
Türkiye İnterneti emekleme, yurtdışı bağlantısı 
64K ve yurt içi bağlantılar 19K iken, bir 
grup internet gönüllüsünün başlattığı 
Türkiye’de İnternet Konferansı (INET-TR) bu 
yıl 20. defa gerçekleştirildi. INET-TR’2015, 

1-3 Aralık 2015tarihlerinde İstanbul Üniversitesi, Beyazıt 
Kampusu’nda CRESGA organizasyonun desteğiyle yapıldı. 

İnternetle ilgilenen herkese açık olan işin teknik 
boyutundan çok sosyal boyutlarının tartışıldığı bir 
konferans olan INET-TR’de, bu yıl Türkiye’de internet 
üzerinden iş yapan (ürün, hizmet ve çözüm satan) firmalar 
ve yöneticilerinin başarı hikâyeleri öne çıkarıldı. Türkiye 
İnterneti’nin resminin çekildiği, ana sorunların tartışıldığı, 
çözümler için ortak aklın arandığı INET-TR ziyaretçileri 
arasında çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmaların 
yöneticileri ve uzman personellerin olmasını hedeflendi. 
Bu kapsamda Argela, IBM, Bimeks, ebebek, mediaclick ve 
n11 firmaları sunumlarda bulundu. Türkiye’deki İnternetin 
tartışıldığı INET-TR’de, tüm ilgili grupları bir araya getirerek 
İnternet’i tüm boyutlarıyla tartışmak, İnternet teknolojileri 
aracılığı ile toplumsal verimliliği artırmak ve toplumun 
dikkatini olabildiğince bu yöne çekmeyi amaçlıyor. 

3 gün 5 salonda süren konferans açılış konuşmasını, 

20. I N E T - T R , 
İstanbul’da yapıldı

İstanbul Üniversitesi’nde, 1-3 Aralık 2015 tarihleri arasında 
Türkiye’de İnternet Konferansı’nın 20.si, düzenlendi. 

“Türkiye’de Internet ve sivil Hareketler”  başlığıyla, Gazeteci/
Yazar Mehveş Evin yaptı. Paneller, davetli konuşmacılar, 
başarı öyküleri, teknoloji sunumları, akademik bildiriler ve 
eğitim seminerlerinin düzenlendiği Konferansta, “Internet 
çağında gazeteciliğin geleceği ve gazetelerin geleceği”, 
“Altyapı Yeterli mi?” panelleri, “Sosyal Ağlarda Kendinizi Nasıl 
Korursunuz” ve “Siber Güvenlik” seminerlerinde kurumsal 
ve bireysel güvenliğe yönelik bildiriler sunuldu ve konu ele 
alındı.  “4-13 yaşındaki Gençlere Teknoloji Eğitimi”nin yanı 
sıra oturumlarda hukuk tartışmaları öne çıktı. Konferansta, 
“İnternet Ekonomisi” tartışılırken “Kadın Bilişim Paneli”nde 
de çeşitli sektörlerden genç kadın bilişimciler, konunun çeşitli 
boyutlarını irdeledi.

Konferansta toplam 44 oturumda 7 Panel/Forum, 
18 seminer ve yaklaşık 10 bildiri ile 10 kadar firma başarı 
öyküsü oturumu oldu. Seminerler, geniş bir yelpazede 
profesyonellere, öğrencilere ve sıradan kullanıcılara yönelik 
ve özgür yazılım temalı gerçekleştirildi. Sosyal ağlardan,  
e-öğrenmeye akademik bildirilerin yanında, “Anadolu Rock” 
projesinden, Kültür, Sağlık Bakanlıkları ve Gelirler İdaresinin 
“Yeni ödeme sistemleri” ile kendi kullanımı için geliştirdiği 
Özgür İşletim sistemi GİBUX’un anlatıldığı e-devlet oturumu 
dikkat çekti. 

http://www.bilisimdergisi.org/s183
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