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Barış ve Demokrasi Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekili
ve Şırnak Milletvekili Hasip KAPLAN’ın (10/108),
Kütahya Milletvekili Alim IŞIK ve 21 Milletvekilinin (10/155),
Ankara Milletvekili Cevdet ERDÖL ve 20 Milletvekilinin (10/156),
Adana Milletvekili Necdet ÜNÜVAR ve 20 Milletvekilinin (10/157),
İzmir Milletvekili Erdal AKSÜNGER ve 27 Milletvekilinin (10/158),
Gaziantep Milletvekili Mehmet ERDOĞAN ve 27 Milletvekilinin (10/159),
Eskişehir Milletvekili Ruhsar DEMİREL ve 20 Milletvekilinin (10/160);

Bilgi Toplumu Olma Yolunda Bilişim Sektöründeki Gelişmeler ile İnternet
Kullanımının Başta Çocuklar, Gençler ve Aile Yapısı Üzerinde Olmak Üzere
Sosyal Etkilerinin Araştırılması Amacıyla Bir Meclis Araştırması Açılmasına
İlişkin Önergeleri ve (10/108, 155, 156, 157, 158, 159, 160) Esas Numaralı
Meclis Araştırması Komisyonu Raporu
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ÖNERGE METİNLERİ
1- Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Grup Başkan Vekili Şırnak
Milletvekili Hasip Kaplan’ın, telif hakları konusunda yaşanan sorunların
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/108)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Ülkemizde sık sık tartışılan, "Telif Hakları" konusunda, müzik, sinema, tiyatro,
edebiyat, bilim, kültür ve sanat alanında yaşanan sorunların araştırılması ve bu
konuda gerekli çalışmaların yapılması için Anayasanın 98'inci, İçtüzüğün 104 ve
105'inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasını arz ve talep ederiz.
Hasip Kaplan
Grup Başkan Vekili
Gerekçe:
Müzik, sinema, tiyatro, edebiyat, bilim, kültür, sanat alanında telif haklarından,
fikri sınai mülkiyet haklarına, patent, ticari marka ve ticari sırlar rejimi dâhil her
alanda eser sahiplerinin hakları ihlal ediliyor.
Teknik ve bilişim alanındaki gelişmeler sonucu, dijital ortamdaki eserler olduğu
gibi istenilen sayıda kopya edilebiliyor. Kopyadan kopya kolay çoğaltılmakta,
dağıtılmakta, dijital medyada iletilmekte, elektronik posta ile artık milyonlarca cep
telefonu ile telif hakkına konu olan bir eser postalanmakta, web aracılığı ile
milyonlara ulaştırılmaktadır. Başta müzik endüstrisi olmakla eser sahipleri zarar
görmekte, artık yapımcılar albüm yapamaz duruma düşmektedir.
Yaşar Kemal'in, Orhan Pamuk'un, Elif Şafak'ın eserleri korsan olarak ertesi gün
her yerde satılabiliyor. Sinema alanında bin bir emek ve büyük maliyetlerle çekilen
filmler, Yılmaz Güney'in "Yol” filmi, ekranların sevilen dizileri CD/DVD'lerle
anında
tezgâhlarda.
Sezen
Aksu'nun
"Gülümse",
Tarkan'ın
"Şıkıdım" Şıwan Perwer'in "Xalepce", Zülfü Livaneli'nin "Özgürlük", Ahmet
Kaya'nın "Diyarbakır Türküsü" gibi binlerce eser MP3'lerde.
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle beraber telif hakları İnternete
taşınmıştır. İnternet üzerindeki elektronik kaynak kullanımının son zamanlarda
artması, bunların kontrolünü gerektirmiştir. Bu kontrol özellikle eser sahiplerinin
hem maddi hem de manevi haklarını koruyacak şekilde sağlanmalıdır.
Sayısal filigran ve şifreleme ile haksız kullanımları kovuşturmaya ve bunlara
karşı etkin bir koruma sağlamaya ilişkin çalışmalar engelleniyor. Fikri haklar
yönünden yeni teknolojiler sayesinde geliştirilen dezavantajlar, bu teknolojilerden
istifade edenler için bir avantaj oluşturmuştur.
Telif hakları, yazar ve sanatçıların kendi eserlerine sahip olma haklarının
kanunda ifade edilmesidir. Telif hakları kanunları ülkeden ülkeye değişir. Türkiye'de
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telif halkları 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) ile korunur. Bu
kanun, ilim ve edebiyat eserleri (bilgisayar programları dâhil), musiki eserleri, güzel
sanat eserleri ve sinema eserlerini konu almaktadır.
Dijital ortamdaki eserlerin telif haklarının korunması problemine, şifreleme
(encyription), "metering" ve dijital imza gibi metotlarla teknoloji kendi çözümünü
getirirken, İnternetin yaygın ve yoğun kullanıldığı gelişmiş ülkelerde hukuki
zeminde bu metotlara destek olan yeni düzenlemelere gidilmekte veya bu yönde
çalışmalar yapılmaktadır. İnternetin gelişmesi bütün dünyada büyük bir hızla devam
ederken sorunlar çözülmedi.
Yazarların, sanatçıların, yazılım tasarımcılarının, ilgili kuruluşların, Kültür ve
Turizm Bakanlığının çabaları da soruna çözüm getirmedi. Şifre, parola gibi izinsiz
erişimi engelleyen tedbirleri aşmaya yarayan teknolojinin yasaklanması. İnternet
üzerindeki eserlerin telif hakkı sahipleri, eserlerine izinsiz erişimi, şifreleme
(encryrption), parola vs. gibi tekniklerle engelleyebilirler. Bu koruma engellerini
aşmak, telif hakkının ihlalidir. Böyle bir ihlalde kullanılabilecek her türlü aracın
üretimi, ithali ve dağıtımı yasaklanabilir, yeni düzenlemelere gidilebilir. Servis
sağlayıcıların potansiyel sorumluluğu var. Kullanıcılara ücret karşılığında İnternet
erişimi sağlayan şirketlere İnternet servis sağlayıcıları olan (ISS)'lere sorumluluk
getirilebilir. Telif hakları sorunu küresel olup, Türkiye’nin bu konuda ev sahipliği
yapacağı, dünyanın tanınmış sanatçılarının, uzmanların, kuruluşların, bileşim
dünyasının da katılacağı uluslararası bir konferans ile çözümü tartışabilir.
Bu nedenle bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulması gerekir.
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2- Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 21 milletvekilinin, ülkemizde çocuklarımız ve
gençlerimiz tarafından kontrolsüz ve yoğun şekilde oynanan online (çevrimiçi)
oyunların neden olduğu kayıt dışı sanal ticaretin ve çocuklarımız ve gençlerimiz
üzerinde yarattığı etkilerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/155)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Ülkemizde çocuklarımız ve gençlerimiz tarafından kontrolsüz ve yoğun
şekilde oynanan "online (çevrimiçi) oyunların neden olduğu kayıt dışı sanal ticaretin
tespiti, çocuklarımız ve gençlerimiz üzerinde yarattığı etkilerin araştırılarak alınması
gereken önlemlerin belirlenmesi" amacıyla Anayasamızın 98'inci, Türkiye Büyük
Millet Meclisi İç Tüzüğünün 104 üncü ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis
Araştırması açılması için gereğini saygılarımızla arz ederiz.
Gerekçe:
Günümüzde, internet üzerinden oynanan online (çevrimiçi) oyun sektörü,
bütün dünyada önlenemez bir şekilde büyümeye devam etmektedir. Oyunların
çoğunluğu ücretsiz üyelik sistemi ile ücretsiz olarak oynanabilmekte, fakat bu
oyunların aşırı şiddet içeren bazılarında ise kahramanların daha başarılı olması ya da
seviye atlayarak silah veya eşya sahibi olması için para ödenebilmektedir. Bu
işlemler sonucu oluşan kayıt dışı sanal ticaretin ülkemizde yılda 1 milyar $'ın
üstünde bir meblağa sahip olduğu tahmin edilmektedir.
İnternet üzerinde çocuklar ve gençler arasında büyük rağbet gören bu
oyunları oynayanların, kahramanlarını satışa çıkartması, sanal alemde kayıt dışı
olarak büyük bir sanal ticaretin yaşanmasına neden olmaktadır. Online olarak
oynanan internet oyunlarının sadece ülkemizde 2 milyonun üzerinde kullanıcısı
olduğu ve bu oyunların dünya genelindeki yıllık cirosunun 55 milyar dolara
ulaştığının tahmin edildiği göz önüne alındığında, bu sektörün büyüklüğü daha da iyi
anlaşılabilmektedir.
Anılan oyunlarda seviye atlanması, yani bir üst aşamaya geçilebilmesi için
oyuncunun ya internet üzerinden belli bir ücret ödemesi ya da internet başında
saatlerce bekleyerek vaktini harcaması gerekmektedir. Dolayısıyla bu tür oyunları
oynayanlar, 6 ay veya 1 yıl sonra süper bir kahraman sahibi olabilmekte, ancak daha
kısa sürede buna sahip olmak isteyenler ise süper kahraman satın almak zorunda
kalmaktadırlar. Ayrıca, oyunda kullanmak üzere eşya ve silah alınması amacıyla para
talep edilmekte, bu paralar değişik kanallarla tahsil edilebildiği gibi cep telefonundan
kontur transferi ile çok basit ve kayıtsız bir şekilde de tahsil edilebilmektedir.
Bu konulardan haberdar olan pek çok internet korsanı (hacker), süper
kahraman sahibi olan oyuncuların şifrelerini kırarak süper kahramanı çalarak yine
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internet üzerinden belirli bir ücret karşılığında arzu edenlere satmaktadırlar. İnternet
korsanları, süper kahramana sahip olmak için her türlü yolu denemekte ve şiddeti
gösterebilmektedirler. Bu kayıt dışı sanal ticaretin vergilendirilememesi ve paraların
yurt dışına gitmesinin yanında çocuklarımız ve gençlerimiz üzerinde yarattığı
olumsuz etkilerin mutlaka önlenmesi gerekmektedir.
Bu tür online oyunlar sadece çocuklar ve gençler arasında değil, yetişkinler
arasında da çok yaygın olarak oynanmaktadır. Genellikle evlerde veya internet
kafelerde oynanan bu tür oyunların özellikle ilköğretim çağındaki çocukların
psikolojilerini ve sosyal yaşamlarını olumsuz yönde etkilediği belirtilmektedir.
Online oyunlar nedeniyle saatlerce bilgisayar başında kalan çocuklarımızın;
kendilerini yeterince derslerine veremedikleri için eğitimleri aksamakta, sağlıksız ve
sosyal iletişimden yoksun büyümeleri sonucunda aileleri ve arkadaşlarıyla sık sık
sorunlar yaşamaktadırlar.
Evlerinde bilgisayarı veya internet bağlantısı olmayan çocuklar ve gençler,
çocuklara yasak olmasına rağmen, yeterli denetim yapılmadığından dolayı, bu
oyunları oynamak için internet kafelere gitmek zorunda kalmaktadırlar. Bu da
güvenlik başta olmak üzere birçok sorunu da beraberinde getirmektedir.
Bilgisayar oyunlarına aşırı düşkünlük, evlilikleri de sarsmaktadır. Ekran
karşısından kalkamayan erkeklerin, eşleriyle ilgilenmek yerine bilgisayar oyunlarını
tercih etmeleri, eşler arasında sorunların büyümesine ve boşanmaya kadar giden
sonuçlara yol açabilmektedir.
Yukarıda özetlenen nedenlerle "ülkemizde oynanan online (çevrimiçi)
oyunların neden olduğu kayıt dışı sanal ticaretin tespiti, çocuklarımız ve gençlerimiz
üzerinde yarattığı etkilerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi"
amacıyla bir Meclis Araştırması açılması gerekli görülmektedir.

1) Alim Işık
2) Mehmet Şandır
3) Ali Halaman
4) S. Nevzat Korkmaz
5) Lütfü Türkkan
6) Emin Çınar
7) Ali Uzunırmak
8) Hasan Hüseyin Türkoğlu
9) Seyfettin Yılmaz
10) Enver Erdem
11) Celal Adan
12) Kemalettin Yılmaz
13) Bülent Belen
14) Ali Öz
15) Yusuf Halaçoğlu
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(Kütahya)
(Mersin)
(Adana)
(Isparta)
(Kocaeli)
(Kastamonu)
(Aydın)
(Osmaniye)
(Adana)
(Elazığ)
(İstanbul)
(Afyonkarahisar)
(Tekirdağ)
(Mersin)
(Kayseri)
(S. Sayısı: 381)

– IX –

16) Mehmet Erdoğan
17) Necati Özensoy
18) Mesut Dedeoğlu
19) Sinan Oğan
20) Adnan Şefik Çirkin
21) Oktay Öztürk
22) Özcan Yeniçeri
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(Muğla)
(Bursa)
(Kahramanmaraş)
(Iğdır)
(Hatay)
(Erzurum)
(Ankara)
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3- Ankara Milletvekili Cevdet Erdöl ve 20 milletvekilinin, çocuk ve gençlerimizin
İnternet ve diğer bilgi iletişim teknolojilerini kullanırken karşı karşıya oldukları
riskleri en aza indirmek ve güvenli bir şekilde bilgiye ulaşmalarını sağlamak için
yapılması gerekenlerin, uygunsuz ve/veya kanunsuz içerikleri barındıran İnternet
sitelerine uygulanması gerekli müeyyidelerin araştırılarak alınması gereken
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/156)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Çağımızın en önemli buluşlarından olan internet ve diğer bilgi iletişim
teknolojilerinin hayatımıza kattığı kolaylıklar şüphesiz önemlidir. Ancak çocuk ve
gençlerimizin bu bilgi iletişim teknolojilerini ve interneti kullanırken bazı risklerle
karşı karşıya oldukları da bir gerçektir. Bu risklerin en önemlileri; çocukların cinsel
istismarı, çocukların yaşlarıyla uyumsuz görüntü ve içeriklere muhatap bırakılması,
aşırı şiddet içeren oyunlar nedeniyle çocukların şiddete karşı duyarsızlaşması, sanal
kumar siteleri aracılığıyla çocukların kumara özendirilmesi, uyuşturucu maddelerin
özendirilmesi ve temin edilmesinin kolaylaştırılması, sosyal paylaşım sitelerinde
kurulan yanlış arkadaşlıklar, uzun süre bilgisayar başında kalmaktan dolayı çocuk ve
gençlerin asosyalleşmesi, bedensel ve ruhsal hastalıklara maruz kalmasıdır.
Çocuk ve gençlerimizin internet ve diğer bilgi iletişim teknolojilerini
kullanırken karşı karşıya oldukları riskleri en aza indirmek ve onların güvenli bir
şekilde bilgiye ulaşmalarını sağlamak için alınması gereken önlemleri tespit etmek,
uygunsuz ve/veya kanunsuz içerikleri barındıran internet sitelerine gerekli
müeyyidelerin uygulanması ve bu müeyyidelerin sınırlarının araştırılması amacıyla
Anayasanın 98 inci, TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca Meclis
Araştırması açılmasını arz ve talep ederiz.
1) Cevdet Erdöl
2) Tülay Selamoğlu
3) Azize Sibel Gönül
4) İdris Şahin
5) Öznur Çalık
6) Recep Özel
7) Ramazan Can
8) Tülay Kaynarca
9) Enver Yılmaz
10) Sıtkı Güvenç
11) Hilmi Bilgin
12) Yusuf Başer
13) Pelin Gündeş Bakır
14) Kemalettin Aydın
15) Tülay Babuşcu
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(Ankara)
(Ankara)
(Kocaeli)
(Çankırı)
(Malatya)
(Isparta)
(Kırıkkale)
(İstanbul)
(İstanbul)
(Kahramanmaraş)
(Sivas)
(Yozgat)
(Kayseri)
(Gümüşhane)
(Balıkesir)
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16) Muzaffer Yurttaş
17) Mehmet Doğan Kubat
18) Zeyid Aslan
19) Hakkı Köylü
20) Mustafa Kemal Şerbetçioğlu
21) Nevzat Pakdil
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(Manisa)
(İstanbul)
(Tokat)
(Kastamonu)
(Bursa)
(Kahramanmaraş)
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4- Adana Milletvekili Necdet Ünüvar ve 20 milletvekilinin, ülkemizde İnternet
kullanımının sosyal kesimler arasındaki durumu, kontrolsüz kullanımın meydana
getirdiği sorunlar ve güvenlik tehditlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin
belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/157)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Ülkemizde İnternet kullanım oranı (penetrasyonu) gün geçtikçe dramatik
olarak artmaktadır. Toplumumuzun önemli bir bölümü sosyal çılgınlık şeklinde bu
teknolojiyi kullanmaktadır. TÜİK Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım
İstatistiklerine göre ülkemizde internet kullanım oranı 2004 yılında % 13,3 iken 2010
yılında % 37,6'ya yükselmiştir.
Dünya genelinde, fevkalade faydaları olan ve geçen yüzyılın en önemli icadı
kabul edilen internet teknolojisinin, kontrolsüz kullanımı halinde özellikle çocuklar
ve aileler üzerinde olumsuz etkileri de görülmeye ve tartışılmaya başlamıştır. Yine
suç için kullanıldığında sınır aşan, kural tanımayan, durdurulması çok güç olan bu
teknoloji, bağımlılık yapmakta, çocukların ruh ve bedensel gelişimini olumsuz
etkileyecek bir araç hâline gelebilmektedir. Özellikle "İnternet cafe"lerde çocukların
ve gençlerin suça yönelimini teşvik edecek birçok unsur ve güvenlik tehdidi
bulunmaktadır. İnternet dünyasının hızla geliştiği ve ilerlediği düşünüldüğünde
"cafe"lerde her geçen gün yeni yeni güvenlik problemlerinin ortaya çıkması,
dolayısıyla da bunlar için tedbirler alınması ihtiyacını doğurmuştur. Ayrıca "İnternet
cafe"lerde ve oyun salonlarında çocuklarımızın bilgisayar başında çok fazla zaman
kaybetmesi ve geçen bu zaman içerisinde aynı zamanda yağlı ve tuzlu yiyecek ve
içeceklerin tüketilmesi neticesinde başta obezite olmak üzere birçok sağlık sorununa
yol açmaktadır.
Ülkemizde İnternet kullanımının, sosyal kesimler arasındaki durumu,
kontrolsüz kullanımın meydana getirdiği sorunlar, güvenlik tehditleri ve bunlarla
ilgili alınması gerekli önlemler ve geliştirilmesi gereken projelerin araştırılması için,
Anayasanın 98. maddesi ve TBMM İçtüzüğün 104 ve 105. maddeleri uyarınca
Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz.
Gerekçe:
İnternet deyince aklımıza gelen ilk sorulardan bir tanesi güvenliktir. Güvenlik
kavramı her kesim için ayrı önem taşıyan ama olmazsa olmaz unsurlardan biridir.
Anne ve babalar için çocukların hangi sitelerde gezindiği tereddüdü, İnternetten
alışveriş yapan biri için kredi kartı bilgilerinin gizliliği, şifrelerimizin kopyalanıp
çalınması, İnternet bankacılığına hâlâ alışamamış ve kullanmayan insanların haklı
sebepleri ya da kişisel verilerin farklı amaçlarla kullanılması tereddütleri İnternetin
olduğu bir dünyada sürekli karşımıza çıkan güvenlik problemleridir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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2010 yılında TÜİK'in yapmış olduğu bir araştırmaya göre ülkemizde İnternet
kullananların 72,8'i e-posta alıp gönderiyor, %22,6'sı seyahat, konaklama ve bilet
satın alma gibi işlemler yapıyor, %10,2'si iş başvurusu yapma amacıyla bilgilerini
İnternet ortamında paylaşıyor, %16,8'i İnternet bankacılığını kullanıyor, %4,1'i mal
veya hizmet satın alma işlemi yapıyor. Görüldüğü gibi bu işlemlerin hepsinde kişisel
verilerimizin kaybolması, çalınması ya da kötü amaçla kullanılmasını doğrudan
etkileyen birçok neden bulunmaktadır. Özellikle de bu tür güvenlik problemlerinin
ana merkezini İnternet cafe’ler oluşturmaktadır. Evde ebeveynlerine yakalanma
korkusu yaşayan çocuklar, IP adresinin bilinmesini istemeyen hacker'lar yasadışı ve
işlemler için İnternet cafeleri tercih etmektedirler. Ayrıca, oyun salonlarında bolca
vakit geçiren çocuklar ve gençlerimizin bu bağımlılığa kendilerini kaptırmaları
dolayısıyla sağlık problemleriyle karşılaşmaktadırlar.
Gelişen teknoloji sayesinde bir yanda bir buluş hayatımızı kolaylaştırırken,
diğer yanda onu tehdit eden unsurlar kendisini göstermektedir. İnternetin hayatımıza
getirmiş olduğu kolaylıklar ve güzelliklerin yanı sıra böyle tehditlerin de var
olduğunun bilinmesi ve önlemlerinin alınması gerekmektedir. Bu sebeple böyle bir
Araştırma Komisyonunun kurulmasına ihtiyaç duyulmuştur.
1) Necdet Ünüvar
2) Nevzat Pakdil
3) Ruhi Açıkgöz
4) Erol Kaya
5) Nesrin Ulema
6) İhsan Şener
7) Alev Dedegil
8) Muhammet Bilal Macit
9) Fatih Şahin
10) İsmail Tamer
11) Öznur Çalık
12) Ünal Kacır
13) Gökçen Özdoğan Enç
14) İlknur Denizli
15) Yüksel Özden
16) İlhan Yerlikaya
17) Mehmet Şükrü Erdinç
18) Abdulkerim Gök
19) Ertuğrul Soysal
20) Ahmet Öksüzkaya
21) Mehmet Müezzinoğlu
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(Adana)
(Kahramanmaraş)
(Aksaray)
(İstanbul)
(İzmir)
(Ordu)
(İstanbul)
(İstanbul)
(Ankara)
(Kayseri)
(Malatya)
(İstanbul)
(Antalya)
(İzmir)
(Muğla)
(Konya)
(Adana)
(Şanlıurfa)
(Yozgat)
(Kayseri)
(Edirne)
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5- İzmir Milletvekili Erdal Aksünger ve 28 milletvekilinin, bilişim sektöründe
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/158)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Dünyada bilişim sektörü çok büyük bir hızla gelişiyor ve inanılmaz
büyüklükte pazarlar oluşturuyor. Günümüzde ülkelerin gelişmişlik düzeylerini, o
ülkenin bilişim sektörünün dünyadaki yeri belirlemektedir. Ülkemiz için çok hayati
önem taşıyan bilişim sektöründe özellikle son yıllarda yeterli gelişme
gösterilememiştir.
Connectivity Scorecard değerlendirmesine göre Türkiye'nin gelişmekte olan
25 ülke arasında 2009 yılında 2. sırada iken 2010 yılı değerlendirmesinde Malezya,
G. Afrika, Şili, Arjantin, Rusya ve Brezilya'nın ardından 7. sıraya gerilemiştir.
Bizden öndeki ülkeler bu alanda bizden daha hızlı gelişme göstermişlerdir. Bir yıl
içinde 6 ülkenin bizim önümüze geçmesi bu alanda yarışın ne boyutta olduğunu
açıkça ortaya koymaktadır.
Dünya Ekonomi Forumu (WEF) tarafından hazırlanan ve 2009-2010
dönemini kapsayan son çalışmaya göre Bilgi Toplumuna Hazır Olma (Networked
Readiness) indeksinde Türkiye'nin 133 ülke içinde 69. sırada yer alması; 2007-2008
indeksinde 127 ülke içinde 55., 2008-2009 indeksinde 61. sırada olan Türkiye'nin
yerinin göreceli olarak son üç dönemdir sürekli gerilemesi yine bir önceki çalışmada
olduğu gibi ülkemizin "Bilgi Toplumu" olma yarışında geriye düşmekte olduğunun
bir diğer göstergesidir.
Ayrıca, bununla beraber, Birleşmiş Milletler Elektronik Devlet Gelişim
İndeksi (EGDI) değerlendirmesinde gerek alınan 0.4780 puan ve gerekse 183 ülke
arasında 69. sırada yer almış olması Türkiye'nin vizyonu, iddiası ve diğer alanlardaki
hedefleri ile karşılaştırıldığında, ülkemiz açısından gelecekte ciddi sorunların
yaşanmasına sebep olacaktır.
Her üç çalışma da Türkiye'nin "Bilgi Toplumu" olma yarışında son bir kaç
yılda diğer ülkelerin gerisine düşmeye başladığını ve bunun tersine çevrilebilmesi
için Bilişim alanında mevcut devlet politika ve uygulamalarının mutlaka gözden
geçirilmesi ve iyileştirilmesi gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır.
Bilgi toplumu olma yolunda ülke olarak hak ettiğimiz seviyede ve
hedeflediğimiz yerde olabilmemiz, bilişim sektörünün gelişmesi ve sektörde yaşanan
sorunların çözümü ile ilgili olarak Anayasanın 98 ve Türkiye Büyük Millet Meclisi
içtüzüğünün 104 ve 105. Maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını
saygılarımızla arz ederiz.
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 381)

– XV –

1) Erdal Aksünger
2) Veli Ağbaba
3) Mahmut Tanal
4) Mustafa Sezgin Tanrıkulu
5) Namık Havutça
6) Faik Tunay
7) Ramazan Kerim Özkan
8) Dilek Akagün Yılmaz
9) Gürkut Acar
10) Ahmet Toptaş
11) Turgut Dibek
12) Hurşit Güneş
13) Ali İhsan Köktürk
14) Doğan Şafak
15) Sedef Küçük
16) Binnaz Toprak
17) Recep Gürkan
18) Mehmet S. Kesimoğlu
19) Ayşe Nedret Akova
20) Sakine Öz
21) Haydar Akar
22) Mehmet Hilal Kaplan
23) Muharrem Işık
24) İlhan Demiröz
25) Ahmet İhsan Kalkavan
26) Aylin Nazlıaka
27) Bülent Tezcan
28) Osman Aydın
29) Aykan Erdemir
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(İzmir)
(Malatya)
(İstanbul)
(İstanbul)
(Balıkesir)
(İstanbul)
(Burdur)
(Uşak)
(Antalya)
(Afyonkarahisar)
(Kırklareli)
(Kocaeli)
(Zonguldak)
(Niğde)
(İstanbul)
(İstanbul)
(Edirne)
(Kırklareli)
(Balıkesir)
(Manisa)
(Kocaeli)
(Kocaeli)
(Erzincan)
(Bursa)
(Samsun)
(Ankara)
(Aydın)
(Aydın)
(Bursa)
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6- Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 27 milletvekilinin, bilgi iletişim
teknolojilerindeki gelişmelerin beraberinde getirdiği imkân ve risklerin araştırılarak
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/159)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Türkiye'de başta internet olmak üzere Bilgi İletişim Teknolojilerinin (BİT)
kullanımı çocuklar ve gençler arasında giderek artmaktadır. Ülkemizde yapılan
araştırmalar, bilgi iletişim teknolojilerinin haberlerin izlenmesi, sosyal medya
kullanımı ve eğlence amacıyla kullanıldığını göstermektedir. Ayrıca e-devlet
uygulamaları çerçevesinde, nüfusun her kesiminin giderek yaygınlaşan ve
yoğunlaşan oranda internet ara yüzünü ve çeşitli mobil uygulamaları kullanması bir
gereksinim hâline gelmiştir. Bilgi İletişim Teknolojilerinin gündelik yaşamın
vazgeçilmez bir öğesi olduğu günümüzde tartışılmaz bir hâl almıştır. Bilgi İletişim
Teknolojilerinin getirdiği imkânlar beraberinde bir takım da riskleri
barındırmaktadır. Bilgi İletişim Teknolojilerinin getirdiği imkânlar ve risklerin tespiti
ve bu tespit sonucunda imkânların ve risklerin araştırılması, risklerin belirlenerek
sorunların giderilmesi ve çözüm yollarının araştırılması amacıyla anayasamızın
98'inci maddesi, iç tüzüğün 104 ve 105'inci maddeleri gereğince ekte sunulan
gerekçe çerçevesinde Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.
Genel Gerekçe:
Türkiye'de başta internet olmak üzere Bilgi İletişim Teknolojilerinin (BİT)
kullanımı çocuklar ve gençler arasında giderek artmaktadır. Ülkemizde yapılan
araştırmalar, bilgi iletişim teknolojilerinin haberlerin izlenmesi, sosyal medya
kullanımı ve eğlence amacıyla kullanıldığını göstermektedir.
Ayrıca e-devlet uygulamaları çerçevesinde, nüfusun her kesiminin giderek
yaygınlaşan ve yoğunlaşan oranda internet ve çeşitli mobil uygulamaları kullanması
bir gereksinim hâline gelmiştir. Bilgi İletişim Teknolojilerinin gündelik yaşamın
vazgeçilmez bir öğesi olduğu, günümüzde tartışılmaz bir hâl almıştır. Bilgi çağında
teknolojideki süratli değişimin bilgiye ulaşmayı kolaylaştırdığı da aşikârdır.
Bilgi İletişim Teknolojilerinin getirdiği imkânlar yanında bir takım da riskleri
bulunmaktadır. Asıl önemli olan hangi bilgiye ulaşılacağı, ulaştığımız bu bilgiyi nasıl
kullanacağımızda. Muhakkak ki her bilginin iyiye ve kötüye kullanımı, istismarı söz
konusudur. Bu istismarlardan kaynaklanan bir kısım pazar ve çok büyük parasal
imkânların da olduğu rantlar oluşmaktadır.
Yararları yanında bir takım riskleri de beraberinde getiren Bilgi İletişim
Teknolojileri uzun süreli kullanımlarda bağımlılık ve dikkat dağınıklığı gibi
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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psikolojik, göz bozukluğu gibi fiziksel rahatsızlıklara da neden olmakta zaman
kaybını da beraberinde getirmektedir. Bir diğer olumsuz tarafı da internet
oyunlarından sanal para alabilmek maksadı güdülerek maddi kayıplara neden
olmaktadır. Bu olumsuzlukların asgariye indirilmesi konusunda uluslararası
işbirliğine ihtiyaç duyulmaktadır.
İnternet kullanımı, bilgiye ulaşım, bunun istismarı, kötüye kullanımı gibi
konuların ceza hukukuyla ilgili boyutu bulunmakta ve bu konu üzerinde ciddiyetle
durulması gerekmektedir.
Bilgi İletişim Teknolojileri öncelikle eğitim kurumlarımızda çocuklarımızın
ve gençlerimizin doğru kullanımı konusunda yönlendirme ve bilgilendirmenin
düzgün yapılması, web sitelerinin yaş sınırına uygun olarak gerekli kurumlar
tarafından denetlenmesi ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasının yanı sıra
gerekli yaptırımların da uygulanması gerekmektedir.
Türkiye çapında kentsel ve kırsal bölgelerde, seçkisiz tabaka yöntemiyle
seçilen 9-16 yaş arası yapılan araştırmaya katılan tüm çocuklar İnternet'i kullanmakta
olup, % 40'ı kendi bilgisayar veya dizüstü bilgisayarına sahip ve diğer % 39'u
bilgisayarını diğer aile fertleri ile paylaşıyor olmasına rağmen, ebeveynlerin sadece
% 29'u İnternet'i kullanmaktadır. Erkek ve kadın ebeveynlerin İnternet kullanım
oranları arasında oldukça büyük bir fark vardır; % 29'luk dilim içerisinde erkek
ebeveynlerin %49'u ve kadın ebeveynlerin sadece % 24'ü İnternet’i kullanmaktadır.
Avrupa ülkelerinde erkek ebeveynlerin % 87'si ve kadın ebeveynlerin ise % 82'si
İnternet kullanıcısıdır.
İnternet'i kullanmaya yetecek kadar bilgiye sahip olan çok az sayıdaki
ebeveyn, ne çocuklarının teknoloji kullanımı sırasında elde edeceği imkânları ve
karışılabileceği riskleri anlamakta ne de İnternet'te onları rahatsız edecek durumlarla
başa çıkmalarını sağlayacak yardımı sağlayabilmektedirler.
Sorun Bilgi Teknolojilerinin kendisi değil bunların nasıl kullanıldığıdır.
Bütün bu konuların araştırılmasıyla ilgili olarak işin ceza hukuku boyutu,
müeyyideler boyutu, eğitim boyutu, psikolojik boyutu, teknolojik boyutu incelenmeli
ve bunların getireceği sıkıntıların, alınacak tedbirlerin bir devlet politikası hâline
dönüşebilmesi bakımından gündelik yaşamın vazgeçilmez bir öğesi olan Bilgi
Teknolojilerinin daha geniş kapsamda imkânlarının ve risklerinin araştırılması, bu
teknolojilerinin daha faydalı bir biçimde kullandırılmasının sağlanması ve konu ile
ilgili gerekli bilgilendirmenin yapılarak doğru bilgiye kısa zamanda ulaşmanın
altyapısının oluşturulması gerekmektedir.
1) Mehmet Erdoğan
2) Orhan Karasayar
3) Murat Yıldırım
4) Ayşe Türkmenoğlu
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(Gaziantep)
(Hatay)
(Çorum)
(Konya)
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5) Mehmet Erdem
6) Mehmet Sarı
7) Mehmet Ersoy
8) Enver Yılmaz
9) Halil Mazıcıoğlu
10) Fikri Işık
11) Ali Aşlık
12) Metin Külünk
13) Safiye Seymenoğlu
14) Mehmet Kasım Gülpınar
15) Canan Candemir Çelik
16) Derya Bakbak
17) Ali Şahin
18) Mehmet Akyürek
19) Osman Boyraz
20) Muhammed Murtaza Yetiş
21) Erol Kaya
22) Ahmet Yeni
23) Türkan Dağoğlu
24) Nureddin Nebati
25) Sevim Savaşer
26) Nihat Zeybekci
27) Mehmet Yüksel
28) Nevzat Pakdil
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(Aydın)
(Gaziantep)
(Sinop)
(İstanbul)
(Gaziantep)
(Kocaeli)
(İzmir)
(İstanbul)
(Trabzon)
(Şanlıurfa)
(Bursa)
(Gaziantep)
(Gaziantep)
(Şanlıurfa)
(İstanbul)
(Adıyaman)
(İstanbul)
(Samsun)
(İstanbul)
(İstanbul)
(İstanbul)
(Denizli)
(Denizli)
(Kahramanmaraş)
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7- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel ve 20 milletvekilinin, başta sosyal paylaşım
siteleri olmak üzere İnternet kullanımının aile yapısı üzerindeki olumsuz
etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/160)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
“İnternet Kullanımının (Sosyal Paylaşım Sitelerinin) Aile Yapısı Üzerindeki
Olumsuz Etkileri"nin araştırılması ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla
Anayasamızın 98., Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü'nün 104. ve 105.
maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması için gereğini saygılarımızla arz
ederiz.
Gerekçe:
Teknolojinin önemli parçalarından biri olan bilgisayar, modern yaşamın ve
eğitimin vazgeçilmez bir bileşeni haline gelmiştir. 1995'li yıllardan sonra internet
hızla yayılmaya başlamış ve 2000'li yıllardan sonra bilgisayarda yazışarak sohbet,
bilgisayarın evlere girmesine ivme kazandırmıştır. Yanlış internet kullanımı, Türk
aile yapısı üzerinde olumsuz etkiler bırakmaktadır. Sanal dünyada duygusal
arkadaşlıklar, yaşanmaya başlanmıştır. Kadınlar ve erkekler internet aracılığıyla
hakkında doğru bilgi vermeyen kişilerle tanışıp, onlar tarafından yasal ve sağlıklı
olmayan ortamlara çekilebilmekte ve kandırılıp kullanılabilmektedir. Ayrıca bazı
kadınlar bir takım duygu avcılarının eline düşmekte, yuvalarının yıkılmasına kadar
geçen bir sürece maruz kalmakta ve hatta bazen şiddetle karşılaşabilmektedirler.
DPT tarafından 16-74 yaş grubu üzerinde hanelerde BİT erişimini ve
vatandaşların söz konusu teknolojilere ilişkin eğilimlerini saptamak amacıyla yapılan
"Bilgi Toplumu İstatistikleri 2011" başlıklı araştırma sonuçları çarpıcıdır:
2010 yılında, herhangi bir zamanda internet kullananların oranı %41,6'dır.
Bilgisayar kullanıcılarının %69,7'si bilgisayar kullanımı konusunda hiçbir
kursa katılmamıştır.
İşgücüne dâhil olmayan 15 yaş ve üstü ev işleriyle meşgul olan kişilerde
internet kullanım oranı %11,9'dur.
İnternet kullanım amacı olarak birinci sırada e-posta gönderme (%72,8),
ikinci sırada ise sohbet odalarına, haber gruplarına veya çevrimiçi tartışma
forumlarına mesaj gönderme, anlık ileti gönderme yer almaktadır (%64,2).
Bilgisayarı herhangi bir konuda eğitim almak amacıyla kullananlar %6,3'tür.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Yine istatistiklere göre, Türkiye, kullanıcı sayısı bakımından dünya üzerinde
500 milyondan fazla kullanıcısı olan Facebook'ta tahmini 28 milyon kullanıcı
hesabıyla ABD, Endonezya ve Birleşik Krallık’tan sonra 4. ülke konumundadır.
Başka bir araştırmaya göre, Türkiye'deki ortalama bir kullanıcının Facebook
üzerinde harcadığı süre, yaklaşık olarak haftada 29,7 saattir. 2011 itibarıyla,
aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ve tamamına yakını ‘gelişmekte' olan 14 ülkede
en çok ziyaret edilen internet sitesi Facebook'tur.
Bu verilerden yola çıkarak, sosyal medyanın etkilerinin toplumsal hayatta her
geçen gün daha fazla hissedildiği, bilgisayar kullanıcılarının çoğunun bilgisayar
kullanımı konusunda eğitimsiz olduğu, ev işleriyle meşgul olan kişilerde internet
kullanım oranının arttığı, çoğunluğun sosyal paylaşım sitelerinde vakit geçirdiği
söylenebilir. Ancak elimizde internet kullanımı nedeniyle bozulan yuvalara ve bunun
doğurduğu şiddete dair istatistikler bulunmamaktadır.
Yanlış internet kullanımı hem kadınlar, hem de erkekler arasında mevcuttur.
Ancak evliliklerde yanlış internet kullanımına bağlı yaşanan sorunlardan en çok
kadınlar zararlı çıkmaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden en çok kadınlar
etkilenmekte ve namus kavramında kadına biçilen rol erkeğinkinden ağır olmaktadır.
Bu nedenle öncelikle kadınlar üzerindeki etkilerini araştırmak hedeflenmiştir.
Erkeklerin, sosyal paylaşım sitelerinde biriyle tanıştığında yaşadıkları aile içi
problemler örtbas edilirken, kadınlar ağır bedeller ödeyebilmektedir. Hatta, namus
adına işlenen cinayetler bu sebeple gerçekleşebilmektedir. Toplumda kadına yönelik
şiddete önlem alabilmek için bu araştırmaya ihtiyaç vardır. Kadınların, yanlış
internet kullanımı nedeniyle yaşadığı zararlar tespit edilmeli ve çıkan sonuçlara göre
önlemler geliştirilmelidir. Bu çalışma toplumda kadına ve kadın üzerinden namusa
bakış açısına değişiklik getirilmesinde öncü olacak niteliktedir.
Araştırmanın genel amacı; yanlış internet kullanımının aile birliği üzerindeki
olumsuz etkilerini araştırmaktır. Araştırmanın alt amaçları:
1. İnternet nedeniyle bozulan aile sayısını, bozulmanın eşlerden hangisinden
kaynaklandığını tespit etmek.
2. İnternette manevi, maddi, cinsel zarar gören kadınların sayısını belirlemek.
3. İnternet nedeniyle kaç kadının şiddete maruz kaldığını belirlemek.
4. İnternet nedeniyle zarar gören kadınların sosyo-demografik özelliklerini
belirlemek.
5. İnternette biriyle tanışarak kaç kadının ailesini terk ettiğini belirlemek.
6. Biriyle tanışıp ailesini terk eden kadınların illere ve bölgelere göre
dağılımını belirlemek.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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1) Ruhsar Demirel
2) Lütfü Türkkan
3) Enver Erdem
4) Mehmet Şandır
5) Mustafa Erdem
6) Mehmet Günal
7) Alim Işık
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KISALTMALAR CETVELİ
AB

Avrupa Birliği

ACCGIH

Amerikan İdari Endüstri Hijyencileri Konferansı

ADSL

Asimetrik DSL

AİHS

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

AK

Avrupa Konseyi

AKKY

Açık Kaynak Kodlu Yazılım

AMATEM

Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi

APEC
APT

Asia-Pacific Economic Cooperation (Asya Pasifik Ekonomik
İşbirliği)
Advanced Persistent Threat (Gelişmiş Siber Casusluk Tehdidi)

Ar-Ge

Araştırma ve Geliştirme

ASBİS

Araç Tescil ve Sürücü Belgesi İşlemleri Projesi

B

Biyotinidaz

BGYS

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri

BİT

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

BM

Birleşmiş Milletler

BOME

Bilgisayar Olaylarına Müdahele Ekibi

BTK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

CDMA

Code Division Multiple Access

CEO

Chief Executive Officer (İcra Kurulu Başkanı)

CIA

Cetral Intelligence Agency (Merkezi İstihbarat Ajansı, ABD)

CIAS-R

Chinese Internet Addiction Scale-Revision (Gözden Geçirilmiş
Çin İnternet Bağımlılığı Ölçeği)
Chief Information Officer (Bilgi Yönetimi Başsorumlusu)

CIO
CIPA
CİKAYAS
CMMI

Children's İnternet Protection Act (Çocukları İnternette
Koruma Kanunu, ABD )
Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi

COP

Capability Maturity Model Integration (Yetenek Olgunluk
Model Entegrasyonu)
Child Online Protection

COPPA

Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Kanunu (ABD)

CPI

Yolsuzluk Algısı Endeksi (Corruption Perception Index)

ÇBS

Çevre Sağlığı Bilgi sistemi

DDoS

Distributed Denial of Service (Dağıtık Servis Dışı Bırakma
Saldırıları)
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DGÖ

Dünya Gümrük Örgütü

DRM

Digital Right Management (Sayısal Hak Yönetimi)

DSL

Digital Subscriber Line (Sayısal Abone Hattı )

DTÖ

Dünya Ticaret Örgütü

DWDM

Yoğun Dalga Boyu Bölmeli Çoklama

EC

Avrupa Komisyonu

ECTA

European Competitive Telecommunication
(Avrupa Rekabetçi Telekomünikasyon Birliği)
Enhanced Data Rates in a GSM Environment

EDGE

Association

EKAP

Elektromanyetik Hipersensivite (Elektromanyetik
Duyarlılık)
Elektronik Kamu Alımları Platformu

EKDS

Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi

EKG

Elektrokardiyogram

ELF

Extremely Low Frequency (Çok Düşük Frekanslı)

EMEA
EMF-NET

European Midle East and Africa (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika
Bölgesi)
Elektromanyetik Alan Networkü

EPC

European Patent Convention (Avrupa Patent Sözleşmesi)

EPO

European Patent Office (Avrupa Patent Ofisi)

ESKS

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Statü Endeksi

ESRB
E-TYS

Entertainment Software Rating Board (Eğlence Yazılımı
Değerlendirme Kurulu)
Elektronik Tüberküloz Yönetim Sistemi

EU Kids Online

Avrupa Çevrimiçi Çocuklar Projesi

FA

Fenilalanin

FATİH

Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi Projesi

FMH

Fikri Mülkiyet Hakları

G.SHDSL

Yüksek veri oranlı simetrik DSL

G2B

G2G

Kamu ve İş Dünyası Arası (Governenment to Business
Enterprises)
Kamu ve Vatandaşlar Arası Etkileşim (Government to
Citizens)
Kamu Kurumları Arası (Government to Government)

G2OG

Devletler Arası (Governments to Other Governments)

G2Org

Kamu Kurumları İle Diğer Organizasyonlar Arası
(Government to Organizations)
Global (Competitiveness Index) Küresel Rekabet Endeksi

EHS

G2C

GCI
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GeSI
GİP

Global eSustainability Initiative (Küresel e-Sürdürülebilirlik
İnisiyatifi)
Gelişen İşletmeler Piyasası

GPRS

General Packet Radio Service (Genel Paket Radyo Servisi)

GSYH

Gayri Safi Yurt İçi Hasıla

HDI

Human Development Index (İnsani Gelişmişlik Endeksi)

HSCSD

High Speed Circuit Switched Data (Yüksek - Hızlı Devre Anahtarlamalı Veri)
Hyper Text Markup Language (Hareketli-Metin İşaretleme
Dili)
The International Agency for Research on Cancer
(Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı)
International Commission on Non-Ionizing Raditaion
Protection (Uluslararası İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyondan
Internet Content Rating Association (İnternet İçerik
Derecelendirme Derneği)
Interoperable Delivery of pan-European eGovernment Services
to Public Administrations, Businesses and Citizens (Birlikte
Çalışabilir Teslim Arasında Avrupa e-Devlet Hizmetleri İçin
Kamu İdareleri , İşletmeler ve Vatandaşlar)
International Finance Corporation (Uluslararası Finans
Kurumu)
International Network Against Cyberhate (Siber Nefrete Karşı
Uluslararası Birlik)
International Association of İnternet Hotlines (Uluslararası
İnternet İhbar Merkezleri Birliği)
Avrupa Güvenli İnternet Merkezleri Ağı

HTML
IARC
ICNIRP
ICRA
IDABC

IFC
INACH
INHOPE
INSAFE

IWF

İntegrated Services Digital Network (Tümleşik Hizmetler
Sayısal Şebekesi )
International Telecommunications Union (Uluslararası
Telekomünikasyon Birliği)
Internet Watch Foundation (İnternet İzleme Kurumu, İngiltere)

IXP

Internet Exchange Point (İnternet Alışverişi Noktası)

İKO

İşgücüne katılma oranı

İMKB

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası

İO

İşsizlik oranı

İŞGEM

İş Geliştirme Merkezi

KHK

Kanun Hükmünde Kararname

KİEM

Kamu İnternet Erişim Merkezleri

KKKA

Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi

KOBİ

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler

ISDN
ITU
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KÖİDD

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme
İdaresi Başkanlığı
Küçük Ölçekli İşletme Kurma Danışmanlığı Desteği

LTE

Long-Term Evolution (Uzun Vadeli Evrim)

MERSİS

Merkezi Sicil Kayıt Sistemi

MHRS

Merkezi Hastane Randevu Sistemi

MİT

Milli İstihbarat Teşkilatı

MKK

Merkezi Kayıt Kuruluşu

MMS

Çoklu Ortam Mesaj Hizmeti

MOBESE

Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu

NATO

North Atlantic Treaty Organization (Kuzey Atlantik
Antlaşması Örgütü)
National Interoperability Frameworks Observatory (Ulusal
Birlikte Çalışabilirlik Çerçeveleri Gözlemevi)
National Research Council of the National Academy of
Scienses (Ulusal Bilim Akademisi Ulusal Araştırma Konseyi)
National Radiological Protection Board (İngiliz Ulusal
Radyolojik Koruma Kurulu)
National Security Agency (Ulusal Güvenlik Ajansı, ABD)

KOSGEB

NIFO
NRC
NRPB
NSA
OECD
ÖFM

Organisation for Economic Co-operation and Development
(İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı)
Öğretici Filmler Merkezi

PCT

Patent İşbirliği Anlaşması (The Patent Cooperation Treaty)

PDC

Personal Digital Communication (Kişisel Dijital İletişim)

PEGI

Pan-European Game Information (Pan Avrupa Oyun Bilgisi)

PISA

PİK

Programme for International Student Assessment (Uluslararası
Öğrenci Değerlendirme Programı)
Pathological Internet Use Scale (Patolojik İnternet Kullanımı
Ölçeği)
Patolojik internet kullanımı

PLT

Patent Law Treaty (Patent Kanunu Antlaşması)

