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“İnternet yönetişimi”, 
İstanbul’da BTK ev 
sahipliğinde konuşuldu

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Bilgi Toplumu 
Zirvesi’nde (World Summit on the Information 
Society-WSIS) alınan kararlarla oluşturulan ve BM 
Genel Kurulu’nun verdiği yetkiyle 2006 yılından 
itibaren her yıl farklı bir ülkede düzenlenen 
İnternet Yönetişimi Forumu’nun (Internet 
Governance Forum -IGF) dokuzuncusu, 2- 5 Eylül 
2014 tarihlerinde Türkiye’nin ev sahipliğinde 
İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda 
gerçekleştirildi. Ana teması, İstanbul’un kıtaları 
buluşturan eşsiz konumundan ilham alınarak 
“Çokpaydaşlı Güçlendirilmiş İnternet Yönetişimi 
İçin Kıtaları Birleştirmek” şeklinde belirlenen 
IGF’in hazırlık ve koordinasyon çalışmaları 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın 
öncülüğünde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
(BTK) tarafından yürütüldü.
İnternet yönetişimiyle ilgili kamu politikaları 
hakkında diyalog sağlayan açık, her kesimi dahil 
eden ve şeffaf bir forum olma özelliği taşıyan IGF, 
internetin sunduğu imkânların artırılması ve siber 
güvenlik, gözetim ve ağ tarafsızlığı gibi ortaya 
çıkan risk ve sorunların üstesinden gelmenin 
yolları konusunda ortak bir anlayış geliştirmeyi 
amaçlıyor. Bu doğrultuda; ulusal ve uluslararası 
kamu, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları 
(STK) temsilcileri, internet yönetişimde sınırlar 
ötesinde karşılaşılan zorlukları tartışmak amacıyla 
İstanbul’da dokuzuncu kez bir araya geldi. 

4 gün boyunca; alt tema olarak seçilen “Erişim 
Sağlama Politikaları, İçerik Oluşturma, 
Yaygınlaştırma ve Kullanım, Büyüme ve Kalkınma 
aracı olarak İnternet, IGF ve İnternet Ekosisteminin 
Geleceği, Dijital Güvenilirliği Arttırma, İnternet 
ve İnsan Hakları, Önemli İnternet Kaynakları 
ve Ortaya Çıkan Sorunlar” başlıkları, aynı anda 
12 salonda eş zamanlı düzenlenen yaklaşık 120 
oturum çalıştayda ele alındı.IGF toplantısında 
ayrıca ağ tarafsızlığı ve IANA (Internet Assigned 
Numbers Authority) yönetiminin değişimi de iki 
ana oturumda konuşuldu. En iyi uygulamalar 

forumlarında ise yerel içeriğin oluşturulması, 
istenmeyen iletişimin düzenlenmesi ve azaltılması, 
çok paydaşlı katılım mekanizmaları, çevrimiçi 
çocukların korunması ve Bilgisayar Acil Durum 
Müdahale Ekipleri (CERTs) konularına yer verildi. 
Foruma yaklaşık 150 ülkeden bakanlar, hükümet 
yetkilileri ve İnternet dünyasının etkili isimlerinin 
de aralarında olduğu 3400’den fazla kişi katıldı. 
İnternet ortamında çevrimiçi bağlantılar kurularak 
uzaktan katılım imkânının da sağlandığı IGF 
çalıştaylarına, yaklaşık 1200 kişi bulundukları 
ülkelerden bağlanarak soru sordu ve görüşlerini 
aktardı. Toplantının açılışı akşamında Anadolu 
Ateşi Halk Dansları Gösterisi, tüm dünyadan 
katılımcıların büyük beğenisiyle izlendi.
IGF’in açılışından bir gün önce 1 Eylül’de ev 
sahibi ülke sıfatıyla Türkiye tarafından “Üst Düzey 
Liderler Toplantısı” düzenlendi.  BTK Başkanı 
Dr. Tayfun Acarer, Litvanya Büyükelçisi İnternet 
Yönetimi Çok Paydaşlı Savunucular Kurumu 
Başkanı Janis Karklins, BM Ekonomik ve Sosyal 
Konseyi (DESA ) Genel Sekreter Yardımcısı 
Thomas Gass’ın katıldığı basın toplantısında 
farklı ülkelerden başbakan yardımcısı, bakanlar, 
bakan yardımcıları, büyükelçi ve üst düzey 
yöneticiler konuşmacı olarak yer aldı. İnternetin 
her geçen gün hayatımızı daha da kuşattığına 
dikkat çeken BTK Başkanı Acarer, IGF’in 
sadece hükümetlere ait olmadığı çok paydaşlı 
bir çalışma ortamı oluşturulduğunu vurguladı. 
Acarer, “Kişilik haklarının ve özel hayatın ihlali 
için bütün dünyanın iş birliği önemli. IGF’in 
güzelliği, özgürce tartışılacak bir ortam getiriyor. 
Günümüzde teknolojik, ekonomik ve sosyal 
gelişmeler; İnternetin çok yönlü ele alınmasını da 
gerektiriyor” derken Gass, açık ve özgür internetin 
önemine dikkat çekip sanal dünyadaki saldırıları 
en aza indirgemek için herkesin birlikte çalışması 
gerektiğinin altını çizdi. Karklins ise, İnternette 
suç işlenmeye devam edileceğini bu nedenle her 
yerde Medya Okur Yazarlığı derslerinin müfredata 
konulması gerekildiğine inandığını bildirdi.

