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BTK Başkanı Dr. Acarer:
Türkiye, bilişimde uluslararası bir merkez haline geldi

Ana teması, “Çok Paydaşlı Güçlendirilmiş İnternet Yönetişimi İçin 
Kıtaları Birleştirmek” olarak belirlenen IGF 2014’e, 2 bin 500’den 
fazla katılım olması bekleniyor. Aynı anda 12 salonda eş zamanlı farklı 
formatlarda yaklaşık 120 oturum düzenlenecek. Tüm ana oturum ve 
çalıştaylara, İnternet ortamında uzaktan katılım da mümkün.

B
irleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde geleneksel olarak düzenlenen 
İnternet Yönetişim Forumu’nun (Internet Governance Forum - IGF) 
9’uncusunun İstanbul’da yapılmasını koordine eden Bilgi Teknolojileri ve 

İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Tayfun Acarer ile bir söyleşi gerçekleştirdik. 
IGF’nin tarihsel süreci ve önemine değinen Acarer, “Türkiye’nin bilişim alanında 
uluslararası bir merkez haline geldiğini söylersek abartmış olmayız” dedi.
IGF’nin İstanbul’da yapılmasının da iddiayı güçlendirdiğini vurgulayan Acarer, 
ana temanın da, İstanbul’un kıtaların birleştiği müstesna bir konumu nedeniyle 
“Çok Paydaşlı Güçlendirilmiş İnternet Yönetişimi İçin Kıtaları Birleştirmek” 
olarak belirlendiğinin altını çizdi.
Yaklaşık 2 bini yabancı olmak üzere 2 bin 500’den fazla katılım olması 
beklenen IGF 2014’te ana oturumlar, BM’nin 6 dili + Ev sahibi ülke dilinde 
gerçekleştirilecek. Aynı anda 12 salonda eş zamanlı farklı formatlarda 
oturumların yapılacağı IGF süresince, 120 civarında oturum düzenlenecek. Tüm 
ana oturum ve çalıştaylara, İnternet ortamında uzaktan katılım olanağı da var. 
Türkiye’de İnternet yönetimi konusunda gelişmiş ülkelerdeki gibi uygulamalar 
yapıldığını belirten Acarer, İnternetin temel insan haklarından biri olarak kabul 
edilip, yaygın bir şekilde kullanılması için gerekli desteklerin verildiğini bildirdi. 
Genişbant erişim olanaklarının artırılmasıyla İnternet’in ülke ekonomisine 
olumlu katkısının artırıldığını kaydeden Acarer, kişisel hakların ve özel hayatın 
gizliliğinin ihlali gibi konularla suç sayılan içeriklerden korunma amacıyla 
yapılan çeşitli düzenlemelerin kullanıcılar tarafından itibar gördüğünü söyledi.

- İnternet Yönetişim Forumu (Internet 
Governance Forum- IGF) bu yıl Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın 
daveti üzerine İstanbul’da düzenleniyor. 
IGF’in yapılış amacından söz eder misiniz? 
İnternet Yönetişimi Forumu’nun katılımcıları 
kimlerdir?

-Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi’nin 2003 
ve 2005’te aldığı kararla oluşturulan IGF, 
BM Genel Kurulu’nun verdiği ve uzattığı 
5 yıllık yetki ile 2006 yılından itibaren 

düzenleniyor. İnternet Yönetişim Forumu, 
İnternetin sağladığı olanaklardan daha iyi 
yararlanmak ve başta siber suçlar olmak 
üzere meydana gelen olumsuzlukları 
asgariye indirmek amacıyla BM Genel 
Kurulu’nun verdiği yetkiyle oluşturuldu. 
 BM Genel Sekreteri tarafından seçilen 
temsilcilerden oluşan Çok Paydaşlı 
Danışma Grubu (Multistakeholder 
Advisory Group-MAG), IGF’in ana 
teması ve alt-temalarının belirlenmesi, 
düzenlenecek oturumların seçimi ve 
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programın oluşturulması konusunda 
BM’ye danışmanlık ve destek sağlamayı 
amaçlıyor. Genel olarak her IGF öncesinde 
yılda 2-3 toplantı yapılırken sanal ortamda 
da çok sayıda toplantı gerçekleştiriliyor. 
Grubun, devlet (Kamu kurum ve 
kuruluşları), özel sektör, sivil toplum 
kuruluşları, akademik ve teknik 
topluluklar, uluslararası kuruluşların 
temsilcilerinden oluşan 56 üyesi 
bulunuyor.
 