PMI

Project Management Institute (Proje Yönetim Enstitüsü)

PSA

Prostata Spesifik Antikor

PTİ

Proje Teşvik İkramiyesi

RF

Radyo Frekans

RFID
RTÜK

Radio Frequency Identification
Tanımlama)
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

SAR

Specific Absorbation Rate (Özel Soğurma Değeri)

PIUS
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SCADA
SCI

Supervisory Control and Data Acquisition (Veri Tabanlı
Kontrol ve Gözetleme Sistemi)
Science Citation Index

SGE

Siber Güvenlik Enstitüsü

SGK

Sosyal Güvenlik Kurumu

SMS

Kısa Mesaj Servisi

SOYBİS

Sosyal Yardım Bilgi Sistemi

SPAM

İstenmeyen E-posta

SPICE
SPK

Software Process Improvement and Capability Determination
(Yazılım Süreçleri İyileştirme ve Yetenek Belirleme)
Sermaye Piyasası Kurulu

SSCI

Social Science Citation Index (Sosyal Bilimler Atıf İndeksi)

STK

Sivil Toplum Kuruluşu

TAS

Total Antioksidan Seviyesi

TCK

Türk Ceza Kanunu

TEP

Ton Eşdeğer Petrol

TEYDEB
TIMSS

Teknoloji Yenilik ve Destek Programları Başkanlığı
(TÜBİTAK)
Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması

TİB

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı

TİMED

Tüm İnternet Medyası Derneği

TLT

Marka Kanunu Antlaşması

TODAİE

Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü

TOGAF

The Open Group Architecture Framework

TOS

Total Oksidan Seviyesi

TPE

Türk Patent Enstitüsü

TRIPS

Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması

TSE

Türk Standartları Enstitüsü

TSH

Tiroid Stimülan Hormon

TSHGM

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (Sağlık Bakanlığı)

TÜBİSAD

Bilişim Sanayicileri Derneğinin

TÜBİTAK

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

TÜDOF

Türkiye Dijital Oyunlar Federasyonu

TÜİK

Türkiye İstatistik Kurumu

TÜRKAK

Türk Akreditasyon Kurumu
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TÜRKSAT A.Ş.
TZE
UEKAE
UNDP
UNESCO

UNICEF
UPS
US EPA

Turkish Satellite (Türksat Uydu Haberleşme, Kablo TV ve
İşletme A.Ş.)
Tam Zaman Eşdeğer
Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (Türkiye
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu)
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür
Örgütü)
United Nations International Children's Emergency Fund
(Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu)
Kesintisiz Güç Kaynakları

USGT

United States Enviromental Protection Agency (Amerika
Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı)
US National Institute of Environmental Health Sciences
(Amerika Birleşik Devletleri Çevre Sağlığı Bilimleri Ulusal
Enstitüsü)
Ulusal Siber Güvenlik Tatbikatları

UYAP

Ulusal Yargı Ağı Projesi

VAE

Veri Akış Erişimi

VAP

Verimlilik Arttırıcı Proje

VDSL

Çok yüksek veri oranlı DSL

W-CDMA

Wideband CDMA

WHO

Dünya Sağlık Örgütü

WIPO

Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Örgütü

Wifi

802.11b Standardını Destekleyen WLAN Standardı

WLAN

Telsiz Yerel Alan Ağı

WLL

Telsiz Yerel Ağ

WTO

Dünya Ticaret Örgütü

www

World Wide Web

YAPA

Yerel Ağın Paylaşıma Açılması

YDQ
YPK

Diagnostic Questionnaire for Internet Addiction (İnternet
Bağımlılığı Tanı Anketi)
Yüksek Planlama Kurulu

YTP

Ulusal Yenidoğan (Neonatal) Tarama Programı Yazılımı

US NIEHS
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BAŞKANIN SUNUŞU
Dünya’da ve Türkiye’de gelişen teknolojiye paralel olarak bilişim sektöründe
büyük bir değişim, gelişim ve çeşitlilik yaşanmaktadır. Gerçekleştirilen özelleştirme
ve serbestleşme sürecinin bir sonucu olarak; rekabete dayalı pazar ekonomisi
içerisinde haberleşme hizmetlerine erişim çeşitlenmiş, yeni hizmet türleri ortaya
çıkmış, hizmet kalitesi ve erişim hızları yükselmiş, hizmetlere duyulan talep de
artmıştır. Sürekli artan talep, yeni hizmet türlerini ve bununla birlikte yeni yatırımları
gerektirmiştir.
Bilişim teknolojisi ürünlerine olan talebin ve internet kullanımının hızla
artmasıyla birlikte; bilgi güvenliği, bilişim suçları, telif hakkı ile fikri ve sınai
mülkiyet hakkı ihlalleri, kayıt dışı sanal ticaret, çevrim içi oyun, bahis ve internet
bağımlılığı, uzun süreli bilgisayar kullanımının doğurduğu bedensel ve ruhsal sağlık
sorunları, çocuk ve ergen istismarı ile karşılaştıkları riskler de gündeme gelmiş ve bu
hususların tüm yönleriyle incelenmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu ihtiyaç karşısında,
Komisyonumuz; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan tüm siyasi
partilerin ortak iradelerini yansıtan araştırma önergeleri üzerine, bilgi toplumu olma
yolunda bilişim sektöründeki gelişmelerin değerlendirilmesi ile internet kullanımının
başta çocuklar, gençler ve aile yapısı üzerinde olmak üzere sosyal etkilerinin
araştırılması amacıyla kurulmuştur.
Komisyonumuz, araştırma konusunun çok geniş bir alanı kapsamasına karşın,
bilişim sektöründeki gelişmeleri, internet kullanımını ve etkilerini tüm yönleriyle
incelemeyi hedef edinmiş, bu hedefle konunun tüm ilgililerinin bilgilerine ve
görüşlerine başvurmuştur. Bu kapsamda; birçok kamu ve özel kuruluş ile sivil
toplum kuruluşlarının yetkilileri ve konuyla ilgili akademisyenler Komisyonumuza
davet edilerek görüşleri alınmıştır. "CodeFlu" isimli bir bilgisayar korsanı da
Komisyonumuzda dinlenmiştir. Ayrıca, internet medyası ve ulusal basın organlarının
temsilcileri, içerik sağlayıcılar ile elektronik ticaret hizmeti sunan şirketlerin
temsilcileri ile toplantılar yapılmıştır.
Komisyonumuz, çalışmalarında ağırlığı sadece internet ve bilişim teknolojisi
ürünlerinin artan kullanımının çocuklar, gençler ve aile yapısı üzerindeki olumsuz
etkilerine vermemiş; bilişim sektörünü, yüksek istihdam potansiyeli ve yarattığı
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katma değerle ekonominin yeni kalkınma gücü ve bir fırsat olarak değerlendirmiş,
bilişimin sunduğu fırsatlardan maksimum düzeyde istifade edebilmek, ulusal bilişim
sektörünün sağlıklı gelişimini sağlamak ve sektörün uluslararası pazarlarda rekabet
gücü kazanmasına yardımcı olmak amacıyla, bilişim sektörünün stratejik önem ve
önceliğe sahip bir alan olarak değerlendirilmesine yönelik önerilerde bulunmuştur.
Komisyonumuz, bilişim ve internetin sağladığı fırsatların artırılmasını, barındırdığı
risklerin de azaltılmasını amaçlamış ve bu anlayış Rapora da yansıtılmıştır.
Bilişim ve haberleşme teknolojileri ürünleri ile internet kullanımı, bir yandan
da toplumun en temel ihtiyaçlarından birisi olan ve Anayasa ile teminat altına
alınmış bulunan haberleşme hak ve hürriyetinin kullanımına, özel hayatın gizliliğine
ve

kişisel

verilerin

korunmasına

ilişkin

bulunmaktadır.

Kişisel

bilgilerin

korunmasını, özel hayatın ve haberleşmenin mahremiyetini de ilgilendiren bilişim
sektörünün fırsatlarından azami ölçüde istifade edilmesini ve öngörülen hedeflere
ulaşılmasını teminen; öncelikle hizmet sunumunu özgürlük olarak algılayan, gerekli
olmadıkça idarenin müdahalesini en aza indirmeyi amaçlayan, teknolojinin gelişimi
önündeki engelleri azaltmayı hedefleyen, işletmecileri sektöre özgü sınırlı ve belirli
yükümlülüklere tabi kılan, mali yükümlülük ve idari yaptırımlar ile kişi
özgürlüklerini kısıtlayan hukuki olayları sıkı koşullara bağlayan, çağdaş hizmet
sunumu

anlayışının

benimsenmesi

gerekmektedir.

Dünyanın

en

önemli

sektörlerinden birisi olan bilişim sektörüne bu anlayışı hakim kılmak, dünyaya
entegre ve bilgi toplumu olma yolunda hızla ilerleyen ülkemiz için bir zorunluluk
olarak değerlendirilmektedir.
Bu duygu ve düşüncelerle; titizlikle hazırlamaya çalıştığımız Raporun bilişim
ve internet sektörü açısından yol haritası niteliğinde olacağına; Raporda yer
verdiğimiz tespit ve önerilerin de ilgili kurumlar ile bilişim ve internet sektörünün
diğer paydaşları tarafından hayata geçirileceğine olan inancımız tamdır.
Raporun; Ülkemize ve Milletimize hayırlı olmasını diler; Türkiye Büyük
Millet Meclisinde, Komisyonumuzun kurulmasına vesile olan AK Parti’ye,
Cumhuriyet Halk Partisi’ne, Milliyetçi Hareket Partisi’ne, Barış ve Demokrasi
Partisi’ne;

Komisyonumuzun

çalışmalarının

yürütülmesinde

desteklerini

esirgemeyen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Cemil Çiçek’e ve Türkiye
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Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri Sayın İrfan Neziroğlu’na; Komisyonumuza
bizzat sunum yapan ve sorularımızı cevaplayan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı Sayın Binali Yıldırım’a; Komisyonumuza sunum yapan, bilgi ve belge sunan
ve çalışmalarına katkı sağlayan tüm diğer bakanlıklara, kurum, kuruluş, dernek,
işletmeci ve kişilere; Komisyonumuzun çalışmalarını yakından takip ederek
kamuoyuyla paylaşmamıza katkı sağlayan medyaya ve bu kapsamda titiz
çalışmalarından ötürü parlamento muhabirlerine; bu raporun ortaya çıkmasındaki
gayretli çalışmaları, emekleri ve fikirleri nedeniyle üye milletvekillerimize; mesai
mefhumu gözetmeksizin büyük bir emek ve gayretle çalışan uzmanlarımıza; en içten
teşekkürlerimi sunarım.

Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR
Adana Milletvekili
Komisyon Başkanı
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GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM
KOMİSYONUN YAPISI VE ÇALIŞMALARI

1.1. ARAŞTIRMA ÖNERGELERİNİN ÖZETİ VE KONUSU
24’üncü Yasama Döneminde Meclis Araştırması Komisyonunun kurulmasına
dayanak teşkil eden; Barış ve Demokrasi Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekili ve
Şırnak Milletvekili Hasip KAPLAN’ın (10/108), Kütahya Milletvekili Alim IŞIK ve
21 Milletvekilinin (10/155), Ankara Milletvekili Cevdet ERDÖL ve 20
Milletvekilinin (10/156), Adana Milletvekili Necdet ÜNÜVAR ve 20 Milletvekilinin
(10/157), İzmir Milletvekili Erdal AKSÜNGER ve 27 Milletvekilinin (10/158),
Gaziantep Milletvekili Mehmet ERDOĞAN ve 27 Milletvekilinin (10/159) ile
Eskişehir Milletvekili Ruhsar DEMİREL ve 20 Milletvekilinin (10/160) esas
numaralı; bilgi toplumu olma yolunda bilişim sektöründeki gelişmeler ile internet
kullanımının başta çocuklar, gençler ve aile yapısı üzerinde olmak üzere sosyal
etkilerinin araştırılması amacıyla Anayasa’nın 98’inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi
İçtüzüğü’nün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasını
isteyen önergelerinin gerekçesinde özetle;
• Müzik, sinema, tiyatro, edebiyat, bilim, kültür, sanat alanında telif
haklarından fikri sınai mülkiyet haklarına her alanda eser sahiplerinin haklarının ihlal
edildiği, bu ihlallerin bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak
son yıllarda gittikçe arttığı ve bu ihlalleri engellemek için gerekli adımların atılması
gerektiği,
• Ülkemizde kontrolsüz ve yoğun bir şekilde online (çevrimiçi) oyunların
oynandığı, bu oyunların yarattığı kayıt dışı sanal ticaretin çeşitli suçlara neden
olduğu ve bu oyunlara bağımlılığın çocuklar ve gençlerin yanı sıra yetişkinlerin de
hayatlarını olumsuz etkilediği, bu oyunlara aşırı düşkünlüğün evlilikleri de sarstığı,
• Çocuk ve gençlerin, bilgi iletişim teknolojilerini ve interneti kullanırken
bazı risklerle karşılaştıkları, bu risklerin en önemlilerinin çocukların internet
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üzerinden cinsel istismarı, çocukların yaşlarıyla uyumsuz görüntü ve içeriklere
muhatap bırakılması, aşırı şiddet içeren oyunlar nedeniyle çocukların şiddete karşı
duyarsızlaşması, sanal kumar siteleri aracılığıyla çocukların kumara özendirilmesi,
sosyal paylaşım sitelerinde kurulan yanlış arkadaşlıklar sebebiyle çocukların
psikolojik olarak olumsuz etkilenmeleri, uzun süre bilgisayar başında kalmaktan
dolayı çocuk ve gençlerin asosyalleşmeleri ve bedensel, ruhsal hastalıklara maruz
kalmaları olduğu,
• Bazı internet kafe ve oyun salonlarında çocukları suça teşvik eden
unsurların yer aldığı, bu kafe ve oyun salonlarının çeşitli güvenlik sorunlarına neden
olduğu, ayrıca çocuklar ile gençlerin bu mekanlarda gereğinden fazla vakit geçirdiği
ve kontrolsüz kullanımdan kaynaklanan sosyal problemlerin ortaya çıktığı,
• Gündelik yaşamın vazgeçilmez bir öğesi haline gelen bilgi ve iletişim
teknolojilerinin uzun süreli kullanımda bağımlılık, dikkat dağınıklığı, göz bozukluğu
gibi problemlere neden olabildiği, internet üzerinden oynanan oyunlardaki sanal para
kazanma amacının, maddi kayıplara yol açtığı ve bu nedenle; çocukların ve gençlerin
internetin doğru kullanımı konusunda doğru bilgilendirmeye ihtiyacı olduğu, web
sitelerinin yaş sınırına uygun olarak kategorilendirilmesi gerektiği,
• İnternette yer alan sohbet siteleri vasıtasıyla kötü niyetli şahısların
kendileri hakkında yanlış bilgi vererek insanları kandırabildiği, bu süreçlerin
sonucunda özellikle kadınların daha çok mağdur olduğu, aile yapısının bu gibi
olaylardan olumsuz olarak etkilendiği,
• Ülkemizdeki

bilişim

sektörünün

son

yıllarda

gerekli

gelişimi

gösteremediği, bu nedenle ülkemizin bilgi toplumu istatistiklerinde diğer ülkelerden
geride kaldığı,
ifade edilmiştir.
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1.2. KOMİSYONUN KURULUŞU İLE GÖREV, YETKİ VE SÜRESİ
Araştırmaya konu yedi ayrı önerge, konularının benzer olması nedeniyle
birleştirilerek, Genel Kurulun 21.02.2012 tarihli 68’inci birleşiminde görüşülmüş ve
“Bilgi Toplumu Olma Yolunda Bilişim Sektöründeki Gelişmeler ile İnternet
Kullanımının Başta Çocuklar, Gençler ve Aile Yapısı Üzerinde Olmak Üzere Sosyal
Etkilerinin Araştırılması Amacıyla” bir Meclis Araştırması Komisyonu kurulması
kararlaştırılmıştır.
Komisyonun kuruluşuna ilişkin 21.02.2012 tarihli 1009 sayılı Karar’da;
araştırmayı yapacak Komisyonun 17 üyeden oluşması, çalışma süresinin Başkan,
Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip Üye seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olması ve
gerektiğinde Ankara dışında da çalışması hususları yer almıştır. Söz konusu Karar,
28.02.2012 tarihli ve 28218 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
Bu kararı takiben, Genel Kurulun 15.03.2012 tarihli 79. birleşiminde
gerçekleşen Komisyon üyeliği seçimleri ile Komisyonun aynı tarihli toplantısında
gerçekleşen Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip Üye seçimleri sonucunda aşağıda
adları ve seçim çevreleri yazılı milletvekilleri belirtilen görevlere seçilmişlerdir:
SEÇİM
BÖLGESİ

SİYASİ
PARTİ
GRUBU

Necdet ÜNÜVAR

Adana

AK Parti

BAŞKANVEKİLİ Yıldırım Mehmet RAMAZANOĞLU

K.Maraş

AK Parti

UNVANI
BAŞKAN

ADI SOYADI

SÖZCÜ

İlhan YERLİKAYA

Konya

AK Parti

KÂTİP

Erdal AKSÜNGER

İzmir

CHP

Antalya

AK Parti

ÜYE

Gökcen ÖZDOĞAN ENÇ

ÜYE

Ali ERCOŞKUN

Bolu

AK Parti

ÜYE

Aykan ERDEMİR

Bursa

CHP

ÜYE

İdris ŞAHİN

Çankırı

AK Parti

ÜYE

Sermin BALIK

Elazığ

AK Parti

ÜYE

Fazilet DAĞCI ÇIĞLIK

Erzurum

AK Parti
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ÜYE

Ruhsar DEMİREL

Eskişehir

MHP

ÜYE

Mehmet ERDOĞAN

Gaziantep

AK Parti

ÜYE

Mehmet MUŞ

İstanbul

AK Parti

ÜYE

Haydar AKAR

Kocaeli

CHP

ÜYE

Erol DORA

Mardin

BDP

ÜYE

Aytuğ ATICI

Mersin

CHP

ÜYE

Reşat DOĞRU

Tokat

MHP

Bu seçime ilişkin 1011 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı,
24.03.2012 tarihli ve 28243 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
15 Mart 2012 günü gerçekleştirdiği ilk toplantısı ile çalışmalarına başlayan
Komisyonumuz, Anayasanın 98’inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104
ve 105’inci maddeleri ile diğer hükümleri çerçevesinde görev yapmıştır.
Komisyonumuz son toplantısını ise 14 Haziran 2012 tarihinde gerçekleştirmiştir.

1.3. KOMİSYON ÇALIŞMALARI
Genel Kurul Kararı gereğince, Başkanlık Divanı seçiminin yapıldığı tarihten
itibaren çalışmalarına başlayan Komisyonumuz, 15.03.2012 tarihli ilk toplantısında
çalışma programını belirlemiş ve bu çerçevede;
• Komisyonun gerekli görmesi halinde, yurt içinde ve yurt dışında,
Komisyon olarak ya da oluşturulacak alt komisyonlar marifetiyle mahallinde
inceleme ve araştırmalar yapmasına,
• Komisyon toplantılarında ve Ankara dışı çalışmalarda tam tutanak
tutulmasına,
• Komisyonun Genel Kurul çalışma saatlerinde de çalışma yapabilmesi için
İçtüzüğün 35’inci maddesi uyarınca Başkanlık Divanından izin istenmesine,
• Komisyon çalışmalarını kamuoyuna duyurabilmek ve elektronik iletişim
kurabilmek amacıyla web sitesi kurulmasına ve elektronik posta adresi alınmasına,
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• Komisyon süresince ilgili kurum ve kuruluşlardan konu ile ilgili uzman
görevlendirilmesi ile ilgili işlemlerin ve yazışmaların yapılmasında, davet edilecek
kişi ve kurumların tespiti hususlarında Komisyon Başkanlığının yetkili kılınmasına,
• Ankara dışı çalışmalara katılan Komisyon üyesi milletvekillerinin yasama
çalışmalarından izinli sayılmasına,
• Çalışma yapılacak yurt içi ve yurt dışı merkezlere ulaşımda havayolu,
karayolu ve diğer nakil vasıtalarından yararlanılmasına,
• Yapılacak Ankara dışı inceleme ziyaretleri ve çalışmalara Komisyon
uzmanları ile kamu kurum ve kuruluşlarınca görevlendirilen personelin katılmasına,
• Ankara dışı inceleme ziyaretleri ve çalışmalara katılacak milletvekillerine,
uzmanlara ve diğer kurum ve kuruluşlarından görevlendirilecek personele Harcırah
Kanunu hükümlerinin uygulanmasına,
• Yurt dışı inceleme ve araştırmalarla ilgili yazışmaların TBMM Dış
İlişkiler ve Protokol Başkanlığı tarafından yapılmasına,
• Komisyona verilen 3 aylık süre içerisinde çalışmaların bitmemesi halinde
1 aylık ek süre istenmesine,
• Rapor yazımında Komisyon Başkanlığına redaksiyon yetkisi verilmesine,
karar vermiştir.
Söz konusu kararlara uygun olarak, Komisyonumuz üç aylık çalışma süresi
içerisinde resmî olarak 35 toplantı gerçekleştirmiş ve bu toplantılarda konu hakkında
bilgi edinmek üzere akademisyenleri, ilgili kamu ve özel kuruluşlardan yetkililer ile
sivil toplum kuruluşlarından temsilcileri davet ederek görüşlerini almıştır. Bu
toplantıların dışında, Ankara içinde ve dışında, 3 kahvaltılı ve 1 yemekli toplantı ile
14 farklı kurum/kuruluşa çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir. Ayrıca Komisyonumuz;
İstanbul’da 2 gün süren ve 55 kurum/kuruluş temsilcisinin katıldığı yoğun ve verimli
bir çalıştay düzenleyerek araştırma konusu ile yakından ilgili aktörlerin fikirlerini
almıştır.
Komisyon çalışmalarına ve rapor yazımına katkıda bulunmak üzere aşağıda
adı, soyadı, unvanı ve kurumu belirtilen kişiler Komisyonumuzda uzman olarak
görev almışlardır.
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Adı - Soyadı

Unvanı

Kurumu

1

Harun KAYNAK

Yasama Uzmanı

Türkiye Büyük Millet Meclisi

2

Mustafa KELEŞ

Yasama Uzman
Yardımcısı

Türkiye Büyük Millet Meclisi

3

Handan KARAKAŞ

Yasama Uzman
Yardımcısı

Türkiye Büyük Millet Meclisi

4

Alpaslan KESİCİ

Sistem Analisti

Türkiye Büyük Millet Meclisi

5

Ekrem ERDOĞMUŞ

Muhabir

Türkiye Büyük Millet Meclisi

6

İdris DENİZ

Sosyolog

Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı

7

Tacettin GÜNEŞ

Sosyolog

Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı

8

Yüksel ÇAKIR

Tetkik Hakimi

Adalet Bakanlığı

9

Doç. Dr. Deniz
ÇALIŞKAN

Halk Sağlığı
Uzmanı

Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi

10

Nuri AKMAN

Programcı

Başbakanlık Hazine
Müsteşarlığı

11

Mücahit DUMAN

Hazine Uzmanı

Başbakanlık Hazine
Müsteşarlığı

12

İlker ILGIN

Başkan Müşaviri

Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu

13

Ali YARDIM

Komiser

Emniyet Genel Müdürlüğü

14

Nihat VURAN

Kurumsal İletişim
Müdürü

Gübretaş

15

Fatih GÜRCAN

Planlama Uzmanı

Kalkınma Bakanlığı

16

Dr. Abdulhamit
YAĞMURCU

Planlama Uzmanı

Kalkınma Bakanlığı

17

Hasan YILDIZ

Rehber Öğretmen

Milli Eğitim Bakanlığı

18

İsa CANKAR

İletişim Uzmanı

Telekomünikasyon İletişim
Başkanlığı

19

Gökhan ÇETİN

İletişim Uzmanı

Telekomünikasyon İletişim
Başkanlığı
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20

Ahmet ÇUBUKÇU

İletişim Uzmanı

Telekomünikasyon İletişim
Başkanlığı

21

Ömer TUNÇ

İletişim Uzmanı

Telekomünikasyon İletişim
Başkanlığı

22

Ünal TATAR

Uzman

Tübitak

23

Mehmet Ferhat GÜNÜÇ Uzman

Türksat A.Ş.

1.3.1. Komisyon Toplantıları
Çalışma takvimi içerisinde TBMM’de 35 toplantı yapan Komisyonumuz,
aşağıda isimleri yazılı kamu kurum ve kuruluş yetkilileri, sivil toplum kuruluş
temsilcileri, akademisyenler ve diğer ilgililerden bilgi almıştır.
Katılımcı

No

Tarih

1

15.03.2012

-

-

2

20.03.2012

-

-

Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumu

Dr. Tayfun ACARER
Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurulu
Başkanı
Fethi ŞİMŞEK
Telekomünikasyon
İletişim Başkanı
Osman Nihat ŞEN
TİB Daire Başkanı
Fatih AKPINAR
BTK Daire Başkanı
Mustafa ÖZDEMİR
Bilişim Uzmanı
Ömer BOZ
İletişim Uzmanı

3

Kurum

22.03.2012

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Konu
Komisyon Divanının
Seçilmesi
Komisyonun Çalışma
Programı ve Bu Programın
Uygulanmasında Takip
Edilecek Usul ve Esaslar ile
Komisyon Çalışmaları için
Davet Edilecek Kişi ve
Kurumlar ile Uzmanların
Belirlenmesi

Bilişim Sektörü, Bilgi
Toplumu ve İnternet
Kullanımının Etkileri
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4

5

6

7

Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araştırma
Kurumu

Y. Müh. Müberra
SUNGUR
Sosyal İstatistiki Ar-Ge
Projeleri Birimi
Yöneticisi
Y. Müh. Ahmet
DİKİCİ
Kalite Yönetimi Birimi
Yöneticisi V.

Bilişim Sektörü, Bilgi
Toplumu ve İnternet ile İlgili
Kavramlar

Telekomünikasyon
İletişim Başkanlığı

Osman Nihat ŞEN
TİB Daire Başkanı
Ömer BOZ
İletişim Uzmanı
İsa CANKAR
İletişim Uzmanı

5651 Sayılı Kanun
Çerçevesinde İnternet
Aktörlerinin Hakları ve
Yükümlülükleri

TOBB Bilgisayar ve
İletişim Teknolojileri
Meclisi

Nuray BAŞAR
Sektör Meclisi Başkan
Yardımcısı

TOBB Bilgisayar
Yazılımı Meclisi

Ertan BARUT
Sektör Meclisi Üyesi

Sayıştay Bilgi İşlem
Grup Başkanlığı

Ali ÖZEK
Bölüm Başkanı
Mehmet YASAK
Bilgi İşlem Grup
Başkanı
Davut ÖZKUL
Uzman Denetçi

Bilişim Sistemleri Denetimi
ve Bilişim Uygulamalarının
Kontrolü

-

2/4/2012 Tarihine Kadar
Gerçekleştirilen Komisyon
Çalışmalarının
Değerlendirilmesi

27.03.2012

28.03.2012

29.03.2012

02.04.2012

-

-

8

03.04.2012

-

9

04.04.2012

Bakırköy Prof. Dr.
Mazhar Osman Ruh
Sağlığı ve
Sinir Hastalıkları E.
A. Hastanesi

Doç. Dr. Mustafa
AKGÜL
İhsan Doğramacı
Bilkent Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Öğretim Üyesi
Dr. Attila ÖZGİT
Orta Doğu Teknik
Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Öğretim Üyesi
Uzm. Dr. Ömer
ŞENORMANCI
Psikiyatrist

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Bilgisayar Donanım Sektörü
ile İlgili Sorunlar ve Bu
Sorunlara İlişkin Çözüm
Önerileri
Bilgisayar Yazılım Sektörü ile
İlgili Sorunlar ve Bu Sorunlara
İlişkin Çözüm Önerileri

İnternet, Bilgi Toplumu ve
Türkiye

İnternet, Güvenlik ve Ar-Ge

İnternet Bağımlılığı, İnternet
Bağımlılığı Vakaları ile Bu
Konularla İlgili Sorunlar ve
Çözüm Önerileri
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Ankara Numune E.
A. Hastanesi Alkol ve
Madde
Bağımlılığı Tedavi ve
Eğitim Merkezi
(AMATEM)
Başbakanlık
Küçükleri Muzır
Neşriyattan Koruma
Kurulu

10

05.04.2012

-

11

10.04.2012

Radyo ve Televizyon
Üst Kurulu

11.04.2012

Polis Akademisi
Başkanlığı

13

12.04.2012

Emniyet Genel
Müdürlüğü Bilişim
Suçlarıyla Mücadele
Dairesi Başkanlığı

14

17.04.2012

-

12

Doç. Dr. İhsan
Tuncer OKAY
Psikiyatrist

Dr.Muhlis AKAR
Kurul Üyesi
Nurettin YÜKSEL
Şube Müdürü
Fikrettin ÖZKAYA
Araştırmacı
Dr. Ramazan
ALTINOK
Başbakanlık e-Devlet
Danışma Grubu Bşk.
Prof. Dr. Türksel
KAYA BENSGHİR
TODAİE e-Devlet
Müdürü
Prof. Dr. Davut
DURSUN
RTÜK Başkanı
Volkan ÖZTÜRK
RTÜK Başkan
Yardımcısı
Prof. Dr. Hasan
Hüseyin ÇEVİK
Polis Akademisi
Başkan Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Osman
DOLU
Polis Akademisi
Öğretim Üyesi
Osman AYKAÇ
Daire Başkan
Yardımcısı
Bilal ŞEN
Emniyet Amiri
Özgür SAYAR
Emniyet Amiri
Prof. Dr. Hayrunnisa
Bolay BELEN
Gazi Üniversitesi Tıp
Fakültesi Nöroloji
Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Çocukların ve Gençlerin
Zararlı İçerikten Korunması
ile İlgili Çalışmalar ve Bu
Zararlı İçeriklerin Aile Yapısı
Üzerindeki Etkileri

Türkiye’de İnternetin Aile İçi
İlişkilere Etkisi

Çocukların ve Gençlerin
Zararlı İçerikten Korunması
ile İlgili Çalışmalar ve Bu
Zararlı İçeriklerin Aile Yapısı
Üzerindeki Etkileri, Ortaya
Çıkardığı Sorunlar ve Çözüm
Önerileri

Bilişim, Teknoloji ve Çocuk:
Sosyal Sorunlar ve Çözüm
Önerileri

Bilişim Suçları ve Bu Suçlara
Yönelik Çalışmalar

Bilgi ve İletişim Çağında
Zihin Dönüşümü
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15

16

İstanbul İnternet
Kafeciler Esnaf Odası

Metin BALTAOĞLU
Oda Başkanı
Ayhan BAYRAKÇI
Oda Yönetim Kurulu
Üyesi
Füsun NEBİL
Oda Gönüllü
Danışmanı
Murat
YAVUZKAPLAN
Oda Oyun Sektörü
Danışmanı

Ankara İnternet
Kafeciler Odası

Önder KAPLAN
Oda Başkanı
Hilal AKDOĞAN
Oda Genel Sekreteri
Tayfun YÜKSEL
Oda Basın Danışmanı

-

"Code Flu"
Bilgisayar Korsanı

Bilgisayar Korsanlarının
Kabiliyetleri ve
Müdahalelerinin Sınırları

TBMM Bilgi İşlem
Başkanlığı

Dr. Zeki ÇİFTÇİ
Bilgi İşlem Başkan
Vekili
Hakan YILDIRIM
Bilgi İşlem Başkan
Yardımcısı
İhsan ÖZGEN
Bilgi İşlem Başkan
Yardımcısı
Tanju
YAZGANARIKAN
Sistem Analisti
Ali Onur MALKOÇ
Bilgisayar Mühendisi
Ş. Banu İLKTAN
Elektronik Mühendisi
Ekrem BAŞAR
Güvenlik
Yöneticisi/Tekniker

TBMM’nin Bilişim
Uygulamaları

TBMM İşletme ve
Yapım Başkanlığı

Aykan KURTTEKİN

TBMM’nin Ek Bina Bilişim
Kapasitesi

Türkiye Dijital
Oyunlar Federasyonu

Mevlüt DİNÇ
Federasyon Başkanı

Dijital Oyunlar ve Oyunların
Etkileri

TÜBİDER Bilişim
Sektörü Derneği

Erkin FINDIK
Dernek Yönetim
Kurulu Başkanı

Bilişim Sektöründe Yaşanan
Problemler ve Çözüm
Önerileri

18.04.2012

25.04.2012

Türkiye Büyük Millet Meclisi

İnternet Kafe Esnafının
Sorunları ve Bu Sorunlara
İlişkin Çözüm Önerileri ile
İnternet Kullanımının
Çocuklar, Gençler ve Aile
Yapısı Üzerindeki Etkileri
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Kalkınma Bakanlığı
Bilgi Toplumu
Dairesi

17

26.04.2012

Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme
Bakanlığı
Haberleşme Genel
Müdürlüğü

18

02.05.2012

-

Cüneyd DÜZYOL
Müsteşar Yardımcısı
Emin Sadık AYDIN
Daire Başkanı
Özhan YILMAZ
Uzman
Hakan YERLİKAYA
Uzman Yardımcısı
Fatih GÜRCAN
Uzman Yardımcısı
Abdullah
YÜREKTÜRK
Uzman Yardımcısı
Atila ÇELİK
Haberleşme Genel
Müdürü
Erol YANAR
Strateji Geliştirme
Başkanlığı Genel
Müdürü
Lütfi AYDIN
Haberleşme Genel
Müdür Yardımcısı
Ahmet GÜNER
Karayolu Düzenleme
Genel Müdür
Yardımcısı
Nejdet GÖKKAYA
Bilgi İşlem Dairesi
Şube Müdürü
Rıza YILDIRIM
Uzman
Berrin KAHRAMAN
Mühendis
İhsan CİHAN
Araştırmacı
Murat Tansel
DURMUŞ
Mühendis
Mustafa Murat
GENCER
Uzman
Yücel BAĞRIAÇIK
Nil Türkiye Genel
Müdürü

Türkiye Büyük Millet Meclisi

e-Dönüşüm Projesi ve Bilgi
Toplumu Olma Yolundaki
Çalışmalar ile İnternet
Kullanımındaki Risklerin
Azaltılması ve Fırsatların
Artırılması

e-Dönüşüm Projesi ve Bilgi
Toplumu Olma Yolundaki
Çalışmalar ile İnternet
Kullanımındaki Risklerin
Azaltılması ve Fırsatların
Artırılması

Günümüz Dünyasında
İnternetin Sunduğu Fırsatlar
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Alternatif Bilişim
Derneği

19

03.05.2012

Türkiye Bilişim
Derneği

Teknoloji ve Tasarım
Merkezi Derneği

20

08.05.2012

-

Ali Rıza KELEŞ
Dernek Yönetim
Kurulu Başkanı
Doç. Dr. Melih
KIRLIDOĞ
Dernek Temsilcisi
Yrd. Doç. Dr. Aslı
Telli AYDEMİR
Dernek Temsilcisi
Eser AYGÜL
Dernek Temsilcisi
Prof. Dr. Turhan
MENTEŞ
Dernek Yönetim
Kurulu Başkanı
R. Erdem ERKUL
Dernek Yönetim
Kurulu Üyesi
Aslıhan BOZKURT
Dernek Basın Müşaviri
Taner GÖKALP
Dernek Başkan
Yardımcısı
e-Biko Genel
Koordinatörü
Mehmet AYDIN
Dernek Bilişim
Koordinatörü
Yıldırım Mehmet
RAMAZANOĞLU
Kahramanmaraş
Milletvekili
Komisyon
Başkanvekili

Türkiye Büyük Millet Meclisi

İnternet için Tekno-Sosyal
Politika Önerisi

Türkiye’de ve Dünyada
Bilişim Politikaları

Eğitimde Bilişim Kültürü
Oluşumu (e-Biko) 8.
Uluslararası Bilişim
Olimpiyatları

E-kitap Oluşturma ve "Farklı
Bir Bakışla Anayasa Analizi"
Adlı E-kitabının Tanıtımı
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21

09.05.2012

Bilgi Güvenliği
Derneği

22

15.05.2012

İnternet Kurulu

Milli Eğitim
Bakanlığı Özel
Eğitim ve Rehberlik
Genel Müdürlüğü

23

16.05.2012
Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı
Aile ve Toplum
Hizmetleri Genel
Müdürlüğü

Prof. Dr. Mustafa
ALKAN
Dernek Yönetim
Kurulu Başkanı
Gazi Üniversitesi
Teknoloji Fakültesi
Öğretim Üyesi
Yıldız BARLAS
Dernek Genel Sekreteri
Prof. Dr. Şeref
SAĞIROĞLU
Dernek Yönetim
Kurulu Üyesi
Gazi Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Öğretim Üyesi
Ali YAZICI
Dernek Yönetim
Kurulu Üyesi
Aselsan Kripto Bilgi
Güvenliği Müdürü
Serhat ÖZEREN
Kurul Başkanı
Telekomünikasyon ve
Enerji Hiz.
Tüketici Hakları ve
Sektörel Arş.
Derneği (TEDER)
Y.K. Başkanı
Ayşegül KILIÇ
Kurul Üyesi
Veysel ÖZTÜRK
Rehberlik ve Araştırma
Merkezi Grup Başkanı
Haktan
DEMİRCİOĞLU
Uzman Psikolojik
Danışman
İbrahim TAŞKESTİ
Genel Müdür
Yardımcısı
Dursun AYAN
Uzman
İdris DENİZ
Uzman

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Siber Güvenlik ve Siber
Savaşlar

İnternet Kurulu ve Güvenli
İnternet Alanındaki Çalışmalar

7-19 Yaş Aile Eğitim
Programı

Aile ve İnternet
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Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı
Çocuk Hizmetleri
Genel Müdürlüğü

Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araştırma
Kurumu

24

17.05.2012

Türksat Uydu
Haberleşme Kablo Tv
ve İşletme Anonim
Şirketi

Türk Pediatri
Kurumu

25

22.05.2012
Türk Psikolojik
Danışma ve
Rehberlik Derneği

Mutlu Çocuklar
Derneği

26

23.05.2012
Birleşmiş Milletler
Çocuklara Yardım
Fonu (UNICEF)
Türkiye Temsilciliği

27

24.05.2012

Türkiye Bilişim
Vakfı

Abdullah ÖZBAY
Çocuk Hakları Daire
Başkanı
Aziz SÖĞÜTLÜ
Koruyucu Önleyici
Hizmetler Daire
Başkanı
Mustafa BİLİR
Araştırmacı-Birim
Sorumlusu
Dr. Hayretdin BAHŞİ
BİLGEM UEKAE
Müdür Yardımcısı
Nihat OKTAY
Genel Müdür
Yardımcısı
Mustafa Yavuz
TORUN
Bilişim Sistemleri ve
Bilgi Güvenliği
Direktörü
Turulsan TURSUN
Kıdemli Uzman
Prof. Dr. Müjgan
ALİKAŞİFOĞLU
Kurum Yönetim
Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Tuncay
ERGENE
Dernek Genel Başkanı
Hüseyin ŞEN
Dernek Genel Başkan
Yardımcısı
Talat KIYMAZ
Dernek Genel Sekreteri
Dr. Mehmet Akif
OCAK
Dernek Danışmanı
Sema HOSTA
UNICEF Türkiye
İletişim Müdürü
Emel ÖZDORA
UNICEF Türkiye
İletişim Asistanı
Av. Yasin BECENİ
Vakıf Hukuk
Danışmanı
Aydın KOLAT
Vakıf Ankara
Temsilcisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi

İnternetin Sosyal Etkileri

Siber Güvenlik Çalışmaları

Türksat Bilişim Hizmetleri ve
e-Devlet Kapısı

İnternet Kullanımı ve ÇocukErgen Sağlığı

İnternet ve Çocuklar, Gençler
ve Aile Üzerindeki Etkisi

Türkiye'de İnternet Kullanım
Trendleri

Dijital Yurttaşlık ve Güvenlik

Bilişim Sektörü İle İlgili
Fırsatlar, Riskler Ve Çözüm
Önerileri
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28

29

29.05.2012

30.05.2012

İstanbul Bilgi
Üniversitesi Bilişim
ve Teknoloji Hukuku
Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Leyla
KESER BERBER
Enstitü Direktörü

Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Hukuku: Karşılaşılan Sorunlar
ve Çözüm Önerileri

Adalet Bakanlığı
Kanunlar Genel
Müdürlüğü

Dr. Mustafa TAŞKIN
Daire Başkanı
Metin ÇOKMUTLU
Tetkik Hâkimi

Kişisel Verilerin Korunması
Kanun Tasarısı ile Ulusal
Bilgi Güvenliği Kanun
Tasarısı çalışmaları

Adalet Bakanlığı
Uluslararası Hukuk
ve Dış İlişkiler Genel
Müdürlüğü

Dr. Nurdan OKUR
Genel Müdür
Mustafa SABİT
Tetkik Hâkimi

Siber Suç Sözleşmesi ile ilgili
çalışmalar

Adalet Bakanlığı
Bilgi İşlem Dairesi
Başkanlığı

Mesut ORTA
Daire Başkanı
Yüksel ÇAKIR
Tetkik Hâkimi

Uluslararası Yargı Ağı Projesi
(UYAP)’A İlişkin Çalışmalar
ile Söz Konusu Projenin
Ülkemize Katkıları, Bu Proje
ile İlgili Problemler ve Çözüm
Önerileri

Maliye Bakanlığı

Doç. Dr. Ahmet
KESİK
Strateji Geliştirme
Başkanı
İsmail ERASLAN
Strateji Geliştirme
Başkanlığı Daire
Başkanı
Faruk GÖZÜBÜYÜK
Gelir İdaresi
Başkanlığı Strateji
Geliştirme Daire
Başkanı
Güner DEMİREL
Bütçe ve Mali Kontrol
Genel Müdürlüğü
Daire Başkanı
Mahmut VAROL
Muhasebat Genel
Müdürlüğü Daire
Başkanı
Kemalettin
KOLUTEK
Mali Suçları Araştırma
Kurulu (MASAK)
Daire Başkanı
Atilla ÇAKIR
Strateji Geliştirme
Başkanlığı Maliye
Uzmanı

Bilişim Teknolojileri ile
İnternetin Maliye ve Gelir
Politikaları Üzerindeki Etkisi,
İnternetin Ekonomiye Etkisi,
Elektronik Ticaret, İnternet
Aracılığıyla İşlenen Suçlar,
Bilişim Teknolojilerinin Mali
Suçlar Üzerindeki Etkisi ve
Bu Konulara İlişkin Fırsatlar,
Riskler ve Çözüm Önerileri

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Bankacılık
Düzenleme ve
Denetleme Kurumu

Ahmet Türkay
VARLI
Bilgi Yönetimi Daire
Başkanı
Muhammed CERİT
Bilgi Yönetimi Dairesi
Başuzman

BDDK’nın Bilişim ve
Teknoloji Alanındaki
Çalışmaları

Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası

Ömer ÖZTÜRK
Bilişim Teknolojileri
Genel Müdürü

Bilişim Teknolojilerinin
Ekonomiye Etkileri ve Bu
Konuya İlişkin Fırsatlar,
Riskler ve Çözüm Önerileri

Türkiye İstatistik
Kurumu

30

31.05.2012

Yükseköğretim
Kurulu

Başbakanlık

31

06.06.2012

Çağrı Merkezleri
Derneği

Bünyamin
EMİROSMAN
Sektörel İstatistikleri
Daire Başkanı
Ayhan DOĞAN
Sektörel İstatistikleri
Daire Başkanlığı
Takım Sorumlusu
Hüseyin KILIÇ
Nüfus ve Demografi
İstatistikleri Daire
Başkanlığı
İstatistikçi
Prof. Dr. Şaban H.
ÇALIŞ
Yükseköğretim Kurulu
Başkan Vekili
Prof. Dr. Ümit
KOCABIÇAK
Sakarya Üniversitesi
Bilgisayar ve Bilişim
Bilimleri Fakültesi
Dekanı
A. Ramazan
ALTINOK
e-Devlet Danışma
Grubu Başkanı
Mustafa
AFYONLUOĞLU
e-Devlet Danışma
Grubu Üyesi
Ertuğrul AKIN
e-Devlet Danışma
Grubu Üyesi
Demet KOÇKAL
Dernek Operasyon
Yönetmeni

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Bilgi Toplumu İstatistikleri

Üniversitelerde Bilişim
Teknolojileri Eğitimi, İnternet
Kullanımının Sosyal
Etkilerine İlişkin Çalışmalar
ile Bu Konulara İlişkin
Fırsatlar, Riskler ve Çözüm
Önerileri

E-Devlet: Kavram ve Genel
Sorunlar

Çağrı Merkezi Sektörü
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32

07.06.2012

Facebook Inc

33

12.06.2012

Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme
Bakanlığı

34

13.06.2012

-

-

35

14.06.2012
-

Richard ALLAN
Avrupa, Orta Doğu ve
Afrika Politika
Direktörü
Av. Yasin BECENİ
Hukuk Danışmanı
Av. Elif
KAVUŞTURAN
Hukuk Danışmanı
Binali YILDIRIM
Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanı
M. Habib SOLUK
Müsteşar
Erol YANAR
Strateji Geliştirme
Başkanı
Atila ÇELİK
Haberleşme Genel
Müdürü
Deniz YANIK
BTK Başkan
Yardımcısı
İlktan EHİL
Uzman
Zafer ULUĞ
Uzman
Yrd. Doç. Dr. Erdal
AKDEVE
Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi İşletme
Fakültesi Dekan
Yardımcısı
Emre ÇALIŞKAN
European Youth Press
Ortadoğu ve Kuzey
Afrika ile İlişkiler
Koordinatörü

Facebook and Safety

Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığının
Bilişim Alanındaki
Çalışmaları

Bilişim Sektörü İnovasyon
Kapasitesi ve Politika
Önerileri

Sosyal Medyanın Toplumsal
Hareketler Üzerindeki Etkisi
ile Arap Baharı
Komisyon Çalışmalarının
Değerlendirilmesi ve
Komisyon Raporu Taslağının
Görüşülmesi

-

1.3.2. Komisyonca Gerçekleştirilen Ziyaretler
Komisyonumuz, ilk ziyaretini 5 Nisan 2012 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından yürütülen Eğitimde FATİH Projesinin pilot okullarından biri olan
Pursaklar

