
Özgür internetin savunucusu, 
Dr. Özgür Uçkan’ı kaybettik…
TBD ve Alternatif Bilişim Derneği üyesi, özgür 
internet mücadelesinin öncülerinden, akademisyen 
ve aktivist Uçkan, 10 Temmuz’da yaşamını yitirdi. 

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) üyesi, Alternatif Bilişim Derneği’nin kurucularından, akademisyen 
Dr. Özgür Uçkan, 10 Temmuz 2015’te Paris’te vefat etti. Türkiye’de özgür internet mücadelesinde 
yazı veya fiziksel varlığı ile hep ön saflarda yer alarak öncülerinden biri olan Uçkan, uzun yıllardır 
haftalık bilgi teknolojileri dergisi “BThaber”de de köşe yazarlığı yapıyordu. 

Bir süredir kanser tedavisi gören Uçkan, 54 yaşında, evli ve bir çocuk babası idi. Uçkan, akademik 
bilgisiyle stratejik/ pratik politik önerilerini güçlü bir şekilde bir araya getirdiği katkılarıyla bilişim 
sektöründe örgütleyici ve yol gösterici bir rol üstlenmişti. 

Sanat, felsefe, ekonomi alanlarının yanında özellikle bilişim dünyası, özgür internet ve birey hakları 
konusunda mücadele eden, düşünen, üreten, aktivist Uçkan, 1961 yılında doğdu. 1983’te Ege Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nü bitirdi. 1986’da Sorbonne’da “politika ve sanat felsefesi” alanında 
doktorasını tamamladı. Aynı üniversitede, felsefe, din tarihi, toplumsal tarih ve epistemolojiyi buluşturan 
disiplinlerarası bir alanda doktora çalışmalarında bulunduktan sonra Inalco’da (Doğu Dilleri Yüksek 
Okulu - Paris) Osmanlıca öğrenimi yaptı. Uçkan 1992’ye kadar doktora çalışmaları ve araştırmacılık 
yaptı. Paris’te yaşadığı süre içerisinde, çeşitli kuruluşlarda reklam metin yazarlığı, basın muhabirliği, 
editörlük görevlerinde bulundu. Aynı dönemde,  IBM France’da bilgisayar oyunları tasarım stajı; 
enformasyon ağları, sistem dilleri, alt kültürler ve kültürel-ekonomik topluluk ilişkileri konularında 
atölye çalışmaları gibi disiplinlerarası etkinlikleri de oldu.
Türkiye döndükten sonra çeşitli kurumsal projelerde görev alan Uçkan, 1993’ten itibaren kurucularından 
olduğu İstanbul Sanat Tanıtım ve Araştırma Vakfı (İSTAV) Yönetim Kurulu’nda birçok çalışmaya öncülük 
etti.

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde bilgi ekonomisi, ağ ekonomisi, yaratıcı endüstriler, enformasyon tasarımı 
ve yönetimi, iletişim tasarımı, tasarım yönetimi konularında lisans ve lisansüstü düzeyde, Yeditepe 
Üniversitesi’nde ise bilgi ve inovasyon stratejileri konusunda lisansüstü düzeyde ders veren Uçkan, TBD, 
Alternatif Bilişim Derneği ile İstanbul Ticaret Odası Bilişim İhtisas Komitesi üyesi ve Türkiye İhracatçılar 
Meclisi bilgi ekonomisi danışmanı idi. Akademik faaliyetlerinin yanı sıra çeşitli kurum ve firmalara 
yönelik bilgi ekonomisi, iletişim stratejisi ve iş geliştirme danışmanlığı hizmeti de sunan Uçkan’ın, 
politika, insan bilimleri, medya, enformatik, kent planlaması, ekonomi, internet ve hukuk, kültür ve 
sanat konularında kaleme aldığı yayınlanmış makaleleri, “E-Devlet, E-Demokrasi ve Türkiye” (2003) ile 
Cemil Ertem ile birlikte yazdığı “Wikileaks: Yeni Dünya Düzenine Hoşgeldiniz” (2011) adlı kitapları da 
bulunuyor.

http://www.bilisimdergisi.org/s179
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