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TBMM Araştırma Komisyonu bilişim sektörünü dinliyor

ONMED: 
İnternetle ilgili 
tam anlamıyla 
bir yasal 
düzenleme yok

TBMM’de, İnternet’le ilgili tam anlamında bir yasal düzenleme 
olmadığına dikkat çeken ONMED Başkanı Sağ, ajans 
aboneliğinden alınan KDV’nin indirilmesini önerdi.

Sitenin bölge yöneticisi, TBMM 
Komisyonu’nda, özel durumlarda kişisel 
bilgileri “gizli servislerle” paylaştıklarını 
itiraf etti.

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, İnternet 
ve bilişim sektöründeki ilgili sivil toplum 
örgütlerini (STK) ve yetkili kişileri dinlemeye 
devam ediyor. Online Medya Derneği (ONMED) 
Yönetim Kurulu’nu kabul eden Komisyon, 
İnternet medyasının problemlerini ilk ağızdan 
dinledi. Komisyonda sunum yapan ONMED’in 
görüş ve önerilerini anlatan Dernek Başkanı 
Engin Sağ, İnternet ile ilgili tam anlamında 
bir yasal düzenleme olmadığına dikkat çekti. 
Sağ, “İnternet ile ilgili tam anlamıyla bir 
yasal düzenleme yok. Başta mahkemeler 
olmak üzere Devlet Kuruluşlarında farklı 
muamelelerle karşılaşıyoruz” dedi.

İnternet medya sitelerinin hızla 
kurumsallaştığı ve istihdam oluşturduğunu 
anlatan Sağ, internet gazeteciliğinin önünü 
açacak önlemlerin bir an önce alınmasını 
istedi. İnternet sitelerinin en büyük gider 
kalemlerinden birinin ajans aboneliği 

olduğuna değinen Sağ, ajans aboneliğinden 
alınan KDV’nin indirilmesini önerdi. Sağ, 
“Ekmekten alınan KDV yüzde 1, kitap, gazete, 
sinema ve tiyatrodan alınan KDV yüzde 8 
ama ajans aboneliğinden alınan KDV yüzde 
18. Bu oran çok yüksek. İnternet gazeteciliği 
desteklemek içi bu oran yüzde 1 olmalı” diye 
konuştu
İnternet’teki güvenlik problemine işaret eden 
ONMED Genel Sekreteri Mehmet Sakin, bu 
konuda bilinçli kullanım için eğitimin önemini 
vurguladı. İnternet’teki telif problemlerine 
değinen ONMED Üyesi Adnan Erdoğan, 
Türkiye’de İnternet’te telifi ödenmemiş 
içerik ile haksız kazanç elde edildiğinin 
altını çizerken Mustafa Bilen ise Basın 
Kanunu’nda yer alan “mevkute” kavramıyla 
İnternet sitelerini aynı kefeye koymanın uygun 
olmayacağına dikkat çekti. Hollanda’nın 
web barındırma alanındaki başarısını örnek 
veren Bilen, Anadolu’da birçok şehrinin 
web barındırma merkezi, data merkezi 
haline getirilebileceğini, bunun için bazı 
düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyledi.

Facebook’tan itir
af

Sosyal paylaşım sitesi Facebook’un Avrupa, 
Ortadoğu ve Afrika Politika Direktörü Richard 
Allan, yaptığı TBMM Bilişim ve İnternet Araştırma 
Komisyonu’nda yaptığı sunumda,  “özel durumlarda 
üyelerin kişisel verilerinin gizli servislere 
verildiğini” söyledi. Gizli servislerle yaptıkları 
işbirliği anlatan Allan, “Bu konuda ABD’nin 
kanunları geçerli. Çünkü merkezimiz orada 
bulunuyor. Özel durumlar halinde bir üyenin 
bilgilerini güvenlik güçleriyle paylaşabiliyoruz” dedi. 
Komisyon üyelerine hangi durumlarda bilgilerin 
paylaşıldığını da aktaran Allan, yalnızca bu konuyla 
ilgilenen özel bir ekip bulunduğunu belirtip  
“Emniyet güçleriyle işbirliği yapmak çok önemli. 
Tüm ülkelerin gizli servisleri ya da güvenlik güçleri 
hayati bir durum söz konusu olduğunda bu birime 
başvuruda bulunabiliyor. Hayati önem taşıyan terör, 
çocuk kaçırma gibi bir durum söz konusuysa veri 
paylaşılabiliyor” diye konuştu.

http://www.bilisimdergisi.org/s145


