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1. BTK şeffaf değil…yurttaş 

katılımını dışlayıcı…

Neo-liberal devlet düzenlemelerin temellendiği ve 
Türkiye’de de 2000’li yılların baĢından itibaren tüm kamu 
kurum ve kuruluĢlarının iĢleme mekanizmasını yeniden 
yapılandıran “iyi yönetişim” anlayıĢı kurumların ve 
yöneticilerin saydamlığını/Ģeffaflığını, kamuoyunun 
bilgilendirilmesi gerekliliğini ve hesapverilebilirliği vurgular. 

Bu çerçevede BTK’nın böylesi 7’den 70’e tüm yurttaĢları 
ilgilendiren bir konuda, kamuoyuna Ģeffaf davranmadan, 
Ġnternet kullanım pratiklerini düzenlemeye kalkması iyi 
yönetiĢimin ilkelerinin gerçekleĢtirilmemesine açık seçik bir 
örnektir. Bu durum aslında söz konusu uygulamanın “kamu 
yararı” için varolan kurumların “tüm kamunun yararını” 
gözeterek değil, “belli bir kamu” tasarımı ile hareket ettiğini, 
yurttaĢlarını “tektipleĢtirdiğini”; tüm yurttaĢları ilgilendiren 
düzenlemelerde ne saydam olduklarını ne de 
hesapverdiklerini göstermektedir. 



İyi yönetişim mi X

İyi yönetişimin amacı, devlet-toplum birlikteliğini 
ve birlikte yönetimi sağlamaktır. 

BTK’nın hukuken geçerliliği olmayan ve hukuk-dıĢı 
bir Kurul Kararı’nı kamuoyunu oldu bittiye getirerek, 
sessiz sedasız bir Ģekilde dayatmaya çalıĢması, 
yurttaĢların özgür ve demokratik tartıĢma ile 
bilgilenme sonucu kanaat oluĢturma haklarının ihlal 
edilmesi demektir. 

Bu da son kertede iyi yönetişimin amaçladığı 
şekilde, Türkiye’de devlet-toplum birlikteliğinin 
sağlanmasına katkıda bulunmamaktadır.



2. BTK Kurul Kararı yurttaşı 

nasıl konumluyor?

22 Ağustos da DanıĢtay iptal etmezse yürürlüğe girecek BTK’nın 
hazırladığı “Ġnternetin Güvenli Kullanımına ĠliĢkin Usul ve Esaslar 
Taslağı”  yurttaĢını akıl sahibi bir birey olarak değil, kollanacak ve 
denetlenecek “kul” olarak konumlandırmaktadır.

YurttaĢların liberal demokratik toplumlarda katılımı siyasal, toplumsal, 
kültürel ve ekonomik haklarını eĢ değerde eĢit olarak kullanması ile 
olanaklıdır. Bu nedenle, yurttaĢın özgür iradesinin, muhakeme 
yetisinin geliĢmesini engelleyecek her türlü merkezi düzenleme 
demokratik toplum düzenine aykırıdır. Bu noktada, bu Kurul Kararının 
arkasındaki zihin örüntüsünün kendi yurttaĢını birey olarak 
görmediğininin altını özellikle ve önemle çizmeliyiz.

Aklını özgür iradesi ile kullanabilecek, gördüğünü-iĢittiğini 
sorgulayabilecek, “eleĢtirel muhakeme” donanımına sahip yurttaĢın 
geliĢmesinin önü kesilmektedir.



Nasıl bir “kul” isteniyor?