Sabahattin

Zaim

Anadolu

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Komisyonumuz, Eğitimde FATİH Projesinin sunduğu fırsatların ve barındırdığı
risklerin araştırılması amacıyla söz konusu okulda yerinde inceleme yapmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri tarafından gerçekleştirilen sunumda
Eğitimde FATİH Projesinin temel bileşenleri, amaç ve hedefleri anlatılmış, daha
sonrasında da süreçle ilgili sorulara cevap verilmiştir. Sunumdan sonra ise, söz
konusu Projenin uygulaması Komisyonumuz tarafından sınıflarda izlenmiş ve
öğrenci ile öğretmenlerin bu Projeye ilişkin değerlendirmeleri sorulmuştur. Verilen
cevaplarda, proje ile birlikte öğretmenlerin derslere daha fazla hazırlanmaları
gerekeceği, ancak bu hazırlıklarla birlikte öğrencilerin müfredattaki konuları daha iyi
öğrenebilecekleri

belirtilmiş,

özellikle

akıllı

tahta

sayesinde

öğrencilerin

kavrayışlarının arttığı ifade edilmiştir.
Ziyarette ayrıca, Eğitimde FATİH Projesi ile birlikte okullarda dağıtılan
tabletlerin ve sınıflardaki kablosuz iletişim teknolojilerinin öğrencilerin sağlıkları
üzerindeki etkileri de sorulmuş, proje uygulayıcıları ise elektromanyetik ortam
kaynaklı risklerin çok düşük olduğunu ve çocuk sağlığı üzerinde olumsuz bir etki
yaratmayacağını anlatmışlardır.
Komisyonumuzun ikinci ziyareti, 5 Nisan 2012 tarihinde Pursaklar Aile
Yaşam Merkezine gerçekleştirilmiştir. Söz konusu ziyaret ile Ankara Büyükşehir
Belediyesine bağlı olarak faaliyet gösteren Aile Yaşam Merkezinde bilişim
okuryazarlığına ilişkin çalışmaların yerinde incelenmesi ve çocuklar ile ebeveynlerin
internet erişimi sağladıkları mekanların durumunun değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Ziyaret kapsamında, Aile Yaşam Merkezinde çocuklar, gençler ve yetişkinler
için oluşturulan bilgisayar-internet odaları, kütüphane, spor salonu gibi alanlar
incelenmiş ve yöneticilerden faaliyetler hakkında bilgi alınmış ve öğrencilerin boş
zamanlarında bu merkezlerden internet erişimi sağlayabildikleri, bu erişimin süreli
ve uzmanların refakatinde gerçekleştirildiği ifade edilmiştir. Sonrasında ise,
Komisyon üyeleri yaşam merkezinin imkanlarından yararlanan vatandaşlarla
bilgisayar ve internet kullanımı üzerine sohbet etmişlerdir. Söz konusu sohbet
sonucunda, toplumda doğru ve güvenli internet kullanımına ilişkin bilinçlendirme
çalışmalarının artırılmasına ihtiyaç duyulduğu anlaşılmıştır.
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2 Mayıs 2012 tarihinde Komisyonumuz, yerli içerik üreticilerinden
izlesene.com’un merkez binasına bir ziyaret düzenlemiştir. Söz konusu ziyaret ile
ülkemizde Türkçe içerik üreten şirketlerin karşılaştığı zorluklar ve bilişim
sektöründeki istihdam fırsatları tartışılmıştır.
Komisyonumuz diğer bir çalışması için Telekomünikasyon İletişim
Başkanlığına (TİB) misafir olmuştur. TİB yetkilileri tarafından öncelikle ülkemizde
gerçekleştirilen siber güvenlik çalışmalarından örnekler sunulmuş ve Komisyon
üyelerimizin bu konu hakkındaki soruları cevaplandırılmış, daha sonra ise Türkiye ve
diğer ülkelerdeki güvenli internet uygulamalarına ilişkin bir sunum yapılmış, site
engellemeleri

ile

ilgili

uygulamalar

örneklendirilmiş

ve

sitelere

erişimin

engellenmesi konusunda değerlendirmeler yapılmıştır.
Komisyonumuz,

25-28

Mayıs

2012

tarihleri

arasında

çalışmalarını

İstanbul’da sürdürmüş ve bu kapsamda öncelikle internet bağımlılığı ile ilgili önde
gelen çalışmaları nedeniyle Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir
Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesine bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Daha
öncesinde Komisyonda bu konu hakkında yapılan sunum çerçevesinde ele alınan
konular derinlikli olarak yerinde incelenmiştir. Komisyonumuzun İstanbul’daki
ziyaretleri önde gelen bilişim şirketleri ile devam etmiştir. TTNet, Microsoft Türkiye,
Google Türkiye, Turkcell, Vodafone Türkiye, Avea ve Yandex Türkiye’nin çalışma
ofislerine gidilerek bu şirketlerin ülkemizdeki faaliyetleri, bilişim sektörünün
ülkemiz için sunduğu fırsatlar ve ülkemizin sektördeki konumu ele alınmış ve bilişim
sektörünün sorunları ortaya konulmuştur. Komisyonun İstanbul’daki çalışmaları
İstanbul Emniyet Müdürlüğü MOBESE Merkezi ziyareti ile tamamlanmıştır.
MOBESE yetkilileri tarafından yapılan sunumda bilişim suçları konusu ele alınmış
ve aynı zamanda MOBESE sisteminin uygulamaları paylaşılmıştır.
Komisyonumuz son çalışma ziyaretini ülkemizdeki teknokentlerin karşılaştığı
sorunlar ve bu konudaki çözüm önerileri değerlendirmek amacıyla ODTÜ
Teknokente gerçekleştirmiştir. Yapılan sunumda yeni kurulan bilişim sektörü
şirketlerine yönelik teşvikler anlatılmış ve ülkemizde bu sektörün gelişmesi için
yapılması gerekenler tartışılmıştır. Sunumdan sonra ise modelleme ve simülasyon
laboratuvarlarında yapılan çalışmalardan örnekler sunulmuştur.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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1.3.3. TBMM Dışında Gerçekleştirilen Toplantılar
Komisyonumuz, çalışma ziyaretlerinin dışında, gerçekleştirdiği geniş
katılımlı toplantılarla bilişim sektörü ile ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini ve
sektörle ilgili çözüm önerilerini dinlemiş ve oluşturduğu tartışma ortamı ile bu
önerilerin diğer katılımcılar tarafından paylaşılabilmesini sağlamıştır.
Söz konusu toplantılardan ilki internet medyası temsilcilerinin katılımı ile
gerçekleştirilmiştir. Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin ev sahipliğinde bir hafta arayla
iki kez gerçekleştirilen bu toplantılara yaklaşık 25 farklı internet medyası
kuruluşundan katılımcılar misafir edilmiş ve internet medyası kuruluşlarının
karşılaştığı sorunlara ve mevzuattaki eksikliklere değinilmiş ve ayrıca güvenli
internet çalışmaları da tartışılmıştır. Toplantılarda özellikle ülkemizdeki içerik
üretme ve saklama ile ilgili fırsatlar ele alınmıştır. Ayrıca Türk Telekom’un
faaliyetleri ve sektöre yönelik çalışmaları da dinlenmiştir. Komisyon üyelerimiz,
internet medyası temsilcileri tarafından kendilerine sunulan çözüm önerileri
doğrultusunda fikirlerini beyan etmişler ve raporumuzun ilgili kısımlarında bu
sorunların ve çözüm önerilerinin yer alması gerektiğini ifade etmişlerdir.
Komisyonumuz, diğer bir toplantısında Çınaraltı Teknoloji Sohbetleri
Platformu üyeleri ile bir araya gelmiş ve özel sektörde veya kamu kurumlarında üst
düzey görevlerde bulunan katılımcılar bilişim sektörü ile ilgili tecrübelerini, sorunları
ve çözüm önerilerini Komisyon üyelerine sunmuşlardır. Toplantıda kamu
kurumlarının bilişim sektöründeki faaliyetleri ele alınmış, sektörün büyümesi için
istihdam olanakları tartışılmıştır.
Komisyonumuz tarafından TBMM dışında gerçekleştirilen bir diğer toplantı
ise Komisyonun İstanbul’daki çalışmaları içinde yapılmış ve bu toplantıda Komisyon
üyelerimiz içerik sağlayıcısı şirketler ile elektronik ticaret firmalarının temsilcileri ile
buluşmuştur. 20’den fazla şirket temsilcisinin yer aldığı toplantıda Türkiye’de
internetin var olduğu ilk zamanlardan itibaren internette içerik üretilmesi alanında
yatırımları bulunan katılımcılar içerik üretme ve elektronik ticaret konularında
ülkemizde karşılaşılan zorlukları Komisyon üyelerimiz ile paylaşmışlardır.
Toplantıda, sektördeki şirketlerin ilk kurulduğu dönemlerde yüksek maliyetler
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nedeniyle yaşadıkları zorluklar, bu nedenle istihdam olanaklarının istenilen düzeylere
çıkartılamaması, mevzuattaki düzenlemelerden kaynaklanan hukuki sorunlar ve
elektronik ticaretteki kayıt dışılık problemleri vb. konular ele alınmıştır.

1.3.4. Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu Çalıştay Uygulaması
26 – 27 Mayıs 2012 tarihleri arasında Bilişim ve İnternet Araştırma
Komisyonu

tarafından

Bilgi

Üniversitesinde gerçekleştirilen

ve Komisyon

Üyelerimiz ile birlikte birçok sivil toplum, özel sektör ve kamu kurumunun da
katkıda bulunduğu çalıştayın moderatörlüğünü Bilişim ve Teknoloji Hukuku
Enstitüsü Direktörü Yrd. Doç. Dr. Sayın Leyla Keser Berber ile Sayın Tunç Çelik
yapmışlardır. Bu çalıştayda Komisyonumuz, araştırma konusu ile yakından ilgili
aktörlerin fikir ve görüşlerini alarak, onların da sürece dâhil edilmesini sağlamıştır.
Bu çalıştay, bilişim ve internet alanında sivil toplum, özel sektör ve kamu
kurumlarını bir araya getirmesi bakımından da bir ilke imza atmış ve sektörün
sorunlarını topyekûn dinleme imkanı sağlamıştır.
Çalıştaya elliyi aşkın sivil toplum örgütünün yönetici ve temsilcisi katılırken,
Komisyon Üyelerimiz de iki gün boyunca bu çalıştayda aktif olarak görev
almışlardır. Çalıştayda toplam 6 çalışma grubu oluşturulmuş olup, bu grupların her
biri;
•

Siber Güvenlik ve Bilgi Güvenliği, Bilgi Toplumu ve e-Devlet, Bilişim
Hukuku, Bilişim Sektörü Trend ve Teknolojileri, Çevrimiçi Oyunların
Ekonomik, Eğitsel, Kültürel Boyutu ve İnternetin Psikolojik ve Sosyal
Etkileri ile İnternet Medyası konularını tartışmıştır. Her sivil toplum
kuruluşu kendi faaliyet alanıyla ilgili bir grubu seçip, o gruba katkıda
bulunurken Sayın üyelerimiz de her bir grupta aktif olarak yer almış,
yapılan tartışmalara, çözüm ve önerilere katkı sunmuştur.

•

İki gün boyunca yoğun bir şekilde çalışan grupların temelde dile
getirdikleri ve önem arz eden konular şunlar olmuştur:
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•

İnternetin psikolojik ve sosyal sosyal etkileri ile çevrimiçi oyun
konusunda çalışan grup, "yaygın ve örgün eğitimde, bilgisayar
okuryazarlığı

konusunda

bilinç

gelişimi

sağlayacak

eğitim

programlarının geliştirilmesi" üzerinde durmuştur. Grubun bir diğer
önem arz eden önerisi, "pozitif uygulamaları arttırmak, internetin doğru
kullanımını destekleyecek altyapı ve uygulamaları (PEGGI, ESRB, akıllı
işaretleme) Türkiye'ye uyarlamak" olmuştur. Fatih projesinin önemi
üzerinde de duran grup, bu proje kapsamında ülkemizde üretilecek
dizüstü ve tablet bilgisayarların 3G ve Wi-Fi’ye uyumlu olması
gerektiğini belirtmiştir.
•

İnternet ve sosyal medya konusundaki çalışma grubu, "ülkemiz açısından
özellikle, Türkçe içerik üretiminin yetersizliği" üzerinde durmuş, bunun
teşvikine yönelik önerilere değinmiştir. Çevrimiçi yayıncılık kapsamında
"yerel içeriğe sahip olmamız nedeniyle savaşı kaybetmek üzere
olduğumuz” vurgusu yapılmış olup, içerik gelişimini kolaylaştıracak
vergi, istihdam, maddi ve teknolojik destekler gerektiği ilave edilmiştir.

•

Bir diğer çalışma grubu olan Bilgi Toplumu ve e-Devlet grubu,
"teknolojik terim ve kavramların doğru yerleşmesinin, veri-enformasyonayrımının

bilgi-bilgelik
durmuştur.

Bu

grup

kafalarda
yine

oluşmasının"

"E-toplum

önemi

üzerinde

dönüşümünün,

e-devlet

dönüşümünün etkinliğine ve verimliliğine etki edeceğine" de vurgu
yapmıştır. E-devlet kapsamında tüm uygulamaların kullanıcı dostu
olması

ve

bu

uygulamaların

standartlara

uygunluk

gözü

ile

değerlendirilmesinin önemine de vurgu yapan grup kamu kuruluşlarının
sitelerinin kullanımında önemli zorluklar olduğunu ve bu konuda
çalışmaların yapılması gerektiğine de değinmiştir. Bu noktada COBIT,
CMMI,

ITIL

gibi

standartların

yerleşmesini

takiben,

e-devlet

uygulamalarının özde bir "iş ve hizmet süreçlerinin optimizasyonu
olduğu, bunun akabinde organizasyonların gelişmesinin ve birbirlerine
entegrasyonunun çok daha büyük faydalar sağlayabileceği" grup
tarafından belirtilmiştir.
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•

Altyapı bağlamında bilişim hukuku çalışma grubu "bilişim hukukunun
ayrı bir bilim dalı olarak konumlanmamış olmamasını ve verilerin yurt
dışında tutuluyor olmasını yaşanan zorlukların kaynağı” olarak
belirtmiştir.

•

Siber güvenlik alanında çalışan grup ise bu alanı "yeterli gelişmenin
olmadığı bir alan olarak belirtilmiş olup, bu konuda hızlı bir yapılanma
ve mevzuat oluşumuna ihtiyaç duyulduğunu” belirtmiştir. Devlet
güvenliği açısından "düzenlemelerin Avrupa'daki gibi STK’lar aracılığı
ile yapılmasının, bu konuda esnek ve kişiye özelleştirilmiş filtre
teknolojisi

geliştirilmesinin

ve

kişilerin

bilgisayar

okuryazarlığı

bağlamındaki bilinç düzeyinin arttırılmasının" önemi üzerinde de bir
mutabakat sağlandığı görülmüştür.
Bilişim sektörünün gelişmesi için ihtiyaç duyulan değişim açısından en
önemli husus olarak da, "kamu-özel sektör ve STK'ların birlikte çalışmasının önemi"
üzerinde mutabık olunmuştur. "Özel sektörün gelişmeleri yaşadığı ve gördüğü,
STK'ların ise taraflar arasında dengeleyici rol oynadığı, kamunun ise düzenleyici
olduğu, bu doğrultuda birlikte çalışılması için platform ve süreçler kurulmasına
ihtiyaç duyulduğu" dile getirilmiştir.
Bilişim sektörünün öncelikle nitelikli eleman ihtiyacına da değinilen
çalıştayda bu doğrultuda "üniversitelerde Bulut teknolojisi konusunda, liselerde
girişimcilik konusunda, toplumda da bilgisayar okuryazarlığı alanında değişime
ihtiyaç olduğu" noktası üzerinde durulmuştur.
Ar-Ge teşviklerinde ise belli standartlara ulaşmış firmaların desteklenmesi ve
küresel firmaların Türkiye'ye gelmesinin önemi üzerinde durulmuştur. Devletin
yazılım alımlarında, yerli üreticilere pozitif ayrım yapması da bir diğer teşvik
mekanizması olarak dile getirilmiştir. Teknoparkların sayısının ve kapasitelerinin
artırılması, kira ve diğer hizmet giderlerinin azaltılması sonucu teknokentlerde Ar-Ge
yapacak firma sayısını artacağı da çalıştayda vurgulanan diğer bir husus olmuştur.
Çalıştayın ikinci gününde ise grupların üzerinde çalıştığı konular üzerinde
genel bir değerlendirme yapılmış olup esas sorunun Türkiye'nin bilişim alanında
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üretici olmaması olduğu ve sadece teknolojiye yapılacak yatırımların, bilişim
üretiminin gelişmemesi durumunda, ülkemizi sadece daha fazla tüketici yapacağı
noktasında uzlaşılmıştır.
Çalışmanın sonucunda uzlaşı sağlanan diğer bir husus ise "bilgiye erişimin ve
internetin anayasada temel bir hak olarak tanımlanması" gerektiği ve bu paralelde
"bilişim ve bilgisayar okuryazarlığının her vatandaşa kazandırılması gerektiği”
olmuştur.
Özetle, Bilgi Üniversitesinde gerçekleştirilen ve iki gün süren bu çalıştay
sonucunda Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu, kendi araştırma alanına giren
tüm konularda faaliyet gösteren ve söz sahibi olan aktörlerin büyük bir bölümünü
dinlemiş olup, Sayın üyelerimizin de katılımıyla, var olan sorunlara nasıl çözüm
üretebiliriz sorusuna yanıt aramıştır. Bu çalıştay sonucunda hazırlanan sonuç raporu
da sektörü anlamak ve sorunlara çözüm üretmek konusunda önemli bir kaynak
çalışma olarak ortaya çıkmıştır.

1.3.5. “Bilgi Toplumu Olma Yolunda İnternetin Rolü” Konulu Kompozisyon
Yarışması
Komisyonumuz, bilişim ve internet konusunun en önemli muhataplarından
biri olan gençlerimize ve öğrencilerimize yönelik bir farkındalık oluşturmak ve genç
nüfusun bilişim ve internet konuları hakkındaki düşüncelerini alarak Komisyon
çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği halinde,
81 ildeki tüm ortaokul ve liselerde “Bilgi Toplumunda İnternetin Rolü” konulu bir
kompozisyon yarışması düzenlemiştir.
Kompozisyon yarışmasına ülke çapında on bin civarında öğrenci katılım
göstermiş ve Milli Eğitim Bakanlığında oluşturulan seçici jüri tarafından, liseler ve
ortaokullar kendi içerisinde sınıflandırılmak kaydıyla, dereceye giren ilk yirmi
öğrenci tespit edilmiş ve Komisyonumuza bildirilmiştir.
Söz

konusu

öğrenciler,

Komisyonumuz

tarafından

çeşitli

ödüllerle

ödüllendirilmiştir. Öte yandan, dereceye giren kompozisyon metinleri, Milli Eğitim
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Bakanlığınca “Bilgi Toplumunda İnternetin Rolü Konulu Seçme Kompozisyon
Metinleri” adıyla kitap haline getirilmiştir.

1.4. KOMİSYONA İNTİKAL EDEN BİLGİ VE BELGELER
Komisyonumuz, kurulduğu tarihten itibaren

çeşitli kurum, kuruluş,

üniversite, sivil toplum örgütü ve alanında uzman kişilerden araştırma konusu ile
ilgili hususlarda bilgi talep etmiş ve Komisyon raporunun hazırlanması sürecinde
ilgililerce gönderilen ve aşağıda listelenmiş olan dokümanlardan yararlanmıştır.

Komisyonumuzun Sorduğu Sorulara İlişkin Cevabi Bilgi Notları
Hazırlayan

No

Kurum

Konu

1

TCMB

2

TCMB

Ömer Öztürk

Banka Unvanı

3

TCMB

Ömer Öztürk

Risk Merkezi Faaliyetleri

4

BDDK

-

Sorular ve Cevaplar

5

Maliye Bakanlığı

-

Sorular ve Cevaplar

6

Ulaştırma, Denizcilik

-

Baz İstasyonları

-

e-Devlet Kapısı Hizmet

Banka Unvanı

ve Haberleşme
Bakanlığı
7

Türksat A.Ş.

Entegrasyonlarında Karşılaşılan
Sorunlara Yönelik Çözüm
Önerileri Raporu
8

TCMB

-

Gündem Konularına İlişkin Rapor

9

TÜBİTAK Bilgem

-

Sorular ve Cevaplar

10

YÖK

-

Sorular ve Cevaplar

11

TÜBİTAK

-

Sorular ve Cevaplar

12

Sağlık Bakanlığı

-

Sorular ve Cevaplar

13

Türk Patent Enstitüsü

-

Sorular ve Cevaplar

14

MEB Hayat Boyu

-

Sorular ve Cevaplar
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Öğrenme Genel
Müdürlüğü
15

Hazine Müsteşarlığı

-

Cevaplar

16

Adalet Bakanlığı

-

İstatistikler

17

Bilim, Sanayi ve

-

Sorular ve Cevaplar

Teknoloji Bakanlığı
18

Ekonomi Bakanlığı

-

Sorular ve Cevaplar

19

Kalkınma Bakanlığı

-

Sorular ve Cevaplar

20

KOSGEB

-

Sorular ve Cevaplar

21

Türk Patent Enstitüsü

-

Sorular ve Cevaplar

22

TÜBİTAK

-

Sorular ve Cevaplar

23

YÖK

-

Sorular ve Cevaplar

Komisyonumuz İçin Hazırlanan Bilgi Notları
No

Kurum

Hazırlayan

Konu

1

Alternatif Bilişim

Melih Kırlıdoğ

Dezavantajlı Kesimlere BİT

Derneği
2

-

Destegi: Dünya Örnekleri
Ömer

İnternet Bağımlılığı

Şenormancı
3

Tüm İnternet Derneği

Füsun Nebil

Görüşler

4

Bilişim Güvenliği ve

-

Bilgi Güvenliği Sorunları

-

Türkiye'de Bilişim Sektörü ve e-

Bilişim Suçlarına
Karşı Mücadele
Derneği
5

-

Devlet Alanında Yaşanan Sorunlar
6

7

-

-

Erdem

İcerik Sağlayıcı ve Elektronik

Yurdanur

Ticaret Sektörü Problemleri

Osman Nihat

Görüşler

Şen
8

Tipeez.com

Deniz Beykont

Fikir ve Öneriler

9

TÜDOF

-

Dijital Oyunlar Sektörü
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10

TİMED

Talat Atilla

İnternet Medyası

11

TUTED

Adil Zafer

Haberleşme Teknolojileri

Müftüoğlu
12

İstanbul İnternet

-

Kafeciler Esnaf Odası

İnternet Kafelerin Faydaları,
İnternet Kafeler Sorununun
Kaynağı ve Çözüm Önerileri

13

Mutlu Çocuklar

-

Derneği

eNACSO Dijital Dünya’da
Yurttaşlık/Dijital Yurttaşlık
Çalıştayı Sonuç Raporu

14

15

Türk Pediatri Kurumu
Başbakanlık

Müjgan

İnternet Kullanımı ve Çocuk ve

Alikaşifoğlu

Ergen Sağlığı

Melik Özsöz

Kamu Bilişim Sektöründe
Sorunlar ve Çözüm Önerileri

16

Türk PDR-DER

-

İnternetin Çocuklar ve Gençler
Üzerindeki Etkileri ve Ailelere
Yansıması

17

Odtü Teknokent

-

Görüş ve Öneriler

18

Microsoft Türkiye

-

Görüşler

19

Bilişim Teknolojileri

-

Bilişim Teknolojileri (BT)

Eğitimcileri Derneği

Öğretmenlerinin Yaşadığı
Sorunlar ve FATİH Projesi

Komisyon Uzmanları Tarafından Hazırlanan Bilgi Notları
No

Hazırlayan

Konu

1

Handan

Bilgi Teknolojileri Alanında

Karakaş

Bakanlık Düzeyinde Örgütlenen
Ülkeler

2

Handan

Hanehalkı Bilişim Teknolojileri

Karakaş

Kullanımı
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Diğer Bilgi Notları ve Dokümanlar
No

Kurum

Hazırlayan

Konu

1

IAB Interaktif

Neslihan Saş

Reklam Yatırımları

Reklamcılık Derneği

Mesutoğlu

BT İletişim

Kozan

2

Bulut Bilişim

Demircan
3

BT İletişim

Kozan

Bulut Bilişim Mevzuat Önerileri

Demircan
4

-

Ömer

İnternet Bağımlılığı Nedir

Şenormancı
5

6

7

8

-

-

-

-

Ömer

3 Farklı Özgül İnternet Bağımlılığı

Şenormancı

Olgusu

Ömer

Aile İlişkileri Bozulan 2 İnternet

Şenormancı

Bağımlılığı Olgusu

Ömer

Yaş Gruplarına Göre İnternet

Şenormancı

Kullanım Önerileri

Ömer

Yaygın İnternet Bağımlısı 2 Olgu

Şenormancı
9

Türk İnternet

-

BSA'nın Korsan Yazılım
Hesaplama Yöntemi

10

Türk İnternet

-

Kartepe Kriterleri

11

Turkcell

Tolga Çeçen

Dünyada Adil Kullanım Kotası
Uygulamaları

12

Arf Teknoloji

-

Siber Güvenlik

13

Bilgi Toplumu Dairesi

-

Görev Alanı Ve Faaliyetler

14

Bilgi Toplumu Dairesi

-

e-Devlet ve Uygulamaları

15

Bilgi Toplumu Dairesi

-

İnternet Veri Merkezi

16

Bilgi Toplumu Dairesi

Dilek Yüksel

Kişisel Verilerin Korunması

Civelek
17

18

-

-

Ali Haydar

Bilgi Toplumu Olabilmede

Dogu

Internet Kafelerin Etkisi: Trabzon

-

Hindistan Silikon Vadisi
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19

Gazi Üniversitesi

Ali Hakan Işık

Görev Alanı Ve Faaliyetler

Bilişim Enstitüsü
20

Online Medya Derneği -

İnternet Medyası ve Problemleri

21

-

Osman Dolu

Bilgisayar, Teknoloji ve Çocuklar

22

-

Ramazan

İnternetin Aile İçi İlişkilere Etkisi

Altınok Türksel Kaya
Bengshir
23

Tübisad

-

Atılım İçin Bilişim

24

Bilişim Teknolojileri

-

Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri

Eğitimcileri Derneği
25

Facebook

-

Facebook Pages

26

Facebook

-

İrlanda Veri Koruma Otoritesi
Facebook Denetim Raporu

27

Türksat A.Ş.

-

e-Devlet

28

Habitat Kalkınma ve

-

Türkiye’nin E-Dönüşüm Sürecine

Yönetişim Derneği

Katkı Sağlamayı Hedefleyen
Bilişim Odaklı Projelerimiz

29

30

Tübisad
Stratejik Düşünce

Ahmet Hamdi

Türkiye Bilişim Sektörünün

Atalay

Durumu ve Kamu İhale Kanunu

-

Türkiye'de Yazılım Sektörü

Enstitüsü
31

-

Buğra Ayan

e-Meclis Hayal mi

32

-

Buğra Ayan

e- Taciz Mağdur Merkezi

33

-

Buğra Ayan

İnternet Sırları

34

-

Buğra Ayan

Siber Güç Olma Yolunda Türkiye

35

-

Buğra Ayan

Söyleşiler

36

-

Buğra Ayan

İnternet Üzerine Projeler
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Komisyona Elektronik Posta ile Gelen Yazılar
No

İsim

Konu

1

Tarık Bilge

Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri

2

-

Adil Kullanım Kotası Hakkındaki
Elektronik Postalar

3

Emre Yazıcı

İnternet Fiyatlandırması

4

-

Bilişim Sektörü Hakkındaki
Elektronik Postalar

5

-

Bilişim Eğitimi Hakkındaki
Elektronik Postalar

6

İbrahim Çelik

Mobil Ödeme ve Hazine Payları

7

Yusuf Gülten

İnternetin Hayatımıza Etkileri
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İKİNCİ BÖLÜM
ARAŞTIRMA KONUSU İLE İLGİLİ TEMEL KAMU KURUMLARI

Bilgi toplumu olma yolunda ve başta internet olmak üzere iletişim sektöründe
meydana gelen gelişmelere paralel olarak kamu kurumları da sektörle ilgili
gelişmeleri takip etmekte, düzenlemeler yapmakta ve tüketicinin ilgili hizmeti doğru
bir şekilde alabilmesi için gerekli çalışmaları yapmaktadır. Türkiye’de iletişim
sektörünün gelişmesine hem katkı sağlayan hem de sektörü düzenleyen, denetleyen
ve yetkilendiren bağımsız bir idari otorite olarak 27.1.2000 tarihli ve 4502 sayılı
Kanunla Telekomünikasyon Kurumu kurulmuştur. İlgili Kurum, 10.11.2008 tarihli
ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile yeni bir düzenlemeye tabi olmuş
ve adı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) olarak değiştirilmiştir.
5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile iletişim sektörü boyut
değiştirmiş, Kanun ile hem tüketici haklarının gözetilmesi hem sektörün
denetlenmesine hem de haberleşme altyapısı ve ilgili teknik gelişmelerin
oluşturulması ve takip edilmesine yönelik esaslar belirlenmiştir.
İletişim sektörü içerisinde şüphesiz internet büyük bir paya sahiptir. İnternet
sayesinde dünya daha küçük bir evrene dönüşmekte, bilgiye hızlı ve çok daha çabuk
ulaşılabilmekte ve fırsatlar yakalanabilmektedir. Bu bağlamda, Ülkemizde internet
hizmetinin doğru bir şekilde verilebilmesi, tüketicinin internet hizmetlerinden etkin
bir şekilde faydalanabilmesi ve İnternet aktörlerinin görev ve sorumluluklarının
tanımlanabilmesi amacıyla da 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine ilişkin Kanun ve ilgili yönetmeliklerin uygulanması BTK bünyesinde
faaliyet gösteren Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na (TİB) verilmiştir.
İnternet faaliyetleri ile ilgili diğer düzenlemeler, 5651 sayılı Kanun ile sınırlı
kalmayıp, çeşitli kurumlara da bu konuda çeşitli yetki ve sorumluluklar
tanımlanmıştır. Bunlar:
• 5846 sayılı “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu”nun Ek-4 üncü maddesi ile,
• 556 Sayılı “Markaların Korunması Hakkında Kanun
Kararname” ile,
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• 4733 sayılı “Tütün Ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat Ve
Görevleri Hakkında Kanun” ile,
• 6102 sayılı “Türk Ticaret Kanunu” ile,
• 3713 sayılı “Terörle Mücadele Kanunu” ile,
• 4721 sayılı “Türk Medeni Kanunu” ile,
• 6100 sayılı “Hukuk Muhakemeleri Kanunu” ile,
• 7258 sayılı “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans
Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun” ile,
• “633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri hakkında
Kanun”un 6’ncı maddesi ile,
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, Türk Patent Enstitüsü’ne, Tütün ve Alkol
Piyasası Düzenleme Kurumu’na, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na, Milli Piyango
İdaresi Genel Müdürlüğü’ne, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’na, Türkiye Jokey
Kulübü’ne ve Diyanet İşleri Başkanlığı’na çeşitli görev ve sorumluluklar
yüklenmiştir.
Öte yandan, Başbakanlık (e-Devlet Danışma Grubu), Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı (Haberleşme Genel Müdürlüğü) ve bu bakanlığın bünyesinde
yer alan İnternet Geliştirme Kurulu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (Bilim ve
Teknoloji Genel Müdürlüğü), Kalkınma Bakanlığı (Bilgi Toplumu Dairesi
Başkanlığı), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türksat A.Ş.,
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Emniyet Genel Müdürlüğü (Bilişim Suçlarıyla
Mücadele Dairesi Başkanlığı) gibi kurum/kuruluşlar da, yürürlükteki mevzuat ve
yaptıkları çalışmalar açısından, araştırma konusuyla yakından ilgilidir.
İnternet ile ilgili düzenlemelere yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde
çeşitli Kurum ve Kuruluşlara görevler yüklenerek İnternetin zararları en aza düzeye
indirgenerek fırsat ve faydaların en üst düzeyde yakalanması amaçlanmıştır.
Türkiye’nin bilgi toplumuna geçiş çalışmalarının hızlandırılması, başta bilgi
ve iletişim teknolojileri politikaları olmak üzere bilgi toplumu strateji ve
politikalarının belirlenerek bu alandaki tüm faaliyetlerin bir bütünlük içerisinde
yürütülmesi ve küresel rekabet koşullarına uyum sağlamak üzere ekonomik ve sosyal
dönüşümün gerçekleştirilmesi amacıyla 2003 yılında e-dönüşüm Türkiye projesi
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başlatılmıştır. Söz konusu projenin koordinasyonu Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)
Müsteşarlığı’na 2003’te verilmişti. Proje kapsamında oluşturulan 8 çalışma grubu şu
şekildedir:
1) Eğitim ve İnsan Kaynakları Çalışma Grubu: Milli Eğitim Bakanlığı
2) Teknik Altyapı ve Bilgi Güvenliği Çalışma Grubu: Ulaştırma Bakanlığı
3) Hukuki Altyapı Çalışma Grubu: Adalet Bakanlığı
4) e-Devlet Çalışma Grubu: Devlet Planlama Teşkilatı
5) e-Ticaret Çalışma Grubu: Dış Ticaret Müsteşarlığı
6) Standartlar Çalışma Grubu: Türk Standardları Enstitüsü Başkanlığı
7) e-Sağlık Çalışma Grubu: Sağlık Bakanlığı
8) İzleme Çalışma Grubu: Türkiye Bilişim Derneği
İnternet teknolojisinin getirmiş olduğu fırsat ve faydaları vatandaşlara daha
rahat aktarabilmek ve İnternet üzerinden kaliteli hizmet verebilmek için e-dönüşüm
Türküye projesi kapsamında e-devlet modülü oluşturulmuştur (www.turkiye.gov.tr).
Ayıca bu hizmet, mobil İnternet erişimi ile de sağlanmaya başlamıştır. E-devlet ile
birçok Kamu Kurumu, vatandaşların sorularına cevap verebilmekte ve vatandaşların
İnternet üzerinden hizmet alımını gerçekleştirebilmektedir. Kurumların vermiş
oldukları bazı hizmetlere örnek verecek olursak;
• Adalet Bakanlığı: UYAP Portalı Girişi
• Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu: IMEI Sorgulama
• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: Bakanlık Ar-Ge Destekleri
• Dışişleri Bakanlığı: E-Konsolosluk Hizmeti
• Emniyet Genel Müdürlüğü: Araç ve Ceza Puanı Sorgulama Hizmetleri
• Maliye Bakanlığı: E-Bordro Hizmeti
• Milli Eğitim Bakanlığı: Sınav Yeri ve Sonucu Sorgulama
• Sağlık Bakanlığı: Aile Hekim Bilgisi Sorgulama
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• Sosyal Güvenlik Kurumu: 4A, 4B ve 4C Hizmetleri
• Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü: Tapu Bilgileri ve Harç Sorgulama
• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı: Araç Muayene Sorgulama
gibi birçok Kamu Kurumunun e-devlet üzerinden vermiş olduğu hizmetler
bulunmaktadır. Bunun haricinde Kamu Kurumları kendi web sayfaları üzerinden de
bu hizmetlerinin birçoğunu gerçekleştirebilmektedir. Örneğin, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, binalarda enerji verimliliği ve yapı denetim sistemleri; Kültür ve Turizm
Bakanlığı, e-kitap uygulaması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, çiftçi, tüketici
ve yatırımcı sayfaları gibi hizmetleri web sayfaları üzerinden sunmaktadırlar.
Kamu kurumlarının artık sosyal medyada da yer almaya başladığı
görülmektedir. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın resmi hem Facebook hem de Twitter
hesabı bulunmaktadır. Bunun haricinde Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu gibi birçok
kamu kurum ve kuruluşunun sosyal medyada yer aldığı gözlemlenmektedir.
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BİRİNCİ KISIM
BİLİŞİM SEKTÖRÜ VE EKONOMİK BOYUTU
BİRİNCİ BÖLÜM
BİLİŞİM SEKTÖRÜNÜN
EKONOMİYE ETKİSİ: TEORİK ÇERÇEVE

1.1. BİT’İN EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ
Dünyada bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) ile ekonomik büyüme arasındaki
ilişkiyi ele alan pek çok ampirik çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalardan başlıcalarının
temel sonuçlarını aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür.
•

BİT sektörü yatırımları sermaye derinleşmesine katkıda bulunmak
suretiyle sermaye yoğunluğu artışı ile üretkenliği ve doğrudan ekonomik
büyümeyi artırmaktadır 1.

•

BİT genel amaçlı bir teknolojidir; diğer sektörlerin tamamına yakınında
kullanılmakta,

teknolojik

gelişmeleri

ve

inovasyon

faaliyetlerini

2

tetiklemektedir .
•

BİT yatırımlarının etkisinin ortaya çıkması zaman almaktadır 3.

•

Gelişmiş ülkelerde BİT üretimi, yatırımı ve kullanımı ekonomik büyüme
üzerine önemli pozitif etki yapmıştır. 4, 5, 6, 7, 8, 9

TÜBİSAD (2012), “Atılım İçin Bilişim: Türkiye Ekonomisi İçin Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Atılım Stratejisi 2023”, TÜBİSAD (Bilişim Sanayicileri Derneği).
2
Karagöl, B., Erdil, E. (2012); “Macroeconomic Effects of Information and Telecommunication
Technologies in Turkey and Other OECD Member Countries”; TEKPOL Working Series Papers
STPS-WP-12/05
3
Karagöl, B., Erdil, E. (2012); “Macroeconomic Effects of Information and Telecommunication
Technologies in Turkey and Other OECD Member Countries”; TEKPOL Working Series Papers
STPS-WP-12/05
4
Schreyer, P. (2000); “The Contribution of Information and Communication Technology to Output
Growth: A Study of the G7 Countries. OECD Science, Technology and Industry Working Papers,
2000/2, OECD Publisihing.
5
Oliner, S.D., Sichel, D.E. (1994); “Computer and Economic Growth Revisited: How is the Puzzle?”,
Brookings Papers on Economic Activity.
1
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•

Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde BİT yatırımlarının ekonomik
büyüme performansına etkilerine ilişkin çelişen görüşler bulunmaktadır.
Bilişim teknolojilerinin yaygınlaşması ve veri imkânlarının artmasıyla
birlikte, gelişmekte olan ülkeler için bilişim yatırımları ve bilgi
ekonomisi ile ekonomik büyüme arasında istatistiksel olarak anlamlı
pozitif bir ilişki olduğunu ortaya koyan birçok çalışma yapılmıştır. 10,

11,

12, 13,14

•

BİT’in ekonomik büyümeye katkısının derecesi BİT’in tüm ekonomideki
kullanım seviyesiyle de ilişkilidir.3, 15, 16

•

BİT devriminin 17 iktisadi sonuçları, ayrıca sosyo-kültürel unsurlar, beşeri
sermaye yapısı, bilgi temelli iş süreçlerinin varlığı ve tamamlayıcı
fiziksel alt yapı gibi etmenlere bağlıdır 1, 18.

6

Jorgenson, D. W., Motohashi, K. (2005); Information Technology and the Japanese Economy.
Journal of Japanese and International Economies.
7
Oulton, N. (2001); “ICT and Productivity Growth in the United Kingdom”. The 9th ACN Seminar,
Paris, November 21-21: http://www.insee.fr/en/insee-statistique-publique/colloques/acn/pdf9/oulton.
pdf
8
Jorgenson, D.W., (2007); Information Technology and the G7 Economies, National Bureau of
Economic Research, How to Measure Goods and Services Essays, University of Chicago Press.
9
Armstrong, P., Harchaoui, T.M., Jackson, C., Tarkhani, F. (2002); A Comparison of Canada-U.S.
Economic Growth in the Information and Communication Technologies. Economic Analysis Research
Paper series, Statistics Canada No. 11F0027 No. 001
10
Ramlan, J., Ahmed, E.M., Pointon, L. (2007). “ICT, Human Capital and TFP in Malaysia: A
Statistical Approach” The Journal of Knowledge Economy and Knowledge Management, Volume II,
Fall.
11
Yoo, S-H. (2003). Does Information Technology Contribute to Economic Growth in Developing
Countries? A Cross Country Analysis, Applied Economics Letters, 10.
12
Kim, S.H. (2002). The Digital Economy and the Role of Government: Information Technology and
Economic Performance in Korea
13
Breitenbach, M., Aderibigbe, O., Muzungu, D. (2005). The Impact of Information and
Communication Technology (ICT) on Economic Growth in South Africa: Analysis of Evidence.
14
Avgerou, C. (2003). The Link Between ICT and Economic Growth in the Discourse of
Development. LSE Research Online, http://eprints.lse.ac.uk/2575
15
Jorgenson, D.W, Stiroh, K.J. (1999). Information Technology and Growth. AEA Papers and
Proceedings.
16
Whelan, K. (2000). Computers, Obsolescence, and Productivitity. Federal Reserve Board Finance
and Economics Discussion Series, Paper No. 2000-6.
17
BİT devrimi, literatürde genellikle BİT’in hızla yaygınlaşması neticesinde sosyo-iktisadi hayatta
radikal değişiklikler meydana gelmesi biçiminde tanımlanmaktadır.
18
Plat, D. (2004). The ICT Productivity Paradox: Insights from Micro Data. OECD Economic Studies
No. 38, 2004/1
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1.2. VERİMLİLİK (ÜRETKENLİK) - BİT İLİŞKİSİ

Verimlilik, en basit haliyle, üretim sistemlerinde bir birim girdi başına
üretilen çıktı miktarıdır.
Üretkenlik, iktisat yazınında üzerinde en fazla çalışılan konulardan biridir.
Söz konusu çalışmalar sayesinde;
•

Teknolojik değişimin değerlendirilmesi,

•

Endüstri ve firmalar bazında verimliliğin ölçülmesi,

•

Firmaların kar maksimizasyonu davranışlarının araştırılması,

•

Üretim maliyetlerinin reel olarak azaltılması,

•

Firmaların üretim süreçlerinin etkililik ve verimliliklerinin kıyaslanması
yoluyla verimsiz alanların saptanarak iyileştirilmesi ve

•

Hayat standartlarının ölçülmesi

mümkün olabilmektedir.
Örneğin, kişi başına gelir, çalışılan saat başına katma değer gibi ölçütler hayat
standartlarının gelişimini değerlendirmek ve ülkelerin gelişmişlik düzeylerini
kıyaslamak için kullanılmaktadır.
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İktisadi verimlilik ölçütlerinden bazıları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir: 19
Tablo 1. Temel İktisadi Verimlilik Ölçütleri
Girdi

Çıktı

Gayri
Safi
Hasıla

İşgücü

Sermaye

Sermaye ve işgücü

İşgücü verimliliği (a)

Sermaye verimliliği (c)

(Gayri Safi Hasıla
üzerinden)

(Gayri Safi Hasıla
üzerinden)

Sermaye-işgücü
verimliliği (toplam faktör
verimliliği) (e)
(Gayri Safi Hasıla
üzerinden)

Katma
Değer

İşgücü verimliliği(b)

Sermaye verimliliği (d)

(Katma Değer
üzerinden)

(Katma Değer
üzerinden)

Sermaye-işgücü
verimliliği (toplam faktör
verimliliği) (f)

Sermaye,
işgücü ve ara
girdiler
(enerji,
materyaller,
hizmetler)
SİEMH
toplam
faktör
verimliliği

-

(Katma Değer üzerinden)
Tek faktör
verimliliği (Kısmi
Verimlilik)

Tek faktör verimliliği
(Kısmi Verimlilik)

Toplam faktör verimliliği (TFV)

(a) İşgücü verimliliği= Gayri Safi Hasılanın miktar endeksi/İşgücü girdisinin miktar endeksi
(b) İşgücü verimliliği= Katma Değerin miktar endeksi/İşgücü girdisinin miktar endeksi
(c) Sermaye verimliliği= Gayri Safi Hasılanın miktar endeksi/Sermaye girdisinin miktar endeksi
(d) Sermaye verimliliği= Katma Değerin miktar endeksi/Sermaye girdisinin miktar endeksi
(e) TFV= Gayri Safi Hasılanın miktar endeksi/Sermaye-İşgücü bileşik girdisinin miktar endeksi
(f) TFV= Katma Değerin miktar endeksi/Sermaye-İşgücü bileşik girdisinin miktar endeksi

Yapılan bilimsel çalışmalar, BİT ürün ve hizmetlerinin üretiminde kullanılan
teknolojilerdeki hızlı gelişmelerin, sermayenin ve işgücünün verimliliğini artırarak
hem bilgi ve iletişim teknolojileri ürün ve hizmetleri üreten sektörlerde, hem de
geleneksel sektörlerde verimlilik artışlarına yol açtığını ortaya koymuştur. Bir başka
anlatımla, BİT’in toplumsal ve ekonomik hayatta daha geniş bir alana yayılması ve
birçok sektörde kullanılması sonucu, ekonominin bütününde verimlilik artışı ve
yenilik etkisi ortaya çıkmaktadır.

19

OECD. (2001). Measuring Productivity- OECD Manual: Measurement of Aggregate and Industrylevel Productivity. http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/oecd_measuring_productivity_
2001_en.pdf
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Şekil 1. BİT’in İktisadi Büyümeye Katkısı

20

Diğer taraftan, mal, finans ve işgücü piyasalarının verimlilik düzeyleri
ülkelerin küresel rekabet gücü bakımından büyük önem taşımaktadır 21. Söz konusu
piyasaların verimlilik düzeylerinin artırılması; bilgi toplumuna dönüşümün hızına,
işletmelerin “öğrenen örgüt”e ne kadar çabuk evrildiğine ve firma düzeyinde bilgi
yönetimi, bilişim yönetişimi başta olmak üzere modern yönetim tekniklerinin etkili
biçimde kullanılmasına bağlıdır 22.
Bu bağlamda, BİT; bilgiye erişimin, bilgi üretiminin ve bilgi paylaşımının
geliştirilmesi yoluyla üretkenliğe (ve dolayısıyla ekonomik büyümeye) katkı
sağlamaktadır. İlave olarak, BİT, hem üretim süreçlerini hızlandırmakta hem de
maliyetleri azaltmaktadır. BİT ayrıca bireyleri, şirketleri, toplulukları ve ülkeleri hızlı
ve etkin olarak birbirlerine bağlamaktadır 23. Dolayısıyla BİT’in mal, finans ve işgücü
piyasalarında verimlilik artışlarına ve kurumlar arası rekabete olumlu katkı yapacağı
aşikârdır.

24

Taşçı, K. (2012). Yazılım Endüstrisi: Türkiye İçin Politika Önerileri Sunumu, Stratejik Düşünce
Enstitüsü tarafından düzenlenen 2023 Vizyonu ve Türkiye’de Yazılım Sektörü Paneli içinde Qiang at
al (2003)
21
World Economic Forum. (2012). The Global Competitiveness Report 2011–2012.
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf
22
Bahse konu yönetim teknikleri takip eden bölümlerde açıklanmaktadır.
23
Lallana, E.C. (2004). An Overview of ICT Policies and e-Strategies of Selected Asian Economies.
UNDP, APDIP; Reed Elsevier India Private Limited.
24
Ducker, M. and Payne, J. (2010). Information Communication Technology As a Catalyst To
Enterprise Competitiveness, USAID Business Growth Initiative
20
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1.2.1. Mal Piyasalarının Verimliliği
Mal piyasalarının gelişmiş olduğu ülkelerde ekonomi, arz ve talep koşullarına
bağlı olarak, ticaret sistemi için en uygun miktarlarda, en doğru ürün ve hizmet
kompozisyonunu üretmede son derece başarılıdır.

Hem yerel hem de küresel

düzeyde piyasa rekabetinin sağlıklı bir yapıya kavuşturulması; en verimli biçimde
çalışmayı başaran firmaların, piyasanın talep ettiği malları üretmek suretiyle
büyümesini sağlamakta; böylelikle piyasanın ve iş dünyasının verimliliği
artmaktadır.
Piyasanın verimliliği, ayrıca müşteri gereksinimleri, müşterilerin davranış
kalıpları ve potansiyel alıcıların entellektüel seviyesi üzerinde uzmanlaşmaya
bağlıdır. Bu kapsamda şirketler daha yenilikçi, müşteri ve kalite odaklı oldukça,
piyasanın verimliliği artmaktadır.

1.2.2. Finans Piyasalarının Verimliliği
Verimli bir mali sektör, vatandaşların ve yabancıların tasarruflarını optimal
biçimde değerlendirme, riskleri en uygun şekilde yönetme ve kaynakları politik
mülahazalarla değil, gerçekçi yaklaşımlarla en fazla getiriyi sağlayacak girişim ve
yatırım projelerine yönlendirme becerisine sahiptir.
Özel sektörün yatırımlarının en uygun biçimde finanse edilmesi için
bankacılık sisteminin, menkul kıymetler borsasının ve girişim sermayesi sisteminin
güçlü olması, finansal enstrümanların zengin (çeşitli) olması, mali sektörün yeterli
genişlik ve derinliğe sahip olması, sektörün sağlıklı bir biçimde düzenlenmesi,
denetlenmesi ve yatırımcıların sıkı bir şekilde korunması önem arz etmektedir.
Mali sektör, ciddi uzmanlık birikimi ve entelektüel derinlik gerektirmektedir.
Milyarlarca karmaşık mali işlemin en kısa süre içerisinde doğru biçimde
gerçekleştirilmesi son derece önemlidir. Küresel ve yerel gelişmeleri takip etmek,
fırsat, tehdit ve riskleri iyi analiz edip sağlıklı kararlar verebilmek ve mali sistemin
performansının yakından izlenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, finans sisteminin
sağlıklı işleyebilmesi için BİT alt yapısının (ödemeler sistemi, bilgi yönetimi,
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kurumsal kaynak planlama, risk yönetimi, mali raporlama vs.) çok güçlü olması
gerekmektedir.

