
TBMM Araştırma Komisyonu bilişim sektörünü dinliyorTBMM Araştırma Komisyonu bilişim sektörünü dinliyor2012 NİSAN168 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 169

Alternatif Bilişim Derneği, TBMM’de 
Türkiye’nin “teknoloji kullandığı ama 
üretmediği gerçeği”ne dikkat çekti, İnternet 
Kurulu Başkanı Özeren “Danışmanlık ve 
Destek Hattı”nı uygulamak istediklerini 
açıkladı. Komisyon Başkanı Ünüvar ise, tüm 
kamunun birer çocuk portalı açmalarını 
önerdi.

TBMM Bilgi Toplumu Olma Yolunda 
Bilişim Sektöründeki Gelişmeler 

ile İnternet Kullanımının Başta Çocuklar, Gençler ve 
Aile Yapısı Üzerinde Olmak Üzere Sosyal Etkilerinin 
Araştırılması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma 
Komisyonu, Mayıs ayında da bilişim sektöründeki 
ilgili sivil toplum örgütlerini (STK) ve yetkili kişileri 
dinlemeye devam etti. Komisyonda sunum yapan 
Alternatif Bilişim Derneği Türkiye’nin “teknoloji 
kullandığı ama üretmediği gerçeği”ne dikkat 
çekerken İnternet Kurulu Başkanı Özeren, İnternet 
güvenliği konusunda “Danışmanlık ve Destek 
Hattı” projesini uygulamaya geçirmek istediklerini 
açıkladı. Komisyon Başkanı Ünüvar ise, tüm kamu 
kurumlarına, resmi İnternet sitelerinde, kendi faali-
yetlerini çocukların anlayacağı dille anlatmalarını 
sağlayacak birer çocuk portalı açmaları önerisinde 
bulundu.
AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar 
başkanlığında 2 Mayıs 2012’de gerçekleştirilen 
komisyon toplantısında, “Günümüz dünyasında 
İnternet’in sunduğu fırsatlar” konulu sunum yapan 
Nil Türkiye Genel Müdürü Yücel Bağrıaçık, dünyada 
elektriği olmadığı halde 50 milyon insanın İnternet’e 
cep telefonuyla bağlandığını söyledi. Bağrıaçık’ın 
verdiği bilgiye göre; her 5 çiftten birisi İnternet’te 
tanışıyor, boşanmaların yüzde 20’si ise İnternet ile 
ilgili bir nedenden kaynaklanıyor.
Alternatif Bilişim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Rıza Keleş ve dernek temsilcisi Doç. Dr. Melih 
Kırlıdoğ da aynı gün komisyona bilgi verip Avrupa 
Komisyonu tarafından İnternet’in sivil ve politik 
katılıma etkisini ölçmek için yürütülen “CivicWeb” 
projesinin verilerini sundu. Keleş, Türkiye’de bağlı 
cihaz sayısının ve bazı sosyal medya sitelerine 
olan üyeliklerin yüksek olmasına karşın, “İnternet 
kullanım becerisi” bakımından çok gerilerde 
bulunduğuna dikkat çekti.

Teknolojiyi kullanıyoruz ama üretmiyoruz!
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“İnternet ve BİT görmezden 
gelebileceğimiz bir olgu değil”
 “CivicWeb” projesinin verilerine göre, 
Türkiye’de kullanıcılar; yıllık 13 milyar dolar 
büyüklüğe sahip olan sanal porno sektörü ile 
sanal oyun, romantizm ve çöpçatan sitelerine 
ilgi duymuyor, daha çok haber, sanat ve 
edebiyat sitelerini tercih ediyor. Ankete 
göre, Türkiye’de gençlerin en çok İnternet’te 
ilgilendiği ve ilginç bulduğu 5 web sitesi türü 
sırasıyla; haberler, filmler, müzik, sanat, 
edebiyat ve sağlık. 
Doç. Dr. Melih Kırlıdoğ da Türkiye’nin 
“teknoloji kullandığı ama üretmediği gerçeği” 
ile yüz yüze olduğunu vurguladı. 
Dernek komisyona şu önerilerde bulundu: 

* Türkiye’de çocuk ve ailelerinin İnternet 

güvenliği ve sayısal okuryazarlık konularında 
eğitilmeleri gerekiyor. Bu konudaki çabalar 
sadece devlet tarafından değil, sivil toplum 
örgütleri, medya ve üniversiteler tarafından da 
gerçekleştirilmeli. 