-BTK koordinasyonunda 9.cusu 
gerçekleştirilecek olan IGF 2014’ün önemi 
nedir? Toplantının Türkiye’de olması kararı 
nasıl alındı? Türkiye IGF’e başkanlık etmesi 
ne anlama geliyor?

-IGF Türkiye, Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı’nın (UDHB )BM 
Genel Sekreteri Ban-Ki Moon’a muhatap 
23 Ağustos 2013 tarihli mektubu ile IGF’in 
İstanbul’da yapılması davetiyle gündeme 
geldi. 
BM heyetinin Türkiye heyeti ile yürüttüğü 
“Değerlendirme Misyonu” çalışmalarının 
ardından, BM tarafından hazırlanan 
olumlu raporun akabinde BM, 24 Aralık 
2013’te bu kararı aldı. UDHB ise 19 Kasım 
2013’te IGF’in organizasyonu BTK’ye verdi. 
Düzenleyeceğimiz foruma, devletler, 
özel sektör, sivil toplum kuruluşları, 
akademisyenler, tüketiciler gibi internete 
ilişkin alınan kararlardan etkilenen tüm 
paydaşların eşit şartlarda katılımını 
sağlayacağız. 
İnternet, günümüzde ekonomik, 
sosyal, kültürel gelişmenin en önemli 
aracı haline geldi.  Artık İnternetsiz 
bir dünya düşünülemez. Türkiye’de 
de bilişim alanında önemli gelişmeler 
yaşanırken ses getirecek organizasyonlar 
gerçekleştiriliyor. Daha önce de Siber 
Kalkan Tatbikatı ve 9. Uluslararası 
Elektronik Haberleşme Düzenleyiciler 
Konferansı düzenlemiştik. Türkiye’nin 
bilişim alanında uluslararası bir 
merkez haline geldiğini söylersek 

abartmış olmayız.  BM öncülüğünde 
gerçekleştirilen İnternet Yönetişim 
Forumu’nun İstanbul’da yapılacak olması, 
bu iddiamızın önemli bir göstergesi. 
“İnternet alanında Türkiye’ye duyulan 
güven IGF ile ortaya çıktı” diyebilirim. 
İnternetin devletler arasındaki sınırları 
kaldıran, kıtaları birleştiren bir özelliği 
de var. İstanbul da kıtaların birleştiği 
müstesna bir konuma sahip. IGF’in ana 
temasının belirlenmesi amacıyla yapılan 
istişareler sonucunda, İstanbul’un 
bulunduğu eşsiz konumu çağrıştıracak 
şekilde geliştirilen tema önerimiz 100’ü 
aşkın öneri arasından en beğenilen öneri 
olarak IGF 2014’ün ana teması olarak 
seçildi. Tema önerimiz “Çokpaydaşlı 
Güçlendirilmiş İnternet Yönetişimi 
için Kıtaları Birleştirmek” (Connecting 
Continents for Enhanced Multistakeholder 
Internet Governance) olmuştu. 
Forum kapsamında gerçekleştirilecek 
olan her oturum tamamlandıktan sonra 
rapor hazırlanacak. Bunlar daha sonra 
hem İnternet ortamına konulacak hem 
de kitap haline getirilerek ilgi duyanların 
kullanımına sunulacak. Her bir oturum 
için ön çalışma dokümanı ve sonrasında 
raporlama/sonuçlar hazırlanıyor. IGF 
sonucunda kitap oluşturulacak.

-Forumun bu yılki ana tema ile alt temalar 
ve ele alınacak konular hakkında bilgi verir 
misiniz?  IGF 2014’e hangi ülke ve sivil toplum 
kuruluşları katılacak? Kaç toplantı, oturum, 
çalıştay ve açık forum yapılacak? Katılımcı 
sayısı ve profili ile ilgili bilgi verir misiniz?