1.2.3. İşgücü Piyasasının Verimliliği
Çalışanların en verimli oldukları işte istihdam edilmelerini ve işlerinde
ellerinden gelenin en iyisini yapmaya teşvik edilmelerini sağlamak işgücü
piyasasının verimli ve esnek olması ile mümkündür. Bu kapsamda, işgücü piyasası
çalışanların bir ekonomik faaliyetten bir başka ekonomik faaliyete en az maliyetle en
kısa süre içerisinde kaydırılmasını ve ücretlerde yaşanabilecek olası dalgalanma
nedeniyle herhangi bir sosyal sıkıntı yaşanmasını engelleyecek esneklikte olmalıdır.
İlave olarak, iyi performans sergileyen emekçilerin en uygun biçimde
ödüllendirilmesine yönelik mekanizmalar şeffaf ve adil bir biçimde belirlendiğinde
ve ırk, din, cinsiyet, görüş ayrımı yapılması engellendiğinde çalışanların performansı
ve bahse konu ülkenin yetenekli kişiler nezdindeki cazibesi artmaktadır.
Yapılan çalışmalar işgücünün verimliliğini en çok etkileyen unsurların
başında eğitim ve sağlık geldiğini göstermektedir.
Eğitim her bir bireyin verimliliğini artırmaktadır. Yetersiz temel eğitim almış
işçilerin sadece kol veya kas gücü gerektiren basit işlerin dışında, daha incelikli,
teferruatlı ve karmaşık üretim süreçlerinde görev almaları güçtür. Bu ise, firmaların
üretim tekniklerini, değer zincirlerini ve teknolojilerini daha üst seviyelere
çıkarmalarını engelleyebilmekte, ya da hedeflenen yeni sisteme geçiş halinde buna
uyum sağlayamayan işçiler işsiz kalmaktadır. İşsiz kalan kişiler ile bakmakla
yükümlü oldukları bireyler, aile gelirinde yaşanan azalmaya ve sosyo-psikolojik
etmenlere bağlı olarak bu durumdan olumsuz etkilenirken; işsizlik sigortası
sisteminin gelir-gider dengesi bozulmaktadır.
Ayrıca, bir işletmede çalışanların mesleki ve kişisel gelişiminin sürekli
iyileştirilmesi için hizmet içi eğitimler düzenlenmesi gerekmektedir. Hizmet içi
eğitim; iş başında uygulamalı eğitim, seminer, kurs, staj, bilgi/görgü artırma
faaliyetleri ve benzer etkinliklerden oluşmaktadır. Hizmet içi eğitimlerde; sınıf
eğitimi, uzaktan eğitim (e-learning), simülasyon paketleri, psikometrik temelli
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oyunlar gibi yöntemler kullanılmaktadır. Ancak, -özellikle kurumsallaşmamış
şirketlerde- işverenlerin önemli bir bölümü hizmet içi eğitimleri gereksiz bir masraf
kalemi olarak görmekte ve personelin bu eğitimlere katılımını işten kaytarma
girişimi olarak değerlendirebilmektedir. Hizmet içi eğitimin önemini kavrayan
işletmelerde elektronik Eğitim Yönetim Sistemleri yoğun biçimde kullanılmaktadır.
Diğer taraftan, işgücünün bedenen, ruhen ve aklen sağlıklı olması ulusal
rekabet ve verimlilik için hayati önem taşımaktadır. Zira sağlıklı olmayan kişiler
gerçek potansiyelini ortaya koyamaz, kapasitelerini kullanamaz ve daha az üretken
olurlar. Bu kişilerin sık sık devamsızlık yapmaları ve düşük verimle çalışmaları
nedeniyle işverenin katlandıkları maliyetler artar.
Benzer biçimde, milli eğitim ve yükseköğretim sistemlerinde öğrencilerin
sağlıklarıyla ilgili yaşayacakları sorunlar devamsızlığın artmasına, derslerde başarı
oranının düşmesine, düşen başarısızlık nedeniyle okul hayatından soğumalarına yol
açabilmektedir. Okul hayatında başarılı olamayan kişilerin işgücü piyasasında iyi bir
yer edinmeleri mümkün değildir.
Ayrıca, hasta kişilerin iyileştirilmesi için yapılan sosyal sigorta ve kamu
sağlık harcamaları kamu maliyesini olumsuz etkilemektedir. Devamsızlığı ve
verimsizliği katlanılamaz hale gelen kişiler işlerini kaybettiklerinde, bunların
sağlıklarını

geri

kazanmaları

zaman

alabilmekte,

yeni

bir

iş

bulmaları

güçleşebilmektedir.
İşbu Kısım’da “Eğitim” başlıklı bölümde anlatıldığı üzere BİT’in milli eğitim
sisteminin

performansının

iyileştirilmesine

yönelik

çok

olumlu

katkıları

bulunmaktadır. Buna ilaveten, BİT, gerek e-Devlet uygulamaları ve gerekse ileri
teknolojilerin geliştirilmesindeki ağırlığıyla sağlık 25 ve eğitim 26,

27

sistemlerine

büyük fayda sağlamaktadır. Ayrıca, BİT sayesinde işletmeler için hizmet içi
eğitimlerin maliyeti azalırken, eğitim materyalinin ve yöntemlerinin kalitesi sürekli
artmaktadır.

25

Economic Commission for Africa. (ECA) (1999). Information and Communication Technology for
Health Sector
26
Tinio, L. V. (2003). ICT in Education
27
Kalnina, S. and Kangro, I. (2007). ICT in Foreign Language Teaching and Learning at University
of Latvia in the Light of the FISTE Project. University of Latvia
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1.3. REKABET GÜCÜ- BİT İLİŞKİSİ
Rekabet; bir ülkenin üretkenlik (verimlilik) seviyesini belirleyen kurumlar,
müesseseler, sistemler, politikalar ve etmenler bütünüdür. Üretkenlik düzeyi; bir
ekonominin elde edebileceği refah seviyesini ve yatırımlardan elde edilecek getiri
oranlarını (dolayısıyla ekonomik büyüme hızını) belirlemektedir. Bir başka
anlatımla, bir ülkenin rekabet gücü arttıkça ekonomisinin gelecekte daha hızlı
büyümesi mukadderdir.
Rekabet kavramı, statik ve dinamik unsurlardan oluşmaktadır: Bir taraftan,
üretkenlik düzeyi, ülkelere sürekli olarak yüksek gelir elde etme yeteneği
bahşederken, diğer taraftan yatırımların getirisini belirleme işlevini sağlayan
(böylece ekonomik büyüme potansiyelini belirleyen) ana etkenlerden biri olarak
önemli rol oynamaktadır.
Üretkenliği ve rekabeti belirleyen pek çok faktör bulunmaktadır. Dünya
Ekonomik Forumu’nun Küresel Rekabet Endeksi (Global Competitiveness IndexGCI) yaklaşımında söz konusu faktörler 12 gruba ayrılmıştır. Söz konusu gruplar
birbirleriyle ilintilidir ve birbirlerini tamamlamaktadır. Bir başka anlatımla, küresel
rekabet gücü 12 ayak üzerine oturan bir yapıdır 28:

28

World Economic Forum (2012). The Global Competitiveness Report 2011–2012.
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf
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Şekil 2. Rekabet Gücünü Belirleyen Unsurlar

KURUMLAR

ALT YAPI

MAKROEKONOMİK İKLİM

SAĞLIK VE İLKÖĞRETİM

YÜKSEKÖĞRETİM VE HİZMET İÇİ EĞİTİM

MAL PİYASASININ VERİMLİLİĞİ

İŞGÜCÜ PİYASASININ VERİMLİLİĞİ

FİNANS PİYASASININ VERİMLİLİĞİ

TEKNOLOJİK HAZIRLIK

PİYASA HACMİ

İŞ DÜNYASININ ENTELEKTÜEL GELİŞMİŞLİĞİ

İNOVASYON

REKABET GÜCÜ

1.AYAK

2.AYAK

3.AYAK

4.AYAK

5.AYAK

6.AYAK

7.AYAK

8.AYAK

9.AYAK

10.AYAK

11.AYAK

12.AYAK

Söz konusu ayaklardan 2, 4, 5, 6, 7 ve 8 numaralı olanlar diğer bölümlerde
açıklandığından, aşağıda 1, 3, 9, 10, 11 ve 12 numaralı ayaklara ilişkin
değerlendirmeye yer verilmektedir:
Kurumlar: Kurumlar; bireylerin, şirketlerin ve devletin refah üretmek için
karşılıklı etkileşim sağladığı ortamın idari ve yasal çerçevesini belirlemektedir. Söz
konusu ortamın sağlıklı ve adil olması; rekabete ve büyümeye kuvvetli bir destek
sağlamakta, iş dünyasının yatırım kararlarını ve üretimin organizasyonunu
etkilemekte ve toplumun kalkınma stratejilerinin/politikalarının hayata geçirilmesi
neticesinde elde edilecek faydayı ve katlanılacak maliyeti paylaşmasında anahtar rol
oynamaktadır.
Kamu yönetiminin; piyasalara karşı sergilediği tavır, özgürlüklere yaklaşımı
ve faaliyetlerinin verimliliği büyük önem taşımaktadır. Aşırı bürokrasi-kırtasiyecilik,
karmaşık yoğun düzenlemeler, yolsuzluklar, kamunun tarafı olduğu sözleşmelerde
etik olmayan tutumları, şeffaflık, hesap verebilirlik ve güvenilirlik bakımlarından
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yaşanan sıkıntılar ve yargı sisteminin siyaset kurumunun etkisi altında kalması hem
iş âlemine ağır ekonomik maliyetler yüklemekte hem de ekonomik büyüme sürecini
yavaşlatmaktadır. İlave olarak, kamu finansmanının etkili ve verimli yönetilmesi tüm
iktisadi aktörlerin yatırım ortamına yönelik güven duymaları bakımından kritik
önemi haizdir.
Küresel düzeyde piyasaların birbirine bağımlılık düzeyi ve ekonomik
büyümenin piyasaların açıklığına ne ölçüde duyarlı olduğu özellikle küresel kriz
dönemlerinde önem arz etmektedir. Koruyucu tedbirler ekonomik faaliyetlerin
hacmini düşürdüğünden daima ters tepmektedir.
Öte yandan, özel sektörde; muhasebe ve mali raporlama standartları, bağımsız
denetim, şeffaflık, yolsuzluk ve sahtekârlıkların önlenmesi, iyi yönetişim,
yatırımcıların ve müşterilerin itimadı kurumsal çerçeve bakımından kritik kabul
edilen hususlardır. Dürüst bir şekilde, verimli yönetilen ve yetkililerinin, devletle,
şirketlerle ve kamuoyuyla ilişkilerini etik kurallara sıkı sıkıya bağlı yürüten
işletmeler, ekonomiye en iyi biçimde katkı sağlayabilmektedir.
Makroekonomik iklim: Makroekonomik istikrar iş dünyası için son derece
önemli olduğundan, ülkenin toplam rekabet gücü bakımından kritik önemi haizdir.
Makroekonomik istikrar tek başına ulusal verimliliği artırmaya yetmemektedir.
Makroekonomik karmaşa ise ekonomiye zarar vermektedir.
Geçmiş borçlar için yüksek faiz ödendiği sürece kamu hizmetlerinin etkili ve
verimli bir biçimde üretilmesi ve sunulması güçtür. Bütçe açıklarının sürdürülebilir
eşiğin ötesine geçmesi iş dünyasının ve vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerinin
karşılanmasında güçlükler oluşturmaktadır. Borçların ödenememesi ülke itibarını
yerle bir edebilmekte, borcun niteliği ve önemine göre, ekonomik olumsuzluklar
domino

etkisiyle

peş

peşe

yaşanabilmekte,

hatta

küresel/bölgesel

krizler

tetiklenebilmektedir.
Enflasyonun kontrol edilemediği ortamlarda firmaların geleceğe ilişkin
kararlarını sağlıklı bir biçimde vermeleri ve faaliyetlerini verimli biçimde
sürdürmeleri imkânsızdır.
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Teknolojik hazırlık: Verimliliği ve rekabet gücünü artırmak amacıyla
BİT’in günlük faaliyetlerde ve üretim süreçlerinde daha fazla kullanılması ve
ekonominin mevcut teknolojileri hızlı bir biçimde temin edip kullanmaya başlaması
büyük önem taşımaktadır.
BİT genel amaçlı bir teknoloji olup, diğer sektörlerin tamamına yakınında
kullanılmakta, teknolojik gelişmeleri ve inovasyon faaliyetlerini tetiklemektedir.
Teknolojik gelişim BİT’e erişime ve BİT kullanımına bağlıdır.
Teknolojik gelişim için, teknolojinin ille de yurt içinde geliştirilmiş olması
önemli değildir (Oysa inovasyonda teknolojinin yurt içinde geliştirilmesi önemlidir).
Bu kapsamda verimliliklerini artırmak isteyen firmalar, ileri teknolojili ürünlere ve
mühendislik tasarımlarına erişebilmek ve bunları etkili bir biçimde kullanmak
istemektedirler. Yabancı sermaye yatırımları teknoloji temininde kullanılan
yöntemlerden biridir.
Piyasa hacmi: Piyasa hacmi ne kadar büyük olursa, firmaların ölçek
ekonomisi imkânlarından yararlanma olanakları (büyük ölçekli üretim yapmanın
sağladığı avantajlar) o kadar fazla olur. Bu nedenle, küreselleşmenin yoğun
yaşandığı günümüzde firmalar iç pazarlara ilave olarak uluslararası pazarlarda
faaliyet göstermek istemektedir. Ampirik çalışmalar ticari açıklık ile büyüme
arasında anlamlı bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. İhracat temelli büyümeye
yönelik politikaların geliştirilmesi önem taşımaktadır.
İş dünyasının entellektüel gelişmişliği: İş teamüllerinin ve ticari
faaliyetlerin daha nitelikli hale gelmesi mal ve hizmet üretiminde verimlilik artışına
vesile olmaktadır. Bu bağlamda iş dünyasındaki tüm ilişki ağları, iletişim/etkileşim
kanalları ve firmalar bazında faaliyetlerin ve stratejilerin kalitesi önem taşımaktadır.
Firmaların tedarikçi şirketlerle stratejik işbirliği yapması, yüklenici-alt yüklenici
ilişkilerinin kurumsallaşması ve kümelenme gibi yöntemlerin kullanılması verimliliği
artırmakta, inovasyonu tetiklemekte, markalaşma, pazarlama, dağıtım, ileri üretim
teknikleri gibi hususlarda uzmanlaşmış firmaların bilgi birikimini paydaşlarıyla
paylaşmalarını sağlamaktadır.
Teknolojik inovasyon: Kurumların iyileştirilmesi, alt yapı tesis edilmesi,
makro ekonomik istikrarsızlığın azaltılması, beşeri sermayenin geliştirilmesi ve
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işgücü piyasası, finansal piyasa ve mal piyasalarının verimliliklerinin artırılması
yoluyla önemli kazanımlar elde edilmektedir. Ancak, azalan getiriler söz konusudur.
Bilimsel çalışmalar uzun vadede hayat standartlarının ancak teknolojik
inovasyon sayesinde yükseltilebilebileceğini göstermiştir. Ekonomiler bilginin
sınırlarına yaklaştıkça yabancı teknolojilerin üretim sistemlerine entegre edilmesi ve
bu teknolojilere uyum sağlanması imkanı kaybolmaktadır. Daha az gelişmiş ülkeler
üretkenliklerini mevcut teknolojileri kullanmak suretiyle artırabilirken, kalkınmada
“inovasyon ve entellektüel derinlik” mertebesine gelmiş ülkelerin verimlilik artışı
sağlaması için mevcut teknolojileri kullanması yeterli değildir.

1.4. ÜRETİM VE ÜRETKENLİK ARTIŞLARININ TEMEL KAYNAKLARI
Büyüme muhasebesi yöntemine göre, bir ekonomide bir yıl içinde üretilen
mal ve hizmet miktarı o ekonomide sermaye stokunun kullanılan miktarına, çalışan
sayısı ve niteliğine ve toplam faktör verimliliğine (ekonomik etkinlik düzeyine)
bağlıdır. Bu yöntemle hesaplanan üretim ve üretkenlik artışlarının temel kaynakları
yatırım, eğitim ve teknolojik gelişmedir. Devam eden bölümlerde anılan unsurlar
bakımından kısa değerlendirmeler yapılmaktadır 29:

1.4.1. Yatırımlar
Büyüme muhasebesi yöntemine göre büyüme performansını belirleyen
unsurlardan biri “sabit sermaye stokundaki artış (yatırımlar)”tır. Sabit sermaye
yatırımlarının artması, üretimde kullanılan sermaye yoğunluğu artışına ve verimlilik
artışına neden olarak büyümeyi doğrudan etkilemektedir.
Sabit sermaye yatırımları içinde BİT sektörü yatırımlarının payı önem
taşımaktadır. BİT sektörü ürün ve hizmetlerinin üretimine yönelik yapılan
harcamalar, teknolojik ilerlemeler sonucunda, BİT üreten sektörlerde ve aynı
zamanda ekonominin genelinde üretim artışlarına sebep olmaktadır.

TÜBİSAD (2012). Atılım İçin Bilişim: Türkiye Ekonomisi İçin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Atılım
Stratejisi 2023. İstanbul. TÜBİSAD (Bilişim Sanayicileri Derneği).
29
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İlave olarak, alt yapı yatırımlarının miktarı ve verimlilik düzeyi, ekonominin
etkili biçimde işlemesinde kritik role sahiptir. Zira güçlü alt yapı;
•

Ekonomik faaliyetlerin coğrafi konumunu, faaliyetlerin türlerini ve
sektörlerin gelişim zamanlamasını belirlemede etkilidir.

•

Bölgeler arasındaki gelişmişlik farkından kaynaklanan olumsuz etkileri
azaltırken, yerel piyasaları birbirine, diğer bölgelere ve dünyaya uygun
maliyetle bağlamaktadır.

•

Gelir dağılımı eşitsizliklerini ve yoksulluğu azaltmaktadır.

•

İktisadi aktörlerin ekonomik faaliyetlerinde sürekliliğin sağlamasını
temin etmektedir.

Örneğin, gelişmiş bir ulaştırma ve BİT alt yapısı; toplumun sosyo-ekonomik
bakımdan az gelişmiş kesimlerinin temel ekonomik faaliyetlere ve hizmetlere
erişimini kolaylaştırmaktadır; girişimcilerin ürettikleri mal ve hizmetleri en iyi
biçimde pazarlamasını, hedef pazarlara zamanında ve güvenli biçimde ulaştırmalarını
sağlamaktadır; işgücünün en uygun işlere yönelmesini kolaylaştırmaktadır.
Diğer yandan, güçlü BİT şebekelerinin varlığı, bilginin akışının en hızlı,
sağlıklı ve ucuz biçimde gerçekleşmesini sağlamaktadır. Böylece, ekonomik
aktörlerin iktisadi kararlarını karşılıklı etkileşim içerisinde bilgiye-uzmanlığa dayalı
olarak alabilmeleri ve verimli biçimde uygulayabilmeleri neticesinde ekonomik
verimlilik artmaktadır.
İlave olarak, BİT yoğun alt yapı yatırımlarının enerjide arz güvenliği ve
kalitesini azamiye çıkarması; iş yerlerinin, hane halklarının ve bireylerin faaliyetleri
ile fabrikaların üretimini kesintisiz olarak sürdürmelerini olanaklı kılarken, kesinti
durumunda ortaya çıkabilecek olası zararları önlemektedir.
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1.4.2. Eğitim
1.4.2.1. Temel eğitim
Beşeri sermaye oluşumunda çok önemli rol oynayan eğitimin düzeyi ve
kalitesi geliştikçe ülkelerin ekonomik büyüme performanslarının da arttığı
görülmektedir 30.
Küreselleşme ve artan rekabet nedeniyle değişen çevresel koşullar ve üretim
sistemlerinin geçirdiği evrim, işletmelerin iyi eğitimli kişileri istihdam etmelerini
zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, ortaöğretim okullarının ve yüksekokulların kalitesi
hayatiyet taşımaktadır. Bu okullara kayıt oranları işgücü piyasasının geleceği
açısından, anılan okullardan mezun kişilerin işgücüne katılmış kişiler içindeki payı
ise hem mevcut hem de gelecekteki işgücü piyasası açısından büyük önem arz
etmektedir.
Kişi başına gelirin artış hızını belirleyen etmenlerden biri işgücünün niteliğini
belirleyen yaygın eğitimin düzeyidir. Bu kapsamda “yükseköğretim seviyesinde
okula kayıtlı olma oranı” da önemli bir gösterge olarak kabul edilmektedir.
Ülkelerin milli eğitim sistemlerinin gelişmişlik düzeylerinin, kalite ve
performanslarının kıyaslanmasında kullanılan en önemli araçlardan biri, OECD
tarafından geliştirilen Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA)’dır.
PISA, temel eğitim programlarına göre katılımcı ülkelerin katkılarıyla geliştirilen ve
katılımcı ülkelerin 15 yaş grubu öğrencilerine uygulanan uluslararası standartlara
uygun değerlendirme sınavıdır.
Söz konusu sınav sistemi temel olarak,
“Öğrenciler;
•

Yaşam boyu karşılaşacakları sorunların üstesinden gelmeye hazırlar mı?

•

Düşüncelerini etkili bir şekilde ifade edebiliyorlar mı?

•

Analiz yapıp doğru sonuçlara ulaşabiliyorlar mı?

30

OECD (2006). Are students ready for a technology rich world? What PISA studies tell us.
http://www.oecd.org/dataoecd/28/4/35995145.pdf
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•

Toplumun ve ekonomi dünyasının üretken bireyleri olarak hayatlarını
devam ettirebilecek ilgi alanları var mı?”

sorularına cevap bulmak amacıyla geliştirilmiştir. İlk uygulama 2000 yılında
gerçekleşmiş, sonraki çalışmalar 3 yılda bir (2003, 2006 ve 2009 yıllarında)
yapılmıştır/yapılacaktır.
PISA araştırmaları; okuma becerileri, matematik ve bilim/fen alanlarındaki
temel becerilere odaklanarak, zorunlu eğitimin sonunda öğrencilerin topluma tam
olarak

katılması

için

değerlendirmektedir.

bu

Söz

bilgi

ve

konusu

becerileri

araştırmalar

ne

derece

edindiklerini

kapsamında

öğrencilerin

motivasyonları, öz değerlendirmeleri ve öğrenme biçimlerine yönelik bilgiler ile
eğitim sisteminin performansını etkileyen sosyo-ekonomik etmenler ve çevresel
faktörler de değerlendirilmektedir.
Tablo 2. PISA Araştırmasının Temel Eksenleri
Araştırma Konusu
Ağırlık Verilen Husus
Yazılı materyalleri kullanma, yorumlama ve yansıtma
Okuma Becerileri
becerisi üzerinde durulmaktadır.
Matematiksel
Matematik Becerileri

bilgi

birikiminin

deneyimler

üzerinde

düşünme ve sezgi üzerine temellenen çok sayıda ve çeşitli
durumlardaki işlevsel kullanımı üzerinde durulmaktadır.
Doğal yaşamı anlamak ve karar vermek için bilimsel

Fen Becerileri

bilgiyi kullanarak, bilimsel soruları belirleme ve bulguya
dayalı sonuçlar çıkarılması üzerinde durulmaktadır.

PISA Öğrenci Değerlendirme Programı araştırmaları, ülkelerin matematik ve
fen alanlarındaki performansları ile kişi başına milli gelirleri arasında güçlü bir ilişki
bulunduğunu ortaya koymuştur 31:
•

Bir toplumda eğitim seviyesinin gelişmesi; verimliliğin, teknolojik
ilerlemelerin ve vatandaşlık bilincinin (topluma yararlı faaliyetlerin)
artmasını ve kişi başına gelirin yükselmesini sağlamaktadır.

31

OECD (2004). Learning for Tomorrow’s World-First Results From PISA 2003.
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•

OECD ülkelerinde eğitimin uzun vadeli iktisadi etkilerine ilişkin olarak
yapılan analizlerde ortalama eğitim süresinin 1 yıl artmasının milli
gelirde %3-%6 artışa yol açtığını ortaya koymaktadır.

•

Bir ülkenin en iyi öğrencilerinin matematik ve ilgili diğer alanlardaki
performansı o ülkenin gelecekte ileri teknoloji sektöründeki rolü ve
uluslararası rekabet gücü üzerinde önemli etkilere sahiptir. En düşük
performansı gösteren öğrencilerin yetersizliği ise bu bireylerin işgücü
piyasasına katılımı ve toplumla sağlıklı biçimde bütünleşmeleri
konusunda sıkıntılar yaşamalarına yol açabilmektedir.

OECD tarafından yapılan bir başka çalışmada, bir ülkenin işgücünün
niteliğini iyileştirmeye yönelik en ufak çabanın o ülkenin gelecekteki refah düzeyi
üzerinde çok büyük olumlu etkiler yapacağını ortaya koymuştur. Bu kapsamda, 2010
yılını takip eden 25 yıl içinde PISA sınavında;
•

Her bir OECD ülkesinin sağlayacağı 25 puanlık bir iyileşmenin OECD
genelinde toplam GSYH’nin reel olarak 115 trilyon ABD Doları
tutarında artmasına,

•

Aynı dönemde tüm ülkelerin Finlandiya seviyesine ulaşmasının ise
OECD genelinde toplam GSYH’nin reel olarak 260 trilyon ABD Doları
tutarında artmasına

yol açacağı hesaplanmıştır 32, 33.
OECD’nin söz konusu çalışmasında ayrıca 2010 yılını takip eden 25 yıl
içinde PISA sınavında Türkiye’nin;
•

Sağlayacağı ortalama 25 puanlık bir iyileşmenin toplam GSYH’nin
kümülatif (reel) olarak yaklaşık 3,5 trilyon ABD Doları 34,

32

OECD (2010). The High Cost of Low Educational Performance: The Long Run Economic Impact of
Improving PISA Outcomes.
33
2010 yılında doğan neslin tahmin edilen ömrü esas alınarak, GSYH’de- satın alma gücü paritesine
göre ABD Doları cinsinden- meydana gelecek artışların net bugünkü değerleri toplamı hesaplanmıştır.
34
OECD (2010). The High Cost of Low Educational Performance: The Long Run Economic Impact of
Improving PISA Outcomes.
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•

Finlandiya seviyesine ulaşmasının toplam GSYH’nin kümülatif (reel)
olarak 21,4 trilyon ABD Doları,

•

Tüm öğrencilerin performansının eşik puan olan 400’ün üzerine
çıkarılmasının GSYH’nin kümülatif (reel) olarak yaklaşık 15 trilyon
ABD Doları,

tutarında artmasına yol açacağı hesaplanmıştır (2010 yılında doğan neslin tahmin
edilen ömrü esas alınarak yapılmıştır) 35.
Diğer taraftan, PISA sonuçları ile BİT arasındaki ilişkiyi araştıran
çalışmalarda ise şu sonuçlara ulaşılmıştır 36:
•

OECD tarafından yapılan çalışmalar, OECD ülkelerinde bilgi ve iletişim
teknolojileri

kullanım

süresi

ile

öğrencilerin

PISA

Öğrenci

Değerlendirme Programı matematik test alanı performansı arasında
pozitif bir ilişki olduğunu göstermektedir. BİT kullanımı konusunda
tecrübeli eğitim kurumlarında PISA değerlendirme testi performansı,
BİT’i yeni kullanmaya başlayanlara göre daha hızlı gelişmektedir.
Öğrencilerden bir yıldan az bir zamandır bilgisayar kullananlar
matematik testi alanında OECD ortalamasının altında bir skor elde
ederken, beş yıldan fazla zamandır bilgisayar kullanan öğrencilerin PISA
matematik alanı test skorları OECD ortalamasının üstündedir.
•

Avrupa

Komisyonu

tarafından

Bilgi

Toplumu

2010

programı

çerçevesinde 27 ülkede yürütülen Empirica (2006) isimli çalışmada,
20.000 sınıf öğretmenine uygulanan ve eğitimde bilgi ve iletişim
teknolojileri (BİT) kullanımıyla ilgili sorular içeren ankete göre, AB
ülkelerindeki öğretmenlerden %86’sı, sınıfta bilgisayar ve internet
kullanımının öğrencilerin katılımını ve dikkatini artırdığını ifade etmiştir.
•

İngiltere’de 1999-2003 yılları arasında yapılan bir çalışmaya göre BİT,
ilköğretim okullarının eğitim performansını özellikle fen alanında olumlu

35

OECD (2010). The High Cost of Low Educational Performance: The Long Run Economic Impact of
Improving PISA Outcomes
36
TÜBİSAD (2012). Atılım İçin Bilişim: Türkiye Ekonomisi İçin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Atılım
Stratejisi 2023. İstanbul; TÜBİSAD (Bilişim Sanayicileri Derneği).
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etkilemektedir; BİT kullanımı 7-16 yaş arası ilköğretim öğrencilerinin
fen dersi katılım seviyelerini artırmaktadır. Aynı ülkede Eğitim
Komisyonu ve Teknolojisi Ajansı tarafından yürütülen bir çalışmada ise,
eğitim kurumları arasında bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısı daha
gelişmiş olanların, eksik olan kurumlara göre daha başarılı olduğunu
vurgulamaktadır. 2005 yılında yapılan benzer bir çalışmada İngiltere’de
sınıflarda geniş bant erişiminin, 16 yaş öğrencilerinin sınavlardaki
başarılarını artırmada ciddi katkılarda bulunduğunu göstermektedir.
Çalışmada, öğrencilerin interaktif beyaz tahta kullanımlarının, matematik
ve

fen

derslerindeki

başarılarını

olumlu

yönde

etkilediği

de

görülmektedir.
•

Son yıllarda gelişmiş ülkelerde ve gelişmekte olan ülkelerde yaygın
eğitimde BİT kullanımının artırılmasına çalışılmaktadır. Bu kapsamda,
eğitim

kurumları,

öğrenim

sürecini

geliştirecek

ve

e-eğitimi

destekleyecek programları bilgi ve iletişim teknolojileri yardımıyla
uygulamaktadır. İlave olarak, okullarda BİT altyapısının kurulmasına
yönelik yatırımlar hızlanmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojileri
altyapısının kurulmasında okullara sağlanan donanım ve internet erişimi
yatırımları ile bilgi ve iletişim teknolojileri yetkinliğinin kazandırılması
konusunda verilen eğitimlerin etkinliği öğrenciler ve eğiticiler üzerinden
sistematik olarak değerlendirilmektedir.
İlave olarak, ülkelerin eğitim sistemlerinin performanslarına yönelik olarak
gerçekleştirilen

çalışmalar

kapsamında

yapılan

diğer

sosyo-ekonomik

değerlendirmeler ve öne çıkan politika temaları aşağıda özetlenmiştir 37.

37

OECD (2004). Learning for Tomorrow’s World-First Results From PISA 2003.
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Kutu 1. Ülkelerin Eğitim Performanslarının Sosyo-Ekonomik Yönleri ve Öne
Çıkan Temel Politika Temaları
• Eğitim sistemlerinin performansı karşılaştırılırken ülkelerin ekonomik
koşulları ve eğitime ayrılan kaynakların miktarının iyi analiz edilmesi önem
taşımaktadır.
• Kişi başına gelirin yüksek olduğu ülkeler matematik alanında daha iyi
performans göstermektedir. Kişi başına gelirin yüksek olması, ülkelerin
eğitim performansı bakımından mutlaka daha avantajlı oldukları anlamına
gelmeyip, daha çok, eğitime ayrılabilecek potansiyel kaynağa işaret
etmektedir. Bazı ülkelerde kişi başına gelirin artması eğitim sisteminin
performansında büyük iyileşme sağlamaktadır.
• Eğitim kurumlarında öğrenci başına düşen harcamaların artması ile
öğrencilerin matematik becerileri artışı arasında pozitif bir ilişki
bulunmaktadır. Ancak, söz konusu harcamaların yüksek olması eğitim
performansının artmasını garanti etmemektedir. Eğitim sisteminin
performansının artması için kaynakların etkili ve verimli kullanılması şarttır.
• Öğrencilerin ebeveynlerinin eğitim düzeyi ile öğrencilerin performansları
arasında pozitif ilişki bulunmaktadır. İlave olarak, tek bir ebeveyn ile yaşayan
çocukların performansı anne ve babasıyla birlikte yaşayan çocuklara göre
genellikle daha düşüktür.
• OECD ülkelerinin pek çoğunda erkeklerin kızlara göre daha yüksek
matematik becerilerine sahip olduğu görülmektedir. Diğer taraftan, bilim
becerileri bakımından erkekler ile kızlar arasındaki farkın küçülmesi
sevindiricidir.
• OECD ülkelerinde öğrencilerin yaklaşık %20’sinin “en basit düzeyde okuma
becerisi”ne sahip olması ve %8’inin en alt düzey okuma becerisinin bile
altında olması endişe vericidir.
• Eğitim sistemlerinde “en yüksek” ve “en düşük” performans grupları arasında
uçurum olmaması, makul bir fark bulunması önem taşımaktadır.
• Bireylerin eğitim düzeyi işgücü piyasasındaki ücret düzeylerini belirleyen
güçlü bir etmendir. Eğitim düzeyi yüksek kişiler iş hayatında alacakları
mesleki ve kişisel gelişim eğitimlerinden daha fazla istifade edebilmektedir.
• Öğrencilerin okuldaki performansları, motivasyonları ve eğitim faaliyetlerine
yönelik tavırları ilerideki eğitim ve kariyer yaşamlarını doğrudan
belirlemektedir. Zorunlu eğitim sisteminde düşük performans gösteren
öğrencilerin iş hayatında başarılı olma şansları azalmaktadır.
• Geçmişte, okulların matematik ve fen müfredatı belirlenirken ağırlıklı olarak
kurumların matematikçi, bilim insanı ve mühendis ihtiyacı dikkate
alınmaktaydı. Ancak, günümüzde, daha fazla kişisel başarı, daha iyi iş
imkânları ve toplumla daha sağlıklı bir bütünleşme için tüm yetişkinlerin
matematiksel, bilimsel ve teknolojik becerilerinin artmasının gerektiği
anlaşılmıştır. Bu nedenle, pek çok ülke bahse konu alanlarda yüksek
standartlar tesis etmeye çalışmaktadır.
• Bir ülkenin eğitim sisteminin performansındaki standart sapma; öğrencilerin
ve okulların sosyo-ekonomik konumu, eğitim faaliyetinin nasıl örgütlendiği
ve eğitim hizmetinin hangi yöntemlerle ve nasıl verildiği, okullara sağlanan
insan kaynaklarının ve mali imkanların yeterliliği, müfredat, örgütsel politika
ve uygulamalar, fiziksel koşullar gibi unsurlara duyarlı olabilmektedir.
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• Ülkeler için eğitim sisteminin kalitesinin azamiye çıkarılmasının yanı sıra
öğrencilere öğrenmede fırsat eşitliği sağlanması en temel amaç olmalıdır.

İlave olarak, öğrencilerin matematik becerilerini etkileyen unsurların
iyileştirilmesi kapsamında yapılan çalışmalarda okulların öğrenme ikliminin ve
eğitimin örgütlenme biçiminin ayrıntılı biçimde bilimsel yöntemlerle analiz
edilmesinin önemli olduğu görülmektedir. Bu çerçevede konuya ilişkin temel
araştırma/karar parametreleri aşağıda özetlenmiştir37.
Kutu 2. Öğrenme İklimine ve Eğitim Örgütlenmesine İlişkin Analizlerde
Önemli Temel Parametreler
• Öğretmenlerin öğrencilerine destek seviyesi (Öğretmenler her bir öğrenciyle
ne kadar ilgilenmelidir? Konular ne kadar tekrar edilmelidir? Öğrencilerin her
türlü fikirleri ifade etmesi nasıl özendirilmelidir? Vs.)
• Okul ortamını etkileyen öğrenci kaynaklı etmenler (Devamsızlık oranı,
öğrencilerin ders ortamında rahatsızlık vermesi veya öğrencilerin öğretmene
saygı duymaması durumlarının yaşanma sıklığı)
• Öğrencilerin çalışma disiplini (Öğrencilerin öğretmenlerinin söylediklerini
dinlemesi, derslik/okul ortamında gürültü ve karmaşanın olup olmadığı,
öğrencilerin kendini derse vermesi ve derslerine iyi çalışması vs.)
• Okul ortamını etkileyen öğretmen kaynaklı etmenler (Öğretmenlerin
öğrencileriyle ilgili beklentileri, öğrenci-öğretmen ilişkilerinin ne kadar
kuvvetli olduğu, öğretmenlerin öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılama düzeyi,
öğretmenlerin devamsızlığı, öğretmenlerin değişime açıklık düzeyi,
öğretmenlerin öğrencilere karşı tavırlarının ne kadar esnek/katı olduğu,
öğrencilerin öğretmenleri tarafından tüm potansiyellerinin açığa çıkarılacak
biçimde teşvik edilmesi vs.)
• Öğretmenlerin moral düzeyleri ve görevlerine adanmışlığı (Öğretmenlerin
moral düzeyleri, öğretmenlerin çalışma coşkusu ve vazife azmi,
öğretmenlerin okullarından ne kadar gurur duyduğu, öğretmenlerin akademik
başarıya atfettikleri önem vs.)
• Öğrencilerin moral ve motivasyonu (Öğrencilerin okulda bulunmaktan ne
kadar keyif aldığı, öğrencilerin ne kadar şevkle ders çalıştığı, öğrencilerin
okullarıyla ne kadar gurur duyduğu, öğrencilerin akademik başarıya
verdikleri değer, öğrencilerin işbirliğine ne kadar açık oldukları ve ne kadar
saygılı oldukları, öğrencilerin okulun sağladığı eğitim imkanlarının farkında
olması, öğrencilerin öğrenme konusunda ellerinden gelenin en iyisini yapma
azminde olması vs. )
• Okulların öğrenci kabul politikaları (belli bir bölgede ikamet etme, öğrencinin
akademik başarısı, öğrencinin geldiği okulun tavsiyesi, velilerin okulun
eğitsel veya dini felsefesini tercih etmesi, öğrencinin özel bir eğitim
ihtiyacının bulunması, öğrencinin kardeşlerinin okula devam durumu vs.)
• Öğrenci değerlendirme yöntemleri (standart testler, öğrenci portfolyo
çalışmaları, öğretmenlerin kendilerine has yöntemlerle verdikleri notlar,
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öğretmenlerin geliştirdiği testler, ödevler/projeler, araştırma konuları vs.)
• Değerlendirme sonuçlarının kullanım alanları (Okulun diğer okullarla
kıyaslanması, okulun bölgesel ve ulusal düzeyde diğer okullarla
kıyaslanması, öğretmenlerin performansı hakkında değerlendirme yapılması,
okulun yıllar itibarıyla performas gelişiminin analiz edilmesi, velilere
çocuklarının performansı hakkında geri bildirimde bulunulması, öğrencilere
yönelik ödül/ceza kararlarının verilmesi, öğrencilerin eğitsel amaçlar için
gruplandırılması, eğitimlerin ve müfredatın geliştirilmesi gereken yönlerinin
tespit edilmesi vs.)
• Okulların okul politikalarının tespitinde ve yönetiminde özerklik düzeyleri
(Öğretmen atama, öğretmenlerin işten çıkarılması, öğretmenlerin başlangıç
ücretlerinin belirlenmesi, öğretmenlerin maaş artışlarına karar verilmesi, okul
bütçesinin hazırlanması ve uygulanmasına yönelik usul ve esasların
belirlenmesi, okul bütçesinin faaliyet, proje ve harcama kalemlerine göre
tahsisatının yapılması, öğrenci disiplin kurallarının belirlenmesi, öğrenci
değerlendirme usul ve esaslarının belirlenmesi, okul yönetiminin öğrenci
kabul etme kararını vermesi, okul yönetiminin ders kitaplarını seçmesi, ders
içeriklerinin belirlenmesi, okutulacak derslerin belirlenmesi vs.)
• Paydaşların okulların karar alma süreçlerine etki etme düzeyleri (Okul
yönetim kurulu, çalışanlar, öğretmen zümreleri, öğrenci zümreleri, dış
denetim otoritesi, bölgesel ve ulusal resmi otoriteler ve diğer paydaşların
insan kaynakları yönetimi, bütçeleme, eğitimlerin içeriği ve öğrenci
değerlendirme uygulamaları konusundaki etkileri)
• Öğrencilerin okul dışı zamanlardaki eğitsel faaliyetlere harcadıkları zaman ve
katlanılan maliyetler (Öğretmenler tarafından verilen ödevler, projeler ve
araştırma çalışmaları, özel öğretmenlerden alınan dersler, özel dershane
eğitimleri, okulun normal derslere ilave olarak açacağı hafta sonu veya akşam
derslerine katılım, diğer eğitsel çalışmalar)
• Öğrencilerin okul öncesi eğitim düzeyi
• Öğretmenlerin yetkinlik düzeyleri (matematik, fen, ana dil ve yabancı dil
öğretmenlerinin ne kadar yetkin, nitelikli ve tecrübeli oldukları)
• Özel eğitim kurumları ile kamu kurumlarının devlete bağımlılık ve yönetselmali özerklik düzeyleri
• Yapısal özellikler (15 yaşındaki öğrencilere hitap eden okul türlerinin sayısı
ve niteliği, 15 yaşındaki öğrencilere bir sonraki aşamada mesleki eğitim
imkanı veren veya işgücüne doğrudan katılma olanağı sağlayan programlara
kayıtlı öğrencilerin tüm öğrenci sayısı içindeki payı, farklı okul türü
tercihlerinin yapılabildiği ilk yaş, her bir eğitim kademesinde ortalama tekrar
edilen sınıf sayısı vs.)
Öte taraftan, PISA araştırmalarında başarılı olduğu tespit edilen ülkelerdeki
eğitim sistemlerinin amaçları aşağıda özetlenmiştir.
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Kutu 3. PISA Araştırmasında Başarılı Olan Ülkelerde Eğitim Sisteminin Temel
Amaçları
• Ana dilini ve yabancı dilleri doğru ve etkili kullanan,
• Kendini iyi ifade eden, etkili iletişim kuran, sağlıklı işbirliği yapan, empati
kurabilen, takım çalışmasına yatkın,
• Küreselleşme sürecine hazırlıklı,
• Girişimcilik özellikleri gelişmiş,
• Rekabet gücü yüksek, yenilikçi, yaratıcı,
• İşgücü piyasasında etkili ve verimli olabilen, evrensel standartlara uygun,
sürekli mesleki ve kişisel gelişime açık,
• Sorunları kolayca tanımlayan, önceliklendiren, sorunların çözümlerine
yönelik fayda-maliyet analizleri yapabilen ve sorunları sistematik biçimde
çözebilen,
• Bilimsel düşünen, anlayan, bilimi daima rehber edinen, sürekli olarak
sorgulayan, araştıran, inceleyen, eleştiren, yorumlayan,
• Hak ve yükümlülüklerini iyi bilen, haklarını koruyan, adalet duygusu
gelişmiş,
• Ailesine, çevresine, topluma, ülkesine ve insanlığa yararlı olan,
• Temel hak ve özgürlüklere saygılı, demokratik, çağdaş, katılımcı, toplumsal
ve evrensel değerleri özümsemiş,
• Okumaktan, öğrenmekten, öğretmekten ve bilgi paylaşımından tatmin olan,
• Bilgi ve iletişim teknolojilerini çok iyi kullanan, bilgi üreten ve geleceğine
yön veren,
• Sayısal ve sözel becerileri gelişmiş,
• Özgüveni yüksek
bireyler yetiştirmek
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1.4.2.2. Yükseköğretim
Üniversiteler ve yükseköğretim kurumları; araştırma-geliştirme faaliyetleri,
eğitim faaliyetleri ve topluma-ekonomiye sunduğu hizmetler nedeniyle bilim
sisteminin kalbi olarak kabul edilmektedirler. Ayrıca, sürdürülebilir kalkınma
sürecinin başarısı büyük ölçüde toplumun arzu edilen dönüşümü kabul etmesine
bağlıdır. Bu bağlamda üniversitelerin sürdürülebilir kalkınma sürecine hem bireyleri
hem de toplumu hazırlama işlevi bulunmaktadır. Üniversiteler bir taraftan geleceğin
politika yapıcılarını ve işgücünü yetiştirirken, diğer taraftan öğrenme ve öğretme
yoluyla bilgi, yetkinlik ve değer yaratmaktadırlar. Üniversiteler, bilimsel araştırma
ve geliştirme yoluyla sürdürülebilir kalkınmayı şekillendirecek bilgileri üretmekte ve
inovasyon faaliyetlerine azami katkı sağlamaktadırlar. 38
İlave olarak, üniversiteler; dünyanın en iyi öğrencilerini cezbetmek suretiyle
bunları yetiştirip bir taraftan ülkelerinin nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamakta, diğer
taraftan yabancı uyruklu öğrencilerden elde ettikleri göreli olarak yüksek harç
gelirleri yoluyla bilimsel faaliyetleri için finansman sağlamaktadırlar
Dünya'da

yaklaşık

20.000

üniversite

bulunmaktadır.

Son

yıllarda

üniversitelerin önemini fark eden bazı ülkeler çeşitli performans kriterlerine göre
dünyanın en iyi üniversitelerine sahip olabilmek için stratejiler ve politikalar
üretmektedirler.

1.4.3. Teknolojik Gelişme
Ülkelerin ekonomik büyüme performansı, iş dünyasının (şirketlerin)
teknolojik yeteneklerini ne hızda geliştirebildiklerine de bağlıdır. Firmaların rekabet
gücünün gelişmesinde, üretimdeki gelişmelerin ve teknolojik yeniliklerin önemi

38

German Commisssion for UNESCO (2012). Universities for Sustainable Development: Declaration
by the German Rectors' Conference and the German Commission for UNESCO on Higher Education
for Sustainable Development. 24 Kasım 2009 tarihinde gerçekleştirilen 7. Almanya Rektörler
Konferansı ve 22 Ocak 2010 UNESCO Alman Komisyonu İcra Komitesi toplantısı karar metinleri.
http://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/Bibliothek/Universities
for
Sustainable
Development German Nat com UNESCO.pdf
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giderek artmaktadır. Bu bağlamda, Ar-Ge, yenilikçilik (inovasyon), yapısal değişim
ve uzmanlaşma kritik önemi haizdir.