* İnternet’in güvenli kullanımı konusunda 
kolay kullanılabilir yazılımlar, eğitim 
materyalleri ile çevrimiçi eğitim siteleri, 
İnternet servis sağlayıcılar ve diğer kurumlar 
tarafından ücretsiz bir şekilde ailelerin 
kullanımına sunulmalı.  

* Okullarda da derslerin içine konu ile ilgili 
içerikler eklenmeli.

* Türkiye vatandaşlarına güvenli İnternet 
sunmak için daha demokratik yöntemler 
geliştirmeli.

“İnternet ve 
BİT görmezden 
gelebileceğimiz 
bir olgu değil. 
İnternet ve 
BİT’e tavrımız 
kaçmak veya 
saklanmak 
değil ondan 
yararlanmak 
olmalıdır” diyen 
Keleş, bunun 
için sadece 
donanım 
teminine değil 
çok daha 
kapsamlı bir 
politikalar 
bütününe 
ihtiyaç 
olduğunu, 
sayıca yetersiz 
olan İnternet’in 
toplumsal, 
kültürel ve 
psikolojik 
olumlu ve/
veya olumsuz 
etkilerini 

gösterecek bilimsel araştırmaların 
üniversitelerde yapılmasını istedi. 
Keleş, “Altını önemle çiziyoruz, teknik 
çözümler güvenlik sağlamaz; bireyi 
pasifleştirir, asla üretici kılmaz. Üretici 
olamayan, kullanım becerileri ve olanakları 
geliştirilmeyen nesillerin üzerlerindeki 
toplumsal kültürel etkiler uzun vadede 
negatif olacak. Dublin Teknoloji 
Enstitüsü’nden Brian O’Neill, yeni medya 
kullanımının sınırlandırılması yerine, 
sorumlu davranışların, dijital yurttaşlığın 
geliştirilmesini öneriyor” diye konuştu.

Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi 
Başkanı Emin Sadık Aydın tarafından 
sunulan bilgilere göre ise Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan başka bir 

araştırmada, İnternet kullanıcıları en çok 
çevrimiçi haber, gazete ve dergi okuduklarını 
belirtti. 

Güvenli İnternet Danışmanlık ve 
Destek Hattı
Komisyonun 15 Mayıs 2012 tarihli 
toplantısında, bir sunum yapan İnternet 
Kurulu Başkanı Serhat Özeren, kullanıcılara 
İnternet güvenliği konusunda bilgi vermek ve 
destek sağlamak amacıyla “Danışmanlık ve 
Destek Hattı” projesini uygulamaya geçirmek 
istediklerini açıkladı.
 
Yapılan araştırmaların, çocukların ve 
gençlerin İnternet kullanımında istenmeyen 
içeriklere maruz kaldığını ve bu durumla başa 
çıkmakta zorlandıklarının tespit edildiğini 
belirten Özeren, hattın pedagojik eğitim almış 
teknoloji sertifikalı çağrı merkezi personeli ile 
danışmanlık hizmetleri vereceğini bildirdi. 

  Bazı cep telefonu üreticilerinin Türkiye’de 
3-4 kişilik personelle milyarlık işlemler 
yaptıklarını anlatan Özeren, bu şirketlerin, 
10-15 yıldır faaliyet göstermelerine rağmen 
Türkiye’ye hiçbir katkısı olmadığını ifade 
ederek “Bu şirketlerden en azından İnternet’i 
geliştirme fonu adı altında bir kesintiyle bir fon 
oluşturulabilir. Bu fon da İnternetin gelişmesi 
için kullanılabilir” dedi.

Kurumlar faaliyetlerini çocuklara 
anlatmalı
Komisyonun 16 Mayıs 2012’de toplantısında 
ise, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve 
Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Çocuk 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü yetkilileri sunum 
yaptı. Komisyon Başkanı Ünüvar, toplantının 
sonunda, belediyeler de dahil olmak üzere 
bütün kamu kurumlarına, resmi İnternet 
sitelerinde, kendi faaliyetlerini çocukların 
anlayacağı dille anlatmalarını sağlayacak birer 
çocuk portalı açmaları önerisinde bulundu. 
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