Mahremiyetin korunması, internete erişebilirliğin artması ve internette 

çocukların korunması gibi konuların tartışıldığı 9. İnternet Yönetişimi 

Forumu’na, 150 ülkeden 3 binden fazla kişi katıldı. Binden fazla kişi de 

İnternet ortamında bağlanarak soru sorup görüşlerini aktardı. Forumda 

“İnternet Evrensel Beyannamesi”nin bir an önce hazırlanması çağrısı yapıldı.
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Bakan Elvan: İnternet Evrensel Beyannamesi 
hazırlanmalı
2 Eylül 2014’te düzenlenen IGF açılış töreninde, 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi 
Elvan ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
Başkanı Dr. Tayfun Acarer konuşma yaptı. BM 
Politika Koordinasyonu ve Kurumlararası İlişkiler 
Genel Müdür Yardımcısı Thomas Gass da BM Genel 
Sekreter Yardımcısı Wu Hongbo’nun mesajını 
okudu.
Türkiye’de son yıllarda bilişim alanında önemli 
gelişmeler yaşandığına dikkat çeken Bakan Elvan, 
İnternetin günümüz dünyasında taşıdığı önemin, 
hem olumlu hem de olumsuz amaçlarla kullanımı 
için de geçerli olduğunu vurguladı. İnternetin 
evrensel gücünün yapılacak evrensel işbirliğiyle; 
ya insanlığın gelişimine hizmet verecek şekilde 
artacağını ya da suç şebekelerinin rahatça hareket 
ettikleri bir ortam olacağına işaret eden Elvan, 
“Bu noktada, ‘İnternet Evrensel Beyannamesi’nin 
çok paydaşlı olarak ve zaman geçirilmeden 
hazırlanmasının gerektiğini düşünüyorum” dedi. 
Dünyada yılda yaklaşık 600 milyon kişinin siber suç 
kurbanı olduğunu anımsatan Elvan konuşmasını 
şöyle sürdürdü:

“Siber suçların, dünya ekonomisine verdiği zarar 
trilyon dolarlar mertebesinde ölçülüyor. Son 
yıllarda mobil genişbant erişim imkânı ve akıllı 
cihaz kullanımı arttıkça, bu ağlara yapılan siber 
saldırılar da artıyor. Bu konuda sıkı bir iş birliği 
yapmamızın zorunlu olduğunu düşünüyorum. 
Siber güvenlik konusunda; ‘küresel ölçekte iş 
birliği’ yapılması ve uyarı sistemlerinin kurulması 
gerekli.”

Acarer: Yeni sayısal uçurum; BT ekosistemine 
ulaşıp, ulaşamamaya göre değerlendiriliyor

Forum’un açılış konuşmasını yapan BTK Başkanı 
Dr. Acarer, günümüzde bilişim ve internetin, 
yaşantımızın her alanına yoğun bir şekilde nüfuz 
ettiğine dikkat çekti. İnsanlar, makineler, şirketler 
ve devletlerin daha ulaşılabilir olduklarını ifade 
eden Acarer, “Günümüzde mobil genişbant 
erişim sayesinde, dünyada sayısal uçurum azaldı. 
İnsanlar, makineler, şirketler, devletler daha 
ulaşılabilir oldular.2013’de düzenlenen Dünya 
Ekonomik Forumu’nda dile getirildiği gibi, sayısal 
uçurumun niteliği de değişti. Artık yeni sayısal 
uçurum; temel haberleşme hizmetlerine değil, 