1.4.3.1. Araştırma-Geliştirme ve Yenilikçilik
Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), bilgi dağarcığını artırmak amacıyla
sistematik olarak sürdürülen yaratıcı çalışma ve bu kapsamda elde edilen bilginin
yeni uygulamalar yaratmak için kullanılması olarak tanımlanmaktadır 39. Ar-Ge
aşamaları; temel araştırma, uygulamalı araştırma ve deneysel geliştirmeden
oluşmaktadır.
Ar-Ge; şirketler ve ülkeler için yenilikçilik yoluyla büyüme ve gelişmenin
başlıca unsurlarındandır. Kuruluşlar, Ar-Ge yoluyla verimliliklerini ve üretim
kalitelerini artırmayı veya yeni ürün ve hizmetler yaratmayı amaçlarlar.
Diğer taraftan, OECD ile Eurostat’ın birlikte yayınladığı Oslo Kılavuzu’nun
2005 sürümünde yenilikçilik (inovasyon),
•

Yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş mal, hizmet veya sürecin,

•

Yeni bir pazarlama yönteminin,

•

İş uygulamalarında, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni bir
organizasyonel yöntemin uygulanması

biçiminde tanımlanmıştır40.
İnovasyon süreci sırasıyla, yaratıcı fikirlerin ortaya çıkması ve söz konusu
fikirlerin ticarileştirilmesi aşamalarından oluşmaktadır.
Küresel rekabet liginde en üst mertebedeki ülkelerin şirketleri keskin
rekabette başarılı olmak için en son teknoloji ürünlerini ve süreçlerini tasarlamak ve
geliştirmek zorundadır. Böylesine bir ilerleme için; inovasyon faaliyetlerinin hem
39

OECD (2008). OECD Fact Book 2008: Economic, Environmental and Social Statistics.
Akmaz, M., Tufan, İ. ve Durak, K. (2012). Türk Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sistemi Nasıl
Mükemmelleştirilebilir?. Şeffaf ve Hesap Verebilir Kamu Yönetimi Sempozyumu. Ankara; Erişim: 13
Eylül 2012. http://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/kamu_yonetimi_sempozyumu.pdf

40
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özel sektörce hem de kamuca desteklendiği bir iklimin varlığına, özel sektörün ArGe için yeterli kaynak tahsis etmesine, kaliteli bilimsel araştırma kuruluşlarına,
üniversite-iş

dünyası-kamu

işbirliğinin

artmasına

ve

fikri

mülki

hakların

korunmasına ihtiyaç bulunmaktadır.
Ar-Ge harcamalarının GSYH içindeki payı, ülkelerin teknolojik gelişme ve
yenilikçilik hızını ölçmek için kullanılan en temel göstergelerden biridir. Birçok
çalışmada, söz konusu göstergenin değeri ile gelişmişlik seviyesi ve kişi başına milli
gelir arasında anlamlı bir ilişki olduğunun ortaya konulduğu görülmektedir.
Ar-Ge çalışmaları kapsamında ortaya çıkan bir buluş, önemli bir yenilik
içeriyor ve sanayide uygulanabiliyorsa bu buluş için patent alınabilmektedir.
Dolayısıyla, yerleşiklerin yapmış oldukları patent başvurularının sayısı, teknolojik
gelişme ve yenilikçilik hızını ölçmek için kullanılan bir diğer gösterge olarak kabul
edilmektedir.
İnovasyon politikalarında aşağıdaki 7 alan büyük önem taşımaktadır 41:
i) Ticaret: İnovasyon ve ticaret politikaları birbirinin içine geçtikçe,
piyasanın açıklığı ve ekonominin yabancı sermaye çekebilme yeteneği inovasyon
kapasitesi için en temel unsurlardan biri haline gelmiştir:
•

Daha rekabetçi ve göreli üstünlüğe sahip oldukları mal ve hizmetlerin
üretiminde uzmanlaşan ülkeler serbest ticaret avantajından daha fazla
yararlanmaktadırlar.

•

Ülkeler tüm teknolojilerin üretiminde uzmanlaşmak yerine, iyi oldukları
alanda

ürettikleri

malların

ticaretini

en

iyi

biçimde

yapmaya

odaklanmalıdır.
•

Hem yurt dışından ülke içine hem de ülkeden yurt dışına doğrudan
yatırım yapmanın önünde engel bulunmamalıdır.

41

Kauffman The Foundation of Entrepreneurship & ITIF Information Technology and Innovation
Foundation (2012). The Global Innovation Policy Index. Erişim: 29 Eylül 2012.
http://www2.itif.org/2012-global-innovation-policy-index.pdf
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•

İktisadi aktörlerin gönüllülük esasına göre piyasa-temelli küresel
standartları kullanmaları son derece önemlidir.

ii) Bilim ve Ar-Ge: Bilim ve Ar-Ge ülkelerin yenilikçilik potansiyelini ve
teknoloji-temelli inovasyondan yararlanma yeteneklerini artırmaktadır:
•

Gelişmiş ülkelerin yeni fikirlerin, bilginin ve teknolojinin arzını artırması
ve bunların ticarileştirilmesini teşvik etmesi son derece önemlidir.

•

Gelişmekte olan ülkelerin bilim ve Ar-Ge politikalarına odaklanmaları ve
kurumlarının daha yeni ve daha iyi teknolojilerin kullanmasına olanak
sağlamaları önem taşımaktadır.

•

Ülkeler zengin (çeşitliliği yüksek) bir bilim ve Ar-Ge araçları portföyüne
sahip olmalı, stratejik ve genel teknolojilere ve sektörlere odaklanmalıdır.

•

Bilim ve Ar-Ge politikaları bir ulusal Ar-Ge kurumu tarafından koordine
edilmelidir. Böylece, politikaların karşılıklı olarak daha fazla sinerji
üretmesi mümkün olacaktır.

•

Bilim ve Ar-Ge politikaları yabancı sermayeli firmalar için herhangi bir
ayrıma yol açmamalıdır.

iii) Ulusal düzeyde rekabet: Sağlıklı ve adil bir düzenleyici çerçeveyle
desteklenmiş,

hem mevcut firmaların hem de pazara yeni giren şirketlerin eşit

şartlarda yarışabileceği piyasalara sahip olmak refah için kilit önemdedir:
•

İnovasyon ve verimlilik artışı için en önemli itici güçlerden biri ulusal
piyasaların rekabetçi olmalarıdır.

•

Ülkeler rekabeti engelleyen ve ağır külfetli; düzenleyici kısıtlamaları,
resmi korumacılığı, sınır ötesi ticaret kısıtlarını ve işgücü piyasası
kısıtlamalarını ortadan kaldırmalıdır.

•

Bu alanda lider ülkeler düzenleyici sistemlerini olabildiğince şeffaf
kılmakta ve ayrımcılığa müsaade etmemektedirler; piyasaların iyi

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 381)

– 62 –

işlemesi

için

gerekli

süreçleri

hukuken

sağlıklı

bir

biçimde

tasarlamışlardır; paydaşlar için fırsat eşitliği sağlanmıştır.
•

Ülkeler ekonominin tamamında tüm sektörlerde girişimciliği destekleyen
bir iş iklimi oluşturmalıdır.

iv) Fikri mülki haklar: Küresel ticaretin ve doğrudan yatırımların artması
için fikri mülki hakların tanınması ve korunması hayati önem taşımaktadır:
•

Fikri mülki hakların etkili bir biçimde korunması ve güçlendirilmesi;
yenilikçileri (inovasyon yapanları) Ar-Ge’ye daha fazla yatırım yapma,
teknolojilerin ticarileştirilmesi ve yayılmasını sağlama konularında
cesaretlendirmektedir.

•

Bir ülkede fikri mülki hakları koruma sisteminin zayıf olması, o ülkeye
doğrudan yatırım yapılmasını ve teknoloji transferini engellemektedir.

•

Fikri mülki hakların yeterince korunmaması az inovasyon yapılmasına
yol açmaktadır.

•

Bir ülkenin - gelişmişlik seviyesi ne olursa olsun- inovasyon reformu
yapması halinde, hatırı sayılır olumlu ekonomik getirileri olacaktır.

v) Dijital politikalar: BİT küresel ekonominin verimlilik ve inovasyon
bakımından en önemli itici gücüdür:
•

Etkili dijital politikalar her şeyden önce BİT’in ekonominin tümünde
kullanılmasını teşvik etmelidir.

•

BİT’in

faydaları

çoğunlukla

üretiminden

ziyade

kullanımının

yaygınlığından kaynaklanmaktadır.
•

Bu

alanda

lider

ülkeler

ekonomik

büyüme

performansının

iyileştirilmesinde en büyük fırsatların ulusal sektörlerin verimliliğinin
özellikle BİT uygulamaları yoluyla artırılmasıyla ilintili olduğunu fark
etmişlerdir.
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vi) Kamu alımları: Pek çok ülkede genel yönetimin ülke ekonomisi içindeki
payı büyük olduğundan, söz konusu ülkelerde kamu alım politikaları inovasyon
stratejileri içerisinde önemli bir yer tutmaktadır:
•

Hükümetler kamu alım politikalarını inovasyonun itici gücü olacak
şekilde tasarlamalıdır.

•

Kamuca yapılan alımlar ulusal tercihlerden çok, azami kamu yararına
göre yapılmalıdır.

•

Kamu alım politikaları, şeffaf, adil, rekabetçi ve performans esaslı
olmalıdır.

•

Kamu alımlarında yeterlilik koşulları sadece o ülke gerçek ve tüzel
kişilerinin fikri mülki hakları lehine tesis edilmemelidir.

vii) Yüksek yeteneklerin dolaşımı: Yetenek, dünyanın en değerli varlığıdır.
Bu nedenle, ülkelerin ekonomik refahları için üstün yetenekliler havuzu
oluşturmaları hayati önem taşımaktadır:
•

Kabiliyeti yüksek göçmenler bir taraftan yeni firma gelişmelerine,
istihdama ve ekonomik büyümeye katkı sağlarken diğer taraftan topluma
yeteneklerini ve bilgilerini aktarmada eşsiz bir rol oynamaktadırlar.

•

Göçmen politikaları; ülkeye yeni perspektifler getirmek, ihtiyaç duyduğu
yetenekleri ve yeni bilgileri çekmek suretiyle ülkenin bilgi havuzuna ve
yaratıcı yeteneklerine büyük katkı sağlamaktadır.

Kauffmann Vakfı tarafından yapılan The Global Innovation Policy Index
çalışması kapsamında 55 ülke (OECD ve AB ülkelerinin tamamı, 22 üyeli Asya
Pasifik İşbirliği Teşkilatı’nın –APEC- 19 üyesi ve söz konusu örgütlerin dışında olan
4 gelişmekte olan ülke) değerlendirilmiştir. Analiz edilen ülkeler endeks değerlerine
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göre inovasyonda en başarılıdan en başarısıza doğru “üst”, “orta-üst”, “orta-alt” ve
“alt” kategorilerine ayrılmıştır 42.

1.4.3.2. Yapısal Değişim ve İhtisaslaşma
Sürekli ekonomik büyüme süreci; sistematik bir yapısal değişim (belli
stratejilere dayalı olarak üretken faaliyetlerin artıp, üretken olmayan faaliyetlerin
azalması) ve üretken olunan sektörlerde uzmanlaşma sağlanması ile mümkün
olabilmektedir.
Nitekim, 20. yüzyılda yenilik ve uzmanlaşma yoğun olarak imalat sanayinde
gözlemlenmiştir. İmalat sanayinde yapılan yenilikler, ekonominin diğer sektörlerinin
de verimliliğini artırarak, imalat sanayinin ekonomik büyümenin gerçekleşmesinde
önemli bir role sahip olmasını sağlamıştır. İmalat sanayinin teknolojik yapısı,
büyüme ve rekabet edebilirlik için son derece önemlidir. İmalat sanayisinin üretim ve
ticaret yapısı; ülkenin doğal, sermaye, emek ve teknoloji kaynaklarını, kapasitesini
ve uzmanlaşma düzeyini yansıtmaktadır.
Pek çok araştırma ülkelerin üretim ve ihracat yapılarının teknoloji yoğunluğu
ile gelişmişlik seviyesi ve/veya büyüme hızı arasında yakın bir ilişki olduğunu ortaya
koymuştur. Yapılarını daha fazla teknoloji yoğun ürün bileşenine doğru
değiştirebilen ülkeler, sermaye yoğunluğunun ve üretkenlik seviyesinin daha yüksek
olduğu bu sektörlerde yapısal değişim avantajından yararlanabilmektedirler. Ayrıca
bu sektörler yenilik kapasitesini de olumlu etkilemektedir. Küresel büyüme
performanslarına bakıldığında yüksek teknolojili ürünlere yönelen ülkelerde
büyümenin de daha hızlı olduğu görülmektedir. Dünya ticaretinde teknoloji içeriği
yüksek sektörlerin ağırlığının artmakta olduğu, bu bileşime uygun ülkelerin
ihracatlarını daha hızla artırabildiği görülmektedir 43.

42

Kauffman The Foundation of Entrepreneurship & ITIF Information Technology and Innovation
Foundation (2012). The Global Innovation Policy Index. Erişim: 29 Eylül 2012.
http://www2.itif.org/2012-global-innovation-policy-index.pdf
43
TÜBİSAD (2012). Atılım İçin Bilişim: Türkiye Ekonomisi İçin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Atılım
Stratejisi 2023. İstanbul; TÜBİSAD (Bilişim Sanayicileri Derneği).
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1.5. BİT’İN DIŞ TİCARET ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Orta ve uzun vadede iyi bir ekonomik performans gösterilmesi ve finansal
istikrarın

sağlanması

için

ihracatçıların

rekabet

gücünün

yüksek

olması

gerekmektedir. Dünyada ihracat artışını tetikleyen sektörler yüksek teknolojili
sektörlerdir. Bu kapsamda BİT ihracatı toplam ihracat potansiyelinin harekete
geçirilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır.
Türkiye, Brezilya ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerde BİT ürün
ihracatının GSYH’ye oranı düşüktür (Söz konusu oran, bir istisna olarak, Çin ve G.
Kore’de oldukça yüksektir). Gelişmiş ülkelerde ise BİT ürün ihracatının GSYH
içindeki payı daha yüksektir.
BİT ürün ihracatının GSYH içindeki payının arttığı ülkelerde kişi başına
gelirin büyüme hızının da yüksek olduğu görülmektedir.
BİT sektöründe hizmet faaliyetleri sanayi faaliyetlerine göre daha yüksek
katma değer yaratmakta ve bu durum ücretlere yansımaktadır. Bu nedenle BİT
sektörü hizmetlerindeki artış büyümeye pozitif olarak yansımaktadır. Ancak, anılan
sektörün küresel ölçekte oldukça rekabetçi olması, BİT hizmetlerinin ücretlerin daha
düşük olduğu Hindistan gibi ülkelere kaymasına yol açmaktadır.
BİT sektörü hizmet ihracatının GSYH içindeki payının büyük olduğu
ülkelerde kişi başına gelirin de hızla arttığı görülmektedir Bu ülkelere örnek olarak,
Çin ve Hindistan verilebilir.
Türkiye’de BİT sektörü hizmet ihracatı/GSYH oranının büyüme hızı ile kişi
başına gelirin artış hızı arasında olumlu ilişki bulunmaktadır.
Türkiye’nin kişi başına geliri, İspanya, Almanya ve ABD gibi ülkelere
kıyasla daha hızlı artmasına rağmen, BİT sektörü hizmet ihracatı/GSYH oranındaki
artış bu ülkelere benzer ya da bunlardan daha düşüktür. Yani Türkiye’nin yüksek
büyüme performansı veri alındığında, BİTS hizmet ihracatı/GSYH oranını daha hızlı
artırması beklenebilir.
Ülkelerin gelişmişlik seviyeleri arttıkça BİT sektörünün toplumsal hayat ve
ekonomi içindeki önemi de artmakta ve bu durum BİT ürünleri ithalatında artışa yol
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açmaktadır. BİT’e zamanında gerekli yatırımları yapmamış olan ülkeler, günümüzde
ekonomik ve toplumsal hayatın gereklerine uymak için BİT talebini ithalat yoluyla
karşılamak durumunda kalmaktadırlar.
BİT ithalatının yüksek olduğu ülkelerin aynı zamanda BİT ihracatının da
yüksek olması, ithalatın bir nedeninin de sektör içi ticaret olduğu biçiminde
yorumlanabilir.
BİT ürün ithalatı/GSYH oranının hızla arttığı ülkelerde kişi başına gelir de
hızla büyümektedir. Bu ülkelere örnek olarak Çin ve Hindistan verilebilmektedir.

1.6. BİT’İN İSTİHDAM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
BİT’in istihdam üzerindeki etkileri konusunda birçok bilimsel araştırma
yapılmıştır. Teknolojik gelişme, işgücü kullanım yoğunluğunu azaltmanın yanı sıra
istihdam üzerinde dolaylı etkide bulunmaktadır. Teknolojik değişim bir taraftan kas
gücüne dayalı işgücü kullanımını azaltırken diğer taraftan yeni makine kullanımı ve
yatırımlar yoluyla azalan ürün fiyatları, ücretlerdeki azalma ve yeni üretilen ürünler
sayesinde üretimdeki artışlar yoluyla dolaylı etkilere yol açmaktadır.
İlave olarak, yapılan bazı bilimsel çalışmalar, BİT sektörünün gelişmesinin
istihdam kayıplarına ve ücret düşüşlerine yol açacağı iddialarının kanıtlanamadığını
ortaya koymaktadır.
BİT sektöründe yeni istihdam olanakları oluşması ve BİT’in diğer sektörlerde
yaygın olarak kullanılmaya başlaması işgücü piyasasında ve sektörlerin çalışma
biçimlerinde önemli değişikliklere yol açmaktadır. Sonuç olarak BİT uzmanlarına
olan talep ve BİT okur-yazarlarının istihdamı artmaktadır.
BİT nedeniyle iş ortamında yeni karmaşık süreçlerin ortaya çıkması, BİT
yetkinliklerinin önemli olduğu yeni mesleklerin doğmasına yol açabilmektedir.
Böylece, eski usul çalışma prensiplerine göre yetişmiş personelin önemli bir bölümü
işini kaybederken (veya işini kaybetmemek uğruna çok daha düşük ücretlere razı
olurken), adaptasyon yeteneği bulunanlar gerekli eğitim desteği verilmek suretiyle
yeni bir formasyon kazanabilmektedir.
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BİT sayesinde artan otomasyon düzeyi; işlerin daha kaliteli, verimli ve hızlı
gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.

1.7. BİT’İN KAMU SEKTÖRÜNE ETKİSİ
BİT’in kamu sektöründe kullanımının artması ekonomik büyümeyi
hızlandırırken, toplumsal gelişmeye ivme kazandırmaktadır. Literatürde, kamu
sektörünün BİT harcamalarının artırmasının, özel sektörün BİT harcamalarını
artıracağı sonucu ortaya konmuştur.
Kamu hizmetlerine elektronik ortamda ulaşım kolaylığı bulunması, özel
sektör BİT harcamaları üzerinde tamamlayıcı etkiler oluşturmasına neden
olabilmektedir.
Gelişmiş ülkelerde kamu harcamalarının BİT’e ayrılan kısmı, GSYH’nin
yaklaşık % 1 ile % 1,5’i arasındadır. Bu harcamaların ağırlıklı bölümünün e-devlet
uygulamaları kapsamında altyapı harcamalarına yönelik olduğu ve genellikle edönüşüm uygulamalarında yoğunlaştığı görülmektedir.
Kamu sektöründeki BİT uygulamalarının etkinliği, kamu sektöründe
organizasyon yapılarının esnekliğine, kamu sektörüne bilgi ve iletişim teknolojileri
sağlayan tedarikçiler arasındaki rekabetin düzeyine ve kamu çalışanlarının bilişim
yetkinliklerine bağlıdır.
E-devlet uygulamaları kamu hizmetlerinin sunumunda verimliliği artırmakta,
maliyetleri düşürmekte ve zaman tasarrufu sağlamaktadır. Bu uygulamalar
sayesinde, kamu kurum ve kuruluşları arasında bilgi paylaşımı daha sağlıklı olmakta,
verilerin güvenilirliği artmaktadır. BİT, kamu mali yönetim ve kontrol sistemlerinin
güçlendirilmesine büyük katkı sağlamaktadır. Böylece, kamu kaynaklarının elde
edilmesinden kamu harcamalarının gerçekleştirilmesine kadarki tüm mali süreçlerde
verimlilik, etkililik ve tutumluluk azami seviyeye çıkarılabilmektedir.
BİT’in

kamuda

yaygın

olarak

kullanılması

devletin

dönüşümünü

hızlandırmaktadır. E-Devlet uygulamalarına, artan şeffaflık ve hesap verebilirlik
anlayışına paralel olarak, paydaşların artan beklenti ve talepleri çerçevesinde; kamu
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kurum ve kuruluşlarının örgüt yapısı, idari kurallar, yasal düzenlemeler, hizmet
üretim ve sunum süreçleri, iletişim yönetimi gibi unsurlar düzenli olarak gözden
geçirilmekte ve operasyonel / yönetsel süreçler sürekli iyileştirilmektedir. Bu durum
ise, bir taraftan vatandaş memnuniyetini artırırken, diğer taraftan kamuoyunun devlet
üzerindeki denetimini güçlendirmektedir.

1.8. BİT’İN ÇALIŞMA HAYATINA ETKİSİ
Yapılan çalışmalar bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygın kullanımının
çalışma yaşamının kalitesi üzerinde de etkili olduğunu ortaya koymaktadır. 44
Çeşitli araştırmalar çalışanların bilgi ve iletişim teknolojileri uygulamaları
sürecinde aktif rol aldıkları durumlarda iş yaşamlarından daha memnun olduklarını
göstermiştir 45.
BİT eğitimlerinin ve BİT konusunda sağlanan danışmanlığın çalışanların iş
memnuniyetini artırdığını ortaya koyan çalışmalar bulunmaktadır 46, 47, 48.
BİT kullanımı çalışanların bilgi donanımlarını artırarak işlerindeki çıktıların
kalitesini geliştirmekte aynı zamanda ortak çalışmalarda bilgi alışverişinin
hızlanmasıyla çalışanlar arası koordinasyonun artmasını sağlamaktadır 49.
BİT’in sağladığı imkânlar sayesinde bireylerin iş yeri fiziksel ortamında
bulunma zorunluluğu ortadan kalkmakta ve esnek çalışma olanağı doğmaktadır. Bu
sayede, fiziksel iş yeri ortamında çalışmalarının önünde engel bulunan kişilerin
çalışma hayatında yer almaları mümkün olabilmektedir.

44

Barker, T. ve Frolick, M. N. (2003). ERP implementation failure: A case study. Information
Systems Management, 20(4), 43-49.
45
Barker, T. ve Frolick, M. N. (2003). ERP implementation failure: A case study. Information
Systems Management, 20(4), 43-49.
46
Chang, M. K. ve Cheung, W. (2001). Determinants of the intention to use Internet/WWW at work: A
confirmatory study. Information and Management, 39(1), 1-14.
47
Korunka, C. ve Vitouch, O. (1999). Effects of the Implementation of Information Technology on
Employees’ Strain and Job Satisfaction: A Context-Dependent Approach”, Work & Stress, 34(4), 341363.
48
Griffith, T. L. ve Northcraft, G. B. (1996). Cognitive Elements in the Implementation of New
Technology: Can Less Information Provide More Benefits?. MIS Quarterly, 20(1), 99-110.
49
Garicano, L. ve Heaton, P. (2010). Information Technology, Organisation and Productivity in the
Public Sector: Evidence from police departments, Journal of Labor Economics. 28(1), 167–201.
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Diğer yandan, daha fazla iş yükü, bilgi bombardımanı, daha hızlı iş yaşamı,
çalışanların kendilerini daha az esnek ve bilgi teknolojisi kullanımına daha bağımlı
hissetmelerine ve bu nedenle stres yaşamalarına yol açabilmektedir.
Ev-ofis/uzaktan çalışma uygulamaları, mobil telefon üzerinden e-mail kontrol
edebilme gibi kolaylıklar çalışanlar üzerinde olumlu etki yapmaktaysa da, her zaman
ulaşılabilir olmak çalışanların memnuniyetini azaltarak iş ve iş dışı yaşamı
algılamalarında olumsuz etkiler yaratabilmektedir.
Özetle, bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımının çalışan memnuniyetine ve
iş ile iş dışı yaşam arasındaki dengeyi sağlayabilme üzerine etkileri konusunda farklı
sonuçları olan çalışmalar mevcuttur.

1.9. BİT’İN İŞLETMELERE ETKİSİ
İş dünyasında işletmeler bir taraftan karlılıklarını ve piyasa değerlerini
azamiye çıkarmaya gayret ederken diğer taraftan yönetsel ve operasyonel
mükemmeliyeti sağlamaya ve Ar-Ge ve yenilikçilik yoluyla rekabet güçlerini
artırmaya çalışmaktadırlar.
Bu bağlamda, stratejik yönetim, kurumsal/iyi yönetişim, mali yönetim,
kurumsal kaynak yönetimi, bilgi yönetimi, kurumsal risk yönetimi, performans
yönetimi, insan kaynakları yönetimi, iletişim yönetişimi ve iç kontrol sistemlerinin
etkili ve verimli olması büyük önem taşımaktadır. Bu alanlarda başarılı olunabilmesi
ise BİT imkânlarından azami ölçüde yararlanılmasına bağlıdır.
İlave olarak, insan kaynakları yönetiminde; işe alım süreçlerinde bilişim
okur-yazarlığı adaylarda aranan temel özelliklerden biri haline gelmiştir. Çalışanların
mesleki ve kişisel yetkinliklerinin artırılmasına yönelik eğitim programlarında ise
BİT’e özel ağırlık verilmekte, uzaktan eğitim, elektronik eğitim yönetim sistemi gibi
BİT tabanlı uygulamalar yaygınlaşmaktadır.
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1.10. BİT’İN SOSYAL DÖNÜŞÜME ETKİSİ
Ülkelerin bilgi toplumuna dönüşmesi ve BİT’in iş yaşamında ve özel
yaşamda ağırlığının artması, bireylerin;
•

Alışkanlıklarını,

•

Sosyalleşme biçimlerini,

•

Eğlence anlayışlarını,

•

Zevklerini,

•

Hayata bakış açılarını,

•

Siyasi tercihlerini,

•

Harcamalarının dağılımını,

•

Tüketim kalıplarını,

•

Tasarruf eğilimlerini,

•

Eğitime yönelik tercihlerini,

•

Geleceğe ilişkin beklentilerini ve

•

Teşebbüs fikirlerini

önemli ölçüde değiştirmektedir.
Bu değişim; bireylerin bireylerle, tüzel kişilerle ve devletle ilişkilerini
etkilemekte ve değişimin birtakım sosyo-iktisadi sonuçları olmaktadır. Neticede,
bireylerin diğer bireylere bağımlılığı azalmakta, kişisel zenginlik artmakta, yaşam
standartları yükselmekte ve sosyal refah artmaktadır.
BİT’in

yaygın

olarak

kullanılmaya

başlanmasıyla

birlikte

engelli

vatandaşların işgücüne katılımının artması, ekonomide üretilen hizmetlerden daha
fazla yararlanması ve toplumla daha fazla bütünleşmesi mümkün olabilmektedir.
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1.11. BİT’İN KAMU MALİYESİNE ETKİSİ
BİT’in kamu maliyesi üzerine etkileri; kamu gelirleri üzerindeki etkisi, kamu
giderleri üzerindeki etkisi ve kamu hizmetlerinde kullanımının sonucu olarak kamu
masraflarının azaltılması üzerindeki etkisi şeklinde kategorize edilebilir. Bahse konu
kategorilerle BİT’in kamu maliyesine etkileri şu şekilde özetlenebilir:

1.11.1. BİT’in Kamu Gelirleri Üzerindeki Etkisi
Bilgi ve iletişim sektöründeki yatırım ve harcamalara ilişkin vergi ve mali
yükümlülükler, önemli kamu gelirleri arasında yer almaktadır. Bu gelirler arasında 50;
• GSM imtiyaz sözleşmeleriyle alınan hazine payı,
• Frekans, numara, uydu pozisyonu gibi kıt kaynakların kullanılması
için işletmelerce verilen kullanım hakkı ücreti,
• Elektronik haberleşme sektöründe görev ve imtiyaz sözleşmeleri ile
ruhsat ve genel izin uyarınca ilgili mevzuat kapsamındaki hizmetleri
sağlamakla yükümlü kılınan işletmecilerden alınan evrensel hizmet
katkı payları,
• Telsiz kullanım ve ruhsatname ücretleri,
• Özel iletişim vergisi, haberleşme vergisi,
• Katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, kurumlar vergisi,
• Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı
gibi kamu gelirleri sayılabilir.
Ayrıca, kamu iştiraki olan BİT şirketlerinden elde edilen temettü gelirleri de
kamu gelirleri arasında yer almaktadır.
Bunlara ilave olarak; BİT’in kamu gelirleri üzerinde bazı dolaylı etkileri
vardır. Bu etkiler, aşağıda kısaca anlatılmıştır:
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı ilerleme, küreselleşme sürecini
hızlandırmış ve bu durum hem gerçek kişiler hem de işletmeler için uluslararası
Yukarıda bahsedilen kamu gelirlerinin detayları Elektronik Haberleşme Sektöründe Vergi ve Mali
Yükümlülükler başlıklı bölümde sunulmuştur.
50
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mobiliteyi kolaylaştırmıştır. Bu sebeple, kurumlar vergisi ve gelir vergisi yüksek
olan ülkelerde, gerçek ve tüzel kişiler küreselleşmenin sunduğu avantajlardan
yararlanarak vergi hususunda daha avantajlı ülkeleri tercih edebilmektedir. Bu
durum, ülkenin, bir kısım vergi gelirlerinden mahrum kalarak toplam vergi
gelirlerinin azalmasına sebep olabilmektedir.
Ayrıca, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki ilerlemeler, dış ticarette
serbestleşme 51 politikalarını beraberinde getirmiş; böylelikle ulusal ekonomiler,
uluslararası ticarete açık hale gelmiştir. Serbestleşen dış ticaretin kamu gelirleri
üzerindeki en önemli etkisi ise, vergilerin azaltılması ve vergi gelirinde düşme
şeklinde olmuştur. Khattry ve Rao (2002) tarafından gerçekleştirilen ve 80 ülkeyi
kapsayan araştırmanın sonuçlarına göre; kalkınma arttıkça GSYH içindeki vergi
gelirlerinin payı artmakta; ancak, GSYH içindeki dış ticaret vergilerinin payı
azalmaktadır.

Teknolojik

gelişmeyle

birlikte

küreselleşmenin

dış

ticarette

serbestleşme politikalarını zorlaması, kalkınmış ülkelerin dış ticaret vergilerinin
GSYH içindeki payının azalması sonucunu doğurmaktadır.
Bahse konu teknolojik ilerlemeler ve uluslararası serbestleşmenin bir sonucu
olarak sermayenin ve üretim faktörlerinin mobilitesi artmaktadır. Dolayısıyla, mobil
üretim faktörleri ve yatırımcılar, vergi yükü görece daha az olan ülkeleri tercih
etmektedir. Bu durum, ülkeler arasında vergi rekabetine ve mobil üretim faktörleri ile
uluslararası sermayeyi ülkeye çekmek ve yerli sermaye ile üretim faktörlerini diğer
ülkelere kaptırmamak için ülkelerin vergi reformları yapmalarına sebep olmaktadır.
Bahse konu reformlar, rakip devletlere kıyasla mükelleflerin vergi yüklerini
azaltmak üzerine yapılandırılmakta; böylelikle kalifiye işgücü ve sermaye gibi
mobilitesi yüksek üretim faktörleri için ülke, cazibe merkezi haline getirilmeye
çalışılmaktadır. 52 Bu durum; kalkınmayı, verimliliği ve teknolojik ilerlemeyi
hızlandırmakta; dolayısıyla GSYH’nin artmasına ve toplumsal refahın yükselmesine
sebep olmaktadır. Ancak yapılan araştırmalarda, vergi cennetlerini seçen
yatırımcıların

yerleşik

oldukları

ülkede

kamu

hizmetlerinin

finansmanına

Dış ticarette serbestleşme, tarife ve tarife dışı ticaret politikası tedbirlerinin kullanılmasının
azaltılmasını ve ticaret rejiminin ihracat ve ithalat arasında nötr bir hale getirilmesini kapsamaktadır.
(Aktan ve Vural, 2004)
52
Yıldız, S. (2008). Küreselleşen Dünyada Devletin İktisadi Rolü: Türk Kamu Maliyesi Örneği.
Kütahya; Dumlupınar Üniversitesi.
51
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katılmayarak kamu gelirleri üzerinde olumsuz etki yaptığı, vergi rekabetinin bir
sonucu olarak hükümetlerin seçmenin istediği vergi politikalarını uygulayamadığı,
bu durumun da demokrasiye zarar verdiği yönde de görüş ve tespitler bulunmaktadır.
Bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde ticarete konu malların yapısı da
değişmekte; geçmişteki fiziksel malların yerini büyük oranda “bilgi” tabanlı mallar
almaktadır. Fiziki malların üretiminde kullanılan çıktının katma değeri ve girdiler
ölçülebilirken ve üretim, dağıtım süreçleri takip edilebilirken, yapısı gereği bilgi
tabanlı mallarda iz takip etmek zordur. BİT’teki gelişmelerin bir sonucu olarak,
internet tabanlı elektronik ticaret hızla gelişmekte ve bahse konu ticaret, vergi
sisteminin takip kapasitesinin dışında gerçekleşmektedir. Bu durum, ülkelerin vergi
toplama

rolünün

etkinliğini

düşürerek,

vergi

sistemleri

için

tehdit

oluşturabilmektedir.
BİT sektöründeki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni türev ürünler ve
finansal piyasa araçları; vergi sistemlerinin teknolojik gelişmelerin hızına
yetişememesi

ve

bahse

konu

ürünlerin

yapısal

özelliklerinden

dolayı,

vergilendirilmesi zorlaşmakta; bundan dolayı ülkelerin vergi toplama kapasitesi
düşmektedir.
Diğer taraftan, vergi sisteminin teknolojik yenilik ve gelişmelere uygun
olarak yapılandırılması ve bu süreçte bilgi sistemlerinden azami düzeyde istifade
edilmesi; vergide kayıp/kaçak oranını ve kayıt dışılığı azaltacak, vergi hesaplamaları
ve tahsilini kolaylaştıracak, vergi sisteminin daha güvenilir veriler üzerinden daha
hızlı çalışarak etkin işlemesi temin edilmiş olacaktır.
1.11.2. BİT’in Kamu Giderleri Üzerindeki Etkisi
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, kamu hizmetlerinin sunum
şekillerini de değişime zorlamış, dolayısıyla hükümetler e-dönüşüm politikaları
oluşturmak ve bu yönde projeler üretmek durumunda kalmışlardır.
Kamuda bilişimin itici gücü ile yapılan reform çalışmaları, ciddi altyapı
yatırımları ve süreç tasarımlarını gerekli kılmış, bu durum, büyük bilişim yatırımları
ve bu alanda yetişmiş insan kaynağı istihdamını gerekli kılmıştır. Bu kapsamda
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yapılan çalışmalar için yapılan kamu harcamaları arasında, bilişim harcamaları
önemli bir paya sahiptir.
İlave olarak, ülkeler, bilişimin sunduğu fırsatlardan maksimum düzeyde
istifade edebilmek, ulusal bilişim sektörünün sağlıklı gelişimini sağlamak ve
sektörün uluslararası pazarda rekabet gücü kazanmasına yardımcı olmak için
girişimcilere, bilişim sektörüne özel ya da bilişim temelli Ar-Ge ve inovasyonlara
teşvik paketleri sunmaktadırlar. Ülkelerin bu alanda belirlediği politikalara bağlı
olarak bahse konu harcamaların GSYH’ye oranı farklılık arz edebilmektedir.
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, bilgiye hızlı erişimi
kolaylaştırırken; bu durum ülkelerin; kişisel verilerin korunması, bilgi güvenliği,
bilişim suçları ile mücadele, siber savaşlarla mücadele gibi alanlarda da yatırımlar
yaparak kapasite geliştirmesini gerekli kılmıştır.
Ayrıca, kamu iştiraki olan BİT şirketlerine merkezi yönetim bütçesinden
yapılan transferler de BİT kaynaklı kamu giderleri arasında yer almaktadır.
1.11.3. BİT’in Kamu Hizmetleri ve Kamu Masrafları Üzerindeki Etkisi
Şekil 3: Bir Kamu Hizmetinin Çevresi 53
Tasarım

Uygulama

Değerlendirme

Karar Verici
Devlet

Kamu Hizmeti

Farkındalık

Kullanma

Değerlendirme

53

Yararlanıcılar
Vatandaşlar

David, A. (2008). The Impact of New Technologies in Public Financial Management and
Performance: Agenda for Public Financial Management Performance in the Context of Global Best
Practices.
France;
Nancy
University.
Erişim:
05
Ekim
2012.
http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/0812/0812.1218.pdf
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Bir kamu hizmetinin karar verici bakış açısıyla temel adımları; tasarım,
uygulama ve değerlendirme iken, hizmetten yararlanan açısından temel adımları ise
farkındalık, hizmeti kullanma ve değerlendirmedir. Hem hizmeti sunan hem de
hizmetten yararlanan açısından, hizmet sunum/alım sürecinin yukarıda bahsedilen
tüm aşamalarında bilgi ve iletişim teknolojilerinden istifade edilebilmektedir.
Yukarıda bahsedilen süreçlerde BİT’ten istifade edilmesi, kamu hizmetlerine
mesai saatleri kısıtı olmaksızın çevrim içi ortamda erişilebiliyor olması ve kamu
hizmetlerinin sunumunda gereksiz işlem basamakları ve gereksiz evrakların süreçten
çıkarılarak süreçlerin otomasyona uygun olarak yeniden tasarlanması; hem
zamandan ve işgücünden tasarruf edilerek süreçleri daha verimli kılmakta, hem de
kırtasiyeciliği

ve

bürokrasiyi

azaltmakta,

böylelikle

kamu

masraflarını

düşürmektedir.
Ancak, bu süreçlerin sağlıklı politikalarla eşgüdüm içerisinde yönetilmemesi,
gerekli sistem iyileştirmeleri yapılmaksızın iş ve işlemlerin elektronik ortama
taşınması ve uluslararası kabul görmüş standart yaklaşımlara uyulmaması; mükerrer
yatırımlara sebep olabilmekte, iş yükünü katlayarak verimsizliklere yol açabilmekte,
ulusal bilgi güvenliği risklerini artırabilmekte, sonuç olarak, bahse konu
yatırımlardan dolayı kamu zararı oluşabilmektedir.

1.12. BİT-GELİŞMİŞLİK GÖSTERGELERİ İLİŞKİSİ
Sürdürülebilir kalkınmada özel sektör en önemli itici güçtür. Özel sektör
kaynaklı sürdürülebilir kalkınma sürecinin başarısı; beşeri sermaye oluşumu, iyi
yönetişim, doğal kaynakların etkili ve verimli kullanımı ve çevrenin korunmasına
bağlıdır. Bir başka anlatımla, sürdürülebilir kalkınmada üç temel ayak vardır 54:
1. Çevrenin korunması, doğal kaynakların etkili ve verimli kullanılması
2. Yatırımları ve ekonomik büyümeyi teşvik eden bir iş ikliminin olması

54

Stork, C. (2007). Sustainable Development and ICT Indicators (Draft). IISD (International Institute
for Sustainable Development (www.iisd.org).
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•

İyi yönetişim (sağlıklı düzenlemeler ve politikalar, hukuk devleti
ilkesi, yolsuzlukların ve suç oranlarının asgari seviyede olması)

•

Makroekonomik istikrar ve açıklık

•

Elverişli piyasa koşulları (nitelikli işgücü, güçlü finansal
kurumlar, yüksek hacimli iç piyasa)

•

Kaliteli alt yapı (enerji, su, ulaştırma, iletişim)

3. Vatandaşların ekonomik büyümeye katılımının teşvik edilmesi
•

Eğitim

•

Sağlık

Literatürde

BİT’in

sürdürülebilir

büyümeyi

etkileyen

faktörlerin

iyileştirilmesinde önemli katkılar sağlayacağına dair birçok çalışma bulunmaktadır53.
Sürdürülebilir kalkınma çalışmaları kapsamında uluslararası kıyaslamalar
yapmak amacıyla birçok gelişmişlik göstergesi ve endeks üretilmiştir. Söz konusu
göstergelerden bazıları ve bunların BİT’le ilişkisi aşağıda özetlenmiştir.

1.12.1. İş Yapma Kolaylığı Endeksi
İş Yapma Kolaylığı Endeksi (Doing Business Index), Dünya Bankası ve IFC
tarafından geliştirilmiştir55. Söz konusu endeks hesaplanırken her bir ülkede;

55

•

İş kurma

•

Kredi/finansman bulma

•

Vergilerin ödenmesi

•

Ödeme aczi, iflas ve tasfiye sorunlarının çözümü

•

Taşınmazların tescil ettirilmesi

•

Sınır ötesi ticaret

IFC (International Finance Corporation), Dünya Bankası Grubu kuruluşlarındandır.
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•

İnşaat ruhsatı alma

•

Yatırımcıların korunması

•

Sözleşmelerin uygulanması ve

•

Elektrik tedarikine

ilişkin süreçler, düzenlemeler ve uygulamalar ayrıntılı olarak değerlendirilmektedir.
Söz konusu çalışma her yıl tekrar edilmekte ve sonuçlar kamuoyuna
duyurulmaktadır.

Uluslararası

kamuoyu,

yatırımcılar,

finans

kurumları,

müteşebbisler, akademisyenler ve politikacılar/karar vericiler bu çalışmanın
tespitlerini dikkate almaktadır.
Bu kapsamda, özellikle yabancı sermaye yatırımları için cazibe merkezi
olmak isteyen pek çok ülke, mezkûr alanlarda reform yapma yarışına girmiştir. Söz
konusu reformlara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir 56.

Dünya Bankası & IFC. (2012). Doing Business in a More Transparent World. Erişim: 1 Ekim 2012.
http://www.doingbusiness.org/

56
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Tablo 3. İş Yapma Kolaylığını Artırmaya Yönelik Reformlar
Eksen
Reform konusu
İş kurmanın
kolaylaştırılması
İnşaat ruhsatı almanın
daha kolay ve sağlıklı
hale getirilmesi
Taşınmaz tescilinin
kolaylaştırılması

Kredi almanın
kolaylaştırılması

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yatırımcıların

•

korunması

•
•
•
•
•

Vergi ödemenin
kolaylaştırılması

•
•
•

Süreçlerin çevrim içi hale getirilmesi (*)
İşlemlerin tek noktada yapılması
Asgari sermaye yeterliliği sınırının kaldırılması
İnşaat yapımına ilişkin tüm kuralların
bütünleşik/sistematik bir düzenlemeye
dönüştürülmesi
Onayların risk tabanlı hale getirilmesi (*)
İşlemlerin tek noktada yapılması
İpotekler için elektronik bilgi sistemi kullanılması
(*)
Tescile ilişkin işlem sürelerinin asgariye indirilmesi
(*)
Kadastro bilgilerinin çevrim içi sağlanması (*)
Prosedürlerin hızlandırılması (*)
Sabit transfer ücretleri belirlenmesi
Sözleşmelerin infazının teminine yönelik olarak
mahkemeler haricindeki mekanizmaların
kullanılması
Kişi başına gelirin %1’inin altındaki kredilere
ilişkin verilerin paylaşılması (*)
Kredi geri ödeme performansına ilişkin hem olumlu
hem de olumsuz bilgilerin paylaşılması (*)
Teminatın genel bir tanımının yapılmasına izin
verilmesi
Konsolide (merkezi) kayıt sistemine geçilmesi (*)
Finansal kuruluşların yanı sıra perakendeciler, ticari
kredi sağlayanlar, elektrik, su, gaz ve telekom
şirketlerinde bulunan bilgilerin paylaşılması (*)
Sözleşmelerde kötü niyetli tarafın tesis edeceği
işlemler karşısında sözleşmenin iptal edilebilmesi
İlgili tarafın işlemlerinin onaylanması
Ayrıntılı açıklama yapma zorunluluğu getirilmesi
Yargısal süreçler öncesinde ve esnasında şirketlerle
ilgili her türlü bilgiye ulaşılabilmesi
İlgili taraflarca işlem yapılması durumuna yönelik
olarak şirket yöneticilerinin rol ve
sorumluluklarının açık olarak tanımlanması
İlgili taraf işlemlerine yönelik dış gözetim
zorunluluğu getirilmesi
Mükelleflere öz değerlendirme imkânının
sağlanması
Elektronik dosyalama, e-başvuru ve elektronik
ödeme olanağı sağlanması (*)
Her bir vergi matrahı üzerinden tek bir vergi
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Sınır ötesi ticaretin
kolaylaştırılması
Sözleşmelerin kolayca
hayata geçirilmesi

•
•
•
•
•
•

Ödeme aczi, iflas ve
tasfiye sorunlarının
çözümünün
kolaylaştırılması

•
•
•

alınması
Elektronik veri alış verişi yapılması (*)
Denetimlerin ve teftişlerin risk tabanlı yapılması (*)
İşlemlerin tek noktada yapılması (*)
Mahkemelerde yargılamaların kamuoyuna açık
yapılması
Ticari mahkemelerin, ilgili otoritelerin ve
yargıçların uzmanlaşması
Şikâyetlerin/başvuruların elektronik ortamda
yapılabilmesi
İlgili kararlarda alacaklılara söz hakkı verilmesi
Tasfiye memurlarının/idarecilerinin akademik ve
mesleki niteliklerinin kanunla belirlenmesi
Mahkemeler dışındaki çözüm mekanizmalarına
ilişkin yasal çerçevenin oluşturulması

(*)BİT’ten doğrudan yararlanılan alanlar kırmızı yazı karakterleriyle gösterilmiş ve ‘*’
simgesi ile işaretlenmiştir. Diğer alanların neredeyse tamamında operasyonel ve yönetsel
süreçlerin etkili ve verimli yürütülmesi için; mali yönetim, iç-dış denetim, iç kontrol, risk
yönetimi, süreç tasarımı, optimizasyonu, otomasyonu, kurumsal kaynak planlaması, evrak
yönetimi ve arşiv otomasyonu, bilgi sistemleri gibi bilişim çözümleri kullanılmak suretiyle
BİT’ten azami ölçüde yararlanılmaktadır.

1.12.2. Küresel Rekabet Endeksi
Küresel Rekabet Endeksi

(Global Competitiveness Index-GCI), Dünya

Ekonomik Forumu tarafından geliştirilmiş olup, endeks değeri 2005 yılından beri
hesaplanmaktadır. Söz konusu endeks ulusal rekabetin mikro ve makroekonomik
temellerini ölçmeye yarayan bir araçtır 57.
Anılan yönteme göre aşağıdaki şekilde gösterilen 5 temel kategori
oluşturulmuştur. Bu kapsamda rekabet gücüne ilişkin değişkenler fazlara göre
ağırlıklandırılarak ülkelerin durumu ortaya konulmaktadır.

57

World Economic Forum. (2012). The Global Competitiveness
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf
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Şekil 4. Küresel Rekabet Gücünün Evreleri

1.12.3. İnovasyon Birlik Skorbordu Endeksi
İnovasyon; küresel rekabet, sürdürülebilir kalkınma ve verimlilik açısından
kilit rol taşıdığından başta AB ve ABD’de olmak üzere, üzerinde en fazla durulan
konuların başında gelmektedir.
Bu kapsamda AB Komisyonunun desteklediği PRO INNO Europe® isimli
girişim bölgesel ve ulusal inovasyon faaliyetlerinin analiz edilmesi, inovasyon
performansının ölçülmesi ve yenilikçi kuruluşlar arasındaki işbirliğinin artırılması
amacıyla

çalışmalar

yapmaktadır.

Anılan

girişim

Avrupa’da

inovasyon

politikalarının analizi ve geliştirilmesi konusunda en etkili otorite olma vizyonuna
sahiptir 58.
Mezkûr girişim AB üyesi ülkeler, AB’ye üyelik süreci devam eden ülkeler ve
AB’nin iktisadi rakiplerinin inovasyon politikalarını analiz etmek ve inovasyon
performanslarını kıyaslamak amacıyla İnovasyon Birliği Skorbordu (Innovation
Union Scoreboard) isimli bir puanlama sistemi geliştirmiştir. Bahse konu puanlama

58

Erişim: 3 Eylül 2012. www.proinno-europe.eu.
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sisteminde dikkate alınan parametreler, hesaplamalarda kullanılan verilerin kaynağı
ve referans yılları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.
Tablo 4. AB İnovasyon Skorbordu Endeksi’nde (2011) Dikkate Alınan
Parametreler
Veri
Kaynağı* ve
Referans
Yıllar

UNSUR

1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2.
1.2.1.

