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İnternet Haftası nedeniyle Alternatif 
Bilişim Derneği, Bilgisayar 
Mühendisleri Odası (BMO), Elektrik 
Mühendisleri Odası (EMO), İnternet 
Derneği (ISOC-TR), İnternet 
Teknolojileri Derneği (INETD), 
Pardus Kullanıcıları Derneği, Linux 
Kullanıcıları Derneği ile Toplumsal 
Bilgi ve İletişim Derneği “İnternet 
Yaşamdır” başlıklı ortak bildirge ya-
yımlandı. 

 Türkiye’de “İnternet’in Babası” ola-
rak bilinen ve İnternet Haftası etkin-
liklerini 1977 yılında başlatan Doç. Dr. 
Mustafa Akgül’ün anıldığı bildirgede, 
ilk bağlantının gerçekleştirilmesinin 
26. yılı dolayısıyla11-24 Nisan günleri 
arasında 22. İnternet Haftası’nın kut-
landığı belirtildi. Dünya genelinde  4,3 
milyar insan için İnternet’in yaşamın 
ayrılmaz bir parçası haline geldiğine 
vurgu yapılan bildirgede, şöyle denil-
di:  

 “Yaşam gittikçe artan bir şekilde 
bilgi ve enformasyon üzerine dönü-
yor. Artı değer yaratmanın ana unsuru; 
bilgi, Ar-Ge, inovasyon, yani eğitimli 
insanların beyinsel ürünleri oluyor. 
İnternet bireyi özgürleştiriyor, güç-
lendiriyor. Kitlelere örgütlenme or-
tamları sunuyor, onları güçlendiriyor. 
Hiyerarşik yapıları kırmaya başlıyor. 
İnternet, dünya üzerinde milyarlarca 
insanın katıldığı bir paylaşım, öğren-

me, üretim ve eğlence ortamıdır.”
İnternet’e erişimin temel bir yurt-

taşlık hakkı olduğuna dikkat çekilen 
bildirgede, şöyle denildi:  

“Önemli gelişmelere karşın ne 
yazık ki ülkemiz bir bütün olarak 
İnternet’i ekonomik kalkınmanın, bi-
reysel gelişmenin, toplumsal katılımın 
motoru olarak görememiş, marjinal 
problemlere odaklanarak, İnternet’i 
olanak değil, baş edilecek bir sorun 
olarak görmüştür. 5651 Sayılı Yasaya 
ve özellikle 8/A maddesine göre ilgi-
li bakanlıkların talebi üzerine alınan 
erişim engelleme kararları açık olarak 
uluslararası sözleşmelere, Anayasaya 
ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları 
Evrensel Beyannamesine aykırıdır. Bu 
nedenlerle İnternet Haftası’nı buruk 
bir biçimde kutluyoruz. Çünkü ülke-
miz İnternet’i hâlâ bir tehdit olarak 
görmekte; ülke yöneticileri, yurttaş-
ların katılımını teşvik etmek yerine 
engellemeyi, sansürü, yasakları, gö-
zetim ve olağanüstü denetimi tercih 
etmektedir.”
Sayısal Uçurum

Bilişim ve İnternet’in stratejik sek-
tör ilan edilmesi istenilen bildirgede, 
toplumsal kesimler arasındaki “sayısal 
uçuruma” dikkat çekilerek, şöyle denil-
di:   

“Ülkemizde kır-kent ve kadın-er-
kek arasında İnternet kullanımında 
ciddi uçurumlar var. Nüfusun önemli 

bir bölümü hâlâ İnternet’in dışında… 
Yalnızca TÜİK rakamları değil, ulus-
lararası gelişmişlik endekslerinde de 
Türkiye maalesef sonlarda yer almak-
tadır. 

Bu konudaki önerimiz şudur: 
Bilgisayar ve İnternet kullanımında 
kadın-erkek ve kır-kent arasında süre-
gelen sayısal uçurumu gidermek, an-
cak ilköğretim düzeyinden başlayarak 
müfredata sağlıklı bilişim teknoloji-
leri kullanımı konusunda pedagojik 
ve analitik temelli içerik sağlayarak 
mümkün olabilir. Bilişim eğitiminin, 
bu teknolojilerin olanak ve limitlerini 
de öğreten temel bilişim kavramları 
kapsanarak lise mezunu her yurttaşa 
verilmesi gereklidir.” 

Yeni medya okuryazarlığı ve bili-
şim eğitiminin önemine değinilen bil-
dirgede, tüm bilimsel gelişmeler gibi 
İnternet’inde insanlığın ortak birikimi 
olduğu vurgulandı. Küresel ve yerel 
ölçekte sosyal sınıflar ve tabakalar 
arasında bilgi ve iletişim teknoloji-
lerine erişim açısından oluşan uçu-
rumlara karşı mücadele etme çağırısı 
yapıldı. İnternet teknolojileri üstünde 
tahakküm kuran patent ve lisanslara 
karşı, özgür yazlım kullanımının yay-
gınlaştırılması da istendi.  

http://internethaftasi.org.tr

22. İnternet Haftası Etkinlikleri 
Düzenlendi….
“İNTERNET TEHDİT DEĞİL, 
KALKINMANIN MOTORUDUR”

güncel