tüm ICT ekosistemine ulaşıp, ulaşamamaya göre 
değerlendiriliyor” açıklamasında bulundu.
Konuşmasında data ve içeriğin önemine de vurgu 
yapan Acarer sözlerini şöyle sürdürdü: “Üzerinde 
durmak istediğim bir konu da; datanın günümüzün 
petrolü, fiber hatlarında petrol boru hatları haline 
gelmesi; hatta bunlardan daha değerli olması. 
Bu nedenle günümüzde “içerik zenginliği” son 
derece önemli bir konu haline geldi. Günümüzün 
en değerli varlıklarından biri haline gelen bilgiyi; 
İnternet sayesinde istediğimiz her yerde ve 
her anda ulaşma imkânımız var. Bunun çok iyi 
değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü yine yapılan 
bir araştırmaya göre AB’de önümüzdeki 5 yıl içinde 
sabit ve mobil işletmelerin kârları 300 milyar 
Avro’dan, 240 milyar Avro’ya düşecek. İşletmelerin 
kârlarındaki bu düşüşü kompanse etmenin en 
gerçekçi yolu ise; verdikleri internet hizmetinin 
içeriğini geliştirmek olarak tanımlanıyor. Bu 
nedenle, içerik geliştirme ve zenginleştirmeyi çok 
önemsiyorum.”

İyi bir çalışma yapılmazsa ileride yeni ve ileri nesil 
mobil sistemler ve internet için frekans bulmakta 
zorlanabileceğimizin altını çizen Acarer, “Kasım 
2015′ düzenlenecek Dünya Radyokomünikasyon 
Konferansı bu açıdan oldukça önemli. Bu 
konferans tüm ülkeleri yakından ilgilendiriyor” 
değerlendirmesini yaptı.

BM Genel Sekreter Yardımcısı Hongbo: İnternet 
açık ve güvenli olmalı
BM Politika Koordinasyonu ve Kurumlararası 
İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Thomas Gass 
açılış töreninde,  BM Genel Sekreter Yardımcısı 
Wu Hongbo’nun mesajını okudu. Mesajda, BM’nin 
herkesin erişebileceği, açık, güvenli ve güvenilir 
internetin inşa edilmesi için çalıştığı belirtildi. 
Hongbo’nun mesajında özetle şu değerlendirmeler 
yer aldı:
“Bu yılki IGF’in teması olan ‘Çok Paydaşlı 
Güçlendirilmiş İnternet Yönetişimi İçin Kıtaları 
Birleştirmek’ başlığı, açık, sağlam ve güvenilir 
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bir interneti teşvik etmek için toplanan IGF’in 
müşterek misyonunu yansıtıyor. Türkiye, Avrupa ile 
Asya arasında bir köprü olarak tanımlandığından, 
bu tema altında,  yapılacak müzakereler için çok 
uygun bir ülkedir. Biz bu haftayı, en iyi çalışmaları, 
uygulamaları ve kapasite inşasındaki aktiviteleri 
paylaşmak vasıtasıyla bütün kıtaları bağlamak 
için kullanabiliriz ve kullanmalıyız. Daha çok insan 
internete girdikçe bu küresel vatandaşları barış 
ve güvenliğe özendiren, gelişmeyi mümkün kılan 
ve insan haklarına saygı gösteren, güvenilir bir 
sanal ortam bulmalarını garanti altına almamız 
gerekmektedir. İnternet Yönetişimi, bu nedenle 
çevrimiçi insan haklarını koruyan ilkelere 
dayandırılmalı ve herkesin birlikte çalışabildiği 
küresel olarak bağlanılan güvenli internete erişimi 
sağlamalıdır.”

IGF kapsamında ayrıca konuları Türkiye tarafından 
önerilerek kabul edilen 5 oturum düzenlendi. Söz 
konusu oturumlarda; devlet, özel sektör, sivil 
toplum kuruluşları, üniversiteler ve basın ve yayın 
kuruluşlarını temsil eden yerli yabancı önemli 
isimler konuşmacı olarak yer aldı. IGF kapsamında 
düzenlenen Türkiye oturumlarında muhtelif 
ülkelerden 18 yabancı konuşmacı, Türkiye’den ise 
pek çok kesimden 15 konuşmacı yer aldı.
BTK Başkanı Dr. Acarer, kapanış oturumunda 
yaptığı konuşmada zaman geçirilmeden “İnternet 
Evrensel Beyannamesi”nin hazırlanması 
çağrısında bulundu.
 
Gelecek yıl onuncusu düzenlenecek olan IGF, 
Brezilya ev sahipliği yapacak.

http://www.bilisimdergisi.org/s169

http://www.bilisimdergisi.org/s169

	_GoBack