HIZLANDIRICILAR
İnsan Kaynakları
Bin kişi başına düşen (25-34 yaşındaki) yeni doktora mezunlarının
E 2005–2009
sayısı (ISCED 6)
Nüfusun 30-34 yaş aralığındaki kesiminin yükseköğretim mezunu olma
E 2006–2010
oranı
20-24 yaşındaki kişilerden en az ortaöğretim diploması bulunanların
E 2006–2010
oranı
Açık, mükemmel ve cazip araştırma sistemleri
Uluslararası işbirliği içinde yayınlanan bilimsel yayınların milyon kişi
başına adedi

SM/S 2006 –
2010

1.2.2.

Ülkenin yayınlanan bilimsel çalışmalarından dünya çapında en fazla atıf
SM/S 2003 –
alan ilk %10'luk dilime girenlerin ülkenin toplam bilimsel yayınları
2007
içindeki payı

1.2.3.

AB kökenli olmayan doktora öğrencilerinin tüm doktora öğrencileri
içindeki payı

. .
1.3.1.
1.3.2.
2.
2.1.
2.1.1.

E 2005–2009

Finans ve destek
Kamu Ar-Ge harcamalarının GSYH'ye oranı

E 2006–2010

Girişim sermayesinin (erken aşama, genişleme ve yenileme) GSYH'ye
oranı

E 2006–2010

FİRMA FAALİYETLERİ
Şirket yatırımları
Şirketlerin Ar-Ge harcamalarının GSYH'ye oranı

2 1.2. Ar-Ge olmayan inovasyon harcamalarının ciroya oranı
Bağlantılar & girişimcilik
Küçük ve orta ölçekli işletmelerden (KOBİ) şirket içi inovasyon
2.2.1. yapanların tüm KOBİ'ler içindeki oranı
Diğer KOBİ'lerle işbirliği yapan inovatif KOBİ'lerin toplam KOBİ’ler
.2.2. içindeki payı
Kamunun ve özel sektörün birlikte yaptığı milyon kişi başına yayın
2.2.3. adedi

E 2006 –2010
E 2004, 2006,
2008

2.2

E 2004,2006,
2008
E 2004, 2006,
2008
CWTS/TR
2004, 2008

Entellektüel varlıklar
Milyar Avro GSYH (PPS€) başına düşen PCT (The Patent Cooperation
E 2004, 2008
2 3.1. Treaty) patent başvurularının sayısı
Önemli sosyal konulara (iklim değişikliği, sağlık, …) yönelik olarak
OECD/E 2004
2.3.2. Milyar Avro GSYH (PPS€) başına PCT patent başvurularının sayısı
2008

2.3.
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2 3.3. Milyar Avro GSYH (PPS€) başına toplum markaları
2.3.4.

Milyar Avro GSYH (PPS€) başına topluluk tasarımları

3.
3.1.

ÇIKTILAR

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.

İnovatörler
Ürün veya süreç inovasyonu yapan KOBİ'lerin tüm KOBİ'ler içindeki
payı
Pazarlama inovasyonu veya örgütsel inovasyon yapan KOBİ'lerin tüm
KOBİ'ler içindeki payı
Hızlı büyüyen inovatif firmalar

HIM/E
006, 2010
OHIM/E 2006,
2010

E 2004, 2006,
2008
E 2004, 2006,
2008
-

Ekonomik etkiler
Bilgi-yoğun faaliyetlerde (imalat ve hizmetler) çalışanların toplam
E 2008, 2010
istihdam içindeki payı
Orta ve yüksek teknolojili ürün ihracatının toplam ürün ihracatı içindeki UN/E 2006,
2010
payı
N/E 2005
2009
Piyasa ve firma için yeni faaliyetler kapsamındaki gelirlerin toplam ciro E 2004, 2006,
2008
içindeki payı

Bilgi-yoğun hizmetlerin ihracatının toplam hizmet ihracatı içindeki payı

E 2006, 2010
3.2.5. Yurt dışından elde edilen lisans ve patent gelirlerinin GSYH'ye oranı
(*) E: Eurostat, SM: Science Metrix, S: Scopus, TR: Thomson Reuters, UN: United Nationas, OHIM: The
Office of Harmonization for the Internal Market, CWTS: The Centre for Science and Technology Studies

Küresel inovasyon kıyaslamaları konusunda yapılan önemli çalışmalardan
biri de ABD’de Kauffman ve ITIF isimli düşünce kuruluşları tarafından
gerçekleştirilmiştir

59

. The Global Innovation Policy Index (Küresel İnovasyon

Politikası Endeksi) başlıklı söz konusu çalışmaya göre; ekonomik büyümede temel
itici güç olarak inovasyonu belirleyen; yetenekler, bilimsel araştırma, BİT, vergi,
ticaret, fikri mülki haklar, kamu alımları, standartlar ve mevzuat düzenlemeleri
alanlarındaki politikalar birbirini tamamlar ve bu çalışmaları bütünsel biçimde
geliştiren ülkeler başarılı olmaktadır 60.
Anılan çalışmada bahse konu politika alanları bakımından 84 gösterge ele
alınmıştır. Mezkûr politika alanları ve göstergelere farklı ağırlık katsayıları verilmek
suretiyle endeks geliştirilmiştir. Buna göre temel politika alanları için şu ağırlıklar
belirlenmiştir:

59

Kauffman Foundation: The Foundation of Enrepreneurship, ITIF: Information Technology and
Innovation Foundation
60
Kauffman The Foundation of Entrepreneurship & ITIF Information Technology and Innovation
Foundation (2012), The Global Innovation Policy Index. Erişim: 29 Eylül 2012.
http://www2.itif.org/2012-global-innovation-policy-index.pdf

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 381)

– 83 –

Tablo 5. Küresel İnovasyon Politikası Endeksi’nin Hesaplanmasında Ağırlıklar
17,5%
Ticaret ve yabancı sermaye
yatırımları
17,5%
Bilim ve Ar-Ge
15,0%
İç Pazar Rekabeti
15,0%
Fikri Mülki Haklar
17,5%
BİT
10,0%
Kamu alımları
7,5%
Yüksek Yetenekli Kişilerin
Dolaşımı
100,0%
Toplam
1.12.4. İnsani Gelişmişlik Endeksi
İnsani Gelişmişlik Endeksi (Human Development Index-HDI) Birleşmiş
Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından geliştirilmiş olup, söz konusu
endeks 1980 yılından beri düzenli olarak hesaplanmıştır. İnsani Gelişmişlik Endeksi
raporları 1990 yılından itibaren dünya kamuoyuna düzenli olarak raporlanmıştır. 61
HDI, temelde insani gelişmişliğin üç önemli boyutu olan sağlık, eğitim ve
gelir alanlarındaki iyileşmeyi ölçen bir bileşik endekstir. Doğumda hayatta kalma
beklentisi, 25 yaş ve üzerindeki bireylerin ortalama eğitim düzeyi (süresi), okula
başlama yaşındaki çocukların beklenen eğitim süresi, kişi başına gayri safi milli gelir
dikkate alınan en önemli parametrelerdir.
Söz konusu yönteme göre, ülkeler, insani gelişmişliği “En Yüksek”,
“Yüksek”, “Ortalama” ve “Düşük” olarak sınıflandırılmaktadır.

1.12.5. Demokrasi Düzeyi
Literatürde “demokrasi” ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması, milli
gelirin artırılması, yoksulluğun ve yolsuzluğun azaltılması, gelir dağılımında adaletin
sağlanması, eğitim sisteminin performansı gibi temel iktisadi olgular arasında
anlamlı bir ilişki olup olmadığına dair birçok çalışma yapılmıştır. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68

61

UNDP (2011). Human Development Report 2011-Sustainability and Equity: A Better Future for
All. Erişim: 10 Ağustos 2012. http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2011_EN_Complete.pdf
62
The Economist/The Economist Intelligence Unit Limited. (2011) . Democracy Index 2011Democracy Under Stress. Erişim: 13 Ağustos 2012. www.eiu.com
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MIT Profesörlerinden Daron Acemoğlu, “Why Nations Fail?” (Milletler
Neden Başarısız Olur?) adlı kitabında özetle, ekonomik başarının temelinde siyasi ve
ekonomik kurumların varlığının ve işlevselliğinin yattığına işaret etmektedir. Bir
başka deyişle, halkın önünde hesap verebilen, aldığı siyasi kararlardan sorumlu
tutulabilen iktidarların yönettiği ülkelerin sürdürülebilir ekonomik büyümeyi
yakalayabileceğini ortaya koymaktadır 69.
Robinson ve Acemoğlu (2011), dışlayıcı tutum sergileyen ekonomik ve
siyasal kurumlara sahip toplumların başarısız olduklarını, bu kurumların kritik
gelişmeler olmadığı sürece değişmelerinin söz konusu olmayacağını vurgulamıştır.
Bahse

konu

bilim

insanları

ayrıca

Britanya’da

“kapsayıcı

kurumlar”ın70

yaratılmasıyla önemli bir dönüşümün başladığını, endüstri devriminin bunun bir
meyvesi olduğunu, bahse konu yeni kurumların ve endüstri devriminin diğer ülkelere
yayılmasıyla diğer batı toplumlarında benzer kurumların tesis edildiğini, bu süreci
yaşayan toplumların başarılı olduğunu, buna mukabil, dünyanın diğer ülkelerinde
“dışlayıcı” kurumların uzun süre varlığını sürdürmesi neticesinde bahse konu
ülkelerin yoksul kaldıklarını ortaya koymuşlardır. 71
Bu bağlamda, ülkelerin demokrasi seviyesini ölçmek ve çeşitli kıyaslamalar
yapmak amacıyla pek çok kuruluş tarafından çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

63

Bobba, M, Coviello, D. (2007). Weak Instruments and Weak Identification, in Estimating the Effects
of Education, on Democracy.
64
Dewey, J. Democracy and Education. Institute for Learning Technologies. Erişim: 15 Eylül 2012
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Bunlara örnek olarak; Freedom House isimli örgütün raporları, The Economist
grubunun yayınladığı Demokrasi Endeksi Raporu gibi çalışmalar verilebilir.
Demokrasi Endeksi, The Economist grubu çatısı altında faaliyet gösteren The
Economist Intelligence Unit tarafından geliştirilmiştir. Demokrasi Endeksi için;
1.

Seçim süreci ve çoğulculuk

2.

Hükümetin işleyişi/işlevselliği

3.

Siyasal katılımcılık

4.

Demokratik siyasal kültür

5.

Sivil özgürlükler

kategorileri altında yer alan toplam 60 gösterge değerlendirilmektedir 72.
Demokrasi Endeksi çalışmalarında kullanılan soru setinde yer alan;
•

“Özgür elektronik medya var mıdır?

•

İnternete erişim konusunda siyasi kısıtlar bulunmakta mıdır?

•

Kurumlar dilekçe (bilgi edinme) hakkını kullandırtmakta mıdır?”

sorularının doğrudan BİT’le ilişkili olduğu görülmektedir.
Diğer taraftan;
•

Halkın ve sivil toplum örgütlerinin Hükümetlerin ve Parlamentonun
kararlarına en etkili biçimde katılabilmesi ve bunları denetleyebilmesi
için BİT’in önemli bir araç olduğu,

•

Düşünce ve ifade özgürlüğünün kullanımında BİT’in sağladığı
imkânların çok değerli olduğu,

•

BİT sayesinde bilgilerin milyonlarca kişiye hızla yayılabilmesinin ve
organize eylemler yoluyla siyaset kurumuna, hükümetlere mesajların
etkili biçimde ulaştırılmasının demokratik kültürün gelişmesinde önemli
olduğu

Değerlendirmelerde uzman görüşlerinin yanı sıra World Values Survey, Gallup anketleri,
Eurobarometer, Latinbarometer gibi sistemlerden yararlanılmaktadır.

72
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•

Genel ve yerel seçimlerin örgütlenmesi, sonuçların değerlendirilmesi,
raporlama

yapılması

süreçlerinde

BİT’in

yoğun

kullanılmasının

maliyetleri asgariye indirdiği,
•

Halkın siyaset konusundaki bilgi düzeyinin BİT imkânlarının azami
ölçüde kullanılması sayesinde geliştiği,

bunun seçimlere ve siyaset

kurumuna katılım oranını artırabileceği,
•

Gelecekte güvenli elektronik oy kullanımının gündeme gelmesiyle tam
demokrasiye geçişin hızlanacağı,

•

Fiziksel oy kullanmaya devam edilmesi halinde bilgi güvenliği ve oy
verme işlemlerinin güvenliğini sağlamak için BİT’ten yararlanılacağı,

•

Seçim kampanyalarının BİT yardımıyla daha verimli ve etkili
yürütülebildiği,

•

Demokratik sistem açısından önemli olan kurumlarda şeffaflık ve hesap
verebilirliğin azamiye çıkarılmasında BİT’in önemli bir araç olduğu,

değerlendirilmektedir.
1.12.6. Yolsuzluk Algısı Endeksi
Yolsuzluğa ilişkin birçok tanım vardır:
•

“Kamu görevinin özel çıkar sağlamak için kötüye kullanılması” (Dünya
Bankası) 73

•

“Kamu güç, görev ve yetkisinin rüşvet, irtikâp, kayırmacılık, sahtekârlık
ve zimmet yoluyla özel çıkar elde etmek için kötüye kullanılması”
(Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı-UNDP) 74

•

“…doğrudan doğruya ya da dolaylı yollardan rüşvet ve yasadışı bir
menfaat temin eden kişinin yürüttüğü görevlerin veya gerekli
davranışların

yasalara uygun

bir

şekilde yerine getirilmesinde

sapmalara yol açan rüşvet veya başka her türlü yasadışı menfaatin talep
Erişim: 21 Ağustos 2012. http://youthink.worldbank.org/issues/corruption
UNDP (2012). Anti-corruption and Democratic Governance. Erişim: 28 Eylül 2012.
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/fast-facts/english/FF-Anti-Corruption.pdf

73
74
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edilmesi, teklif edilmesi, verilmesi ya da kabul edilmesi” (4 Ocak 2009
tarihli

Avrupa

Konseyi

Yolsuzlukla

Mücadele

Özel

Hukuk

Sözleşmesi’nin 2. maddesi) 75
•

“kamu gücüyle sınırlı olmayan, herhangi bir görevin özel çıkarlar için
kötüye kullanılması” (Uluslararası Şeffaflık Örgütü).

Yolsuzluk; kamu kaynaklarının özel çıkarlar için kullanılması ve kamu
hizmetlerine erişimin kısıtlanması suretiyle insani gelişmişliği zayıflatmaktadır;
kamu kurumlarının kötü yönetilmesi neticesinde ortaya çıkmaktadır. Aşağıdaki
tabloda özetlendiği üzere, yolsuzluğun siyasi, iktisadi ve sosyal maliyeti yüksektir.
Demokratik yönetişim; en yoksul ve marjinal kesimler dahil olmak üzere sosyal
hizmetlerin herkese etkili ve verimli sunulması sağlanacak biçimde kapsamlı, hassas
ve hesap verebilir politik süreçler tasarlanması yoluyla yolsuzlukla mücadeleyi
mümkün kılmaktadır.55

75

Erişim: 3 Ekim 2012. http://www.seffaflik.org
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Tablo 6. Yolsuzluğun Siyasal, İktisadi ve Sosyal Maliyeti
Siyasi
Demokrasi gelişemez. Hukukun üstünlüğü ilkesi yerleşemez. Siyaset kurumunda ve
siyasi liderlerde şeffaflık ve hesap verebilirlik gelişmez. Özel çıkarlarını kollayan
kurumlar meşruluğunu ve saygınlığını kaybeder.
İktisadi
Ulusal kaynakların yanlış kullanılması neticesinde ekonomik büyümeye katkı
sağlayacak kritik alt yapı/yatırım projeleri yerine çoğunlukla israfa yol açan, katma
değeri düşük veya çevreye zarar veren harcamalar yapılır. Mal, işgücü ve finans
piyasalarının işleyişi bozulur. Doğal kaynaklar hesapsız şekilde tüketilir. Ülkenin
küresel rekabet gücü azalır. Yatırımcılar iktisadi kararlarını sağlıklı bir biçimde
alamaz. Kayıt dışılık artabilir ve kara para kazanma ortamı oluşur.
Sosyal
Vatandaşın siyaset kurumuna, kamu idarelerine ve siyasi liderlere güveni kaybolur.
Yolsuzluklardan kaynaklanan olumsuzluklara karşı halkta hissizlik, çaresizlik
ve/veya tepkisizlik duygularının yoğunlaşmasıyla birlikte kamu kaynaklarının özel
amaçlarla kullanılması konusunda karar vericiler pervasızlaşır. Rüşvet almak/vermek
toplumda olağan hale gelir. Adalet sistemi bağımsızlığını ve adilliğini kaybeder ve
anılan sisteme güvensizlik insanları kendi hukuklarını oluşturma arayışına ve
mafyalaşmaya zorlar.

Yukarıda vurgulanan sebeplerle, yolsuzlukla mücadele konusu, Birleşmiş
Milletler, OECD, Dünya Bankası ve AB gibi küresel kuruluş ve örgütler ile
akademik dünyanın daima ilgi alanı içerisinde olmuştur: Anılan kuruluş ve örgütler
tarafından birçok bilimsel temelli çalışmaya öncülük edilmektedir. Yeni standartlar
geliştirilmektedir. İyi uygulama örnekleri teşvik edilmekte ve bunlara ilişkin bilgi
birikimi ilgili kurumlarla paylaşılmaktadır. Yolsuzlukla mücadele etmek isteyen
ülkelere mali ve teknik destekler sağlanmaktadır. Uluslararası kıyaslama yöntemleri
geliştirilerek bu alanda geri kalmış ülkeler nezdinde farkındalık oluşturulmaya
çalışılmaktadır. Yolsuzlukla mücadeleye yönelik olarak iç kontrol, kurumsal
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yönetişim, risk yönetimi, muhasebe-mali raporlama ve şeffaflık-hesap verebilirlik
alanlarında standartlar oluşturulmuştur.
Bu kapsamda yapılan önemli çalışmalardan biri de Uluslararası Şeffaflık
Örgütü (Transparency International) tarafından geliştirilen Yolsuzluk Algısı
Endeksi’dir (Corruption Perception Index-CPI). Söz konusu endeks yardımıyla 183
ülkede kamu sektörüne yönelik yolsuzluk algıları değerlendirilmektedir.
CPI; düzenlenen anketlerin sonuçları ve bazı uluslararası kuruluşların
ürettikleri veriler üzerinden hesaplanan bileşik bir endekstir 76. Değerlendirmeye
konu ülkelerde çalışan/yaşayan uzmanlar ile dünyanın çeşitli yerlerindeki
gözlemcilerin

değerlendirmelerini

yansıtmaktadır.

CPI’nın

hesaplanmasında

kullanılan veri kaynakları; kamu gücünün suiistimal edilmesi, kamu görevlilerinin
rüşvet alması, resmi yetkililerin kamu ihalelerinde komisyon alması ve zimmet gibi
konulara ilişkin soruları kapsamaktadır. Söz konu çalışmada ayrıca kamu sektörünün
yolsuzlukla mücadelede güçlü ve etkili yönleri analiz edilmektedir.

CPI 2011’in hesaplanmasında şu kaynaklar kullanılmıştır: African Development Bank Governance
Ratings 2010, Asian Development Bank, Country Performance Assessment 2010, Bertelsmann
Foundation Sustainable Governance Indicators, Bertelsmann Foundation Transformation Index,
Economist Intelligence Unit Country Risk Assessment, Freedom House Nations In Transit, Global
Insight Country Risk Ratings, IMD World Competitiveness Year Book 2010, IMD World
Competitiveness Yearbook 2011, Political and Economic Risk Consultancy Asian Intelligence 2010,
Political and Economic Risk Consultancy Asian Intelligence 2011, Political Risk Services
International Country Risk Guide, Transparency International Bribe Payers Survey, World Bank Country Performance and Institutional Assessment, World Economic Forum Executive Opinion
Survey (EOS) 2010, World Economic Forum Executive Opinion Survey (EOS) 2011, World Justice
Project Rule of Law Index.
76
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İKİNCİ BÖLÜM
TÜRKİYE’NİN GELİŞMİŞLİK DÜZEYİ VE
BİT’İN KALKINMAYA KATKI SAĞLAMA POTANSİYELİ
IX. Kalkınma Planı ve Uzun Vadeli Strateji (2001-2023) çerçevesinde,
Ülkemizin vizyonu; “istikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel
ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen, AB’ye üyelik için uyum
sürecini tamamlamış bir Türkiye”dir.
Ülkemiz 2000’li yılların başından itibaren büyük bir dönüşüm geçirmiştir.
Nitekim 77;
• Ülkemiz, GSYH bakımından (satın alma gücü paritesine göre ABD doları
cinsinden) hâlihazırda dünyanın 16’ıncı, Avrupa’nın 6’ıncı en büyük
ekonomisidir.
• Kişi başına GSYH 2002 yılında 3.492 ABD$ iken 2011 yılında 10.444 ABD$
düzeyine ulaşmıştır.
• 1983-1994 döneminde ortalama %62,7, 1995-2001 döneminde ortalama
%71,6 olarak gerçekleşen yıllık enflasyon oranı 2002-2011 döneminde
ortalama %10,5 seviyesine inmiştir.
• Yıllık ihracat 2002 yılında 36,1 milyar ABD $ iken, 2011 yılında 134,9
milyar ABD $ düzeyine çıkmıştır.
• Ülkemize yıllık doğrudan yabancı sermaye girişi 1993-2002 döneminde
ortalama 1,1 milyar ABD $ iken, 2003-2011 döneminde söz konusu tutar 11
milyar ABD $/yıl seviyesine çıkmıştır.
• Merkezi Yönetim Bütçe açığının GSYH’ye oranı 2001 yılında %11,9’dan
2011 yılında %1,3’e inmiştir.

77

Akmaz, M., Tufan, İ. ve Durak, K. (2012). Türk Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sistemi Nasıl
Mükemmelleştirilebilir?. Şeffaf ve Hesap Verebilir Kamu Yönetimi Sempozyumu. Ankara; Erişim: 13
Eylül 2012. http://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/kamu_yonetimi_sempozyumu.pdf
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• AB tanımlı borç stokunun GSYH’ye oranı 2002 yılında %74’ten 2011 yılında
%39,4’e gerilemiştir (2004 yılından itibaren Maastricht kriteri olan %60’ın
altında kalınmıştır).
• Merkezi yönetim faiz harcamalarının GSYH’ye oranı 2002 yılında %14,8’den
2011 yılında %3,3’e inmiştir.
• 2002 yılında 9 ay olan yurt içi borçlanmada ortalama vade 2012 yılında 64
aya; 7 yıl olan yurt dışında ABD Doları cinsinden tahvil ihracında ortalama
vade ise 2011 yılında 20,2 yıla yükselmiştir.
• TL cinsinden iskontolu senetlerin borçlanma faiz oranları (yıllık bileşik) 2002
yılında %70’ler seviyesinden 2012 yılında yaklaşık %10’a inmiştir; aynı
dönemde reel borçlanma faiz oranları ise %40’lar seviyesinden %4’ün altına
inmiştir.
• 2000-2011 döneminde yaklaşık 50 milyar ABD $ tutarında özelleştirme
gerçekleştirilmiştir.
• Bankacılık sektörü, 2000’lerin başında gerçekleştirilen reformlar sonrasında
temel göstergeler bakımından oldukça güçlü bir performans sergilemiştir.
• Yıllık Ar-Ge harcamaları (SAGP, cari) 2002 yılında 3 milyar ABD $
düzeyinden 2010 yılında 9,6 milyar ABD $ seviyesine çıkmıştır.
• Anılan dönemde Ar-Ge personeli, bilimsel yayın ve uluslararası patent
başvurusu sayıları sırasıyla %182, %161 ve %465 artmıştır.
• Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ülkemizin uzun vadeli
yabancı para birimi cinsinden kredi notunu bir not artırarak BBB-‘ye, yani
“yatırım seviyesi”ne (investment grade) çıkarmıştır. Yerel para birimi
cinsinden uzun vadeli kredi notumuz da Fitch tarafından iki basamak
artırılarak BBB'ye yükseltilmiştir. Böylelikle, TL cinsinden kredi notumuz
S&P'nin

ardından

Fitch

tarafından

da yatırım

derecelendirilmiştir.
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Diğer taraftan, Hükümet tarafından Cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü
yıldönümü olan 2023 yılına kadar Türkiye’nin “dünyanın en büyük 10
ekonomisinden birine sahip olması” hedeflenmiştir. Bir başka anlatımla, ülkemizin
gelişmişlik düzeyinin radikal biçimde artırılması vizyonu ortaya konmuştur.
Raporun bu bölümünde ülkemizin gelişmişlik göstergeleri bakımından
mevcut konumu uluslararası kıyaslamalar yoluyla ortaya konulmaktadır. Bu bölümün
en sonunda ise, bahse konu 2023 yılı hedeflerine ulaşılabilmesi için nasıl bir büyüme
performansı ortaya konulması gerektiği ve BİT’in bu bağlamdaki potansiyel katkısı
değerlendirilmektedir.

2.1. EN YAYGIN KULLANILAN GELİŞMİŞLİK ÖLÇÜTLERİNE GÖRE
TÜRKİYE’NİN KONUMU
2.1.1. Kişi Başına Gelir
Ülkelerin ekonomik büyüme performansını kıyaslamada önemli bir araç olan
ve hayat standartlarının ölçümünde temel gösterge olarak kabul edilen kişi başına
GSYH bakımından Türkiye’nin dünya sıralamasındaki konumu, reel değerlerle
kıyaslandığında, 1992-2000 döneminde 55-60; 2001-2011 döneminde ise 60-66
aralığında değiştirmiştir 78. Ancak, nominal değerlere bakıldığında, ülkemizin kişi
başına GSYİH değeri 1992’de 2,840 ABD Doları iken 2011’de 10,498 ABD Doları
seviyesine yükselmiştir. (Tablo 7).
Tablo 7. Türkiye’de Kişi Başına Düşen GSYH (ABD Doları)
1992
Kişi başına GSYH
Kişi başına GSYH

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2.840

3.168

2.257

2.879

3.034

3.123

4.361

3.984

4.189

3.037

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

3.553

4.567

5.833

7.088

7.687

9.246

10.298

8.554

10.050

10.498

(*)Satın Alma Gücü Paritesi’ne göre

Dünya Bankası
http://api.worldbank.org/datafiles/NY.GDP.PCAP.CD_Indicator_MetaData_en_EXCEL.xls
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Tablo 8. Kişi Başına GSYH (2011) Bakımından Dünyada İlk Yüz Ülke
1 . Katar

21 . Birleşik Krallık

41 . S. Arabistan

61 . Uruguay

2 . Lüksemburg

22 . Danimarka

42 . Bahreyn

62 . St. Kit. & Nev.

St. Vinc. &
Gren.
82 . Makedonya

3 . Makao Çin

23 . Finlandiya

43 . Portekiz

63 . Beyaz Rusya

83 . Peru

4 . Singapur

24 . Ekvator Ginesi

44 . Slovak Cum.

64 . Palau

84 . Azerbaycan

5 . Kuveyt

25 . Japonya

45 . Barbados

65 . Botsvana

85 . Kolombiya

6 . Norveç

26 . Fransa

46 . Polonya

66 . Lübnan

86 . Dominik Cum.

7 . Bruney Darüsselam

27 . Bahamalar

47 . Estonya

67 . Meksika

87 . Tunus

8 . Hong Kong Çin

28 . Kore Cum.

48 . Macaristan

68 . Moritus

88 . St. Lucia

9 . ABD

29 . İtalya

49 . Litvanya

69 . Bulgaristan

89 . Türkmenistan

10 . BAE

30 . İspanya

50 . Hırvatistan

70 . Kazakistan

90 . Arnavutluk

11 . İsviçre

31 . İsrail

51 . Arjantin

71 . Venezuela

91 . Maldivler

12 . Hollanda

32 . G. Kıbrıs R.K.

52 . Libya

72 . Dominika

92 . Cezayir

13 . Avusturya

33 . Umman

53 . Şili

73 . Romanya

93 . Tayland

14 . Kanada

34 . Slovenya

54 . Rusya Fed.

74 . Kosta Rika

94 . Bosna Hersek

15 . İrlanda

35 . Y. Zelanda

55 . Antig. & Barb.

75 . Iran

95 . Ekvador

16 . İsveç

36 . Çek Cum.

56 . Gabon

76 . Karadağ

96 . Çin

17 . Avustralya

37 . Seyşeller

57 . Letonya

77 . Brezilya

97 . Surinam

18 . Almanya

38 . Malta

58 . Panama

78 . Sırbistan

98 . Jamaika

19 . İzlanda

39 . Trin. & Tob.

59 . Malezya

79 . Grenada

99 . Ukrayna

20 . Belçika

40 . Yunanistan

60 . TÜRKİYE

80 . G. Afrika

81 .

100 . El Salvador

(*)Satın Alma Gücü Paritesi’ne göre 2005 sabit fiyatlarıyla 2011 yılı kişi başına GSYH verileri en yüksekten en
düşüğe doğru sıralanmış ve ilk 100 ülke yukarıdaki tabloda gösterilmiştir. 79

2.1.2. İnsani Gelişmişlik Düzeyi
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) 2011 yılı Human
Development Index (HDI) verileri esas alındığında Türkiye insani gelişmişlik
bakımından dünyada 187 ülke arasında 92’inci sırada yer almaktadır. Bir başka
anlatımla, ülkemiz, “İnsani Gelişmişliği En Yüksek” kategorisinin bir basamak
altında yer alan “İnsani Gelişmişliği Yüksek Ülkeler” kategorisinde bulunmaktadır 80.
2006-2011 döneminde Türkiye anılan sıralamada 2 basamak yükselmiştir. 81,82

Dünya Bankası’nın http://search.worldbank.org modülünde “GDP per capita” aranmak suretiyle
ilgili verilere ulaşılmıştır.
80
UNDP (2011). Human Development Report 2011-Sustainability and Equity: A Better Future for
All.
Erişim: 24 Ağustos 2012. http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2011_EN_Complete.pdf
81
Erişim: 24 Ağustos 2012 http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/TUR.html
82
1980-2011 döneminde Avrupa ve Orta Asya ülkelerinin HDI değeri Türkiye’den yüksektir.
79
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Tablo 9. İnsani Gelişmiş Endeksi (2011)’ne Göre Uluslararası Sıralama
İnsani Gelişmişliği En Yüksek Ülkeler
1. Norveç

11. İsviçre

21. Slovenya

31. G. Kıbrıs R.K.

41. Portekiz

2. Avustralya

12. Japonya

22. Finlandiya

42. Bahreyn

3. Hollanda

13. Hong Kong, Çin

23. İspanya

32. Andora
33. Bruney
Darüsselam

4. ABD

14. İzlanda

24. İtalya

34. Estonya

44. Şili

5. Y. Zelanda

15. Kore

25. Lüksemburg

35. Slovakya

45. Arjantin

6. Kanada

16. Danimarka

26. Singapur

36. Malta

46. Hırvatistan

7. İrlanda

17. İsrail

27. Çek Cum.

37. Katar

47. Barbados

8. Lihtenştayn

18. Belçika

28. Birleşik Krallık

38. Macaristan

9. Almanya

19. Avusturya

29. Yunanistan

39. Polonya

10. İsveç

20. Fransa

30. BAE

40. Litvanya

48. Uruguay

58. Panama

68. Kazakistan

78. Makedonya

88. İran

49. Palau

59. Sırbistan
60. Antigua &
Barbuda

69. Kosta Rica

79. Jamaika

89. Amman

70. Arnavutluk

80. Peru

90. Tonga

71. Lübnan
72. Saint Kit. &
Nevis

81. Dominika

91. Azerbaycan

52. Seyşeller

61. Malezya
62. Trinidad &
Tobago

82.Saint Lucia

92. TÜRKİYE

53. Bahamalar

63. Kuveyt

73. Venezüella

83. Ekvator

93. Belize

54. Karadağ

64. Libya

74. Bosna Hersek

94. Tunus

55. Bulgaristan

65. Beyaz Rusya

75. Gürcistan

84. Brezilya
85. S. Vincent &
Gren.

56. Suudi Arabistan

66. Rusya Fed.

76. Ukrayna

86. Ermenistan

43. Letonya

İnsani Gelişmişliği Yüksek Ülkeler

50. Romanya
51. Küba

57. Meksika
67. Grenada
77. Moritus
87. Kolombiya
Not: İnsani gelişmişliği “Ortalama” olan ülke sayısı 47, “Düşük” olan ülke sayısı ise 46‘dır.

2.1.3. Küresel Rekabet Gücü
Dünya

Ekonomik

Forumu

tarafından

yayımlanan

“The

Global

Competitiveness 2012-2013” başlıklı rapora göre Türkiye rekabet gücü bakımından
dünyada 144 ülke arasında 43’üncü sıradadır. Ülkemiz; işgücü piyasasının
verimliliği (124.), yükseköğrenim ve hizmet içi eğitim (74.), kurumlar (64.), sağlık
ve ilköğretim (63.), makroekonomik iklim (55.), inovasyon (55.), teknolojik hazırlık
(53.) ve altyapı (51) bakımlarından genel sıralamadaki konumuna göre çok daha
geridedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 381)

– 95 –

Tablo 10. “The Global Competitiveness” Raporuna Göre Türkiye’nin Yıllara
Bağlı Konumu

Türkiye, rekabet gücü konumu itibarıyla 2’nci fazdan (verimlilik-temelli
ekonomiler) 3’üncü faza (inovasyon ve entellektüel derinleşme faktörleri temelli
ekonomiler) dönüşüm aşamasında bulunmaktadır.
Tablo 11: Rekabet Gücüne Göre Ülkelerin Fazları (2012-2013)
2’NCİ FAZDAN 3’ÜNCÜ
3’ÜNCÜ FAZDA
2’NCİ FAZ
FAZA DÖNÜŞMEKTE
BULUNAN
ÜLKELERİ
OLAN ÜLKELER
ÜLKELER
Arnavutluk
Ermenistan
Bosna-Hersek
Bulgaristan
Cape Verde
Çin
Kolombiya
Kostarika
Dominik Cumhuriyeti
Ekvador
El Salvador
Georgia
Guatemala
Guyana
Endonezya
Jamaika
Ürdün
Makedonya, Eski
Yugoslav Cumhuriyeti
Mauritius
Karadağ

Arjantin
Bahreyn
Barbados
Brezilya
Şili
Hırvatistan
Estonya
Macaristan
Kazakistan
Letonya
Lübnan
Litvanya
Malezya
Meksika
Umman
Polonya
Rusya Federasyonu
Seyşeller
Trinidad ve Tobago
TÜRKİYE
Uruguay
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Avustralya
Avusturya
Belçika
Kanada
G. Kıbrıs R.K.
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Finlandiya
Fransa
Almanya
Yunanistan
Hong Kong SAR
İzlanda
İrlanda
İsrail
İtalya
Japonya
Kore Cumhuriyeti
Lüksemburg
Malta
Hollanda
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Fas
Namibya
Panama
Paraguay
Peru
Romanya
Sırbistan
Güney Afrika
Surinam
Svaziland
Tayland
Doğu Timor
Ukrayna

Yeni Zelanda
Norveç
Portekiz
Portoriko
Singapur
Slovak Cumhuriyeti
Slovenya
İspanya
İsveç

2.1.4. İş Yapma Kolaylığı
Dünya Bankası ve IFC (International Finance Corporation) tarafından 183
ülke için hesaplanan İş Yapma Kolaylığı Endeksi (Doing Business Index) 2012’ye
göre Türkiye dünyada 71’inci sırada gelmektedir 83:
Tablo 12: İş Yapma Kolaylığı 2012’ye Göre Uluslararası Sıralama
1. Singapur
2. Hong Kong , Çin
3. Y. Zelanda
4. ABD
5. Danimarka
6. Norveç
7. Birleşik Krallık
8. Kore Cum.

21. Letonya
22. Makedonya
23. Moritus
24. Estonya
25. Tayvan, Çin
26. İsviçre
27. Litvanya
28. Belçika

41. Peru
42. Kolombiya
43. Porto Riko
44. İspanya
45. Ruanda
46. Tunus
47. Kazakistan
48. Slovak Cum.

9. İzlanda
10. İrlanda
11. Finlandiya

29. Fransa
30. Portekiz
31. Hollanda

49. Amman
50. Lüksemburg
51. Macaristan

12. S. Arabistan
13. Kanada
14. İsveç

32. Avusturya
33. BAE
34. İsrail

52. St. Lucia
53. Meksika
54. Botsvana

15. Avustralya

35. Güney Afrika

55. Ermenistan

16. Gürcistan
17. Tayland

36. Katar
37. Slovenya

18. Malezya
19. Almanya
20. Japonya

38. Bahreyn
39. Şili
40 . G. Kıbrıs R.K.

56. Karadağ
57. Antigua &
Barbuda
58. Tonga
59. Bulgaristan
60. Samoa

Dünya Bankası & IFC.
http://www.doingbusiness.org/

83

(2012). Doing
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61. Panama
62. Polonya
63. Gana
64. Çek Cum.
65. Dominika
66. Azerbaycan
67. Kuveyt
68. Trinidad &
Tobago
69. Beyaz Rusya
70. Kırgızistan

81. Moldova
82. Arnavutluk
83. Bruney Darüs.
84. Zambiya
85. Bahamalar
86. Moğolistan
87. İtalya
88. Jamaika
89. Sri Lanka
90. Uruguay
91. Çin

71. TÜRKİYE
72. Romanya
73. Grenada
74. Solomon
Adaları
75. St. Vincent &
Gren.
76. Vanuatu
77. Fiji

92. Sırbistan
93. Belize
94. Fas
95. St. Kit. & Nevis
96. Ürdün
97. Guatemala

78. Namibya
79. Maldivler
80. Hırvatistan

Business in

a

More

98. Vietnam
99. Yemen
100. Yunanistan

Transparent World.
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Tablo 13: İş Yapma Kolaylığı Endeksi’ne (2012) Göre Türkiye’nin Performansı
İnşaat Ruhsatı Alma Kolaylığı

155

İflas ve Tasfiye Çözümleri

120

Sınır Ötesi Ticaret Kolaylığı

80

Vergilerin Ödenmesi Kolaylığı

79

Kredi Alma Kolaylığı

78

Elektrik Tedarik Etme Kolaylığı

72

Yatırımcıların Korunması

65

İş Kurma Kolaylığı

61

Sözleşmelerin İnfazı

51

Gayrimenkul Tescil Ettirme Kolaylığı

44

İŞ YAPMA KOLAYLIĞI GENEL
SIRASI

71

2.1.5. Yolsuzluk Algısı
Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün geliştirdiği Yolsuzluk Algı Endeksi’nin
(CPI) 2012 yılı değerlerine göre Türkiye, yolsuzluk algısının en düşük olduğu
ülkeden en yüksek olduğu ülkeye doğru sıralama yapılmak suretiyle oluşturulan
listede 176 ülke arasında 54’üncü sırada yer almıştır.
Türkiye bu alandaki performansıyla 2003-2004 dönemine göre 23 basamak
iyileşme sağlamıştır.
Tablo 14: Yolsuzluk Algısı
Sıralamasındaki Konumu

Endeksi’ne

Göre

Türkiye’nin

Dünya

100
80
60

77

77

65

60

64

2005

2006

2007

40

58

61

56

61

2008

2009

2010

2011

54

20
0
2003

2004
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2.2. TÜRKİYE’NİN BİLİM, TEKNOLOJİ VE BEŞERİ SERMAYE PROFİLİ
2.2.1. İnovasyon Gücü
Avrupa Komisyonu’nun desteğiyle Pro Inno Europe girişimi tarafından
geliştirilen İnovasyon Birlik Skorbordu’na (2011) göre Türkiye, inovasyon gücü
bakımından Avrupa ülkeleri arasında 34’üncü konumdadır. 84
Diğer taraftan, Kauffman ve ITIF isimli düşünce kuruluşları tarafından
müştereken geliştirilen Küresel İnovasyon Endeksi’ne göre değerlendirilen 55 ülke
içerisinde

inovasyon

Türkiye,

politikası

kapasitesi

bakımından

“Orta-Alt”

kategorisinde yer almıştır 85:
Tablo 15. İnovasyon Kapasitesine Göre Ülkelerin Sınıflandırması
Orta
Üst

Orta-üst

Alt

Orta-Alt

Avustralya

Belçika

Brezilya

Arjantin

Avusturya

G. Kıbrıs R.K.

Bulgaristan

Hindistan

Kanada

Çek Cum.

Şili

Endonezya

Çin Taipei

Estonya

Çin

Meksika

Danimarka

Macaristan

Yunanistan

Peru

Finlandiya

İzlanda

İtalya

Filipinler

Fransa

İrlanda

Letonya

Rusya

Almanya

İsrail

Malezya

Tayland

Hong Kong

Litvanya

Polonya

Vietnam

Japonya

Lüksemburg

Romanya

Hollanda

Malta

Slovak Cum.

Y. Zelanda

Portekiz

G. Afrika

Norveç

Slovenya

TÜRKİYE

Singapur

Kore Cum.

İsveç

İspanya

İsviçre
Birleşik Krallık
ABD

AB Komisyonu & Pro Inno Europe. (2011). Innovation Union Scoreboard 2011. Erişim: 13
Ağustos 2012. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2011_en.pdf
85
Kauffman The Foundation of Entrepreneurship & ITIF Information Technology and Innovation
Foundation. (2012). The Global Innovation Policy Index. http://www2.itif.org/2012-globalinnovation-policy-index.pdf
84
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2.2.2. Araştırma-Geliştirme
Ar-Ge harcamalarının GSYH’ye oranı incelendiğinde, 2008 yılı verilerine
göre Türkiye %0,72’lik performansıyla dünyada 41’inci sırada, OECD’de sondan
7’nci gelmiştir 86. Söz konusu oran 2010 yılında %0,84 seviyesine yükselmişse de
OECD ortalamasının oldukça gerisinde bir performans söz konusudur.
Şekil 5: OECD Ülkelerinde Ar-Ge Harcamalarının GSYH’ye Oranı 87

TÜİK tarafından gerçekleştirilen 2010 yılı Ar-Ge Faaliyetleri Araştırması
sonuçlarına göre; Türkiye’de Ar-Ge harcamaları 2010 yılında bir önceki yıla göre %
14,6 artarak 9,3 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ar-Ge harcamalarının GSYH’ye
oranı % 0,84, Tam Zaman Eşdeğer (TZE) Ar-Ge personeli 81.792, TZE araştırmacı
sayısı da 64.341 olarak belirtilmektedir. 2010 yılında Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge
harcamalarının %46’sı yükseköğretim, %42,5’i özel sektör ve %11,4’ü kamu
sektörü tarafından gerçekleştirilmiştir. Ar-Ge harcamaları, finanse eden sektörler
itibarıyla incelendiğinde; 2010 yılında harcamaların %45,1’i özel sektör, %30,8’i

Dünya Bankası veri tabanından
GB.XPD.RSDV.GD.ZS/countries
87
a.g.e.
86

yararlanılmıştır
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kamu sektörü, %19,6’sı yükseköğretim sektörü, %3,7’si yurtiçi diğer kaynaklar ve
%0,8’i yurtdışı kaynaklar tarafından karşılanmıştır. 88
Şekil 6. Türkiye’de Ar-Ge Harcamalarının GSYH’ye Oranı

89

Ar-Ge faaliyetlerinde görev alan araştırmacı sayısı bakımından Türkiye 2008
yılında milyon kişi başına 804 Ar-Ge araştırmacısıyla dünyada 47’inci sırada yer
almıştır. AB ortalaması ve OECD ortalaması ise sırasıyla 2.999 ve 3.420
araştırmacı/milyon kişi olarak gerçekleşmiştir 90.
BİT sektöründe Ar-Ge programları, inovasyonu tetiklediği gibi sürdürülebilir
ekonomik iyileşme için de anahtar öncelik alanlarından bir tanesidir. 2010 yılında 28
OECD ülkesi arasında 19’u bu alanı politika belirlemede öncelik alanı olarak
tanımlamıştır. OECD ülkelerinde genel olarak bu alanın fonlanması ve teşviki kamu
kuruluşlarınca yapılmaktadır. Yalnızca BİT sektöründe Ar-Ge faaliyetleri için tahsis
edilmiş kamu kuruluşuna sahip OECD ülkeleri olduğu gibi (ör: National ICT
Australia-NICTA), OECD ülkelerinin büyük bir bölümünde bu alandaki Ar-Ge
faaliyetleri, bilim ve teknoloji teşvik kuruluşlarının (Ör: Austria’s Science FundFWF ve Research Promotion Agency-FFG, Italy’s Institute for Technology-IIT,

Erişim: 29 Temmuz 2012. http://www.tubitak.gov.tr/sid/468/cid/25430/index.htm;jsessionid=
B76F0675236799B280F89FABFDE3C4D6
89
Maliye Bakanlığının 5.6.2012 tarih ve B.07.0.SGB.0.04-050.06/936 sayılı yazısı..
90
Dünya Bankası’nın veri tabanından yararlanılmıştır. AB ortalaması 2008, OECD ortalaması 2007
yılına aittir. (http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.SCIE.RD.P6/countries)
88
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Finland’s TEKES ve United States’ National Science Foundation) görevleri
kapsamındadır.
OECD ülkelerinde, BİT sektörü Ar-Ge öncelik alanları ile ilgili bazı güncel
örnekler aşağıda sunulmaktadır 91:
•

Bilgisayarın

fiziksel

temelleri:

Endüstriyel

Kaynak

Teknoloji

Geliştirme Projelerinin bir parçası olarak G. Kore’nin yarı iletken
üzerine Ar-Ge’ye odaklanması
•

Bilgisayar

sistemleri

ve

mimarisi:

Almanya’nın

KOBİ’lerin

ihtiyaçlarına odaklı, otonom hareket yeteneğine sahip akıllı alet ve
sistemler üzerine Ar-Ge faaliyetlerini teşvik etmesi
•

Yakınsama teknolojileri ve bilimsel disiplinler: Avustralya’nın ulusal
su ve enerji yönetimi gibi zorlu alanlarda BİT tabanlı uygulamaları
araştıran CSIRO BİT Merkezi; Mısır’ın BİT’le ilgili araştırmaları
içeren; 2 bakanlık ve IBM ortaklığında yürütülen disiplinler arası
Nanoteknolojide Mükemmeliyet Merkezi

•

Ağ altyapısı: Kanada’nın özel genişbant araştırma programlarını da
içine alan 50,000 araştırmacıyı genişbant ağ ile bağlayan CANARIE
A.Ş.; the Digital Japan Creation Project (ICT Hatoyama Plan) dahilinde
Japonya’nın gelecek nesil bulut ağlara ve tüm-optik ağlara odaklanması

•

Yazılım mühendisliği ve veri yönetimi: ABD’nin the United States’
Networking and Information Technology Research and Development
(NITRD) Programı dâhilinde üst düzey bilgisayar araştırmaları

•

Sayısal İçerik teknolojileri: Almanya’nın semantik web uygulamaları
üzerine Ar-Ge faaliyetlerini içeren Theseus Programı

•

İnsan-teknoloji arayüzleri: ABD’nin NITRD Programı kapsamında
insan-bilgisayar arayüzleri

•

BİT

ve

internet

güvenliği

ile

emniyeti:

Avustralya’nın

BİT

sistemlerinde güvene odaklı FIT-IT programı; güven ve kritik altyapılar
üzerine Carnegie Mellon-Portekiz programı

91

OECD (2010). Science, Technology and Industry Outlook.
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Bu örneklerden de görüleceği üzere, BİT sektöründeki Ar-Ge faaliyetleri,
sosyal disiplinlerden, nano ve biyo-teknolojiye kadar diğer sektör ve disiplinleri
kapsamaktadır. Örneğin yeşil-BİT araştırmaları, çok farklı BİT Ar-Ge alanlarını,
çevresel ve iklim değişikliği araştırmalarını bir araya getirmektedir.
BİT sektöründe Ar-Ge ve inovasyonu ilerletmek için ağ altyapısı ve
kümelenme modelleri bir diğer yüksek öncelik alanlarındandır. OECD verilerine
göre 2010 yılında 27 ülkeden 18’i, uzun vadeli 10 BİT öncelik alanı arasına bu alanı
da dâhil etmiştir. Bu ülkelerden bazı politika ve kuruluş örnekleri şunlardır:
•

Mükemmel

Teknolojiler

İçin

Yetenek

Merkezleri

(COMET)-

Avustralya
•

BİT alanında Bilim, Teknoloji ve İnovasyon İçin Stratejik Merkez
(TIVIT)-kamu & özel ortaklığı-Finlandiya

•

13 bölgesel ileri teknoloji kümesinin ağı olarak hareket eden Yetenek
Ağları-Almanya

•

Sensör tabanlı teknolojileri geliştirmek ve teşvik etmek için RFID/USN
kümeleri-Kore

•

BT hizmet sektörü gelişim programı (PROSOFT 2.0) kapsamında BTspesifik kümelenme teşvikleri –Meksika

•

BİT, biyoteknoloji ve malzeme teknolojisi gibi yüksek teknolojili
sektörlerle yakın koordinasyon içinde geleneksel endüstri sektörlerinde
rekabeti artırmayı hedefleyen Küme Geliştirme Programları –Estonya

•

AB İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (EIT) tarafından kurulan BİT
alanında Bilgi ve İnovasyon Komitesi. Bu BİT laboratuvarları, örneğin
enerji verimliliği ve sağlık gibi alanları da kapsayan inovatif, AB BİT
ürün ve hizmetlerini ticarileştirmeyi, geliştirmeyi amaçlamaktadır.
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2.2.3. Patent Başvuruları
Ülke içindeki yerleşiklerin (yerlilerin) yaptığı patent başvurusu sayısı Türkiye
için 1963-2000 döneminde yıllık ortalama 138 olmuştur. Patent başvurusu sayısı
takip eden yıllarda hızla artarak 2009 yılında 2.555’e ulaşmıştır. Türkiye 2009
yılındaki bu performansı itibarıyla dünyada 18’inci sıraya yükselmiştir 92. Yerlilerin
patent başvurusu sayısı 2010 yılında 3.250’ye, 2011 yılında 4.087’ye ulaşmıştır.
(1995-2011 döneminde yerlilerin toplam patent başvurularının %95’i TPE’ye, %3’ü
PCT’ye, %2’si EPC’ye yapılmıştır) 93.
Yerleşiklerin 1963-2010 döneminde yaptığı toplam patent başvurusu sayısı
bakımından Türkiye dünyada 26’ncı sıradadır.
Türkiye’de yerleşiklerin 1963-2011 döneminde 49 yılda yaptıkları toplam
patent başvurusu sayısı 23.094 olup, bu miktar;
•

ABD, Japonya, Kore Cumhuriyeti, Almanya ve Rusya’da yerleşiklerin
sadece 2010 yılında yaptıkları patent başvurusu sayısının sırasıyla
%7,9’u, %8’i, , %9,5’i, %17,5’i, %49,5’i ve %80’i kadardır.

