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Sosyal medyada vatandaş 
gazeteciliği tartışıldı
Sosyal medya ve internet ortamının kötüye kullanımı bilinçli vatandaşlar 
vasıtasıyla elektronik ticaret ya da elektrik hizmet sunumunda siteler 
üzerinden puanlama yapılarak oto kontrole tabi tutulmalı. 

“Sosyal medya” çalıştayında Moderatör Dr. 
Servet Yetim, çağrılı konuşmacı Prof. Dr. 
Tekin Memiş ve uzmanlar; Okan Emre Elagöz, 
Ali Akın, Nuri Güleç, Hacı Osman KAYA, Dr. 
Cengiz Tanrıkulu, Murat Turan,Nazife Ece, 
Yaşar Başkaya, M.Nurullah Emsen, M.Gökhan 
Tan, Remime Koçoğlu, Nesrin Çelik, Esra 
Semen, Duygu Baza, Mustafa Yılmaz, Hakan 
Arıduru, Kadir Tekin, Ahmet Tezer, Sedef 
Özkan, Başak Seçmen ve Batur Orkun’un 
katılımı ile (23 katılımcı) görüşleri alınarak 
gerçekleştirildi.

İstanbul Şehir Üniversitesi’nden e-ticaret 
konusunda uzman olan Prof. Dr. Memiş 
çağrılı konuşmacı olarak katılmış olup “Sosyal 
Medya-Katma Değere Dönüşüm ve Hukuk” 
başlığı ile yaptığı konuşmada; günümüzde 
hayatın büyük bir kısmının sosyal medya da 
geçtiğini, yeni bir dijital nesil yetiştiğini, her 
türlü planlamanın bu nesle uygun olarak 
dizayn edilmesi gerektiğini, iş modelleri ve 
hayat algılama tarzının değiştiğini, bu durumu 
katma değere dönüştürmek gerektiğini, 
bireylerin yeniden problem çözme ve üretime 
katkı yapmaya teşvik edilmesi gerektiği, bunun 
için de temel yaklaşımın özgürlük ortamı 
olmasını gerektiği, istisnasının ise kısıtlayıcı 
düzenlemelerle çözülmesi gerektiği belirtildi. 

Çalıştayda, Sosyal medya ve vatandaş 
gazeteciliği; Sosyal medya kişisel verilerin 
korunması ve özel hayatın gizliği; Sosyal 

gelen talepler analiz edilerek 
daha kaliteli ve vatandaş odaklı 
hizmet verilmesi planlanmalıdır.
-İnternet ortamı yasal 
düzenleme yerine etik kurallarla 
ve dijital vatandaşlık bilinci 
oluşturularak toto kontrole tabi 
tutulmalıdır.
-Vatandaşın doğru bilgeye 
kısa zamanda erişimi 
için klasik medya dışında 
vatandaş gazeteciliği de 
teşvik edilmelidir. Özellikle 
demokrasinin daha sağlıklı 
bir şekilde yürütülebilmesi 
için klasik medyadaki basın 
hürriyeti kısıtlamalarla karşı 
vatandaş gazeteciliği alternatif 
bir haberleşme aracı olarak 
kullanılmalıdır.
-Sosyal medya ve internet 
ortamının kötüye kullanımı 
bilinçli vatandaşlar vasıtasıyla 
elektronik ticaret yada elektrik 

hizmet sunumunda siteler üzerinden 
puanlama yapılarak oto kontrole tabi 
tutulmalı, malı kalitesiz, yetersiz ya da 
aldatıcı mahiyette hizmet verenler devre dışı 
bırakılmalıdır.
-İnternet ya da sosyal medya üzerinde 
paylaşılan bilgilerin doğru bilgiler olması 
teşvik edilmeli, SSL sertifika üretme 
konusunda kontrol devlet tarafından yerine 
getirilmeli, Yanlış içerik üretimi bir kişi 
mekanizmalar kurularak kontrol altına 
alınmalıdır.
-Devlet kurumları sosyal medya hesaplarını 

medyanın katma değere dönüştürülmesi; 
Toplumsal olaylarda sosyal medyanın rolü; 
Sosyal medyanın veri madenciliği açısından 
kullanılması ve Sosyal Medyada pazarlama 
konuları ele alındı.

Katılımcıların görüşleri de değerlendirilerek 
kısa vadede uygulanmak üzere şu öneriler dile 
getirildi:

-Sosyal medyada vatandaş gazeteciliği 
kapsamında, vatandaşları her türlü değer 
taşıyan bilgiyi kamuya iletebilmesi için uygun 
bir platform kurulması, sorunların çözümü için 

aktif olarak hizmet verme amacıyla kullanmalı, 
vatandaşın yönetime katıldığında daha adil bir 
yönetim tarzı hedeflenmelidir.
-Sosyal medya üzerinden,  ya da diğer internet 
platformlarından herhangi bir şekilde saldırıya 
uğrayan kişilerin haklan koruyabilmeleri 
için online olarak ulaşabilecekleri şikayet 
mekanizmaları kurulmalıdır.
-Sosyal medyanın gerçek isimler kullanılması 
teşvik edilmelidir.
-Bilinçli sosyal medya okuryazarı yetiştirilmesi 
hedeflenmeli, öncelikli olarak ebeveynlerin 
eğitimi, çocukların eğitimi RTÜK, STK ve 
MEB koordinasyonu ile sağlanmalı, ayrıca 
televizyon dizilerinde ve kamu spotlarında bu 
konu işlenmelidir.
-Yeni medya okuryazarlığı konusunda gerekli 
eğitim altyapısı hazırlanmalı, Milli Eğitim, 
RTÜK, , üniversiteler ve sivil toplum örgütleri 
içeriği birlikte oluşturmalı, bu konudaki eğitim 
ilkokul çağından başlayarak üniversite hayatı 
boyunca devam etmelidir. Gençlerde serbest 
teşebbüs hürriyetinin gelişmesi ve teşviki 
için gerekli altyapılar oluşturulmalı destekler 
verilmelidir.
-Sosyal medya üzerindeki vergi ve hukuki 
sorunların çözümü için gerekli işbirlikleri 
geliştirilmelidir.
-Mevcut e-devlet yazılımları veri madenciliği 
açısından aktif olarak kullanılmalıdır.
-5651 sayılı yasa yeniden gözden geçirilerek 
alınacak kararlar şeffaflık sağlanmalı, idari 
birimlerin kullandığı özgürlükleri kısıtlama 
yetkisi mahkemeler devredilmeli, uzman 
mahkemeler kurulmalı, mahkeme kararlarının 
online paylaşımı için mevzuat ve teknik altyapı 
kurulmalıdır.
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