ile toplumsal verimliliği arttırmak ve 
toplumun dikkatini bu yöne çekmek 
amacıyla, 1995’ten itibaren her yıl 
ulusal bir etkinlik olarak düzenlenen 
Türkiye’de İnternet Konferansı (İNET-
TR), bu yıl ilk kez uluslararası katılımlı 
olarak 7 - 9 Kasım 2012 tarihlerinde 
Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri 
Fakültesi’nde gerçekleştirildi. 
İnternet Teknolojileri Derneği’nin (İNETD) 

organize ettiği konferans, İnternet’le 
ilgilenenlerin buluşma noktası, sorunların 
tartışıldığı bir platform, ortak aklın 
arandığı bir ortam olma özelliği taşıyor. 3 
gün boyunca 6 paralel salonda devam eden 
konferansta, 12 panel, 22 seminer, 5 başarı 
öyküsü, 8 atölye ve 14 bildiri olmak üzere 
toplam 61 oturum yapıldı.
 
Bu yıl, “Mobil Yaşam”, “Sosyal Ağlar”, 
“Yeni Medya”, “Internet ve Demokrasi”, 
“İnternet Yasakları”, “Nefret Söylemi”, 
“Fatih Projesi”, ”Medya/Bilgi 
Okuryazarlığı” ve ”Oyun” gibi konuların 

öne çıktığı konferansta, Türkiye 
İnternetinin temel ve güncel 
konularını kapsayan oturumlar, 
Paylaşım Günü etkinliği, 
Kullanıcı Deneyimi ve Web 
Kullanılabilirliği, Kod ile Sanat, 
Hack Kavramı ve Hacker gibi 
konularda atölye çalışmaları, 
“Sanatta Sansür” gibi pek çok 
farklı konuda panellerde, bilgi 
toplumu, İnternet ve güncel 
sorunlar tartışıldı.

İNETD Başkanı ve Bilkent 
Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Mustafa Akgül, 
İnternet’in artık yaşamın 

ayrılmaz bir parçası haline geldiği ve yaşamı köklü 
olarak değiştirdiğini belirtti. “Dünya ile rekabet etmek 
isteyen kişi ve kurumların, web 2.0/3.0’ı görmezden 
gelmek, sosyal ağlarda olmamak gibi bir lüksü yok” 
diyen Akgül, okullardaki bilişim eğitiminde ciddi 
sorunlar olduğuna dikkat çekti. Akgül, açıklamasına 
şöyle devam etti:
“Çocukları koruma konusunda bir anlaşmazlık yok. 
Sorun bunun nasıl yapılacağı. Her yurttaşın, kendi 
bilgisayarında kendi keyfince filtre koyması, ya da 
kafasına filtre koyması, kendi doğal hakkıdır. Devlet, 
uygun yazılımlar dağıtır, yarışmalar açar, devlet 
ve sivil toplum listeler hazırlar. Ama, devletin ben 
kendi başıma gizli bir liste hazırlarım, bunu kimseyle 
paylaşmam ve tartışmam, yasal olabilir ama, meşru 
ve hukuki olamaz. Hoşgörü, diyalog ve yönetişim 
içinde insan odaklı çözüm aramalıyız. Saydam ve 
katılımcı yapılarla, ifade özgürlüğü ekseninde sorunu 
çözmeliyiz.

İnternet, sosyal ağlarla, yeni medyayla, kitlesel 
projelerle, pek çok insanı tedirgin ediyor. Biz diyoruz 
ki, İnternetten korkmayın! Onu öğrenin! Olanaklarını 
ve olası risklerini öğrenin. İnterneti kendinizi 
geliştirmek, işinizi geliştirmek, daha iyi yapmak, daha 
iyi dünya vatandaşı olmak için kullanın. Nasıl elektriği, 
telefonu kullanıyorsanız, interneti de aynı ölçüde 
doğal, yaşamın bir parçası olarak kabul edin. Kendinizi 
özgürleştirmek, yenilemek için kullanın. Demokrasiyi 
geliştirmek, bir yurttaş olarak katkınızı göstermek, 
toplumsal katılım ve denetim için kullanın.” 
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