•

Japonya’da yerleşiklerce 1963-2010 döneminde yapılan toplam patent
başvurusu sayısının (yaklaşık 11,42 milyon) sadece binde 2’sidir 94.

•

ABD’de yerleşiklerce 1960-2010 döneminde yapılan toplam patent
başvurusu sayısının (yaklaşık 5,37 milyon) sadece binde 4’üdür 95.

•

Almanya’da yerleşiklerce 1963-2010 döneminde yapılan toplam patent
başvurusu sayısının (yaklaşık 1,8 milyon) sadece yüzde 1,3’üdür.

Dünya Bankası’nın veri tabanından yararlanılmıştır (http://data.worldbank.org/indicator/
IP.PAT.RESD/countries).
2009 yılındaki başvuru sayısı TPE kayıtlarında 2.588 olarak yer almaktadır (http://www.tpe.gov.tr) .
93
TPE tarafından hazırlanan 15 Ocak 2012 tarihli raporlama bilgileridir (http://www.tpe.gov.tr)
94
Dünya Bankası veri tabanında 1981 ve 1982 yıllarına ilişkin veriler eksiktir, bu nedenle söz konusu
sayılar ekonometrik yöntemlerle tahmin edilmiştir.
95
Dünya Bankası veri tabanında 1962 yıllına ilişkin veri eksiktir, bu nedenle söz konusu sayı
interpolasyon yoluyla hesaplanmıştır.
92
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•

Kore Cumhuriyeti’nde yerleşiklerce 1960-2010 döneminde yapılan
toplam patent başvurusu sayısının (yaklaşık 1,63 milyon) sadece yüzde
1,4’üdür.

•

Çin’de yerleşiklerce 1985-2010 döneminde yapılan toplam patent
başvurusu sayısının (yaklaşık 1,43 milyon) sadece yüzde 1,6’sıdır 96.

•

Birleşik Krallık’ta yerleşiklerce 1963-2010 döneminde yapılan toplam
patent başvurusu sayısının (979.467) sadece yüzde 2,4’üdür.

•

Fransa’da yerleşiklerce 1963-2010 döneminde yapılan toplam patent
başvurusu sayısının (644.365) sadece yüzde 3,6’sıdır.

•

Rusya’da yerleşiklerce 1991-2010 döneminde yapılan toplam patent
başvurusu sayısının (458.063) sadece yüzde 5’idir.

•

İtalya, K. Kore, Hindistan, Kanada, Brezilya, İspanya, Polonya,
Hollanda, Avustralya, Ukrayna, Avusturya, İsveç, Finlandiya, İsviçre,
Y. Zelanda, Danimarka, İsrail, Norveç, Romanya, İrlanda, Meksika, G.
Afrika, Macaristan, Yunanistan ve Belçika’da yerleşiklerce 1963-2010
döneminde yapılan toplam patent başvurusu sayılarının oldukça
gerisindedir.

2.2.4. Telif Hakları ve Lisans Ücretleri
Telif hakları ve lisans ücretleri kapsamında yurt dışına yapılan ödemeler
bakımından Türkiye 2011 yılında 680 milyon ABD Doları ile 32’inci sırada yer almıştır. 97,98

Dünya Bankası veri tabanında 1988 yıllına ilişkin veri eksiktir, bu nedenle söz konusu sayı
interpolasyon yoluyla hesaplanmıştır.
97
Telif ve lisans hakları: Patent, telif hakları, marka, endüstriyel süreçler, isim hakkı gibi fikri mülki
haklar ile maddi olmayan duran varlıklar, mamul olmayan varlıklar ve mali olmayan varlıkların
kullandırılmasına ilişkin haklar
98
Dünya Bankası veri tabanından yararlanılmıştır (http://data.worldbank.org/indicator/
BM.GSR.ROYL.CD/countries)
96
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Şekil 7. Telif ve Lisans Hakları İçin Yapılan Harcamalar (milyar ABD Doları)
(2011)

(*) 2010 yılına ait veri kullanılmıştır.

Telif hakları ve lisans ücretleri kapsamında yurt dışından elde edilen net
gelirler sıralamasında ABD, Japonya, Fransa, Birleşik Krallık ve Almanya en yüksek
net gelire sahip ülkelerdir.
Tablo 16: Telif ve Lisans Haklarına İlişkin Net Gelirler (milyar ABD$) (2011)
Harcama

Gelir 99

Net Gelir

ABD

36,6

120,6

84,0

Japonya

19,2

29,0

9,8

5,8

12,4

6,6

Birleşik Krallık

10,6

13,9

3,3

Almanya

13,1

14,3

1,2

İspanya

2,7

1,0

-1,7

Polonya

2,5

0,3

-2,2

Brezilya

3,3

0,6

-2,7

Tayland*

3,1

0,2

-2,9

Kore Cumhuriyeti

7,3

4,3

-3,0

İtalya

7,6

3,6

-4,0

Rusya Fed.

6,1

0,9

-5,2

Kanada

9,1

3,8

-5,2

Çin*

13,0

0,8

-12,2

Singapur*

15,9

1,9

-14,0

İrlanda

40,8

2,6

-43,4

Fransa

(*) 2010 yılına ait veri kullanılmıştır.

Dünya Bankası veri tabanından
BX.GSR.ROYL.CD/countries)
99

yararlanılmıştır
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2.2.5. Bilimsel ve Teknik Yayınlar
Bilimsel ve teknik dergilerde yayınlanan makale sayısı, ülkelerin bilim ve
teknoloji potansiyeli bakımından önemli bir gösterge olarak kabul edilmektedir.
Milyon kişi başına yayınlanan bilimsel ve teknik makale sayısı bakımından Türkiye
2009 yılında dünyada 39’uncu sırada yer almıştır. 100
Şekil 8: Milyon Kişi Başına Yayınlanan Bilimsel ve Teknik Makale Sayısı (2009)

1985-2009 döneminde yayınlanan toplam bilimsel ve teknik makale sayısı
itibarıyla ise, Türkiye dünyada 24’üncü sırada yer almıştır101. 1985-2009 döneminde
en fazla bilimsel ve teknik makale yayınlayan ilk 25 ülkenin çalışmalarının %53’ü
ABD, Japonya ve Birleşik Krallık tarafından üretilmiştir

Dünya Bankası veri tabanından yararlanılmıştır. (http://data.worldbank.org/indicator/
SP.POP.TOTL)
101
Bilimsel ve teknik dergilerde yayınlanan makaleler; fizik, biyoloji, kimya, matematik, klinik tıp,
biyomedikal araştırma, mühendislik, teknoloji, yer ve uzay bilimleri konularını kapsamaktadır.
100
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Tablo 17. Bilimsel ve Teknik Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı (1985-2009)
Ülke
1

ABD

Makale
sayısı
4.808.392

2

Japonya

1.181.485

8,78

3

Birleşik Krallık

1.082.344

8,05

4

Almanya

951.861

7,08

5

Fransa

691.107

5,14

6

Kanada

588.436

4,37

7

Çin

527.904

3,92

8

İtalya

470.014

3,49

9

Avustralya

338.092

2,51

10

İspanya

315.428

2,35

11

Hollanda

292.558

2,18

12

Hindistan

291.630

2,17

13

Rusya Fed.*

280.370

2,08

14

İsveç

226.266

1,68

15

Kore Cumhuriyeti

199.840

1,49

16

İsviçre

185.414

1,38

17

İsrail

144.203

1,07

18

Brezilya

142.857

1,06

19

Belçika

133.681

0,99

20

Polonya

129.917

0,97

21

Danimarka

110.990

0,83

22

Finlandiya

102.852

0,76

23

Avusturya

91.941

0,68

24

TÜRKİYE

87.793

0,65

25

Norveç

75.133

0,56

13.450.505

100

Toplam

Yüzde
35,75

(*) Veriler 1992-2009’a aittir. SSCB dönemi verileri kullanılmamıştır.

2.2.6. İleri Teknoloji Üretimi ve Ticareti
1981–1985 döneminde dünya imalat sanayi üretiminin yaklaşık % 55’ini
düşük teknoloji, % 25’ini orta teknoloji ve % 20’sini ise yüksek teknolojiye dayanan
ürünlerin oluşturduğu gözlenmiştir. 2000’li yıllara gelindiğinde ise toplam imalat
sanayi üretimi içerisinde düşük teknoloji yoğun üretimin payı azalırken (% 45’in
altına düşmüştür), orta ve yüksek teknolojiye dayanan üretimin payı artmıştır.
Türkiye’de ise 1980’lerin başlarında toplam imalat sanayisi içerisindeki payı % 73
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olan düşük teknoloji yoğun üretimin, 2000’lere gelindiğinde çok fazla bir değişim
göstermediği anlaşılmaktadır. 102
Yüksek teknolojili ürün ihracatının 103 imalat sanayi ihracatı içindeki payı
bakımından Türkiye %1,93’lük performansıyla 2010 yılında dünyada 89’uncu sırada
yer almıştır. 104
Tablo 18: Yüksek Teknolojili Ürün İhracatının İmalat Sanayi Ürünleri
İhracatına Oranı (2010)
Ülke

%

Ülke

%

Ülke

%

Ülke

%

Filipinler

67,8

Danimarka

14,2

Burkina Faso

7,8

Ukrayna

4,3

Malta

59,6

Kanada

14,0

Fas

7,7

G. Afrika

4,3

Singapur

49,9

Sao Tome – Principe

14,0

Letonya

7,6

Tanzanya

3,5

Malezya

44,5

İsveç

13,9

Arjantin

7,5

Portekiz

3,4

Kosta Rica

40,0

Lübnan

12,8

İtalya

7,2

Aruba

3,3

G. Kıbrıs R.K.

37,3

Surinam

12,1

Hindistan

7,2

Dominik Cum.

3,2

Kore Cum.*

28,7

Barbados

12,1

Slovak Cum.

7,1

Beyaz Rusya

3,0

Çin

27,5

Avusturya

11,9

Polonya

6,7

Etiyopya

3,0

Fransa

24,9

Avustralya

11,9

Paraguay

6,6

Ürdün

2,9

İsviçre

24,8

Endonezya

11,4

Peru

6,6

Bosna Hersek

2,6

Macaristan

24,2

Brezilya

11,2

Nijer

6,6

Mali

2,4

Tayland

24,0

Romanya

10,9

İspanya

6,4

Uganda

2,4

Hollanda

21,3

Finlandiya

10,8

Ruanda

5,9

Gana

2,0

İrlanda

21,2

Litvanya

10,6

El Salvador

5,8

TÜRKİYE

1,9

B. Krallık

20,9

Belçika

10,5

Kenya

5,7

Ermenistan

1,8

İzlanda

20,9

Yunanistan

10,2

Guatemala

5,7

Gürcistan

1,8

ABD

19,9

Hırvatistan

9,2

Slovenya

5,5

Pakistan

1,7

Burundi

19,8

Estonya

9,1

Şili

5,5

Malawi

1,3

Japonya

18,0

Yeni Zelanda

9,0

Kolombiya

5,1

Mozambik

1,3

Meksika

16,9

Rusya Fed.

8,8

Venezuela

5,1

Senegal

1,2

Hong Kong

16,1

Bolivya

8,6

Tunus

4,9

Nijerya

1,1

Norveç

16,1

Ekvator

8,4

Kamerun

4,9

Azerbaycan

1,1

Çek Cum.

15,3

Lüksemburg

8,4

Nikaragua

4,8

Madagaskar

1,0

Almanya

15,3

Moldova

8,3

Fransız Polinezyası

4,7

Sri Lanka

1,0

İsrail

14,7

Bulgaristan

7,9

İran

4,5

Kırgızistan

1,0

(*) 2009 yılı verisi kullanılmıştır.
TÜBİSAD (2012). Atılım İçin Bilişim: Türkiye Ekonomisi İçin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Atılım
Stratejisi 2023. İstanbul; TÜBİSAD (Bilişim Sanayicileri Derneği).
103
Yüksek teknolojili ürün Dünya Bankası tarafından “yüksek Ar-Ge yoğunluğu bulunan ürün” (uzay
teknolojileri, bilişim teknolojileri, ilaç, bilimsel cihaz, elektrikli makineler vb.) biçiminde
tanımlanmaktadır.
104
Dünya
Bankası
veri
tabanı
kullanılmıştır.
(www.data.worldbank.org/indicator/
TX.VAL.TECH.MF.ZS/countries)
102
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2010 yılında yüksek teknolojili ürün ihracatı yapan ilk kırk ülkenin listesi
aşağıda sunulmuştur. Çin, 406 milyar ABD Doları tutarında yüksek teknolojili ürün
ihracatı gerçekleştirmiştir. Bu ülkeyi 100-160 milyar ABD Doları bandında ihracat
gerçekleştiren Almanya, ABD, Singapur, Japonya ve Fransa izlemiştir. Türkiye 1,7
milyar ABD Doları tutarındaki yüksek teknolojili ürün ihracatı ile 2010 yılında
dünyada 37’inci sırada yer almıştır. 105
Tablo 19: Yüksek Teknolojili Ürün İhracatı (milyar ABD$) (2010)
Çin

406,1

Meksika

37,7

Avusturya

13,7

Romanya

4,2

Almanya

158,5

Tayland

34,2

İspanya

11,3

Slovak Cum.

3,9

ABD

145,5

Belçika

32,2

Hindistan

10,1

Norveç

3,8

Singapur

127,0

Filipinler

29,8

Polonya

8,4

Avustralya

3,8

Japonya

122,0

İtalya

26,4

Danimarka

8,3

Kosta Rica

2,2

Fransa

99,7

Kanada

24,0

Brezilya

8,1

Kazakistan

2,1

Hollanda

59,5

İrlanda

21,2

İsrail

8,0

TÜRKİYE

1,7

B. Krallık

59,4

Macaristan

18,8

Endonezya

6,7

Malta

1,7

Malezya

59,3

Çek Cum.

17,5

Finlandiya

5,8

Arjantin

1,6

İsviçre

42,8

İsveç

16,1

Rusya Fed.

5,2

Ukrayna

1,4

2.2.7. Yapısal Dönüşüm
TÜBİSAD tarafından 2012 yılında yayımlanan “Atılım İçin Bilişim: Türkiye
Ekonomisi İçin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Atılım Stratejisi 2023” isimli
çalışmada;
•

Türkiye büyümesinde yapısal değişimden yararlanılmadığı,

•

Ekonomideki yapısal değişimin üretkenlik artışına yardımcı olmadığı,

•

Üretkenlik artışlarının tamamımın, sektör içi üretkenlik artışından
kaynaklandığı,

•

BİT sektörünün toplam ekonomi içerisindeki payının küçük olması ve bu
küçük olan payın çalışmaya konu dönemde artmak yerine daha da
azalması nedeniyle, incelenen dönemde

Dünya
Bankası
veri
TX.VAL.TECH.CD/countries)
105

tabanı

kullanılmıştır
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o BİT sektörünün üretkenlik artışına ciddi bir katkısı olmadığı ve

•

o BİT sektöründeki yapısal değişimin de üretkenlik artışına bir etkisinin
olmadığı.
Önümüzdeki dönemde Türkiye’nin büyümesini hızlandırması için,
üretkenlik artışını hızlandırması, bunun için de ülkemizin yapısal
değişimden yararlanarak daha üretken olan sektörlerin ekonomi içindeki
payını artırması gerektiği,

•

Yapısal değişim yoluyla büyümeye net katkıda bulunabilecek sektörlerin
başında BİT sektörünün geldiği,

•

Türkiye’de;
o BİT sektöründeki üretkenliğin geleneksel özel sektör üretkenliğinden
dört kat,
o BİT imalat sanayisinde üretkenliğin geleneksel imalat sanayisi
üretkenliğinden üç kat,
o BİT hizmet sektöründe üretkenliğin geleneksel hizmet sektörü
üretkenliğinden beş kat
daha fazla olduğu,

•

Bu veriler ışığı altında, BİT sektörünün ekonomi içerisindeki payının
artması sonucu toplam ekonomide ortaya çıkacak üretkenlik artışının göz
ardı edilemeyecek kadar büyük olacağı ve BİT sektörünün ekonomi
içindeki payının artmasının büyümeyi hızlandıracağı

ortaya konulmuştur 106.

TÜBİSAD (2012). Atılım İçin Bilişim: Türkiye Ekonomisi İçin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Atılım
Stratejisi 2023. İstanbul; TÜBİSAD (Bilişim Sanayicileri Derneği).
106
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2.2.8. Beşeri Sermaye Birikiminin Kalitesi
Üretime katılan işgücünün sahip olduğu bilgi ve becerilerin toplamı olarak
tanımlanan beşeri sermaye, bireysel ve sosyal gelişimi sağlamada ve ekonomik
refahın arttırılmasında kilit role sahiptir.
Bireylerin sahip olduğu bilgi ve becerilerin en önemli kaynağı eğitim olduğu
için, beşeri sermayenin birikim kalitesini ölçmede kullanılan göstergelerin başında
işgücünün eğitim düzeyi, işgücüne katılma oranları, eğitim harcamalarının GSYH
içindeki payı, eğitim ve yükseköğretim sisteminin kalitesi gelmektedir.
Diğer taraftan bireylerin eğitim alabilmeleri ve ekonomik faaliyette
bulunabilmeleri sağlıklı olmalarına bağlıdır. Bu nedenle, ülkelerin beşeri sermaye
birikimine katkı sağlayan önemli unsurlardan bir diğeri sağlıktır. Bu çerçevede;
nüfus artış hızı, şehirleşme hızı, doğuşta beklenen ortalama yaşam süresi, morbidite
oranları, sağlık harcamalarının GSYH içerisindeki payı ve kişi başına sağlık
harcamaları gibi göstergeler önem arz etmektedir.
Beşeri sermaye birikiminde önem arz eden bir başka unsur işgücü transferidir.
İşgücü transferi; belirli alanlarda uzmanlık bilgisine sahip olan işgücünün daha iyi
şartlara sahip olan ülkelere/bölgelere gitmesi (beyin göçü) ve nitelikli olmayan
işgücünün göreli olarak bol olduğu ülkelerden kıt olduğu ülkelere yönelmesi yoluyla
gerçekleşebilmektedir.
Beşeri sermayenin etkili ve verimli olması için, eğitim ve sağlığın yanı sıra;
•

Çalışma koşullarının uygunluğu

•

Fiziki ve beşeri sermayenin birbirini tamamlama düzeyi

•

Ücret düzeyi

•

Sosyal sermayenin (bireyler arasında karşılıklı işbirliğini, yardımlaşmayı
ve güveni teşvik eden değerler bütününün) gelişmişliği

•

Etik değerler (ahlaki normlar),

büyük önem taşımaktadır.
Yukarıda zikredilen göstergelerden en önemlileri bakımından Türkiye’ye
özgü değerlendirmeler aşağıda yapılmaktadır:
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2.2.8.1. İşgücüne Katılım Oranı
1990-2010 dönemi verileri incelendiğinde Türkiye’de erkeklerin işgücüne
katılım oranı 1990’da %65,3’ten 2010 yılında %76 seviyesine yükselmiştir.
Ülkemizde kadınların işgücüne katılım oranı 1990 yılında %34 seviyesinden 2004
yılında %23,8’e kadar düşmüş daha sonra sürekli artarak 2010 yılında %28
seviyesine ulaşmıştır. Toplam işgücüne katılım oranı ise 1990 yılında %57,9’dan
sonra sürekli azalma göstererek 2004 yılında %47,2’ye kadar gerilemiş, daha sonra
artarak 2010 yılında %49,5 düzeyine ulaşmıştır.
Türkiye erkeklerin işgücüne katılım oranı bakımından 1990’da OECD
ortalamasının 8,6, dünya ortalamasının 15,3 puan altındayken 2010 yılında OECD
ortalamasının 6,5 puan üzerinde, dünya ortalamasının 1,1 puan altında bir seviyeye
ulaşmayı başarmıştır.
Ancak, son yıllarda işgücüne katılımda artışlar olsa da kadınlarda tablo hala
iç açıcı değildir. Zira kadınların işgücüne katılım oranı bakımından Türkiye ile
OECD ve dünya ortalamaları arasındaki fark ciddi biçimde büyümüştür.
Şekil 9. Türkiye’de İşgücüne Katılım Oranları (Yüzde, %) (1990-2010)
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Tablo 20. İşgücüne Katılım Oranları Türkiye, OECD ve Dünya Ortalamaları
Farkı (1990-2010) (Puan)
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Erkek (OECD-Türkiye Farkı)

8,6

7,9

6,9

6,0

5,0

4,0

3,3

2,6

1,7

0,8

Erkek (Dünya-Türkiye Farkı)

15,3

14,6

13,9

13,0

12,1

11,3

10,4

9,5

8,5

7,8

Kadın (OECD-Türkiye Farkı)

13,3

13,7

15,1

20,9

16,8

17,3

18,0

20,0

19,8

19,1

Kadın (Dünya-Türkiye Farkı)

17,6

17,9

19,4

25,2

20,8

21,0

21,4

23,1

22,7

22,0

Toplam (OECD-Türkiye Farkı)

2,4

2,9

3,8

7,3

5,0

5,5

6,0

7,5

7,3

7,4

Toplam (Dünya-Türkiye Farkı)

8,4

8,8

9,8

13,4

10,9

11,4

11,6

12,8

12,5

12,7

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

-0,1

-1,2

-2,1

-3,0

-3,5

-4,0

-4,3

-4,7

-5,1

-6,0

-6,5

Erkek (OECD-Türkiye Farkı)
Erkek (Dünya-Türkiye Farkı)

6,9

6,1

5,3

4,6

4,1

3,6

3,1

2,6

2,1

1,6

1,1

Kadın (OECD-Türkiye Farkı)

22,7

22,1

21,5

22,8

25,8

26,0

26,1

26,2

25,7

24,1

22,8

Kadın (Dünya-Türkiye Farkı)

25,4

24,9

24,2

25,6

28,5

28,6

28,2

27,9

26,8

24,9

23,1

Toplam (OECD-Türkiye Farkı)

10,3

10,3

10,5

11,6

12,5

12,5

13,0

13,1

12,7

11,4

10,5

Toplam (Dünya-Türkiye Farkı)

15,5

15,6

15,9

17,1

17,9

17,9

18,0

17,8

17,0

15,8

14,7

2.2.8.2. İşgücü/İstihdam Piyasasında Eğitim Durumu Kompozisyonu
Ülkemizde vasıfsız işgücünün toplam işgücü içindeki payı oldukça yüksektir.
2010 yılında okur-yazar olmayanlar dâhil olmak üzere lise altı eğitimlilerin işgücü
içerisindeki payı %63,7, lise ve dengi okul mezunlarının payı %20,4, yükseköğrenim
mezunlarının payı ise %15,9’dur. Ülkemizde toplam işgücü içinde yükseköğrenim
mezunlarının oranı; 2000 yılında %9,7 iken 2010 yılında %15,7’ye kadar
yükselmiştir. Ancak; bu oran Avrupa Birliği (2010 yılı için %27,7) ve OECD (2008
yılı için %28,45) ortalamalarının çok gerisindedir (Tablo 21).
Tablo 21. Avrupa Birliği, OECD Ortalaması ve Türkiye’de İşgücünün Eğitim
Seviyesine Göre Dağılımı (2000-2010)
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Toplam İşgücü İçindeki Yükseköğretim Mezunu İşgücü Oranı (%)
Avrupa Birliği 20,62 20,96 21,33 22,16 23,29 24,17
OECD Ort.
27,37
27,22
35,14
35,92
35,01
35,94
Türkiye
9,70
9,80
11,00
11,10
10,50
11,50
Toplam İşgücü İçindeki Ortaöğretim Mezunu İşgücü Oranı (%)
Avrupa Birliği 47,15 47,57 48,09 47,67 48,53 49,07
OECD Ort.
45,32
44,15
38,41
38,12
37,82
38,21
Türkiye
18,90
19,30
20,30
19,30
19,90
21,20
Toplam İşgücü İçindeki İlköğretim Mezunu İşgücü Oranı (%)
Avrupa Birliği 30,02 29,62 28,81 28,30 27,29 26,57
OECD Ort.
24,41
27,12
28,37
27,68
25,57
29,25
Türkiye Büyük Millet Meclisi

2006

2007

2008

2009

2010

24,63

25,19

25,90

26,91

27,70

36,19

36,90

28,45

13,10

13,90

14,80

15,40

15,90

49,04

49,03

48,95

48,65

48,59

38,08

38,05

22,00

22,40

22,00

21,40

20,40

26,11

25,54

24,86

24,19

23,48

28,99

27,49

35,76
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Türkiye

71,40
70,90
Kaynak: Dünya Bankası 107

65,50

60,00

59,60

57,50

64,80

63,70

63,20

63,30

Diğer taraftan, ülkemizde işgücüne katılım oranı en yüksek grup,
yükseköğrenim mezunları (%77,4) iken, okur-yazar olmayanlar ise %21,8 ile en
düşük işgücüne katılım oranına sahiptir. Ayrıca, ülkemizde erkeklerin işgücüne
katılım oranı %71,7 iken kadınların işgücüne katılım oranı %30,6 seviyesinde
kalmıştır. Hem kadınlarda hem de erkeklerde işgücüne katılım oranı, eğitim seviyesi
arttıkça artmaktadır (Tablo 22).
Tablo 22. Türkiye’de Eğitim Durumuna Göre İşgücü Durumu (15+ yaş) (Şubat
2012)

TOPLAM

Toplam
Erkek
Kadın
İKO
İO İKO İO İKO
İO
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
50,8 8,0
71,7 7,4 30,6 9,4

Okur-yazar olmayanlar

21,8

3,1

35,6

7,9

19,0

1,3

Lise altı eğitimliler

48,9

7,5

70,0

7,7

27,1

7,1

Lise

52,3

10,6

70,5

8,2

30,3 17,3

Mesleki veya teknik lise

65,4

8,3

81,5

5,9

37,8 17,4

Yükseköğretim

77,4

9,2

83,7

7,0

68,9 12,9

Kaynak: TÜİK, Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçları
İKO: İşgücüne katılma oranı
İO: İşsizlik oranı

2.2.8.3. Sağlık Harcamaları ve Hayat Tabloları
Dünya'da

ulusal

sağlık

sistemlerinin

değerlendirilmesi/kıyaslanması

bakımından Dünya Bankası, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), UNICEF ve OECD gibi
uluslararası organizasyonların raporları önem arz etmektedir. Bahse konu
organizasyonlar, sağlık harcamalarına dair veriler konusunda farklı sınıflandırmalar
kullanmaktadır 108.

107

http://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.PRIM.ZS,
http://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.SECO.ZS,
http://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.TERT.ZS/countries?display=default adreslerinde sunulan
veriler kullanılmıştır.
108
Örneğin IMF, sağlık harcamalarını;
• Merkezi idarenin toplam sağlık harcamaları,
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OECD ve Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) sağlık harcamalarını hesaplama
yöntemlerinden istifade edilerek Dünya Bankası tarafından sunulan verilere göre,
ülkemizin toplam sağlık harcamalarının GSYH içindeki payı 2000 yılında %4,95
iken 2010 yılında %6,74’e yükselmiştir. Bu oran, AB için 2000 yılında %8,58 iken
2010 yılında %10,41’e yükselmiştir. OECD ortalaması ise 2010 yılı için %12,57
civarındadır. Dolayısıyla ülkemizin toplam sağlık harcamalarının GSYH içindeki
payı, son 10 yılda sürekli artış sergiliyor olsa da AB, OECD ve dünya ortalamasının
gerisindedir. (Şekil 10)
Şekil 10. Dünya, AB, OECD ve Türkiye’de Toplam Sağlık Harcamalarının
GSYH İçindeki Payı (%)

• Hastaneler ve harcamaları,
• Klinik, poliklinik, tıp, diş hekimliği ve pratisyenlerin harcamaları,
• İlaç, protez, tıbbi ekipman ile sağlık ürünleri ile ilgili olarak yapılan harcamalar,
• Kamu sağlığı harcamaları, araştırma harcamaları ve diğer harcamalar
şeklinde sınıflandırırken OECD;
• Sağlık hizmetleri ile ilgili temel harcamalar,
• Sosyal koruma harcamaları,
• Sağlık hizmetlerinin fonları ile ilgili harcamalar,
• Sosyal koruma harcamaları,
• Hastane hizmetleri ile ilgili harcamalar,
• Hastane çıktı harcamaları,
• Mobil sağlık hizmetleri ile ilgili yapılan harcamalar,
• Sağlık profesyonelleri ve istihdam harcamaları,
• Tıbbi mallar üzerinde yapılan harcamalar,
• Sağlık profesyonelleri ve kazançları ile ilgili harcamalar
şeklinde sınıflandırmaktadır.
Erişim: 5 Ekim 2012. http://www.tusad.net/index.php?option=com_content&view=article&id=
39:duenyada-salik-harcamalari&catid=16:salk-ekonomisi&Itemid=58
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Beşeri sermaye için önemli diğer bir gösterge olan hayat tabloları ise yaşama
ve ölüm istatistiklerine göre elde edilen sonuçlardan her bir yaşta bir yıl içerisinde
kaç kişinin hayatta kalacağının, kaç kişinin öleceğinin öngörüldüğü tablolardır.
Gelişmiş ülkelerde kendi demografik yapılarına göre hazırlanmış hayat tabloları
kullanılmaktadır.
Bir ülkenin ulusal mortalite (hayatta kalma beklentisi) ve morbidite (hastalık,
yaralanma ve sakat kalma beklentisi) tablolarının üretilmemesi durumunda;
• Bu ülkede sigorta şirketleri hayat sigortalarına ilişkin finansal riskleri
sağlıklı biçimde yönetemezler,
• Sosyal sigorta kurumları uzun dönemli aktüeryal projeksiyonlar
yapamazlar

(kurumların

uzun

vadeli

gelir-gider

dengesi

hesaplanamaz),
• Dolayısıyla, sosyal güvenlik reformu sağlıklı biçimde tasarlanamaz.
• İlave olarak, uluslararası değerlendirme kuruluşları, bahse konu
ülkenin mortalite tablolarını varsayımsal yöntemlerle hazırlayarak
kıyaslamalar yaparlar.
Yukarıda bir kısmı sayılan sıkıntıların/risklerin bertaraf edilebilmesi için
ulusal mortalite ve morbidite tablolarının oluşturulması kritik öneme sahiptir.
Hem kamu sosyal güvenlik sistemi hem de sigorta sektörü için kritik öneme
sahip olan ülkemize ait ulusal mortalite ve morbidite tabloları 109 yakın zamana kadar
bulunmamaktaydı. Bu sebeple sigorta sektörü tarafından, ağırlıklı olarak SM 19481953 (İsviçre), CSO 1953-1958, CSO 1949-1951 ve CSO 1980 (ABD) tabloları
kullanılmaktaydı. 110
Ancak, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 2009-2013 Stratejik
Planının "Ar-Ge ve Yenilikçilik Kapsamında Öncelik Verilecek Alanlar" içinde
“Ulusal Mortalite ve Morbidite Tabloları Oluşturulması” projesine yer verilmiştir.
Projenin amacı Türkiye'nin kendi nüfus istatistikleri ve kamu sosyal güvenlik
kurumları ve sigorta şirketlerinin verileri ile, değişen nüfus ve sigortalı bilgilerine

109
110

Mortalite: Ölüm Beklentisi; Morbidite: Hastalık, Yaralanma ve Sakat Kalma Beklentisi.
Erişim:9 Ekim 2012. http://www.riskonomi.com/wp/?p=1078
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göre yenilenebilecek ve ülkemiz ölümlülük oranlarını, hastalık, yaralanma ve sakat
kalma beklentilerine ilişkin bilişim teknolojileri tabanlı tablolarının oluşturulmasıdır.
Bu itibarla, Hazine Müsteşarlığı koordinasyonunda, Hacettepe Üniversitesi
Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümünün yöneticiliğinde, BNB Danışmanlık
Şirketi, Marmara Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi uzmanları ile "Türkiye Hayat
ve Hayat Annüite Tablolarının Oluşturulması" projesiyle;
• Türkiye Kadın-Erkek Hayat (TRH - 2010)
• Türkiye Kadın-Erkek Sigortalı Hayat (TRSH - 2010)
• Türkiye Kadın-Erkek Hayat Annüite (TRHA - 2010)
• Sosyal Güvenlik Kurumu Kadın-Erkek Hayat (SGK - 2008)
tabloları elde edilmiştir. 111

2.2.8.4. Beyin Göçü
Beşeri sermaye birikiminde önem arz eden bir başka unsur ise nitelikli işgücü
transferidir.
Nitelikli işgücü transferi (beyin göçü), yetiştirilmesi için büyük kaynak
gerektiren bilim insanı, doktor, mühendis gibi vasıflı işgücünün daha gelişmiş bir
ülkeye göç etmesi anlamına gelmektedir. Vasıflı işgücünün yetişmesi için ciddi
miktarlarda ulusal kaynak harcanmasına rağmen, beyin göçü ile bahse konu güçten,
gelişmiş ülkeler istifade etmektedir.
Vasıflı insan göçüne ilişkin tüm dünyayı kapsayan sistematik bir veri tabanı
henüz bulunmamaktadır. OECD tarafından bu alanda yapılan çalışmalar ise sadece
OECD bölgesi için sınırlı bilgi sunmaktadır. Dolayısıyla mevcut veriler, beyin
göçüne ilişkin sonuçlar ve bundan en fazla etkilenen meslek dalları gibi alanlarda
genellemeler yapmak için yeterli olmasa da OECD tarafından gerçekleştirilen bir
çalışmada, beyin göçünden kaynaklanan potansiyel maliyetler şöyle sıralanmıştır:

Türkiye Hayat ve Hayat Annüite tablolarına http://www.haymer.org.tr/index.php?page=mortalite
adresinden erişim sağlanabilmektedir.
111
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Dışarıya beyin göçü veren ülke açısından;
•

Yetenek, fikir ve inovasyon kaybı,

•

Eğitim yatırımlarının kaybı,

•

Vergi gelirlerinden mahrum kalma,

•

Sağlık ve eğitim gibi sektörlerde kritik hizmetlerden mahrum kalma

anlamına gelmektedir.
Beyin göçünü alan ülke açısından ise “beyin taşması”, göç eden vasıflı insan
gücünü kötüye kullanma, göç edenlerin profesyonel yeteneklerinin körelmesine
sebep olma gibi riskler barındırmaktadır.
İlave olarak beyin göçü;
•

Bölgesel eşitsizlikler,

•

Ailesel sıkıntılar,

•

Çocuklar ve okul hayatı,

•

Suçların artması

gibi birçok olumsuz sosyal etkiye de sahiptir. 112
Ülkelerin en az bir yıl yükseköğrenim görmüş 25 yaş ve üzeri nüfusunun tüm
OECD üyesi ülkelere göç etme oranları üzerine 1990-2000 dönemi için yapılan bir
çalışmada, en az göç veren ülkeler sırasıyla; Umman (%0,37), Türkmenistan (%0,38)
ve ABD (%0,45); en fazla göç veren ülkeler ise sırasıyla Guyana (%89,24), Jamaika
(%84,69) ve Karayipler’de bir ada ülkesi olan Saint Vincent ve Grenadinler
(%84,58)’dir.
OECD göç stokunun %92,7’sini kapsayan bahse konu araştırmaya göre,
Türkiye’nin en az bir yıl yükseköğrenim görmüş 25 yaş ve üzeri nüfusunun %5,6’sı
OECD üyesi diğer ülkelere göç etmiştir. Ülkemiz bu oranla, hesaplamaya dahil
edilen 190 ülke arasında OECD üyesi ülkelere en fazla beyin göçü veren 140’ıncı

112

OECD (2007). The Braind Drain and Negative Social Effects: When is the Home Country Hurt?
Policy Coherence for Development: Migration and Developing Countries. Erişim: 1 Ekim 2012.
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/development/policy-coherence-fordevelopment-2007/the-brain-drain-and-negative-social-effects-when-is-the-home-countryhurt_9789264026100-6-en
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ülkedir. Söz konusu hesaplamaya göre anılan oranda OECD ülkelerinin ortalaması
%4,14, AB ortalaması ise %8,99’dur.

113

2.3. TÜRKİYE’NİN EĞİTİM VE YÜKSEKÖĞRETİM PROFİLİ
2.3.1. Temel Eğitim
OECD Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) araştırmaları
Türkiye’de 2003, 2006 ve 2009 yıllarında yapılmıştır. Türkiye 2003 yılında
değerlendirme yapılan 40 ülke arasında okuma, fen ve matematik becerileri
bakımından sırasıyla 33., 35. ve 34. sırada yer almıştır. 2009 yılında yapılan
araştırma ise 65 ülkede gerçekleştirilmiş ve Türkiye’nin okuma, fen ve matematik
becerileri alanlarının tamamında performansı (ortalama puanı) 2003 yılına göre
sırasıyla %5,2, %5,2 ve %4,6 artmışsa da söz konusu iyileşme Türkiye’nin OECD
ortalamasının oldukça altında kalmasına engel olamamıştır. Bu sonuçlara göre
Türkiye, değerlendirilen 65 ülke içinde okuma, fen ve matematik becerileri
bakımından sırasıyla 41., 43. ve 43. sırada yer almıştır.
Tablo 23. PISA Sonuçları Sıralamasına Göre Türkiye’nin Uluslararası Konumu
Türkiye’nin Sıralamadaki Konumu
Değerlendirilen
Okuma Becerileri Fen Becerileri
Matematik
Ülke Sayısı
Becerileri

33
41

2003
2009

35
43

34
43

40
65

Tablo 24. PISA Sonuçları
2009

2003

Okuma

Matematik

Fen

Okuma

Matematik

Fen

Şangay-Çin

556

600

575

-

-

-

Kore

539

546

538

534

542

538

Finlandiya

536

541

554

543

544

548

Hong Kong-Çin

533

555

549

510

550

539

Singapur

526

562

542

-

-

-

Kanada

524

527

529

528

532

519

Y. Zelanda

521

519

532

522

523

521

113

Dünya Bankası verilerinden derlenmiştir. http://go.worldbank.org/9YZ0EKSMT0
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Japonya

520

529

539

534

534

548

Avustralya

515

514

527

525

524

525

Hollanda

508

526

522

513

538

524

Belçika

506

515

507

507

529

509

Norveç

503

498

500

500

495

484

Estonya

501

512

528

-

-

-

İsviçre

501

534

517

499

527

513

Polonya

500

495

508

497

490

498

İzlanda

500

507

496

492

515

495

ABD

500

487

502

495

483

491

Lihtenştayn

499

536

520

525

536

535

İsveç

497

494

495

514

509

506

Almanya

497

513

520

491

503

502

İrlanda

496

487

508

515

503

505

Fransa

496

497

498

496

511

511

Çin Taipei

495

543

520

-

-

-

Danimarka

495

503

499

492

514

475

Birleşik Krallık

494

492

514

-

-

-

Macaristan

494

490

503

482

490

503

Portekiz

489

487

493

478

466

468

Makao-Çin

487

525

511

498

527

525

İtalya

486

483

489

476

466

486

Letonya

484

482

494

491

483

489

Slovenya

483

501

512

-

-

-

Yunanistan

483

466

470

472

445

481

İspanya

481

483

488

481

485

487

Çek Cum.

478

493

500

489

516

523

Slovak Cum.

477

497

490

469

498

495

Hırvatistan

476

460

486

-

-

-

İsrail

474

447

455

-

-

-

Lüksemburg

472

489

484

479

493

483

Avusturya

470

496

494

491

506

491

Litvanya

468

477

491

-

-

-

TÜRKİYE

464

445

454

441

423

434

Dubai (BAE)

469

453

466

-

-

-

Rusya Fed.

459

468

478

442

468

489

Şili

449

421

447

-

-

-

Sırbistan

442

442

443

412

437

436

Bulgaristan

429

428

439

-

-

-

Uruguay

426

427

427

434

422

438

Meksika

425

419

416

400

385

405

Romanya

424

427

428

-

-

-

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 381)

– 121 –
Tayland

421

419

425

420

417

429

Tirin. & Tobago

416

414

410

-

-

-

Kolombiya

413

381

402

-

-

-

Brezilya

412

386

405

403

356

390

Karadağ

408

403

401

-

-

-

Ürdün

405

387

415

-

-

-

Tunus

404

371

401

375

359

385

Endonezya

402

371

383

382

360

395

Arjantin

398

388

401

-

-

-

Kazakistan

390

405

400

-

-

-

Arnavutluk

385

377

391

-

-

-

Katar

372

368

379

-

-

-

Panama

371

360

376

-

-

-

Peru

370

365

369

-

-

-

Azerbaycan

362

431

373

-

-

-

Kırgızistan

314

331

330

-

-

-

Diğer taraftan, ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğrenime Giriş Sınavı
(YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı’nın (LYS) sonuçları, eğitim sistemimizin
performans düzeyi ve kalitesi hakkında çok önemli bilgiler sağlamaktadır.
Kutu 4. YGS ve LYS

YGS: Üniversite adayları için ilk aşama sınavdır. Adayların temel eğitim düzeylerini ölçen Türkçe,
Matematik, Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri testlerinden oluşmaktadır. Bütün adaylar bu ilk aşamaya
girmektedir. YGS adayın genel sınav puanının %40’ını oluşturmaktadır.
LYS: İkinci aşama sınavdır. Adaylar ilgili alanda tüm lise müfredatından sorumlu tutulmaktadırlar.
Bu aşamada adaylar seçmek istedikleri programların türlerine göre sınavlara girmektedir. Bu testler
Matematik ve Geometri derslerini içeren Matematik testi; Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerini içeren
Fen Bilimleri testi; Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya derslerini içeren Edebiyat-Coğrafya testi; Tarih,
Coğrafya, Psikoloji, Sosyoloji ve Mantık derslerini içeren Sosyal Bilimler testi; İngilizce, Fransızca ve
Almanca dilleri için Yabancı Dil testidir.
YGS ve LYS sınavları 2010 yılından beri uygulanmaktadır.
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2010-2012 döneminde YGS’de adayların başarı oranları 114 Tablo 25’te
gösterilmektedir. Buna göre, 3 yıllık dönemde adayların en başarılı oldukları alanın
ortalama %51,23 başarı oranı ile Türkçe, en az başarılı oldukları alanın ise %
10,27’lik ortalama başarı oranı ile Fen Bilimleri olduğu görülmektedir. İlave olarak,
Sosyal Bilimlerdeki başarı oranı ortalama % 29,67 ve Matematik alanındaki başarı
oranı ortalama %21,53’dür. Ayrıca söz konusu dönemde başarı oranlarının giderek
düştüğü görülmektedir.
Tablo 25. YGS’de Alanlar Bazında Başarı Oranları (2010-2012)
2010-2012
Dönemi
3 Yıllık Başarı
Ortalama Standart Başarı Ortalama Standart Başarı Ortalama Standart Başarı
Oranı
Net
Sapma Oranı
Net
Sapma Oranı
Net
Sapma Oranı
Ortalaması
2010 YGS

Alan

2011 YGS

2012 YGS

Türkçe*

21,5

9,1

%53,8

21,9

8,9

%54,9

18,0

9,7

%45,0

%51,23

Sosyal*

12,4

8,0

%31,0

11,6

8,3

%29,0

11,6

8,7

%29,0

%29,67

Matematik*

11,4

11,4

%28,5

7,5

9,6

%18,8

6,9

9,7

%17,3

%21,53

Fen*

4,6

8,6

%11,5

4,1

8,2

%10,3

3,6

7,8

%9,0

%10,27

%28,2

40,1

-

%25,1

%28,17

49,9
%31,2
45,1
TOPLAM**
Katılımcı
1.473.337
1.609.971
Sayısı (Kişi)
(*) YGS’de her alanda 40 soru yer almaktadır.
(**) YGS’de toplam 160 soru yer almaktadır.

1.786.539

LYS’de alanlar bazında başarı oranları Şekil 11’de gösterilmektedir. Bu
bilgiden hareketle yapılan değerlendirmeler şu şekildedir;
• Bahse konu alanların tamamı dikkate alınarak hesaplanan genel başarı oranı
2010 yılında %31 seviyesinden 2012 yılında %25 (Tablo 25) seviyesine
düşmüştür.
• Özellikle Fen ve Matematik alanlarındaki başarı oranları oldukça düşüktür.
Bu durum, söz konusu jenerasyonun işgücüne katılım, nitelikli iş bulma ve iyi
bir ücret geliri elde etme bakımlarından çeşitli sıkıntılarla karşılaşabileceği
anlamına gelmektedir.

Başarı oranı: “Ortalama Net sayısı”, ortalama doğru cevap sayısından, ortalama yanlış cevap
sayısının ¼’ü düşülmek suretiyle hesaplanmaktadır. Başarı oranı ise, ortalama net sayısının toplam
soru sayısına bölünmesiyle bulunmaktadır.
114
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• En temel alanlarda başarı oranlarının çok düşük olması, buna mukabil,
standart sapma oranlarının çok yüksek olması, eğitim sistemimizde,
performans ve eğitimde fırsat eşitliği bakımlarından iyileştirilmesi gereken
çok önemli hususlar bulunduğunu ortaya koymaktadır.

