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Panel

 “18. YILINDA İNTERNET, 

BİLGİ TOPLUMU VE DEMOKRASİ” 

PANELİ 
Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi, Dicle 

Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve İnternet Teknolojileri 

Derneğinin ortaklığıyla İnternet haftasında `18. Yılında 

İnternet, Bilgi Toplumu ve Demokrasì  konulu Panel 

düzenlendi. 

11 Nisan 2011 tarihinde Dicle Üniversitesi Mühendislik 

Fakültesi Konferans salonunda saat 13.30‘da düzenlenen 

ve Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi‘nden 

Nedim TÜZÜN‘ün yöneticiliğini yaptığı Panelde, Elektrik 

Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet 

BOZKIRLIOĞLU, Bilkent Üniversitesinden İnternet 

Teknolojileri Derneği Başkanı Doç. Dr. Mustafa AKGÜL ve 

Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden Yrd. Doç. Dr. 

M. Siraç ÖZERDEM konuşmacı olarak yer aldılar.

Paneli Yöneticisi Nedim Tüzün‘ün Panelistleri daveti ile 

başlanan Panelde; Doç.Dr. Mustafa AKGÜL “Dünyada ve 

Türkiye‘de İnternet kullanımı”, “Bilgi toplumu”, “Katılım, 

Demokrasi ve İnternet” ve “Türkiye‘de Sansür Yasası” 

konularında, EMO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet 

BOZKIRLIOĞLU “İnternet, Bilgi Toplumu ve Demokrasi”, 

“Türkiye‘de İnterneti Düzenleme Çabaları”, “Dünyada 

İnternet” ve “Güvenli İnternet ile Gelen Tehditler” 

konularında, Yrd. Doç.Dr.M.Siraç ÖZERDEM ise “İnternet ve 

Güvenlik” konularında sunumlarını yaptılar. 

Panelde, Gelişen ve değişen dünyada, demokratik bir hak 

olan, özgür, güvenilir, ekonomik ve kaliteli bir iletişimin 

öneminin her geçen gün daha da arttığı bir ortamda 

ülkemizde bu konuda yapılan yasal düzenlemeler ve 

bu düzenlemeler hakkında bilgilerin ve özellikle yakın 

zamanda yürürlüğüne girecek olan “İnternetin Güvenli 

Kullanımına Dair Usul ve Esaslar” hakkında bilgiler de verildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) 22.02.2011 

tarihinde onayladığı “İnternetin Güvenli Kullanımına Dair 

Usul ve Esaslar “ ‘ının 

22.08.2011 tarihinden 

itibaren tüm internet 

kullanıcıları için aile 

paketi, çocuk paketi, 

yurtiçi paket veya 

standart paket 

abonesi olma zorunluluğu 

getirdiği ayrıca bu usul ve esasların İnternet Servis 

Sağlayıcılarının mevcut teknik altyapılarında da değişiklik 

yapma zorunluluğu getirildiği paylaşılmıştır. 

Yapılacak olan bu teknik altyapı değişikliği ile kullanıcıyla 

internet arasında bir filtre konulacağı, bu esaslar 

çerçevesinde beyaz liste – kara liste veri tabanlarının 

oluşturulacağı bu listelerle internet kullanıcılarına “koruma 

sağlamak” adı altında açıkça sansür uygulanacağı ve bu 

uygulamayla internet Servis sağlayıcıları ile BTK arasında 

kurulacak olan bağlantı ile devletin vatandaşı için uygun 

gördüğü bu listelerin, anlık olarak güncelleneceği, 

böylelikle daha önce site kapatma olaylarında görmeye 

alışık olduğumuz mahkeme kararı alma zorunluluğuna 

da gerek kalmayacağı anti demokratik bir düzenlemenin 

yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.

Yapılan sunumların ardından, konuya ilişkin katılımcılardan 

yöneltilen sorular panelistlerce yanıtlandı.

Panel, EMO D.Bakır Şube Yönetim Kurulu Başkanı İdris 

EKMEN‘in kapanış konuşmasıyla tamamlandı.

Panel, Türk Telekom A.Ş Doğu II. Bölge Müdürlüğü, D.Ü 

Mühendislik Fakültesi Bölümü Öğretim Üyeleri, EMO 

Diyarbakır Şube Yönetim Kurulu ve üyeleri, Dicle Üniversitesi 

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 

Bölümü EMO Genç üyelerinden oluşan 150 kişilik bir 

katılımla gerçekleştirildi.

Panelde, Gelişen ve değişen dünyada, demokratik bir hak olan, özgür, güvenilir, 

ekonomik ve kaliteli bir iletişimin öneminin her geçen gün daha da arttığı bir 

ortamda ülkemizde bu konuda yapılan yasal düzenlemeler ve bu düzenlemeler 

hakkında bilgilerin ve özellikle yakın zamanda yürürlüğüne girecek olan 

“İnternetin Güvenli Kullanımına Dair Usul ve Esaslar” hakkında bilgiler de verildi.