 BTK’nın bu Kurul Kararı ile, çocuk profilini seçen çocukların eriĢimi için “beyaz” 
listelerin bir anlamda “muteber” adreslerin, aile profilini seçen ailerin de Ġnternet 
üzerinde eriĢim olanakları dıĢında kalacak bir anlamda “yasaklı” “siyah” listelerin, 
yani filtrelerin uygulaması söz konusu usul ve esasların 14. ve 15. maddeleri ile 
BTK’ya verilmiĢtir. BTK, hangi yurttaĢ adına hangi siteye, toplumsal paylaĢım 
grubuna, tartıĢma grubuna veya bloga “siyah” etiketini takacaktır? Bu etiketleme 
hangi siyasal-kültürel ve ekonomik çıkar grubunun “erk”ine hizmet edecek, 
çevrimiçinde hangi bireylerin, grupların siyasal-kültürel ve ekonomik temsiliyetleri 
eriĢilmez, görünmez kılınacaktır? 

 Aslında çevrimiçinde “siyah etiketi” takarak bazı siyasal, toplumsal kültürel ve 
ekonomik olguları ayrıĢtırmak, dıĢlamak, çevrimdıĢında bireyleri etnik kökenleri, 
dini inanıĢ ve mezhep aidiyetleri, cinsel kimlikleri, siyasal görüĢleri ile 
ötekileĢtirmenin, kendi varlığına tehdit kaynağı olarak görmenin bir uzantısıdır. 

 Dolayısı ile, aslında çocukları pornografi, müstehcenlik, kumar gibi zararlı 
içeriklerden korumak adı altında toplumun çoğunluğuna, özellikle de ebeveynlere 
“sağduyu” iĢlemi ile kanca atılmakta, iletiĢim sosyolojisi ve sosyolojinin akademik 
dilinde bilindiği üzere toplumda/burada ebeveynlerde ahlaki panik yaratılmakta 
ve yaratılan ahlaki panik “tehlikeli …a’ya…%...oranında” eriĢilmekte, “her 
sunumda istenmeyen …b ile karĢılaĢmaktayım” vb. söylemsel pratikler aracılığı 
ile sürekli beslenmekte ve pekiĢtirilmektedir



BTK Kurul Kararı neden sansürdür?

 Türkiye’de tek bir aile tipi olamayacağına göre, tek 
tip bir çocuk profilinden söz etmek de olanaksız 
olduğuna göre, BTK tek tip bir filtre uygulamasını ne 
sosyolojik ne de pedagojik olarak yapamaz. Sonuç 
olarak, tek bir merkezden, devlet eliyle, bir kurumun 
üstleneceği filtre uygulaması ve nasıl, kimlerce 
belirleneceği belli olmayan beyaz ve kara liste 
uygulaması, ancak ve ancak sansür olarak 
değerlendirilebilir. 
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3. Ahlaki panik nedir?

 Stanley Cohen’in deyiĢi ile, “ahlaki panik”, “toplumsal değerlere ve 

çıkarlara yönelik olarak tehdit olarak tanımlanan durum, kiĢi ve 

gruplardır ve kitle iletiĢim araçları tarafından belli bir biçemde ve 

stereotipleĢtirilerek sunulurlar” (1980:9’dan aktaran, Bremmer 

1997:2) Ahlaki panik aslında toplumsal inĢadır, çünkü toplumun 
varolan korkularını ve kaygılarını yeniden üretir ve pekiĢtirir. 

 Ahlaki panik, “Daha önce de var olan ancak sessiz kalan yaygın bir 

sosyal sorunun, sosyal bir sapkınlığın isimlendirilerek ve hatta örnek 

olaylarla kiĢileĢtirilerek ortaya çıkarılması ve kamunun gündemine 

oturtulması ve bu soruna uzmanlar tarafından çözüm önerileri 

getirilmesi” olarak açıklanabilir.

 Ahlaki panik, toplumu eleĢtirel bakıĢtan uzaklaĢtırır.



