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“İnternet ve sosyal ağlar,  demokrasi ve 
kalkınma için yaşamsaldır!”

18. İNET-TR Konferansı, 9-11 
Aralık 2013 tarihlerinde İstanbul 
Üniversitesi’nde düzenlendi.

“Türkiye’de İnternet Konferansı- İNET-TR” 18. kez yapıldı. 9-11 Aralık 2013 tarihlerinde 
İstanbul Üniversitesi (İ.Ü.)Beyazıt Merkez Kampusü’ndeki Kongre Merkezi’nde yapılan 
konferans, Türkiye’de İnternet ile ilgili grupları bir araya getirerek İnternet’i tüm 
boyutlarıyla tanıtmak, geliştirmek, tartışmak, İnternet teknolojileri aracılığı ile toplumsal 
verimliliği artırmak ve toplumun dikkatini bu yöne çekmek amaçlarıyla 1995’ten beri 
gerçekleştiriliyor. 
Konferansın açılış konuşması İÜ Enformatik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sevinç Gülseçen 
tarafından yapıldı. Gülseçen’in ardından İNET-TR Yürütme Kurulu adına konuşan INETD 
Başkanı Doç. Dr. Mustafa Akgül, Türkiye İnternetinin çok büyüdüğünü ancak, büyük 
oyuncular ve iş dünyasını bu konferansa pek çekemediklerinden yakındı. Konferansın, 
İnternetle ilgilenenlerin buluşma noktası, sorunların tartışıldığı bir platform, ortak aklın 
arandığı bir ortam olmasını arzuladıklarını belirten Akgül, “Nasıl sanayi devrimi sancılı 
olduysa, bilgi toplumuna dönüşüm de uzun ve sancılı olacaktır” dedi.  
İnternetin boyutları konusunda bazı rakamlar veren Akgül, Türkiye İnternetinin geliştiği, 
mobilde ilginç uygulamalar olduğunu, finans ve kamuda önemli projeler yürütüldüğünü, 
İnternet ve bilişimle ilgili bakanların olduğunu, çeşitli Ar-Ge teşvikleri bulunduğu, 
teknokentlerin çoğaldığına değindi. Türkiye’nin e-devlet hizmetleri sunumunda Avrupa 
ortalamasının üstünde olduğuna işaret eden Akgül, bütün bunlara rağmen, bilişim, bilgi 
toplumu konularında bir dağınıklık yaşandığını vurguladı. “Ülkemizde planlı, sistematik, 
kapsamlı ve tutarlı bir bilgi topluma yöneliş olduğunu söylemek mümkün değil” diyen 
Akgül, bilgi toplumu çalışmalarını koordine edecek kapasitede bir yapılanma bulunmadığını, 
Parlamento ayağının olmadığını belirtti. Akgül “Sivil toplumu, özel sektörü, üniversiteyi ve 
basını işin içine çekecek, ortak aklı arayacak,  saydam ve katılımcı,  felsefe, kadro ve yapılar 
yok.  Türkiye İnternetinde yönetişimin  yeterli düzeyde olmayışı ve özgürlük boyutunun  
eksik olması da altı çizilmesi gereken önemli eksikliktir” diye konuştu.
İnternet Yasakları ve Wikileaks/Snowden konusuna değinen Akgül,  şunları söyledi:
“Ülkemiz 5 yıldır, 5651 nolu yasa yoluyla, tabir caizse, ‘İnternetle savaşıyor’.  Ülke olarak 
kanıksadık ama 5651’in getirdiği yapı, demokratik hukuk devletinde kabul edilemez bir 
hukuk faciasıdır.  Bu filtre uygulaması ile daha kötü bir hal aldı. Filtre haktır, ama devlet 
yaparsa sansürdür. Çocukları koruma konusunda bir anlaşmazlık yok. Sorun bunun 
nasıl yapılacağında.  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.
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“İnternet, sosyal ağlarla, yeni medyayla, kitlesel projelerle, pek çok insanı tedirgin 
ediyor” diyen Akgül sözlerini “İnternet yaşamın vazgeçilemez bir gerçeği oldu. Biz 
diyoruz ki, İnternet’ten korkmayın! Onu öğrenin!” diyerek bitirdi.

3 gün 4 paralel salonda süren konferansta 10 panel, 7 çalıştay, 3 seminer, 11 
bildiri ve 1 forum oturumu yapıldı. “İnternet ve Demokrasi” temalı forumda 
“Demokrasimizi geliştirmek için İnterneti nasıl kullanabiliriz?” ele alındı. Ayrıca üç 
gün tekrar edilen “Kişisel Güvenlik”, “Bir içerik Nasıl Üretilir?”, “Mobil Pazarlama”, 
“Data Haritalama ve Yurttaş gazeteciliği” ile “Açık Kaynaklı Yazılımlar ve Açık 
Topluluk Deneyimleri, Korsan partisi Hareketi” çalıştayları yapıldı. 

Konferansta, “Yeni Medya”, “Türkiye’de Sosyal Ağ Kullanımı”, “FATİH Projesi”, 
“E-devlet” “İnternet Girişimciliği Başarı Öyküleri”, “Sosyal Ağlar - Teknik Analiz”, 
“Digital Delliler” “İntikam: Bir Sosyal medya Kampanyası nasıl yaratılır?”, 
“Toplumsal Olaylar, Sosyal Medya ve Hukuk”, “Digital  Dünyadan Etkileri: Bilgide ve 
Vatandaşlıkta Değişim” panel ve seminerleri düzenlendi. “Linux Çekirdeğine Nasıl 
Katkı Verilir?”, “Özgür İnternet” ile “Müzik ve Medya Dünyası için Özgür Yazılımlar” 
başlıklı Linux seminerleri de yapıldı.
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