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Ýnternet Haftasý 2006
Türkiyenin Internet’e baðlan-

týsýnýn yapýldýðý tarih olan Nisan
ayýnda doðum günü niteliðinde
kutlanan Internet Haftasý, her yýl
olduðu gibi bu yýl da tüm yurtta
çeþitli etkinliklerle kutlandý.
Internet kullanýmýnýn daha da
yaygýnlaþtýrýlmasý için gerçek-
leþtirilen ve
odamýzýn da
ç e þ i t l i
etkinlikler-
le katýldýðý
2 0 0 6
k u t l a -
m a l a r ý ,
Ankaradan
davetlimiz
olarak etkinlik
programýmýza
k a t ý l a n
Türkiye Internet Kurulu üyesi
Doç.Dr. Mustafa AKGÜL ve Ýl
Internet Kurulu üyelerinin Vali
Vekili Sayýn Raif ÖZENER’i
makamýnda ziyaret etmeleri ile
baþladý.

Ziyaretin ardýndan Ýl Internet
Kurulu üyeleri Gazi Ýl Halk
Kütüphanesinde kurulan 10 bil-
gisayardan oluþan bir Internet

eriþim ve araþtýrma merkezinin
açýlýþýný gerçekleþtirdi. Etkinlikler
için her yýl olduðu gibi bu yýl da
Atatürk Kültür Merkezi küçük
salonuna gelen izleyiciler, öðlen-
den sonra açýlýþ konuþmalarý ve
Ankara ile gerçekleþtirilen kýsa bir
Video konferanstan sonra

M u s t a f a
AKGÜL’ün ülkem-

izin Internet
d e n e y i m i n i

baþlangýcýndan
g ü n ü m ü z e

özetlediði bir
k o n u þ m a s ý n ý
i z l e d i l e r .

K o n u þ m a
aralarýnda çeþitli
kamu kurumlarý ve
biliþim sektöründe

hizmet veren firmalarýn kurduðu
sergileri gezen izleyiciler Internet
teknolojileri ve biliþim alanýndaki
son geliþmeleri yakýndan görme
fýrsatý buldular.

Etkinliklere katýlan tüm izleyici-
leri en çok etkileyen Türk
Telekom’un da giriþimi ile AKM’de
kurulan 48 Gb/s hýzýndaki Metro
Ethernet tanýtýmý oldu. Tanýtýmda
kullanýlan kiþisel bilgisayarýn að
baðdaþtýrýcý hýzý nedeniyle en çok
100 Mb/s hýzda Internet’e eriþe-
bilen izleyiciler, evlerinde yaþadýk-
larýndan 200 kat hýzda çalýþma fýr-
satý buldular. En düþük ADSL hýzý
olan 512 kb/s’ýn 100000 katý hýz
saðlayan Metro Ethernetin nasýl
bir altyapý gerektirdiði ve nasýl
ücretlendirileceði en çok merak
edilen konular arasýndaydý.

Hafta boyunca Internet ve
beraberinde getirmiþ olduðu
teknolojilerin yaþantýmýzý nasýl etk-
ilediðini farklý konuþmacýlarýn yap-
týklarý konuþma ve sunumlardan

Panele, Odamýz Ankara
Þube üyesi Ahmet HAMZA,
Makina Mühendisleri Odasý
üyesi Mehmet Oðuz
ÖZKÖROÐLU ve OMÜ
Bilgisayar Mühendisliði
Bölüm Baþkaný Mustafa ULU-
TAÞ konuþmacý olarak
katýldýlar. Ýki tur olarak yapýlan
konuþmalarda izleyiciler farklý
bakýþ açýlarýndan geliþmelerin
nasýl algýlandýðýný dinlediler.
Panel sonunda izleyicilerin
sorularýna verilen yanýtlarla
bilgi toplumu olma yolunda
Internet ve bilgi teknoloji-
lerinin nasýl kullanýlmasý
gerektiði açýklýk kazandý. 

Internetin baþlangýcýndan
günümüze geliþiminin deðer-
lendirildiði “Internetin Dünü

Bugünü ve Yarýný” adlý panel,
Odamýz ve Makina Mühendisleri
Odasý Samsun Þubesi ile ortak-

laþa düzenlenmiþtir 
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Internetin yaygýn kullanýmý
konusunda dünya standart-
larýnýn çok altýnda olmamýza

karþýlýk, geliþen yeni teknolo-
jiler sayesinde Internet kul-

lanýmý giderek artmakta.

Etkinliklerin ikinci haftasýnda
ise; OMÜ Bilgisayar Mühen-
disliði öðretim üyesi Mustafa
ULUTAÞ Ordu’da “Ýnternet ve
Yaþam” konulu bir konferans
verdi. Konferans ayrýntýlarý
haberin devamýndadýr.



21

BÝLÝÞÝM-ÝNTERNET

izledik. Internetin genç sayýlabile-
cek yaþýna karþý ülkemiz insan-
larýnýn yaþamlarýnda ne kadar
önemli alýþkanlýklar oluþturduðunu
bir kez daha görmüþ olduk. Yaygýn
kullanýmý konusunda dünya stan-
dartlarýnýn çok altýnda olmamýza

karþýlýk, geliþen yeni teknolojiler
sayesinde Internet kullanýmý
giderek artmakta. Nüfusumuzun
büyük bir oranýný oluþturan genç-
lerin eðitim gördüðü okullarda geniþ
bant Internet baðlantýsý sayesinde
Biliþim Toplumu bireyleri olma yol-

undaki eðitimleri hýzla sürüyor.
Birçok veli, çocuklarýnýn Internet,
bilgisayar ve yeni geliþen teknik
cihazlarý kullaným becerilerinin
kendilerininkinden çok daha iyi
olduðunu ifade ediyor. 