BTK’nın kavrayamadığı toplumsal     

olgu şudur:

 NE ġĠDDET, NE SALDIRGAN ĠÇERĠK NE PORNOGRAFĠ, NE 
CĠNSEL ĠSTĠSMAR NE DE AKRAN ZORBALIĞI ÇEVRĠMĠÇĠ 
DÜNYADA KÖKLENMEKTEDĠR. ġĠDDET, SALDIRGANLIK, 
CĠNSEL ĠSTĠSMAR VE AKRAN ZORBALIĞI GÜNDELĠK 
YAġANTIMIZ ĠÇĠNDE ORTAYA ÇIKMAKTA,

 DĠĞER BĠR DEYĠġLE TÜM RĠSKLER ASLINDA BU 
ÇEVRĠMDIġI DÜNYADADIR. BU RĠSKLĠ ĠÇERĠKLERE 
ERĠġĠMĠN ĠNTERNET ORTAMINDA ENGELLENMESĠ, BU 
RĠSKLERĠ BU DÜNYADAN YOK ETMEYĠ SAĞLAMAZ. 



EUKids Online’dan…

 Türkiye’nin dâhil olduğu 25 katılımcı ülke kapsamında gerçekleĢtirilen 
EU Kids Online (AB Çevrimiçi Çocuklar) isimli projenin Yöneticisi 
Prof. Dr. Sonia Livingstone da “E-Gençliğin Geleceği” adlı 27 Mayıs 
2010 tarihli konferansında çocukların çevrimiçinde karĢılacağı riskler 
ile ilgili araĢtırmalar yapılmasını ve yapılan araĢtırmaların da sürekli 
güncellenmesi gerektiğini belirtmiĢtir. Özellikle kamu kurumlarının ve 
medyanın çocukların Ġnternet medyasında karĢılaĢabileceği riskler 
konusunda yaratacağı ahlaki paniğe karĢı araĢtırmacıları uyarmıĢtır. 
Livingstone’a göre, araĢtırmacılar Ģu hususa çok dikkat etmelidir 
“acaba çevrimiçi riskler gerçek dünyadaki risklerden daha mı 
tehlikelidir?”. Ayrıca, Livingstone, toplumun, özellikle de ebevenylerin 
sürekli çevrimiçi risk öyküleri ile korkutulması yerine çevrimiçi risklerin 
ve olanakların eĢ değerde anlatılması ile Ġnternet ortamının kullanımı 
konusunda nitelikli bilgi ile donanabileceklerini belirtir. 



Türkiye’de neden İnternet ortamında eğitim-öğrenme, içerik 

geliştirme ve yayma, toplumsallaşma, yurttaş katılımı, kariyer 

geliştirimi vb. çeşitli olanakların geliştirilmesi yerine giderek artan 

oranda riskler kısmına vurgu yapılmaktadır?

 Yukarıda kısaca tanıttığımız projenin sonuç raporunda yeralan 
bir bulguyu da burada aktaralım: “Ülkeler karĢılaĢtırıldığında, 
Estonya, Litvanya, Norveç, Çek Cumhuriyeti ve Ġsveç’teki 
çocukların yaklaĢık olarak sekizde biri, bir veya daha fazla 
riske maruz kalmıĢtır. En az riske maruz kalma oranı, 
Türkiye’de, Portekiz’de ve İtalya’da bulunmuştur.” 

 (Bakınız: 
http://www2.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/
EUKidsII%20(2009-
11)/EUKidsExecSummary/TurkeyExecSum.pdf, Erişim 
Tarihi 8 Mayıs 2011).

http://www2.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/EUKidsII (2009-11)/EUKidsExecSummary/TurkeyExecSum.pdf
http://www2.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/EUKidsII (2009-11)/EUKidsExecSummary/TurkeyExecSum.pdf
http://www2.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/EUKidsII (2009-11)/EUKidsExecSummary/TurkeyExecSum.pdf
http://www2.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/EUKidsII (2009-11)/EUKidsExecSummary/TurkeyExecSum.pdf


Çevrimiçi riskler Sağlayıcının motivasyonları

Çocuğun rolü Ticari Saldırgan Cinsel Değerler ve 

İdeoloji

İçerik

Alıcı olarak çocuk

Reklam, spam,

sponsorluk

Şiddet/nefret 

içeren içerik

Pornografik veya 

hoş olmayan cinsel 

içerik

Irkçılık, taraflı 

bilgi veya 

tavsiye (örn. 

