
T
ürkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Türkiye’de giderek artan ve çocuklar için bir teh-
dit haline gelen bilgisayar bağımlılığı konusunda devreye girecek. TBMM Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, 20 Ekim 2010’da “Elektronik Bağımlılık ve Mücadele 
Metotları” konusunu görüşmek üzere toplandı. Toplantıda, Telekomünikasyon İletişim 

Başkanlığı’ndan (TİB) da önemli açıklamalar geldi. TİB Başkanı Fethi Şimşek, erişim yasağının 
kaldırılması için Adalet Bakanlığı ile çalıştıklarını bildirirken TİB İnternet Daire Başkanı Osman 
Nihat Şen, bilgisayar oyunlarına yönelik yasal bir düzenlemeye ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. 

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, AK Parti Trabzon Milletvekili 
Prof. Dr. Cevdet Erdöl, bilgisayar başından kalkmayan bir neslin obezite tehlikesiyle karşı karşıya 
olduğuna işaret ederek güvenli İnternet kullanımı için ailelerin bilgisayarları oturma odası, salon 
gibi ortak kullanım alanlarına taşımaları gerektiğini belirtti. İnternet sitelerine ciddi denetim ge-
tirilmesi gerektiğine dikkat çeken Erdöl, “Çocukların zararlı sitelere girmesini önlemek için TC 
kimlik numarası kullanmaları sağlanabilir” dedi.

Erdöl, toplantının ardından tüm milletvekiller-
ine bir mektup yazarak bilgisayar bağımlılığı 
ile mücadele için destek istedi. AK Parti Adana 
Milletvekili Necdet Ünüvar de, elektronik 
bağımlılığın her zaman gündemde olması 
gerektiğini vurgulayarak bu konuda aile hek-
imlerinin devreye sokulabileceğini bildirdi. 

Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürü Doç. 
Dr. Ayşen Gürcan, İnternet servis sağlayıcıların 
sorumluğunun olması gerektiğini belirtti. Yerli 
koruyucu yazılımların teşvik edilmesi ve ailen-
in bilgilendirilmesiyle ilgili çalışma yapılmasını 
isteyen Gürcan, Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından derslere İnternet güvenliği konusu-
nun yerleştirilmesi gerektiğini söyledi.
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“E-bağımlılık” Meclis gündeminde
Numune Hastanesi AMATEM Klinik Şefi Dilbaz, 
“İnternet bağımlısı olan bir çocuk, madde bağımlısı 
olması yönünden de risk altında” uyarısı yaparken 
TİB Başkanı Şimşek, erişim yasağının kaldırılması 
için katalog suçlarının yeniden düzenlenip azaltılması 
konusunda Adalet Bakanlığı ile çalıştıklarını bildirdi.
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Numune Hastanesi Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma ve Tedavi Merkezi (AMATEM) Klinik Şefi 
Nesrin Dilbaz ise, İnternet bağımlısı olan bir çocuğun ileride madde bağımlısı olması yönünden de 
risk altında olduğunun altını çizdi. Dilbaz, yıl AMATEM’E bağımlılıktan yatan 18 yaş altı çocukların 
yüzde 52’sinin eroin bağımlılığından yattığını söyledi. Çocukların haz almayı kolay yoldan seçmeyi 
deneyeceğini anlatan Dilbaz, İnternet’in zamanında ve yerinde kullanılırsa son derece yararlı, 
bu şekilde kullanılmasının ise son derece zararlı olduğuna değindi. Sadece çocukların değil 
yetişkinlerin de risk altında olduğunu belirten Dilbaz, siber ilişkiler yüzünden birçok evliliğin sona 
erdiğini bildirdi. 

Belli bir yaş grubu üzerinde olanları “dijital göçmen” olarak tanımlayan Anadolu Üniversitesi 
Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ferhan Odabaşı, güvenli İnternet’le ilgili kampanyaların artırılması ve 
İnternet kafelerin “sağlıklı yerler haline dönüştürülmesi”ni istedi.

“İnternetin yasakçı zihniyetten kurtulması lazım” diyen ve Youtube yasağına değinen Odabaşı, “Şu 
utanç tablosundan kurtulalım” dedi.

Katalog suçlar yeniden düzenleniyor

Toplantıya katılan TİB Başkanı Şimşek, YouTube’u kapatanın kendileri olmadığını, erişim engel-
lenmesinin hâkim kararıyla alındığını anımsatarak, kanundan kaynaklanan sorunların çözülmesi 
için Adalet Bakanlığı ile çalıştıklarını açıkladı. Katalog suçlarının yeniden düzenlenebileceği ve 
azaltılabileceğini belirten Şimşek, çalışmalarının da bu yönde olduğunu bildirdi.

Bir soru üzerine, web sayfası yerine uzantının erişime engellenmesinin teknik olarak mümkün 
olmadığını dile getiren Şimşek, ayrıca zaten bunun bir sansür olacağını düşündüklerini dile ge-
tirdi.

Şimşek, “Kumar, içki, uyuşturucuyla mücadelede aile bizim yanımızdayken elektronik bağımlılık 
konusunda aileyi yanımızda göremiyoruz. Aile, bu konuda çocuklardan önce eğitilmesi gereken bir 

birim. Hatta ailenin bu bağımlılığı 
kolaylaştırdığını düşünüyorum” 
diye konuştu.

İnternet kafelerle ilgili mevzuat 
olduğunu söyleyen Şimşek, ancak 
denetlenmeler konusunda sıkıntı 
bulunduğuna değindi.

TİB İnternet Daire Başkanı Şen ise, 
Türkiye’de İnternet kullanımına 
ilişkin bilgi vererek, bilgisayar 
oyunlarına yönelik yasal bir düzen-
lemeye ihtiyaç olduğuna işaret etti.
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