-Bakan ve üst düzey katılımlar ile birlikte 
toplantıya yaklaşık 2 bini yabancı olmak 
üzere 2 bin 500’den fazla katılım olmasını 
bekliyoruz. 
Uluslararası alanda gerçekleştirilen en 
önemli etkinliklerden biri olan IGF’de 
dünyanın her tarafından üst düzey devlet 
yetkilileri, uluslararası kuruluşların 
temsilcileri, özel sektör yöneticileri ve 
akademisyenler bir araya gelecek. Ayrıca 

bireysel olarak da katılım sağlanabilecek. 
Yapılacak oturumlarda İnternet erişimine 
ilişkin politikalar, içerik oluşturma, yayma 
ve kullanım, kalkınma ve büyüme için 
internet, IGF ve İnternet ekosisteminin 
geleceği, sayısal güvenin arttırılması, 
İnternet ve insan hakları, kritik  İnternet 
kaynakları gibi konular her yönüyle 
masaya yatırılacak.

IGF 2014’te ana oturumlar, BM’nin 6 dili + 
Ev sahibi ülke dilinde gerçekleştirilecek. 
Aynı anda 12 salonda eş zamanlı farklı 
formatlarda oturumların yapılacağı 
IGF süresince 120 civarında oturum 
düzenlenecek. Tüm ana oturum ve 
çalıştaylara, İnternet ortamında uzaktan 
katılım olanağı da var. Toplantılar 
İnternet’ten yayımlanırken metin 
çözümleri (scribing) de yapılacak. 
Ayrıca istenildiğinde daha sonra izleme 
olanağı da (video on demand) bulunuyor. 
Konferans merkezinde fuar alanı (IGF 
Village) da yer alıyor. 

Ana oturumlar, Çalıştaylar, En İyi 
Uygulamalar, Açık Forumlar, Grup 
Çalışmaları ve Açık Alanlar formatında 
oturumlar gerçekleştirilecek. 

IGF 2014’ün ana teması, biraz önce 
de belirttiğim gibi,  “Çok Paydaşlı 
Güçlendirilmiş İnternet Yönetişimi İçin 
Kıtaları Birleştirmek” olarak belirlendi. Alt 
temalar ise şu başlıklarda toplanıyor:
Erişime ilişkin politikalar (Policies 
Enabling Access); İçerik oluşturma 
(Content Creation); Yayma ve kullanım 
(Dissemination and Use); Kalkınma ve 
büyüme için internet (Internet as an 
Engine for Growth & Development);IGF ve 
İnternet Ekosistemin geleceği (IGF & The 
Future of the Internet Ecosystem);Sayısal 
güvenin artırılması (Enhancing Digital 
Trust );İnternet ve insan hakları ( Internet 
and Human Rights);Kritik internet 
kaynakları (Critical Internet Resources) ve 
Yeni gelişmekte olan konular (Emerging 

issues). 
Türkiye tarafından ise şu beş oturum 
düzenlenecek:

1) Child Online Protection: Roles and 
Responsibilities, Practices and Challenges 
2) National & International Information 
Sharing Model in Cybersecurity & CIRTs 
3) Policies for Enabling Broadband : 
Special Focus on OTTs and Level Playing 
Fields 
4) Privacy and Right to be Forgotten 
5) Perspectives on Internet Governance 
Research and Scholarship (Open Forum)

- Türkiye, İnternetin yönetimini konusundaki 
gelişmeler açısında hangi noktada?  

-Türkiye’de İnternet yönetimi konusunda 
gelişmiş ülkelerdeki gibi uygulamalar 
yapılıyor. İnternetin temel insan 
haklarından biri olarak kabul edilip, 
yaygın bir şekilde kullanılması için 
gerekli destekler veriliyor. Kamu İnternet 
erişim merkezleri, okullarda ücretsiz 
İnternet erişimini buna örnek olarak 
gösterebiliriz. Genişbant erişim olanakları 
artırılarak, İnternet’in ülke ekonomisine 
olumlu katkısı da artırılıyor. İnternet 
vasıtası ile kişisel hakların ve özel hayatın 
gizliliğinin ihlali gibi konular ile evrensel 
olarak suç sayılan içeriklerden özellikle 
çocuklar, gençler ve ailelerin korunması 
amaçlarıyla çeşitli düzenlemeler yapıldı 
ve bunlar kullanıcılar tarafından itibar 
gördü. Türkiye’de İnternet’in her geçen 
gün kullanıcı sayısı, kullanım alanları 
ve kullanım sürelerinin artması oldukça 
sevindirici bir durum. Bu İnternet 
yönetiminin olumlu yansımaları.
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