Uyuşturucu 

konusunda)

Bağlantı

Katılımcı olarak

çocuk

Kişisel bilginin

izinin sürülmesi/

toplanması

Kabadayılanmak,

taciz edilmek, 

saldırılmak

İstenmeyen cinsel 

yorumlar alınması, 

iyi 

bakılmak, 

yabancılarla 

buluşmak

Kendine zarar, 

istenmeyen ikna 

Yürütme

Aktör olarak çocuk

Yasadışı veri

indirilmesi,

hackleme, kumar

Başkalarına

kabadayılanmak, 

taciz etmek, 

saldırmak

Porno içerik 

yollamak, cinsel 

taciz

Tavsiyede 

bulunmak, örneğin 

intihar veya 

anoreksiya 

tavsiyesi

Çevrimiçi riskler ( Bojana vd, 2008; Binark ve 

Bayraktutan-Sütçü, 2008)



Çevrimiçi olanaklar (Bojana vd, 2008; 

Binark ve Bayraktutan-Sütçü, 2008)

Çocuğun rolü Eğitim ve 

öğrenme

Katılım ve yurttaş 

katılımı

Yaratıcılık Kimlik ve 

toplumsal bağlar

İçerik

Alıcı olarak çocuk

Eğitim 

kaynaklarının 

kullanımı 

(edutainment de 

dahil) 

Küresel 

enformasyonun 

kullanımı

Yaratıcılık ve oyun 

için kaynak 

çeşitliliğinin 

kullanılması

Tavsiye( kişisel, 

sağlık, cinsellik 

vd.)

Bağlantı

Katılımcı olarak 

çocuk

Ortak çıkarları 

olanlarla iletişim 

kurmak

Çıkar grupları 

arasında mübadele

Yaratıcı süreçlere 

katılım için ilham 

verilmesi veya 

davet edilmek

Toplumsal ağlar, 

uzaktaki diğerleri 

ile deneyimleri 

paylaşmak

Yürütme

Aktör olarak 

çocuk

Kendiliğinden ve 

işbirliği içinde 

öğrenme ve eğitim 

biçimleri

Yurttaş katılımının 

somut biçimleri

Kullanıcı 

tarafından 

üretilmiş içerik

Kimliğin ifade 

edilmesi



Çevrimiçi olanaklar ve riskler 

karşılaştırması…

Çevrimiçi olanaklar Çevrimiçi riskler

Küresel enformasyona erişim

Eğitim kaynakları

Eski ve yeni arkadaşlar için toplumsal 

ağlar

Eğlence, oyunlar

Kullanıcı tarafından yaratılmış içerik 

üretimi

Yurttaş katılımı/ politik katılım

Kimliğin ifadesinde mahremiyet

Topluluklarla bağlar/ aktivizm

Teknoloji uzmanlığı ve okuryazarlığı

Kariyer gelişimi veya istihdam

Kişisel/ sağlık/ cinselliğe dönük tavsiye

Uzman grupları ve fan siteleri

Uzaktakilerle deneyim paylaşımı

Yasadışı içerik

Pedofiller, grooming, yabancılar

Aşırı veya cinsel şiddet

Diğer zararlı veya saldırgan içerikler

Irkçı/ nefret söylemi/ aktiviteleri

Reklam/ ticari ikna

Taraflı/ yanlış enformasyon (tavsiye, sağlık)

Kişisel bilginin istismarı

Siberkabadayılık, taciz

Kumar, finansal suçlar

Kendine zarar (intihar, anoreksiya, vd.)

