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Sosyal medya 
Çankaya Köşkü’nde 

Sanal dünyanın “akil adamları” 
Cumhurbaşkanı Gül ile, Çankaya Sofrası’nda 
bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Gül, “Sosyal 
medyanın avantajları da riskleri de var” dedi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 29 
Ocak 2013’te, “Çankaya Sofrası”nda, 
sosyal medya ve twitter gibi paylaşım 

sitelerinde öne çıkan 6 ismi ağırladı. 
Cumhurbaşkanı Gül’ün, 2007 yılında 
cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra Atatürk 
dönemindeki Çankaya Sofrası’nı yeniden 
canlandırdığı yemekte Köşk protokolü ihlal 
edildi; telefonlar masaya kondu, fotoğraflar 
çekildi, twitter’dan mesaj atıldı.
Çankaya Köşkü’nde yaklaşık iki saat süren 
öğlen yemeğine, Kadir Has Üniversitesi Yeni 
Medya Bölümü Öğretim Üyesi İsmail Hakkı 

Yemekte, İnternet ortamında filtre, sansür, 
eğitim, girişimcilik konuları üzerinde duruldu. 
İnternet’le eskiden beri ilgili olduğunu 
dile getirerek, dönem dönem farklı medya 
araçlarının öne çıktığını, radyo ve televizyonun 
ardından şimdi de sosyal medyanın önde 
olduğunu söyledi
“Sosyal medyanın riskleri de fırsatları da 
var. Herkes içerik üretebiliyor. Herkes 
kendi medyasını oluşturuyor, hiçbir engelle 
karşılaşmadan sesini duyurabiliyor” 
değerlendirmesinde bulunan Gül, bunun 

hem ciddi bir avantaj olduğunu hem 
de riskleri bulunduğunu vurguladı. 
Çocuklar ve gençler göz önünde 
bulundurulduğunda, risklerden 
söz edilebileceğini kaydeden Gül, 
sahte isimlerle birçok insana 
iftiralar atılabildiğine işaret etti. 
Bu sorunun yasaklayarak değil 
bilinçlendirerek çözülebileceğinin 
altını çizen Gül, dijital medya ve 
gazete okuryazarlığının geliştirilmesi 
gerektiğine dikkati çekti.
Hukuki altyapının önemine değinen 
Gül, Türkiye’de bazen yeni olgular 
karşısında hukukun arkadan geldiğini 
anımsatıp sosyal medya konusunda 
devletin geriden geldiğini kabul 
ederken bu konuda düzenlemeye 
ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Sosyal 
medya araçları ve İnternet üzerinden 
paylaşılan verilerin güvenliğinin de 
ele alındığı yemekte Gül, ülkelerin 
bu konularla ilgili gerekeni 
yapması gerektiğine işaret edip 
sosyal medyada eleştirenleri değil 

hakaret edenleri blokladıklarını da söyledi. 
Takma isimlerle yapılan istismarlardan ve 
keyfiyetten şikâyet eden Gül, bu sürecin doğru 
yönetilmesi, yapılacak düzenlemelerin uzman 
kadrolar tarafından yürütülmesi gerektiğini 
belirtti.
Gençlerin hatta maddi olarak kısıtlı 
bölgelerdeki İnternet kullanımının yarattığı 
fırsatlara vurgu yapan Gül, “Sosyal medya 
ikinci bir dil öğrenmek için uygun bir araç. 
Devletin bir türlü başarılı olamadığı bu alanda 
dil öğrenme konusunda sosyal medyadan 

Polat, İnternet alanında yıllardır kaleme aldığı 
yazıları ve yaptığı televizyon programlarıyla 
bilinen Radikal gazetesi yazarı Serdar 
Kuzuloğlu, ntvmsnbc.com Yayın Yönetmeni 
Ahmet Yeşiltepe, twitter’ı etkili kullanmasıyla 
tanınan Habertürk gazetesi yazarı Rahşan 
Gülşan, Twitter’da “Beyinsiz Adam” takma 
adıyla ünlenen Star gazetesi yazarı Hakim 
Türkmen ve teknoloji blogu yazarı, sosyal 
medya uzmanı Zorluhan Zorlu katıldı.
Alınan bilgilere göre basına kapalı yemekte 
Gül, sanal dünyanın “akil adamları”na, İnternet 
ortamı ile ilgili sorular yöneltti, onları dinledi. 

yararlanılmalı. Düşünsenize Doğu illerinden 
bir çocuk artık Stanford veya Harvard’dan bir 
profesörün tweet’lerini takip edebiliyor” diye 
konuştu. 
Habertürk gazetesi yazarı Gülşan’in Apple’ın 
yanlış uyguladığı klavyeyi anımsatması 
üzerine Gül, Apple yetkililerinin Çankaya 
Köşkü’ne geleceklerini ve bu aksaklığı 
gidermeleri için uyaracağının müjdesini verdi.
Radikal Gazetesi yazarı Kuzuloğlu, Köşk’ten 
ayrılırken yaptığı açıklamada, sosyal medya, 
dijital gelişmelerin açılımları ve algılarla ilgili 
sohbet fırsatı bulduklarını, İnternet tabanlı 
eğitim ve hizmetlerin konuşulan konuların 
başında geldiğini söyledi.  Dünyadaki 
gelişmelerin Türkiye’ye nasıl yansıyacağının 
da konuşulduğuna değinen Kuzuloğlu, 
“Tabii ki Cumhurbaşkanlığının kurum olarak 
yapabileceği bir şey yok ama yön gösterme ve 
bir anlamda vesile olma rolünü üstleneceğine 
dair bir izlenim aldık” dedi.
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Polat, akademisyen olarak yeni medya 
konusundaki okuryazarlık, bilinçlendirme 
ve eğitim konularının altını çizdiğini anlattı. 
Polat, Cumhurbaşkanı Gül’ün sosyal 
medyayla yakından ilgilenmesini, “Türkiye 
Cumhuriyeti’nin en başındaki kişinin bu 
konuyla ilgili olması bu konuda atılacak 
adımlar konusunda bizi umutlandırıyor” 
sözleriyle değerlendirdi.

Davete katılanlardan sosyal medya 
uzmanı Zorlu ise yemekte sosyal 
medyanın çağa etkilerinin konuşulduğunu, 
eğitim alanına yansımalarıyla “bilginin 
demokratikleşmesi”nin ele alındığını belirtti. 
Zorlu, Türkiye’nin dijital okuryazarlık alanında 
yapması gereken atılımlar, sosyal medyanın 
yaygınlaşması ve daha iyi anlaşılması ile etik 
ve görgü kurallarının daha fazla oturması için 
çaba harcanması gerektiğine işaret edildiğini 
vurguladı.

Twitter’da “Beyinsiz Adam” olarak yazan ve 
250 binden fazla takipçisi olan Star gazetesi 
yazarı Türkmen de yemekte sosyal medya ve 
İnternet’le ilgili hukuki sorunların gündeme 
getirildiğini belirtti. 

http://www.bilisimdergisi.org/s151


