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İkinci “Big Tent”, 
Ankara Cer Modern’de yapıldı

İnternet’in geleceği ve sunduğu fırsatların 
tartışıldığı etkinliğe katılan Google Kıdemli 
Başkan Yardımcısı Cerf, her şeyin İnternet’in bir 
parçası olacağını söyledi. BTK Başkanı Acarer ise, 
youtube.com.tr’nin bir an önce hayata geçmesini 
beklediklerini belirtti.

Google’ın 2011’den bu 
yana dünyanın çeşitli 
şehirlerinde düzenleyip 

İnternet’in geleceği ve sunduğu 
fırsatların tartışıldığı Big Tent 
etkinliğinin ikincisi, Google 
Kıdemli Başkan Yardımcısı 
Vint Cerf’in ev sahipliğinde, 5 
Kasım 2013’te Ankara’da Cer 
Modern’de gerçekleştirildi.  
Etkinlik çerçevesinde, En 
popular Türk Web 2.0 bloğu 
kurucusu ve editörü Arda 
Kutsal, Vint Cerf ile “Dijital 
çağda nasıl bir gelecek bizi 
bekliyor?” başlıklı bir söyleşi 
gerçekleştirdi. İnternet devrimi, 
inovasyon ve girişimciliğin 
ülke ekonomilerine sağladığı 
katkıların ele alındığı söyleşide, 
İnternet’in babasının tek kendisi 
olmadığının altını çizen Cerf, 
amaçlarının Türkiye’de daha 
fazla İnternet’in olmasını 
sağlamak olduğunu dile getirdi. 
Cep telefonu ve İnternet’in aynı 
zamanda üretildiği, her ikisinin 
20 yıl bir araya gelmediklerini 
ancak şimdi cep telefonunun 
İnternet’in becerilerini 
kullandığını söyledi. Herşeyin 
İnternet’i ve uygulamaların 
İnternet’i döneminden 
geçtiğimize işaret eden Cerf, 
herşeyin İnternet’in bir parçası 
olacağı ve bütün kumandalardan 
kurtulmamız gerektiğini 
kaydetti. Cerf, bilgisayarlarla 
olan nöro bağlantılarımızdan 
söz ederek, buna örnek 
olarak Google gözlüğü verdi. 

Gezegenlerarası İnternet’in oluşturulması gerektiğine inandığını ifade 
eden Cerf, uluslararası istasyonlar arasında Mars’ın da bulunduğunu 
kaydetti. Cerf, Google olarak teknolojilerinin inovasyonlara açık 
olmasına açık olduklarını dile getirerek, “Çok farklı fon kaynaklarına 
ulaşmaya çalışıyoruz” dedi. 

“youtube.com.tr’nin hayata geçmesini bekliyoruz”
Big Tent etkinliğinin açılış konuşmasını yapan Bilgi Teknolojileri 
ve İletişim Kurumu (BTK), Başkanı Dr. Tayfun Acarer,  Google’dan, 
Türkiye’de daha fazla “data center” ve IXP (İnternet dönüşüm 
noktaları) görmek istediklerini dile getirdi. Acarer, bir torba kanunla 
bu konuda teşvik edici düzenlemeler yapıldığını anlattı. Türkiye’de 
daha fazla hosting hizmeti vermek istediklerini ifade eden Acarer, 
şunları kaydetti:
“YouTube’un Türkçe arayüzü kullanması gibi yerelleşme yönünde 
attığı adımları çok önemli, teşekkür ediyoruz bu konuda. Ama 
youtube.com.tr’nin de bir an önce hayata geçmesini bekliyoruz. Buna 
hakkımız var çünkü youtube.com birçok ülkede var. Türkiye ufak tefek 
bir ülke değil. Türkiye ile her zaman övünmemiz lazım.
Sosyal paylaşım sitelerini nüfusuna rağmen dünyada en çok kullanan 
ülkelerden birisiyiz. İnterneti çok yoğun kullanıyoruz. Çok genç bir 
nüfusuz, kıvrak bir zekâmız var. Ar-Ge’de bizden daha ideal ülke 
yok. Bugün Uzak Doğu’da birçok Türk Ar-Ge mühendisinin çalıştığını 
biliyor muydunuz? Çünkü hâlâ Türkiye’deki Ar-Ge mühendislerinin 
ücreti Uzak Doğu’dakilerden daha az. Biz Google’ı, Türkiye’de çok 
daha büyük boyutlu olarak görmek istiyoruz.”
Big Tent etkinliğinin “hoş geldiniz” konuşmasını Google Türkiye, 
Kamu İlişkileri Müdürü Pelin Kuzey yaparken, etkinlik çerçevesinde 
“İnovasyonun Ekonomiye Etkisi” konulu bir panel gerçekleştirildi. 
Arda Kutsal’ın moderatörlüğünde yapılan panele; TEPAV, İnternet 
Politikaları Çalışma Grubu Direktörü Ussal Şahbaz, Bilkent Cyberpark 
Genel Müdürü Canan Çakmakçı, Pozitron Kurucusu ve Melek Yatırımcı 
Fatih İşbecer ve Markafoni, Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra katıldı. 
Etkinliğin öğlenden sonraki bölümünde ise Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım ile Google Kıdemli Başkan 
Yardımcısı Cerf, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın 
yeni açılan resmi YouTube kanalının ilk canlı yayın sohbetini 
gerçekleştirdiler. Modaratörlüğünü İnternet Geliştirme Kurulu 
Başkanı Serhat Özeren’in yaptığı ”Türkiye’de İnovasyonun Geleceği” 
konulu sohbete teknoloji, yatırım ve medya dünyasının temsilcileri 
katıldı.  

http://www.bilisimdergisi.org/s160