Mahremiyetin ihlali

Yasadışı aktiviteler (örneğin korsanlık, 

izinsiz dosya yükleme) 

EU Kids Online’dan



4. Avrupa Konseyinin önerisi:

 Dünyada çeşitli filtre uygulamaları var ama Avrupa Konseyi eğitim 
önermektedir! Neden?



Tüm dünyada Ġnternet kullanıcılarının büyük bir çoğunluğunu gençlerin ve 
çocukların oluĢturması nedeniyle, özellikle Ġnternet ortamında çocukları 
korumaya yönelik olarak bir takım yöntemler ve yaklaĢımlar hem çeĢitli sivil 
toplum örgütlerinin hem de hükümetlerin gündeminde hep var olagelen bir 
olgudur. Bir yaklaĢım olarak engel koymak ve bir yöntem olarak ise Ġnternet’te 
filtre kullanımı da pek çok ülkede kullanılmaktadır. 

 Filtre, önceden tanımlanmış bazı içeriklere ve/veya hizmetlere erişimi 
engelleyen bir tür yazılımdır. Bu türden bir yönteme gereksinim duyan aileler 
için yurtiçinde de kullanılabilecek çeĢitli filtre yazılımları söz konusudur ve hali 
hazırda kullanılmaktadır. Dileyen ebeveynler bu türden bir yazılımı çoğu kez 
de ücretsiz veya cüzi bir ücret karĢılığında kullanabilirler. Yurt dışı 
uygulamalarda da bazı ebeveynlerin filtre yazılım kullanmayı tercih ettiği 
görülmektedir. Ancak, bu hiçbir zaman BTK’nın son düzenlemesiyle 
sunulduğu biçimiyle merkezi bir şekilde, bir kurum tarafından 
kullanıcılara dayatılan bir uygulama olmamıştır. Zaten Avrupa Konseyi de 
merkezi filtreleme uygulanmamasını tavsiye etmektedir. Merkezi filtre
uygulamaları ancak Çin Halk Cumhuriyeti, Küba, Ġran, Tayland gibi 
yurttaĢlarının siberuzama eriĢimini sınırlandıran ve engelleyen ülkelerde vardır. 



Filtre uygulamalarına ilişkin…

 Dünyada internet filtre uygulamaları politik, sosyal, güvenlik ve 
internet araçları olmak üzere 4 baĢlık altında yapılıyor. Genellikle 
muhalif görüĢlerin ifadelerini yaymasının engellediği politik filtreleme
Rusya, Ortadoğu, Asya ülkelerinin bir kısmı ile Kuzey Afrika’da 
uygulanıyor. ÇatıĢmalar ve ulusal güvenlikle ilgili filtreleme de benzer 
ülkelerde yapılıyor. AraĢtırma, çeviri, e-posta hizmetleri ve sesli 
telefon görüĢmelerini içeren internet araçları filtrelemeleri de baĢta 
Ġran, Çin, Suudi Arabistan ve Sudan’da kullanılıyor. Türkiye’deki 
tartıĢmaya benzer filtreleme ise “sosyal filtreleme” olarak görülüyor. 
Sosyal filtrelemelerde cinsellik, kumar, illegal ilaç, uyuĢturucu, alkol 
ve saldırgan olarak algınabilecek içerikler dikkate alınıyor. AB 
ülkelerinde çocuk pornografisi, ırkçılık ve yasadıĢı paylaĢım siteleri 
dıĢında bir engelleme yapılmıyor. Ancak bu filtrelemelerde devlet 
eliyle yapılmıyor! Bu karĢın, 
ABD’de yasaklama yapılmıyor. Suç içeren içerikler Ġnterneten 
çıkarttırılıyor. 