Ýnternet ve Yaþam Konferansýndan çarpýcý birkaç küçük not: 

 

Bilgi Toplumuna Geçiþ Modeli : 

Mevcut Durum ve AB :

Bilgi Toplumu bir
teknoloji projesi deðil,
ciddi bir deðiþim projesidir.

Ülkemizin tüm kesim-
lerinin gerek günlük
gerekse iþ hayatýnda
deðiþiklik yaratacak
oldukça önemli bir pro-
jedir.

Riskleri olmasýna rað-
men doðru uygulandýðý
takdirde ülkemiz için çok
büyük bir fýrsat ve
ekonomik refah ve rekabet
kaynaðý olacaktýr.

Baþarý için toplumsal
uzlaþma kaçýnýlmazdýr.

Mevcut Orta Çoy Ýyi
Temel Göstergeler Durum Senaryo Ýyi Senaryo Senaryo
(16-74 yaþ arasý) Türkiye AB 25 - Ortalama AB 25 -

2004(*) 2004(*) 2004(*)

1-Ýnternet Kullanýcýsý 
%13 %37 %44 %51

Bireyler(*****)

2-Ýnternet Kullanýcýsý
%51 %81 %89 %96

Öðrenciler

3-Ýnternet Kullanýcýsý
%24 %58 %68 %77

Çalýþanlar

4-Ýnternet Kullanýcýsý Ýþsizler %20 %40 %48 %56

5-Ýnternet Baðlantýsý Olan
%5,6 %37 %30 %24

Haneler

6-KIEM’den Baðlanan
%0,2 %2,8 %4,1 %5,1

Bireyler

7-Güvenlik Problemi
%24 %37 %30 %24

Yaþayan Kullanýcýlar

8-Eðitim Amaçlý Ýnternet
Kullanana Çalýþanlar ve %1,2 %9,3 %24 %39
Ýþsizler

9-Eðitim Amaçlý Ýnternet
%34 %50 %64 %78

Kullanan Öðrenciler

10-Çevirimiçi Bankacýlýk
%2,1 %18 %26 %33

Yapan Bireyler

11-Çevirimiçi Alýþveriþ
%2,2 %18 %24 %30

Yapan Bireyler

12- E-Devlet Hizmetlerini
%5,9 %22 %27 %35

Kullanan Bireyler

TMMOB
YASAMIZDAN MESLEÐÝMÝZDEN ELÝNÝ ÇEK

TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ
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Internet Haftasý Etkinlikleri; 
Biliþim Toplumu olma yolundaki en önemli okur

yazarlýk olarak kabul edilen Internet kullanýmý ve
bilincinin yaygýnlaþtýrýlmasý.

Bilgi Toplumu için “Yaþam Boyu Öðrenme”
kavramýný “Internet Yaþamdýr” sözcüðü ile bir-
leþtirerek e-Dönüþüm Projesini baþarý ile
tamamlama hedeflerine dönük çalýþmalarýn
yapýldýðý bir platform olarak gerçekleþtirildi.

Temel Göstergeler :

Bilgisayar ile Ýlgili Yapýlan Faaliyetler : 

Ýnternet Toplumumuzda 
En Çok Ne Ýçin Kullanýlýyor?

* E-Mail ve mesajlaþma rakamsal olarak
en yüksek sebep

* Site trafiklerinden:
* Eðlenceli içerik
* Oyun
* Müzik
* Ýþ / Ýhtiyaçlar
* Bankacýlýk
* Haber
* Alýþveriþ
* Araþtýrma
* Diðer içerikler

Mevcut
Durum Orta Ýyi Senaryo Çoy Ýyi

Temel Göstergeler(*) Türkiye Senaryo Ortalama Senaryo
2005(**) (***) (***)

1-Bilgisayarý olan iþletme
%61 %80 %88 %95

olan

2-Geniþbant internet
eriþimine sahip iþletme %20 %45 %58 %70
oraný

3-E-Ticaret satýþlarýnýn
%0-%3 %7 %11 %15

toplam ciroya oraný

4-Kurumsal Kaynak
Planlamasý/Yönetimi %0-%3 %8 %12 %15
kullanan iþletme oraný

5-Tedarik Zinciri Yöntemi
%0-%1 %5 %9 %12

kullanan iþletme oraný

6-Müþteri Ýliþkisi Yöntemi
%0-%0,5 %3 %4 %5

kullanan iþletme oraný

Bilgilen-
dirme

Bilgilen
dirme

ve
Eðitim

Bilgilendir
me, Eðitim

Seçilen
sektörlere
özgü BÝT
uygula-
malarý

Web sayfasý tasarlamak ya da elektronik sunuþ yapmak

Belli bir program dilini kullanarak bilgisayar programý yazmak

Temel aritmetik formülleri kullanmak

Chat (sohbet etmek)

Dosya ekleyerek e-posta göndermek

Herhangi bir bilgiyi kopyalama, kesme ya da baþka bir yere yapýþtýrma iþlemleri

Oyun oynamak

Bir dosya ya da klasörü taþýmak ya da kopyalamak

Fare ile bir programý çalýþtýrmak (Ýnternette gezinmek, yazý yazmak gibi)

Kaynak : DIE - Hane Halký Bilisim Teknolojileri Kullaným Anketi - 2004, Peppers and Rogers Group Analizi
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