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 Tarihçe
•Inet-tr'nin türevi
•97 Kurultayı “Akademik 
Bilişim”
•Inet-tr'98 “universite..”
•98 internet haftası, “LKD”
• Nisan 1999 odtü
• Üniversiteye yönelik
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 amaç
•BT: bim, kutup, CS...
•Altyapı,kull. Üretim, eğitim
• Ortak akıl arayışı
•Tecrübe ve bilgi paylaşımı
•Yapılandırılmış calıştay/ÇG
•Davetli bildiri
•Egitim semineri, ilk kurs
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 Tarihçe-2
•Ankara-istanbul-izmir dışı
•Sdu, omu,  selcuk, cukurova, 
ktu, gantep, pau, kutahya
• comu, 
•harran, Mugla, inonü
•uşak, akdeniz, mersin
•anadolu
•
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 İnternet ne kadar büyük?
•3 milyar insan
•1 milyar+ kayıtlı bilgisayar
•950 M  web
•276M alan adı (140 .com, etc)
•Trilyon + URL
•1.35B facebook,  1 B- mobil
•284-675 twitter, 500 t, 2.1 sorgu
•260 linkedin, 75+600 WP
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 İnternet nedir ?
•Sanayi devrimi boyutlarında
•Ekonomi, meslekler değişiyor
•Kol gücü ←-> beyin gücü
•Bilim, arge, inov.  → temsilcisi
•Bilgi toplumu: araç, ön model
•Iş, öğrenme, iletişim, eğlence, ...
•İnternet yaşamdır !
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 TR'de İnternet
•12/4/93 – doğum günü
•Tuik  15-74 yaş aralığı
•53%, E: 63.5, K:44.1
•Orta Doğu Ana:37.6 50.3 24.2
•BTK: 50M+, cift sayıyor
•Sürekli: %44.9, 54.3, 35.5
•Evde internet: 60%
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 İndekslerde TR
•GITR: 52 .. 76 .. 45 → 51/148
•Rekabet: 44/148, GII: 54/143
•ITU: IDI 68/166, fiyat: 67/166
•Erisim: 61, kull.:77, beceri:48
•UN: e-gov:71, HDI: 69/192?
•WWW: 58/81, Gender: 125/142 
ekon:132 egit:105 siy:113 sag:1
•RSF: 154/
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 Sorunlar: I
•Parçalı bulutlu
•Rota Bilgi Toplumuna değil
•Dağınık bir yapı:
•Kordinasyon yok
•Yönetişim yok
•Özgürlük-demokrasi-internet
•Kapsamlı bir çaba yok
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 Sorunlar: II
•Kapsamlı bir BT  strateji arayışı 
•Açık kaynak/özgür yazılımı 
gündeme girme çbasında
•İnsan gücü planı/sahibi yok
•Bilişim eğitimi 
•2 panelle bunları tartışıyoruz

ijac
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 Kanayan Yara: Yasaklar
•5651: 2007--: Hukuk Faciası
•60 bin web yasaklı
•Google yasaklanma kararı 
•Twitter, youtube, DNS zehir.
•DPI , TIB'in log tutma  arzusu
•Anayasal suç
•Uluslararası hukuk,  

ijac
asak
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 Bu konferans
•3 gün 13 paralel, 144 oturum
•17 panel, 5 calış., 23 sem.
•22  teknoloji sunum oturumu
•E-eğitim, acik ve uzaktan öğren.
•Güvenlik, yazılım, veri maden.
•Mobil, algoritma, tıp, gömülü
•Üniversite, sosyal ağ ... 

ijac
asak
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 Özgür yazılım dünyası
•Internet ←-> özgür yazılım
•Dünyaya yayıl. → sahipsiz ürün
•Crowd , kick s. kitleler
•Sadece yazılım değil: açık kitap, 
açık ders malzemesi,... 
• wikipedia ailesi
• Yazılım dünyası değ.:ikili lisans

ijac
asak
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 Özgür yazılım-II
•Kullanıcı: kullanım, değiştirme 
ve paylaşma özgürlüğü
•1 milyon proje, 10 milyon gelişt.
•Tasarruf, güvenlik, istihdam ve 
rekabet
• Sınırsız bir deney ortamı
• Kitlesel BT projelerine destek

ijac
asak

as
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 Özgür yazılım-III- ne istiyoruz?
•Adil rekabet koşulları
•Ilk BT Egit. özgür yazıl tanışma
•Kaps. bir BT/CS egitimi her kişi
• ACM lise fen koluda  5-6 ders 
• TBL  politikacı. pogramlama 
•Programl. kavr.  Düşün. Geliş
•Herkes BT limit ve potensiyeli

ijac
asak

as
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 Çağrımız
•İnternetden korkmayın, kullanın
•Sosyal ağlar yaşamın bir parçası
•Interneti bireysel, kurumsal 
gelişim, demokrasi, saydam. kull 
•Insana ve ifade özgülüğüne
•Türkiye bilişime, Blş özgür yaz..
İnternet Yaşamdır!

ijac
asak
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 Son 2 nokta:
•Cuma / A salonu/ 16:30-18:30
Değerlendirme toplantısı

•Öneri ve eleştirileri dinlemek 
isteriz, ortak akıl arayısı
•
•Perşembe  / a salonu / son slot
• Tek bildiri kaldı: Özgit, 
Çaglayan , bende katılırım

ijac
asak
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• Teşekkür ederim

• Blog.akgul.web.tr

• akgul.web.tr/yazilar/

• akgul.bilkent.edu.tr

• Akgul-duyuru,  edu-net, 

• akgul@bilkent.edu.tr
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