4. Avrupa Konseyinin önerisi 

(devam)

 Bu aĢamada çok net ve açık ifade etmek gerekir ki filtre uygulaması 
baĢarılı bir yöntem de değildir. Teknolojik engel koymak, tek başına 
çocuklar ve gençler için İnternet’i güvenli bir mecra haline getirmeye 
yetmez ve hiçbir filtre denetçi, yasakçı zihniyetin engelleme hızına 
yetişemeyecektir! Bu türden filtre uygulamaları her zaman ve kolayca 
devre dıĢı bırakılabilir. 

 ĠK’nın, BTK’nın ve TĠB’in de 2010 ve 2011 yılında Türkiye’de de 
gerçekleĢtirdiği, Avrupa Komisyonu’nun desteklediği Safer Internet
(Güvenli Ġnternet) programının önerilerini içeren “Güvenlik Ġpuçları” isimli 
metinde “Ġyi filtreler geliĢtirilene kadar ne yapmalıyım?” sorusunu yönelten 
ebeveynler için Ģu yanıt verilmektedir: 

 “İnternet içeriğinin filtrelenmesi ebeveynleri ve öğretmenleri 
çocukların ve gençlerin medya eğitimlerinde destekleyebilir, fakat tek 
başına yeterli değildir, çünkü örneğin çocukların ve gençlerin 
çevrimiçi iletişim servislerini kullanmalarına müdahale edemez. 
Okuldaki ve evdeki eğitsel gözetim/ destek, teknolojik engellerden 
daha fazla gençlerin eğitimine katkı sağlayacaktır, ve böylece İnternet 
ve mobil çevrimiçi teknolojileri kullanırken onları güçlendirecektir.” 

 (Bakınız:http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/safety_tips/in
dex_en.htm#7_parental_control, EriĢim Tarihi: 8 Mays 2011)



4. Avrupa Konseyinin önerisi 

(devam)

 EU Kids Online (AB Çevrimiçi Çocuklar) isimli projede ebeveynlere 
yönelik olarak yayınlanan “Hep Beraber Güvenli İnternet İçin 
Çalışalım” baĢlıklı dokümanda tavsiye edilen ve aĢağıda yeralan 
ipuçları arasında teknolojik engel bir baĢka deyiĢle filtre uygulaması 
yoktur: 

 Çocuklarınızla konuĢun; Ġnternet’te ne yaptıklarını size 
göstermelerini isteyin. Güvenlik için temel unsur iletiĢimdir.

 Ġnternet güvenliği ile ilgili çıkan son haberleri www.guvenliweb.org.tr 
bağlantısından takip edin.

 Ġnternet’teki birçok tehlike teknoloji ile değil, tavır ve tutumlarla 
ilgilidir. Çevrimiçi ve çevrimdıĢı dünyanızdaki en iyi yol gösterici 
hayat tecrübenizdir.” (Bakınız: 
http://www2.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/EUKidsII
%20(2009-11)/Information%20for%20parents/Leaflets/Turkey.doc
EriĢim Tarihi 8 Mayıs 2011)

http://www2.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/EUKidsII (2009-11)/Information for parents/Leaflets/Turkey.doc
http://www2.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/EUKidsII (2009-11)/Information for parents/Leaflets/Turkey.doc
http://www2.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/EUKidsII (2009-11)/Information for parents/Leaflets/Turkey.doc
http://www2.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/EUKidsII (2009-11)/Information for parents/Leaflets/Turkey.doc


Öneri:

 Eğer filtre kullanımına aileler tarafından gerekli görülüyorsa, 
nu kullanım her aile tarafından kendi kiĢisel bilgisayarları 
üzernden gerçekleĢmelidir. Çocuklarından birinci derece 
sorumlu olanlar ebeveynlerdir. Devlet eliyle topyekun 
filtreleme, çocukların bağımlı birey kılınmasına yol açar. 
Yasaklar biat kültürünü ortaya çıkartır. 

 Oysa ebeveyn çocuğa iyi ve doğruyu öğretir; çocuk bunu 
edindikçe yaĢamını doğru değerler üzerine inĢa eder. 

 Umut Vakfı

 www.umut.org.tr 25.05.2011



Bir Uyarı…

 European Association for the Defense of  Human 

Rights 11 ġubat 2011 tarihine, AB’nin çocukların 

cinsel istismarı ve çocuk pornografisi ile mücadele 

için kararlığının Ġnternet dahil iletiĢim ve 

enformasyon araçlarına eriĢim temel hakkı 

pahasına gerçekleĢmemesi için Avrupa Konseyini 

uyardı. 

 www.eadh.eu



15 Mayıs 

2011

Ankara



5. İnternet’in Güvenli Kullanımı 

Nasıl Olmalı?

 Biz de İnternet’in GÜVENLİ VE NİTELİKLİ KULLANIMINI 
istiyoruz. Bunun içinde öncelikli olarak AİLE İÇİ İLETİŞİM 
KANALLARININ GELİŞTİRİLMESİNE, PEDAGOJİK 
ARAÇLARIN KULLANIMIDIR.



Bizce İnternet’in güvenli ve nitelikli kullanımını sağlamak 
için; öncelikle kişisel verilerin güvenliğini sağlayan ve 
özey yaşamın gizliliğini/ ihlalini engelleyen düzenlemeler, 
aşırı ticarileşmeye ve enformasyonun içinin 
boşaltılmasına karşı nitelikli enformasyon kaynaklarının 
yaygınlaştırıldığı yeni medya ortamlarının desteklenmesi 
ve her türlü saldırgan ve nefret söylemi yayan içeriklere 
karşı her yaştaki yurttaşın farkındalığının geliştirilmesi 
gereklidir. 



5. İnternet’in Güvenli Kullanımı 

Nasıl Olmalı? (Devam)

 Yeni medya ortamlarını kullananlar bir takım ideologların iddia ettiği ve BTK’nın 
hegemonik söylemine verdikleri destekte olduğu gibi “tüketici” değil, yurttaĢtır. Bu 
yurttaĢın da Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi’nin 1.maddesine göre “insan 
olmaktan” kaynaklanan iki temel özelliği vardır: akıl ve vicdan sahibi olmak. 

 Akıl ve vicdan sahibi yurttaĢ, kendi yaĢamına yön verecek tercihler yapar, 
eylemlerinin sorumluluğunu yüklenir. YurttaĢın belli bir konu hakkında kendi 
kanaatini özgür iradesiyle oluĢturabilmesi, akıl yürütebilmesi için, bilgi, belge, 
düĢünce ve kanaatlere ulaĢma hakkı vardır. Bu hak, görüldüğü üzere ifade 
özgürlüğünün ayrılmaz bir parçasıdır. Yeni medya ortamlarını kullananlar bir 
takım ideologların iddia ettiği ve BTK’nın hegemonik söylemine verdikleri destekte 
olduğu gibi “tüketici” değil, yurttaştır. Bu yurttaĢın da Evrensel Ġnsan Hakları 
Bildirgesi’nin 1.maddesine göre “insan olmaktan” kaynaklanan iki temel özelliği 
vardır: akıl ve vicdan sahibi olmak. 

 Akıl ve vicdan sahibi yurttaĢ, kendi yaĢamına yön verecek tercihler yapar, 
eylemlerinin sorumluluğunu yüklenir. YurttaĢın belli bir konu hakkında kendi 
kanaatini özgür iradesiyle oluĢturabilmesi, akıl yürütebilmesi için, bilgi, belge, 
düĢünce ve kanaatlere ulaĢma hakkı vardır. Bu hak, görüldüğü üzere ifade 
özgürlüğünün ayrılmaz bir parçasıdır. 



AGİT’ten uyarı:

Avrupa Güvelik ve ĠĢbirliği TeĢkilatı, “Türkiye’de 

yeni basın yasası ve Ġnternetle ilgili geliĢmelerden 

ciddi endiĢe duyduğunu” belirtti. (18 Mayıs 2011) 



6. Neden dijital okuryazarlık 

gerekli?

 Çocukları ve gençleri İnternet kullanımı konusunda 

bilinçlendirmek, güçlendirmek ve eğitim yoluyla 

desteklemektir. Örneğin ELEŞTİREL DİJİTAL 

OKURYAZARLIK bu türden bir eğitim desteği ve 

güçlendirme mekanizması olarak kullanılabilir. Bunun için 

de ailelerin ve çocukların açık ve karşılıklı güvene 

dayanan bir iletişim kurması en önemlisidir.



Dijital okuryazarlığın üç ögesi

 Sonia Livingstone “Internet Literacy, Young Peoples Negotioation of 
New Online Opportunities” çalıĢmasında Ġnternet okuryazarlığının 
gerekliliğini tartıĢır. Okuryazarlık kavramının üç ögesi olduğunu 
belirtir: Birinci öge, okuryazarlığın bir bilme biçimi olmasıdır, 
Ġnternet’le ilgili olarak da bu durumda teknolojinin veya metnin 
bilinmesi gerekir. İkinci öge, okuryazarlığın bireysel beceriler ve 
toplumsal pratikleri bağlayan, bilmenin yerleĢtirilmiĢ bir biçimi 
olduğudur. Üçüncü öge ise, okuryazarlığın neyin kültürel olarak 
kural, neyin onaylanmayan olduğu bilgisini kapsayan kültürel olarak 
düzenlenmiĢ yetkinlikler dizgesi olduğudur (2008: 106).

 “Ġnternet okuryazarlığı”, beceriler, deneyimler, metin, kurumlar ve 
Ġnternet’e iliĢkin kültürel değerler nedeniyle geleneksel 
okuryazarlıklardan farklıdır (106-107).  Ġnternet okuryazarlığı bireye 
çevrimiçi olanaklardan yararlanırken, çevrimiçi risklere karĢı da 
donanımlı olmasını sağlarken, çevrimiçi olanaklardan da 
yararlanmasının önünü açar (112)



Dijital okuryazarlık (devam)

 Livingstone, demokrasi, katılım ve aktif yurttaĢlık için Ġnternet 
okuryazarı bireyin kamusal, sivil ve siyasal alanlarda bireysel 
ve kolektif olarak fikirlerini daha iyi açıklayabileceğini, daha 
eleĢtirel ve kapsayıcı bir kamusal alanı enformasyon 
okuryazarı toplumun destekleyeceğini ve pazar yönelimli 
ekonomide bireyin salt tüketici olarak konumlandırılmasını 
engelleyecek Ģekilde kullanılabileceğini ve daha yaratıcı ve 
etik bir toplum için enformasyon okuryazarlığının katkıda 
bulunacağını iddia eder (114).  

 Bir başka deyişle, İnternet okuryazarı olan birey İnternette 
risk yaratabilecek içeriklere erişim konusunda bir çeşit 
farkındalıkla donanmış olması ve bu içeriklere erişmemesi 
beklenir. 



Dijital

okuryazarlık

Araçsal

beceri

Bilgi

becerisi

Toplumsal

beceri

Staretejik 

beceri



İnternet çeşitliliktir…

15 Mayıs 2011 Ankara



Değerlendirme: İnternet’in Güvenli 

Kullanımı Konusunda Çözüm Aktörleri 

Kimler?

Çözüm

Aktörleri

Aile
ArkadaĢ

grupları
Okul

Tekno-

toplumsal

politika 

uygulayıcıları

Medya

Yasama YürütmeYargı

Geleneksel

medya ve

yeni medya

profesyonelleri

Sivil Toplum 

KuruluĢları



Kaynak:

 www.yenimedya.wordpress.com

 www.alternatifbilisim.org

http://www.yenimedya.wordpress.com/
http://www.alternatifbilisim.org/


İletişim ve bilgi için:
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