Şekil 11. LYS’de Alanlar bazında başarı oranları (2010-2012)115

Tablo 26. LYS’de Alanlar Bazında Ortalama Net Doğru Cevap Sayısı ve
Standart Sapma (2010-2012)

Standart
Sapma

Aday
Sayısı

Ortalama
Net

Standart
Sapma

Aday
Sayısı

Matematik (50 Soru)

14,2

12,6

593.253

15,1

13,5

606.746

13,2

12,1

600.822

Geometri (30 Soru)

10,5

8,1

593.253

8,5

8,3

606.746

6,7

7,2

600.822

9,5

8,2

269.900

7,5

7,8

280.205

9,8

7,8

293.067

Kimya (30 Soru)

14,1

8,8

269.900

11,4

8,6

280.205

9,9

8,5

293.067

Biyoloji(30 Soru

12

7,2

269.900

11,4

7,5

280.205

10,1

7,2

293.067

Türk Dili ve Edb.(56 Soru)

27,6

11,2

620.017

21,8

10,2

646.730

23,5

9,1

630.801

Coğrafya-1(24 Soru)

10,2

5,0

620.017

9,6

4,4

646.730

7,6

4,0

630.801

Tarih (44 Soru)

17,3

9,1

343.131

17,8

9,1

361.986

13,1

7,2

367.729

7,8

3,7

343.131

6,6

3,4

361.986

6,3

3,1

367.729

Alan

Fizik (30 Soru)

Coğrafya-2 (16 Soru)

115

Aday
Sayısı

Ortalama
Net

2012 LYS

Standart
Sapma

2011 LYS

Ortalama
Net

2010 LYS

http://www.osym.gov.tr
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Felsefe (30 Soru)

8,4

4,8

343.131

10,1

4,7

361.986

6,9

4,5

367.729

Yabancı Dil (Alm.) (80 Soru)

38,7

24,1

28.244

44,4

28,4

1.677

35,6

28, 8

2.036

Yabancı Dil (Fra.) (80 Soru)

50,8

26,3

1.341

35,3

23,6

1.108

37,7

26,9

1.102

Yabancı Dil (İng.) (80 Soru)

39,4

22,0

1.004

27,8

22,5

35.563

42,0

24,7

42.443

Diğer taraftan, LYS’de 0,5 ve altında puan aldıkları için puanı
hesaplanmamış

adayların

tüm

adaylar

içindeki

payı

aşağıdaki

tabloda

gösterilmektedir. Bahse konu üç yıllık dönemde puanı hesaplanmayan aday sayısı
reel olarak artmıştır.

Tablo 27. LYS’de Puanları Hesaplanmayan Adayların Sayısı (2010 - 2012)116
2012YGS 2011YGS 2010YGS
Sınava Başvuran Aday Sayısı

1.895.479

1.692.144

1.512.519

Sınavı Geçerli Aday Sayısı

1.837.344

1.648.240

1.487.493

Puanı hesaplanmayan aday sayısı

50,805

38,269

14,156

Puanı hesaplanmayan adayların oranı

2,77%

2,32%

0,95%

Yukarıdaki bilgiler ışığı altında, 2012 yılında merkezi yönetim bütçesinden
eğitime 56,3 milyar TL kaynak ayıran 117 ülkemizde, son dönemde FATİH projesi ve
zorunlu eğitimin süresinin yeniden düzenlenmesi, okulların fiziksel alt yapısının
iyileştirilmesi, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine ücretsiz ders kitabı desteği,
üniversite harçlarının kaldırılması gibi birçok önemli adım atılmıştır. Bu kapsamda,
BİT sektörünün milli eğitim alanındaki reform çalışmalarının tasarımında, reformun
yönetilmesinde ve hayata geçirilecek sistemin performansının yönetilmesinde çok
önemli bir stratejik ortak olacağı değerlendirilmektedir.

2.3.2. Yükseköğretim
2004 yılından itibaren dünyadaki en iyi üniversiteleri belirlemeye yönelik
çalışmalar hız kazanmıştır. Bu çalışmalar;

116

http://www.osym.gov.tr
Maliye Bakanı Sn. Mehmet Şimşek (2011), 2012 yılı Bütçe Sunuş Konuşması. TBMM Plan ve
http://www.bumko.gov.tr/Eklenti/324,2012
Bütçe Komisyonu) Erişim: 1 Ekim 2012.
yilibutcesunuskonusmasiplanvebutcekomisyonupdf.pdf?0
117
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• Hükümetlerin

yükseköğretime

ilişkin

politika

ve

stratejilerinin

saptanmasında,
• Lisans

ve

lisansüstü

öğrencilerinin

akademik

program

tercihlerini,

akademisyenlerin kariyer tercihlerini yapmalarında,
• Araştırmacıların işbirliği yapacağı kişi ve kurumları tespit etmelerinde,
• Üniversite yönetimlerinin, kurumlarının performansını diğer kurumlarla
kıyaslamalarında ve kurumsal stratejik önceliklerini tespit etmelerinde,
• Özel sektörün istihdama ilişkin kararlarında,
• Üniversitelere yapılacak devlet desteğinin hesaplanmasında
faydalı olabilmektedir.
Bu kapsamda, dünyanın en iyi üniversitelerini belirlemeye yönelik geliştirilen
sistemlerden bazıları aşağıda özetlenmiştir: 118
Tablo 28. Üniversiteleri Sıralama Sistemleri
Sistemin Adı

Sistemi Geliştiren Kuruluş

ARWU 119

Çin'de Şangay Jiao Tong Üniversitesi bünyesinde bulunan
Dünyanın En iyi Üniversiteleri Araştırma Merkezi 120

LEIDEN

Hollanda'da Leiden Üniversitesi Bilim ve Teknoloji
Çalışmaları Merkezi 121

HEEACT

Tayvan Yüksek Öğretim Değerlendirme ve Akreditasyon
Kurumu 122

TIMES

İngiltere’de medya kuruluşu 123

SCIMAGO

İspanya’da Scimago Araştırma Kurumu 124

QS

İngiltere’de QS (Quacquarelli Symonds) isimli kuruluş 125

WEBOMETRICS İspanya’da Cybermetrics Laboratuvarı 126

ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Araştırma Laboratuvarı. (2012). Dünya Sıralamalarında 143
Türk Üniversitesi'nin Durumu Temmuz-2012 URAP (University Ranking by academic Performance.
Üniversitelerimizin 2011 Sıralamalar Raporu. Erişim: 27 Eylül 2012. http://www.urapcenter.org
119
Academic Ranking of World Universities - Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması
120
http://www.shanghairanking.com/
121
http://www.leidenranking.com
122
http://www.heeact.edu.tw/mp.asp?mp=4
123
http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/
124
http://www.scimagoir.com/
125
http://www.topuniversities.com/
118
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URAP

Türkiye'de ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulan
URAP Araştırma Laboratuvarı 127

Yukarıdaki tabloda yer alan sıralama sistemleri ve Türk üniversitelerinin söz
konusu sıralama listelerindeki konumu hakkında özet bilgiler aşağıda sunulmuştur:
ARWU: 2003 yılından beri her yıl dünyanın en iyi 500 üniversitesinin listesi
yayınlanmaktadır. Söz konusu listenin oluşturulmasında aşağıdaki performans
göstergeleri kullanılmaktadır:
• Nobel veya Fields Medal ödülü kazanan mezun ve öğretim üyesi sayısı
• Thomson Scientific tarafından belirlenen dünyada en çok atıf alanlar
listesinde bulunan öğretim üyesi sayısı
• Nature ve Science isimli dergilerde yayımlanan makale sayısı
• Science Citation Index (SCI)-Expanded ve Social Science Citation Index
(SSCI) tarafından taranan makale sayısı
• Kurumun hacmine göre kişi başına düşen performans.
2003 yılında yayımlanan ilk ARWU listesinde Hacettepe ve İstanbul
Üniversiteleri 451-500 aralığında yer almışlardır. Daha sonra yayımlanan listelerde
İstanbul Üniversitesi 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 ve 2012 yıllarında 401-500
aralığında yer almıştır.
LEIDEN: 2000-2007 döneminde dünya çapındaki büyük üniversiteler
sıralaması 2008 yılında yayınlamıştır.
Leiden yöntemine göre;
• Dünyada en çok atıf alan %10'luk dilime giren yayın oranı
• Yayın başına düşen atıf sayısı
• Normalize edilmiş yayın başına düşen atıf sayısı
• Diğer üniversiteler ile üretilen ortak yayınların oranı
• SCI ve SSCI tarafından taranan yayın sayısı
bazında ayrı ayrı sıralama yapılmaktadır.
126
127

http://www.webometrics.info/
http://www.urapcenter.org
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Leiden’in Aralık 2011 tarihinde yayınladığı dünyanın en iyi 500
üniversitesini içeren listede yer alan Türk üniversitelerinin isimleri ve bunların
sıralamadaki konumları aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 128
Tablo 29. Leiden Sıralamasında Dünyanın En İyi 500 Üniversitesi İçerisinde
Yer Alan Türk Üniversiteleri
Dünyada en

Normalize

Yayın

Diğer

SCI ve SSCI

çok atıf alan

edilmiş

başına

Üniversiteler ile

tarafından

%10'luk

yayın

düşen atıf

ortak üretilen

taranan

dilime giren

başına

sayısı

yayınların oranı

yayın sayısı

yayın oranı

düşen atıf

DS**

TS*

DS**

TS*

DS**

TS*

DS**

Üniversiteler

DS**

TS*

Sıralamalar

TS*

sayısı

Sıralama Kategorileri

ODTÜ

1

381

1

421

6

386

2

462

6

386

Ege Üniversitesi

2

482

2

461

5

338

6

492

5

338

Hacettepe Üniversitesi

3

490

4

493

2

244

4

484

2

244

Gazi Üniversitesi

4

492

3

488

4

331

3

466

4

331

Ankara Üniversitesi

5

496

6

496

3

319

1

448

3

319

İstanbul Üniversitesi

6

497

5

494

1

239

5

491

1

239

(*) TS: Türkiye'deki üniversiteler sıralamasındaki konum
(**) DS: Dünyadaki üniversiteler sıralamasındaki konum

HEEACT: Üniversitelerin performans sıralamalarına ilişkin listeler 2007
yılından beri yayınlanmaktadır. Sıralamalarda kullanılan kriterler, alt kriterler ve
ağırlıkları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. 129

128
129

www.leidenranking.com
http://ranking.heeact.edu.tw/en-us/2011/Page/Methodology
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Tablo 30: Heeact Üniversite Sıralamasında Kullanılan Kriterler ve Ağırlıkları
Ağırlık
Kriterler
Alt Kriterler
(%)
Araştırmada
Verimlilik

Araştırma Etkisi

Araştırmada
Mükemmellik

Son 11 yıla ait yayınlanmış makale sayısı

10

Son bir yıldaki makale sayısı

10

Son 11 yılda yapılan atıf sayısı

10

Son 2 yılda yapılan atıf sayısı

10

Son 11 yılda yapılan ortalama atıf sayısı

10

Son 2 yıl için H endeksi

20

Yapılan yüksek atıf sayısı

15

İlgili yılda yüksek etkili dergilerde yayınlanan
makale sayısı

15

HEEACT’nin 2007- 2011 yılı arasında yayınladığı genel sıralamada ilk 500
içesinde Türkiye’den hiçbir üniversite bulunmamaktadır.
Kuruluş, ayrıca 2007-2011 yılları arasında Tarım, Tıp, Mühendislik, Doğa
Bilimleri, Yaşam Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında listeler de yayınlamıştır.
2010 yılında mühendislik alanında dünyadaki ilk 300 üniversite sıralamasında
Türkiye’den Orta Doğu Teknik Üniversitesi 227. ve İstanbul Teknik Üniversitesi
228. sırada yer almıştır. 130
TIMES: Aşağıdaki 5 ayrı kategoride toplam 13 gösterge kullanılmak
suretiyle sıralama yapılmaktadır:
• Öğretim: Öğrenme iklimi (%30)
• Araştırma: Hacim, gelir ve saygınlık (%30)
• Atıflar: Araştırma etkisi (%30)
• Endüstri geliri: İnovasyon (%2,5)
• Uluslararası görünüm: Personel, öğrenciler ve araştırmalar (%7,5)

130

http://ranking.heeact.edu.tw/en-us/2010%20by%20Field/Domain/ENG/TOP/201-300
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TIMES dünyanın en iyi 200 üniversitesi 2010-2011 sıralamasında Bilkent
Üniversitesi 112’nci, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 183’üncü sırada yer almıştır.
Dünyanın en iyi 400 üniversitesini belirleyen 2011-2012 sıralamasında ise, Bilkent
Üniversitesi 201-225, İstanbul ve Orta Doğu Teknik Üniversiteleri 276-300 ve
Boğaziçi Üniversitesi 301-350 aralığında yer almıştır.
SCIMAGO: İlk kez 2009 yılında sıralama yapılmıştır. 2009, 2010, 2011 ve
2012 yılları Scimago listesinde ilk binde sırasıyla 13, 18, 16 ve 13 üniversitemiz yer
almıştır. Söz konusu yıllarda en başarılı Türk üniversitelerinin dünya sıralamasındaki
konumu sırasıyla 357’ncilik, 354’üncülük, 395’incilik ve 416’ncılık olmuştur.
Bilimsel araştırma kuruluşlarının 2006-2010 dönemindeki faaliyetlerine
yönelik değerlendirmeler neticesinde oluşturulan Scimago 2012 yılı raporunda dünya
genelinde

toplam

3290

üniversite,

enstitü

ve

araştırma

kurumu/kuruluşu

sıralanmıştır. Bu sıralamada;
• Scopus veri tabanınca taranan dergilerde yer alan yayın sayısı
• Yabancı kurumlarla birlikte yürütülen çalışmalar neticesinde elde edilen
çıktının kurumun toplam çıktısı içindeki payı
• Kurumun bilimsel etkisinin dünya genelinde araştırma kurumlarının ortalama
bilimsel etkisine göre değeri (normalize etki)
• Değerlendirmeye konu alan türüne göre Scimago Journal Rank kapsamında
ilk %25’te bulunan dergilerde yayımlanan makale sayısı
• Değerlendirmeye konu alanlarda kurumun uzmanlaşma düzeyi
• Değerlendirmeye konu alanlarda dünyada en çok atıf alan %10'luk dilime
giren yayın oranı
• Kurum

mensuplarının

katılım

sağladığı

ekip

çalışması

şeklinde

gerçekleştirilen bilimsel yayınlarda kurum mensuplarının ekip lideri olduğu
durumların oranı
göstergeleri kullanılmıştır.
Anılan listede;
• İlk 1000’de 13 üniversitemiz [İstanbul Üniversitesi (416), Hacettepe
Üniversitesi (433), Ankara Üniversitesi (488), Gazi Üniversitesi (506), Orta
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Doğu Teknik Üniversitesi (564), Ege Üniversitesi (625), İstanbul Teknik
Üniversitesi (705), Gülhane Askeri Tıp Akademisi (867), Selçuk Üniversitesi
(880), Atatürk Üniversitesi (894), Erciyes Üniversitesi (906), 19 Mayıs
Üniversitesi (920), Başkent Üniversitesi (967)]
• 1001-2000 aralığında toplam 32 kurum/kuruluşumuz
• 2001-3000 aralığında toplam 8 kurum/kuruluşumuz
• 3001-3290 aralığında toplam 3 kurum/kuruluşumuz
yer almıştır.
QS: 2004 yılından beri sıralama yapılmaktadır. Sıralamalar;
• Bilim insanları nezdinde yapılan anketler neticesinde ölçülen akademik
saygınlık
• İşverenlere uygulanan anketlerin sonuçları ve
• Yayın başına düşen atıf sayısına (Scopus veri tabanı)
dayandırılmaktadır.
2005-2012 döneminde Türk üniversitelerinden QS listesine girenler aşağıdaki
tabloda özetlenmiştir:
Tablo 31. QS Üniversiteler Listesinde Türk Üniversitelerinin Konumu (Genel
Sıralama)
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Bilkent

401

401

425

374

360

332

401-450

401-450

Boğaziçi

-

-

-

-

-

-

501-550

551-600

Çukurova 523

523

559

501+

601+

601+

601+

601+

İstanbul

358

358

423

401-500

401-500

401-450

501-550

551-600

İTÜ

349

349

390

376

401-500

451-500

501-550

501-550

ODTÜ

-

-

-

-

-

-

451-500

451-500

Hacettepe

-

-

-

501+

601+

601+

501-550

551-600

Sabancı

454

454

475

401-500

501-600

401-450

451-500

501-550

QS tarafından genel sıralamanın yanı sıra; mühendislik ve teknoloji, doğa
bilimleri, sanat ve beşeri bilimler, sosyal bilimler ve yönetim ile yaşam bilimleri ve
tıp alanlarında da sıralama yapılmaktadır. QS 2012 raporuna göre 5 üniversitemiz
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 381)

– 131 –

(ODTÜ, Bilkent, İstanbul, İTÜ ve Boğaziçi) bazı temel alanlarda ilk 500 listelerine
girme başarısını göstermiştir 131:
• Mühendislik ve Teknoloji temel alanında ODTÜ 197’nci sırada yer almıştır.
Bu alanda İTÜ 215’inci, Bilkent 328’inci ve Boğaziçi 392’nci olmuştur.
• Doğa Bilimleri temel alanında ODTÜ 320’nci ve Bilkent 390’uncu sırada yer
almıştır.
• Sanat ve Beşeri Bilimler temel alanında Bilkent 332’inci ve İstanbul 350’nci
olmuştur.
• Sosyal Bilimler ve Yönetim temel alanında İstanbul Üniversitesi 376’ncı
sırada yer almıştır.
WEBOMETRICS: Arama motorlarından elde edilen tarama sonucuna
dayanan boyut kriteri, ilgili üniversitenin internet sitesine verilen tekil bağlantı (link)
sayısına dayanan görünürlük kriteri, ilgili üniversitenin sitesinde bulunan akademik
dosya sayısına dayanan dosya zenginliği kriteri ve akademik dosyalarda ilgili
üniversiteye verilen referans sayısını belirleyen Google Scholar tarama kriteri gibi
dijital kriterler kullanılmaktadır.
Eylül 2012 sonu itibarıyla Webometrics güncel listesinde ODTÜ 277’nci ve
İTÜ 500’üncü sırada yer alırken 501-1000 aralığında 12 Türk üniversitesi
bulunmaktadır.
URAP: URAP Araştırma Laboratuvarı 2009 yılında Orta Doğu Teknik
Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulmuştur. URAP'ın amacı
yükseköğretim kurumlarını akademik başarıları doğrultusunda değerlendirebilmek
için bilimsel metotlar geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını kamuoyu ile
paylaşmaktır.
Böylece, çalışmalar sonucunda elde edilen veriler ile üniversitelerin kendi
akademik performanslarını diğer üniversitelerle karşılaştırabilmesi ve belirlenen
kriterlere göre gelişmeye açık yanlarını fark etmelerine yardımcı olunması
hedeflenmektedir.
URAP 2011’de dikkate alınan göstergeler ve ağırlıkları aşağıda özetlenmiştir:
131

http://tr.urapcenter.org/2011_2/QS2012_Raporu.pdf
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• Makale sayısı: 2010 yılında yayımlanan ve Web of Science tarafından taranan
makale sayısı (%21)
• Atıflar: 2006-2010 döneminde yayımlanan ve ISI tarafından taranan
makalelere yapılan atıf sayısı (Üniversite mensuplarının kendilerine
yaptıkları atıflar elenmiştir) (%21)
• Toplam doküman: Konferans tebliğleri, gözden geçirmeler, tartışmalar,
mektuplar gibi bilimsel literatüre katkı veren, bilimsel üretkenliğin
sürdürülebilirliğini ve devamlılığını sağlayan belgeler (%10)
• Yayın etkisi: 2006-2010 yıllarında yayınlanan çalışmaların etki faktörlerinin
toplamı (Kaynak: ISI Journal Impact Factors) (%18)
• Yayın atıf etkisi: Üniversite mensuplarının yayınlarına atıf yapan çalışmaların
yayınlandığı dergilerin etki faktörleri (Kaynak: ISI Journal Impact Factors)
(%15)
• 2006-2010 döneminde yurt dışındaki üniversitelerle işbirliği içerisinde
üretilen ve ISI tarafından taranan yayın sayısı (%15)
URAP 2011 listesinde, yukarıda sayılan kriterler bakımından dünyanın en iyi
500 üniversitesi sıralamasında, İstanbul (383), Hacettepe (400), Ankara (464), Ege
(486), Orta Doğu Teknik (495) üniversiteleri yer almıştır. 500-1000 aralığında ise 14
üniversitemiz yer almıştır.
Sonuç olarak, bahse konu sıralama sistemleri, ülkemizin ulusal politika
belgelerinde belirtilen “Dünya’nın en büyük 10 ekonomisinden biri” olma hedefi için
yükseköğrenime ilişkin önemli reform çalışmalarına ihtiyaç olduğunu ortaya
koymaktadır. Bu kapsamda, üniversitelerimizin dünya çapında akademik cazibe
merkezi haline gelmelerini teminen, yapılabilecek reform çalışmalarının tasarımında,
reformun

yönetilmesinde

ve

hayata

geçirilecek

sistemin

performansının

yönetilmesinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin çok önemli bir stratejik araç olacağı
değerlendirilmektedir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BİT SEKTÖRÜNÜN TÜRK EKONOMİSİ İÇİNDEKİ YERİ

3.1. TÜRKİYE’DE BİT SEKTÖRÜNÜN BÜYÜKLÜĞÜ
Türkiye’de BİT sektörünün büyüklüğü 2007 yılında 22,24 Milyar ABD
Doları iken, 2010 yılında 25,05 Milyar ABD Dolarına yükselmiştir. 2010 yılı
verilerine göre, ülkemizde BİT sektörü pazar büyüklüğünün %70’i iletişim
teknolojileri (telekomünikasyon) sektörüne, %24’ü donanım sektörüne, %2,3’ü
yazılım sektörüne ve %3,6’sı hizmetler sektörüne aittir. (Tablo 32)
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun hazırladığı Türkiye Elektronik
Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri - 2012 İkinci Çeyrek Raporu’na göre;
telekomünikasyon

sektöründe

toplam

gelirlerin

yıllar

itibariyle

gelişimine

bakıldığında özellikle mobil telekomünikasyon hizmetlerinden elde edilen gelirler
başta olmak üzere artış yaşandığı görülmektedir.
Türk Telekom ve mobil işletmecilerin 2008 yılında 20,4 milyar TL’ye
yaklaşan toplam net satış gelirleri, 2011 yılında 22,4 milyar TL düzeyine ulaşmıştır.
Pazarda Türk Telekom ve mobil işletmeciler haricindeki işletmecilerin net satış
gelirleri toplamı 5,66 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 132

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (2012). Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık
Pazar Verileri Raporu. 2012 Yılı 2. Çeyrek; Ankara.
132
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Tablo 32: 2007-2010 Dönemi Türkiye’de BİT Sektörü Büyüklüğü 133
BİT sektörü Pazar büyüklüğü (Milyar ABD
Doları)
İletişim Teknolojileri
Bilgi Teknolojileri
Donanım
Yazılım
Hizmetler
BİT sektörü Pazar büyümesi (yüzde)
İletişim Teknolojileri
Bilgi Teknolojileri
Donanım
Yazılım
Hizmetler
GSYH (milyar ABD Doları)

2007

2008

2009

2010

22,24
16,31
5,93
4,8
0,49
0,64
648,8

24,88
18,92
5,96
4,72
0,52
0,72
11,87
16
0,51
-1,69
5,77
11,11
742,1

23,96
17,3
6,66
5,44
0,51
0,71
-3,7
-8,56
11,74
13,24
-1,96
-1,41
614,6

25,05
17,48
7,57
6,08
0,58
0,91
4,55
1,04
13,66
10,53
12,07
21,98
736,7

Donanım, paket yazılım ve hizmetler alt kırılımlarından oluşan bilgi
teknolojileri pazarı içerisinde, ülkemizde en büyük payı 2011 yılı verilerine göre 7,07
milyar dolarlık donanım pazarı alırken, paket yazılım pazarının büyüklüğü 704
milyon dolar, hizmetler pazarının büyüklüğü ise 1,13 milyar dolar seviyesindedir.
Bilgi teknolojileri sektörünün GSYH içindeki payı ise 2011 yılı için %1,2
düzeyindedir.
Bilgi teknolojilerinin toplam BİT pazarı içerisindeki payı, % 36'lık dünya
ortalaması ve %47’lik Avrupa ortalamasına göre ülkemizde çok düşük seviyededir.
Ülkemiz yazılım ve hizmetler sektörünün bilgi teknolojileri içerisindeki yüzde 20'lik
payı ise, dünya ortalaması olan yüzde 70 oranı ile karşılaştırıldığında oldukça düşük
kalmaktadır. Bilgi teknolojileri hizmetleri pazarının gelişmesi, diğer sektörlerde BİT
kullanımının yaygınlaşması ve bu teknolojilerin beraberinde getireceği imkânlardan
yararlanılabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. 134
Bilişim Sanayicileri Derneğinin (TÜBİSAD), GFK Türkiye, Bankalararası
Kart Merkezi (BKM) ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) işbirliği
ile hazırladığı “Bilişim Sektörü Verileri” çalışmasına göre; Türkiye’de 2011 yılında
donanım, yazılım ve hizmet, elektronik haberleşme, e-ticaret, savunma sanayii, çağrı
merkezi, mobil cihazlar pazarlarından oluşan bilişim sektörünün büyüklüğü 66,7
133
134

Kalkınma Bakanlığı. (2011). Bilgi Toplumu İstatistikleri.
Maliye Bakanlığının 5.6.2012 tarih ve B.07.0.SGB.0.04-050.06/936 sayılı yazısı.
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milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bahse konu çalışma kapsamında alt sektörlerle
ilgili veriler şu şekildedir: 135
•

Donanım pazarı: 8,9 milyar TL

•

Yazılım ve hizmet pazarı: 4,2 milyar TL

•

Elektronik haberleşme pazarı: 27,6 milyar TL

•

E-ticaret pazarı: 18,4 milyar TL

•

Savunma sanayii yazılım ve hizmet pazarı: 0,6 milyar TL

•

Çağrı Merkezleri: 1,8 milyar TL

•

Mobil cihazlar pazarı: 4,9 milyar TL

3.2. TÜRKİYE’DE BİT SEKTÖRÜNÜN EKONOMİYE KATKISI
BİT sektörünün ülke ekonomisindeki payını ölçmek için genellikle söz
konusu sektörün GSMH, GSYH 136 veya toplam katma değer içindeki payına
bakılmaktadır.
2007-2010 döneminde ABD’de BİT sektörünün GSYH’ye katkısı %8’lerden
%9,5 civarına çıkarken, AB için bu oran %5,5’lardan %6’lara çıkmıştır. Bu
karşılaştırmadan yola çıkılarak, AB Sayısal Gündem Değerlendirme Raporunda, AB
ekonomisinde BİT’in katkısının anılan dönemde arttığı; fakat yeni inovasyon
dalgasında

AB

endüstrisinin

ABD

şirketleri

kadar

başarı

sağlayamadığı

değerlendirmesine yer verilmiştir. 137

TÜBİSAD Bilişim Sanayicileri Derneği (2012). TÜBİSAD Bilgi Merkezi Projesi Sunumu Erişim:
25 Haziran 2012. http://www.tubisad.org.tr/Tr/Library/Sunumlar/T%C3%9CB%C4%B0SAD%20
Bilgi%20Merkezi%20Sunumu%20-%20May%C4%B1s%202012.rar
136
Gayrisafi Milli Hâsıla (GSMH), belli bir dönemde bir ülke vatandaşlarının sahip oldukları üretim
faktörleri kullanılarak üretilen bütün nihai mal ve hizmetlerin piyasa fiyatları ile hesaplanmış değeri
olarak tanımlanmaktadır. Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla (GSYH) ise, yurt içinde üretilmiş nihai mal ve
hizmetlerin değerleri toplamıdır. Nihai mal ve hizmetler, üretici birimlerce üretimde ara malı olarak
kullanılmayan, tüketim, yatırım veya ihracata yönelik olarak değerlendirilen mal ve hizmetlerdir.
Nihai mal, ara malı kavramlarının sebep olabileceği karışıklıkların ve mükerrer hesaplamaların
engellenmesi amacıyla “katma değer” kavramı kullanılmaktadır. Katma değer, bir malın üretiminin
her aşamasında o malın değerine yapılan ilavedir. Ekonomide bütün malların katma değerlerinin
toplanmasıyla GSMH’ye ulaşılmaktadır.
137
Digital Agenda Scoreboard 2012, The ICT Sector and R&D&I Report. Erişim: 5 Eylül 2012.
http://goo.gl/N8kxf
135
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Ülkemizde ise BİT sektörünün GSYH içindeki payı 2007-2010 döneminde
%3,4 düzeyinde kalmıştır (Tablo 33). Bu oran, hem ABD hem de AB-27
ortalamasına göre çok düşüktür.
Tablo 33: 2007-2010 Dönemi Türkiye’de BİT Sektörünün GSYH İçindeki
Payı 138
BİT sektörünün GSYH içindeki payı (yüzde)
İletişim Teknolojileri
Bilgi Teknolojileri
Donanım
Yazılım
Hizmetler

2007
3,43
2,51
0,91
0,74
0,08
0,1

2008
3,35
2,55
0,8
0,64
0,07
0,1

2009
3,9
2,82
1,08
0,89
0,08
0,12

2010
3,4
2,37
1,03
0,83
0,08
0,12

BİT sektörünün ekonomik ve toplumsal gelişmelerde artan etkisini kapsamlı
bir şekilde analiz etmek, BİT sektörüyle ilgili yakın gelecek eğilimleri ve
beklentilerini ele almak, bu alanda OECD üyesi ülkelerin mevcut politikalarını
değerlendirmek amacıyla OECD tarafından periyodik olarak “OECD Information
Technology Outlook” raporu hazırlanmaktadır. Bahse konu raporun 2010 yılı
baskısında BİT sektörünün toplam katma değer içindeki payı analiz edilmiştir.
Bahse konu rapora göre; 2008 yılında OECD ülkelerinde özel sektörün
toplam katma değeri içinde BİT sektörünün oranı %8’in üzerine çıkmıştır. Bu
bağlamda en yüksek performansı; Finlandiya (%13,9), İrlanda (%13) ve Kore
(%12,2) göstermiştir. Ayrıca, ABD’nin, OECD ülkelerinin toplam BİT katma
değerinin yaklaşık %40’ına sahip olması oldukça çarpıcı bir durumdur. ABD’yi
sırasıyla Avrupa (%36), Japonya (%4) ve Kore (%4) takip etmektedir. (Şekil 12 ve
Şekil 13).
Türkiye; BİT sektörünün, toplam özel sektör katma değeri içindeki %5,5’lik
oranıyla, Meksika ve İsviçre’den sonra OECD ülkeleri arasında en alt sıralarda yer
almaktadır. Bu durum, ülkemizde BİT sektörünün potansiyelinin etkili bir şekilde
kullanılmadığının göstergesidir.

138

Kalkınma Bakanlığı. (2011). Bilgi Toplumu İstatistikleri.
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Şekil 12. BİT’in Özel Sektör Katma Değeri İçindeki Payı

139

Şekil 13. 2008 Yılında OECD BİT Sektörü Katma Değerinin Ülkelere Göre
Dağılımı 140

3.3. TÜRKİYE’DE BİT İTHALAT VE İHRACATI
1996 yılında 1,5 trilyon ABD Doları seviyelerinde olan dünya BİT ticareti
2008 yılına kadar neredeyse 2 kat büyüyerek 4 trilyon ABD Doları seviyelerine
kadar yükselmiştir. BİT ticareti, 2000 yılında zirve yaparak dünya mal ticareti
139
140

OECD (2010). Information Technology Outlook (http://dx.doi.org/10.1787/888932327249)
OECD (2010). Information Technology Outlook. (http://dx.doi.org/10.1787/888932327268)
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toplamı içerisinde %18’lik paya ulaşmıştır. 2009 yılında yaşanan küresel krize kadar
bu oran %15,5’ler civarında bir ortalama seyir izlemiştir.
OECD BİT ticareti ise Şekil 14’te görüldüğü üzere, 1996 yılından beri hızla
büyümektedir. 1996 yılında 1 trilyon ABD Doları civarında olan OECD BİT ticareti
büyüklüğü, 2008 yılında yaklaşık 2,1 trilyon ABD Doları seviyesine yükselmiştir.
OECD BİT ticareti içerisinde ithalatçı olarak %25’lik pay, ihracatçı olarak ise 18’lik
payla ABD yer almaktadır. 141
Şekil 14. 1996-2008 Dönemi Dünya ve OECD BİT İthalat ve İhracat Değerleri 142

2007 yılında BİT ürünleri ithalat ve ihracat verilerine göre Çin, ABD,
Japonya, Singapur, Almanya ve G. Kore BİT dış ticaretinde önemli ülkelerdir. BİT
sektörünün ekonomiye kattığı dinamizm ile yükselen Uzak Doğu ülkeleri BİT
üretiminde söz sahibi ülkeler haline gelmektedir. 350 milyar dolar ile en çok ihracatı
gerçekleştiren Çin’i ABD, Hong Kong ve Japonya takip etmektedir. İthalatta ise
ABD birinci sırada yer alırken, Honk Kong (Çin) ikinci, Singapur üçüncü sırada yer
almaktadır. Türkiye hem ithalat hem de ihracatta dünya ortalamasının altında
kalmıştır (Şekil 15).

141

OECD (2010). Information Technology Outlook.
OECD (2010). Information Technology Outlook (http://dx.doi.org/10.1787/888932329890 ve
http://dx.doi.org/10.1787/888932329909)
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Şekil 15. 2007 Yılı BİT Ürünleri Dış Ticareti (Milyar ABD Doları) 143

Türkiye’nin BİT malları ihracatının toplam mal ihracatı içindeki payı 20002005 döneminde %3,7 - %4,65 bandında dalgalanmış, daha sonra hızla azalarak
2010 yılında %1,8 seviyesine inmiştir. Türkiye’nin 2010 yılı oranı OECD
ortalamasının (%7,8) oldukça altındadır 144.
Şekil 16. Türkiye BİT Malları İhracatının Toplam Mal İhracatı İçindeki Payı
(%) (2000-2010)

143

OECD (2008). OECD Fact Book 2008: Economic, Environmental and Social Statistics
Dünya Bankası veri tabanından yararlanılmıştır (http://data.worldbank.org/indicator/
TX.VAL.ICTG.ZS.UN)
BİT malları; telekomünikasyon, ses ve görüntü teknolojileri, bilgisayar ve ilgili teknolojiler,
elektronik parçalar, diğer bilgi ve iletişim teknolojileri ürünlerinden oluşmaktadır.
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Tablo 34. Ülkelerin BİT Malları İhracatının Toplam Mal İhracatı İçindeki
Payına Göre Kıyaslanması (%) (2010)
Malta

49,1

Bhutan

11,3

Almanya

5,1

Slovenya

2,2

Hong Kong

44,2

Japonya

10,7

Endonezya

5,1

Antigua & Barbuda

2,2

Filipinler

35,6

ABD

10,5

Makao

4,6

İtalya

2,1

Singapur

34,3

İsveç

9,8

Fransa

4,4

Hırvatistan

2,1

Malezya

34,0

Panama

9,6

Portekiz

4,0

Hindistan

2,0

Çin

29,1

Polonya

9,5

Avusturya

3,9

TÜRKİYE

1,8

Macaristan

25,6

G. Kıbrıs R.K.

9,1

Fas

3,8

İsviçre

1,6

Kore Cum.

21,4

Romanya

8,4

Danimarka

3,6

Sırbistan

1,6

Meksika

20,2

Estonya

7,8

Lüksemburg

2,9

Barbados

1,5

Kosta Rika

19,9

İrlanda

7,5

Kanada

2,8

Norveç

1,4

Slovak C.

19,3

Lübnan

7,1

Litvanya

2,7

Kenya

1,4

Tayland

18,9

Tunus

6,5

Yunanistan

2,5

St. Vincent & Gren.

1,4

Çek Cum.

15,0

Finlandiya

6,4

Bulgaristan

2,5

Ürdün

1,3

Hollanda

12,5

5,9

Dominika

2,5

Y. Zelanda

1,2

İsrail

12,3

Birleşik
Krallık
Letonya

5,8

Dominik Cum.

2,3

Ukrayna

1,1

BİT hizmet ihracatının toplam hizmet ihracatı içindeki payı bakımından AB,
OECD ve Dünya 1997 yılında yaklaşık olarak aynı düzeydeyken, AB 2011 yılına
kadar %10 düzeyini aşmıştır; Dünya ve OECD performansı ise 2011 yılına kadar
sırasıyla %8,5’e ve %8,4’e yükselmiştir 145.
Şekil 17. BİT Hizmet İhracatının Toplam Hizmet İhracatı İçindeki Payı (%)

BİT

hizmet

ihracatında

Türkiye

maalesef

düşük

bir

performans

göstermektedir. Türkiye’nin 2006-2011 döneminde BİT hizmet ihracatının toplam
Dünya
Bankası
veri
tabanı
kullanılmıştır.
(http://data.worldbank.org/indicator/
BX.GSR.CCIS.ZS/countries) 2011 yılı verisi bulunmayan birkaç ülke için trend tahmin verisi
kullanılmıştır.
145

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 381)

– 141 –

hizmet ihracatı içindeki payı, 2008 yılındaki %2,17’lik oran dışında, %1,38 - %1,91
aralığında seyretmiştir. Türkiye 2011 yılındaki performansıyla dünyada 110’uncu
sırada yer almıştır 146.

Tablo 35. Türkiye’nin
İhracatı İçindeki Payı (%)
Oran (%)

BİT

Hizmet

İhracatının

Toplam

Hizmet

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1,67

1,79

2,17

1,91

1,58

1,38

Ülkemizin 2011 yılı BİT sektörü verilerine bakıldığında; yazılım ve hizmet
ihracatı 455,9 milyon TL, toplam BİT ihracatı ise 732,5 milyon TL’dir. 147 Bu
dönemde bilgi ve iletişim sektörü ihracatının, toplam ihracatın yaklaşık %2’sini;
ithalatının ise toplam ithalatın yaklaşık %6’sını oluşturduğu görülmektedir. 20072011 yılları arasında BİT ithalat ve ihracat büyüklüklerinin yatay bir seyir izlemekte
olduğu (Şekil 18); BİT ihracatı ile ithalatı arasındaki farkın kapatılmasının hedef
odaklı politikalar ile gerçekleştirilebileceği değerlendirilmektedir.
Bu doğrultuda;
•

Güdümlü

Ar-Ge

projelerini

destekleyecek

mekanizmaların

geliştirilmesi,
•

Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında önceliklendirilecek teknoloji
konularında Ar-Ge ve yenilik yetkinliğinin iyileştirilmesi ve

•

Hızla katma değerli üretime geçilmesi

gerekliliği öne çıkmaktadır. 148

Dünya
Bankası
veri
tabanı
kullanılmıştır
(http://data.worldbank.org/indicator/
BX.GSR.CCIS.ZS/countries). 2011 yılı verisi bulunmayan birkaç ülke için trend tahmin verisi
kullanılmıştır.
147
TÜBİSAD Bilişim Sanayicileri Derneği. (2012).
TÜBİSAD Bilgi Merkezi Projesi. Erişim: 25 Haziran 2012. http://www.tubisad.org.tr/Tr/Library/
Sunumlar/T%C3%9CB%C4%B0SAD%20Bilgi%20Merkezi%20Sunumu%20%20May%C4%B1s%202012.rar
148
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun 26.6.2012 tarih ve B.14.2.TBT.5.08.08.04253-73 sayılı yazısı ile 28.6.2012 tarih ve B.14.2.TBT.0.65.00.00-144-244/10868 sayılı yazısı.
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Şekil 18. Türkiye BİT Sektörü Dış Ticaret Büyüklükleri 149

2009 yılında geçirdiği küçülmenin ardından BİT sektörü donanım ihracat ve
ithalatının 2010 yılında çift rakamlı bir büyüme gösterdiği görülmektedir. Bununla
birlikte ithalatın ihracata göre 2009 yılında daha az küçülüp 2010 yılında daha fazla
büyümesinin doğal bir sonucu olarak ithalatın ihracatı karşılama oranı küresel kriz
dönemi öncesi seviyelerinin altındadır (Tablo 36).
Tablo 36. Türkiye BİT Sektörü Donanım Dış Ticaret Büyüklükleri 150
2007
2008
2009
2010
İhracat (Milyon ABD Doları)

616,9

642,4

467,8

533,9

İhracat Büyümesi (%)

-

4,6

-27,2

14,1

İthalat (Milyon ABD Doları)

5.192,6

5.027,7

4.416,5

5.144,1

İthalat Büyümesi (%)

-

-2,7

-12,2

16,5

Dış Ticaret Dengesi (Milyon
ABD Doları)

-4.575,7

-4,385

-3,948

-4,608

İhracatın İthalatı Karşılama
Oranı (%)

11,9

12,8

10,6

10,4

BİT sektöründe faaliyet gösteren girişimlerden ihracat yapanların sayısı yıllar
itibarıyla yakın seviyelerde seyretmektedir. BİT sektöründe faaliyet gösteren girişim

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun 26.6.2012 tarih ve B.14.2.TBT.5.08.08.04253-73 sayılı yazısı ile 28.6.2012 tarih ve B.14.2.TBT.0.65.00.00-144-244/10868 sayılı yazısı.
150
Kalkınma Bakanlığı (2011). Bilgi Toplumu İstatistikleri.
149
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sayısı dikkate alındığında 2007 yılında girişimlerin %7,5’inin, 2008 yılında ise
%6’sının ihracat yaptığı görülmektedir 151.
Yazılım

ihracatı,

sektörün

en

kapsamlı

sorunlarından

biri

olarak

görülmektedir. Yazılım değerlendirmesi gümrükleme sırasında yapılamadığından,
yazılım donanım içerisinde ya da hizmet kalemi altında ihraç edilmektedir. Bu da
hem gümrüklerde çeşitli sorunlara yol açmakta hem de sektörel istatistiklerin
gereken kesinlikte toplanamamasına sebep olmaktadır. Bu sorunun üstesinden
gelinebilmesi için

yazılımın değerinin belirlenmesini hedefleyen bir yapı

oluşturulması ya da gümrüklerde bu konuda uzmanlaşmış personelin istihdam
edilmesi söz konusu olabilir. Soruna çözüm üretilmesi için diğer ülkelerin
uygulamalarının inceleneceği bir çalışma yapılması da öncelikli yapılması gerekenler
arasındadır.

152

Daha önce belirtildiği üzere, dünyada ihracat artışını sürükleyen sektörler,
ileri teknolojili sektörlerdir. TÜBİSAD tarafından yapılan analizde; BİT sektörü ürün
ihracatının GSYH’ye oranı ile kişi başına gelir arasındaki ilişki incelenmiş ve
gelişmiş ülkelerde BİT sektörü ürün ihracatının GSYH içindeki payının yüksek
olduğu, BİT sektörü ürün ihracatının GSYH içindeki oranı yüksek olan ülkelerde kişi
başına gelirin büyüme hızının da yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, aynı
araştırmaya göre, ülkelerin gelişmişlik seviyeleri arttıkça BİT sektörünün toplumsal
hayat ve ekonomi içindeki önemi de artmakta, bu durum da BİT sektörü ürün
ithalatında artışa sebep olmaktadır. Ancak BİT ithalatının diğer bir gerekçesi ise BİT
sektörüne zamanında gerekli yatırımları yapmamış ülkelerin BİT ile şekillenen
ekonomik ve toplumsal hayatın gereklerini BİT sektör ürünleri ithalatı ile
karşılamaya çalışması olarak tespit edilmektedir. 153
Ülkemizin kuruluşunun 100. yılında 500 milyar ABD Doları ihracat
hedeflemesi ve bunun 10 milyar dolarlık kısmının yazılım sektörüne ait olması
hedeflenmektedir. Bu hedefin tutturulması için 2012 yılından itibaren yazılım
sektörünün her yıl ihracatını ve boyutunu %31 kümülatif artırması gerekmektedir.
Her ne kadar göreli olarak hızlı büyüyen bir sektör olsa da bahse konu hedefin
Kalkınma Bakanlığı (2011). Bilgi Toplumu İstatistikleri.
ODTÜ Teknokent tarafından hazırlanan 5.07.2012 tarihli Bilgi Notu
153
TÜBİSAD Bilişim Sanayicileri Derneği. (2012). Atılım İçin Bilişim – Türkiye Ekonomisi İçin Bilgi
ve İletişim Teknolojileri Sektörü Atılım Stratejisi 2023. İstanbul; TÜBİSAD.
151
152
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tutturulabilmesi için sektörün gelişimine katkı sağlayacak köklü ve radikal
değişiklikler önerilmektedir. 154
Küresel pazarda ürün satışı için birçok alternatif platform bulunmaktadır. Son
yıllarda hızlı büyüyen mobil uygulama satış mağazaları bu platformlar için önemli
birer örnektir. Örneğin bu platformlardan bir tanesi olan Apple firmasına ait App
Store mağazasına yüklenen bir oyun ile 2011 yılında sadece 16 gün içinde oyun
sahibi, dünya genelinde 1 milyar ABD Doları satış yapmıştır. Bu ve benzeri örnekler,
yeni iş modelleri ve alternatif satış kanalları ile hedeflenenin üzerinde ihracat
yapmamız mümkün görünmektedir. Ancak, bu tarz başarı hikâyeleri örnekleri
kamudan ziyade özel sektöre ait olduğu için ülkemizde özel sektörün, bu sektörde
ülke politikalarını destekleyici adımlar atabilmesi için uygun ortamın devlet
tarafından oluşturulması aciliyet ve büyük önem arz etmektedir.
Ülkemizde sosyal ağların çok hızlı benimsenmiş olması (bu ağlardan
facebook’ta 30 milyon kullanıcı ile facebook’u en yoğun kullanan ilk 5 ülkeden biri
olması, bu ağlardan bir başkası olan twitter’da 5 milyondan fazla kullanıcısı olması),
genel anlamda bilgi ve iletişim teknolojisi ürünlerin yoğun olarak kullanılması; yerli
yazılım sektörünün desteklenerek ülkemiz BİT sektörü ihracatının artırılması ve
ithalatının azaltılması adına önemli fırsatlar sunmaktadır.
Ayrıca, bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde e-devlet projeleri, ülkemizin bu
alandaki ihracatı için önemli bir fırsat olarak durmaktadır. Zira, e-devlet projeleri;
yazılım sektörünün gelişmesine, proje yönetim süreçlerinin benimsenmesine, iyi
uygulama örnekleri ile kalite ve motivasyonun artmasına katkı sağlayacak ve bu
alandaki tecrübe ile yazılım sektörü dünya çapında rekabet gücü kazanabilecektir.
Bu alanda belirlenecek politikalarda;
•

Başarılı e-devlet uygulamalarının ödüllendirilmesi,

•

Yerli

yazılım

firmalarının

e-devlet

ihalelerine

girmelerinin

kolaylaştırılması,
•

Kamu ve özel sektör birlikteliğinin ve karşılıklı tecrübe paylaşımı ile
sinerji oluşturulması,

154

Stratejik Düşünce Enstitüsü. (2012). Türkiye’de Yazılım Sektörü.
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•

e-Dönüşüm sürecinde Türkiye ile henüz aynı seviyeye gelememiş
ülkelerin potansiyel pazar olarak değerlendirilmesi,

•

Ekonomik ilişkilerin yoğun olduğu, dil yakınlığı olan ve kültürel
yakınlık içinde bulunulan ülkelerin de potansiyel pazar olarak
değerlendirilmesi

gibi hususların göz önünde bulundurulması büyük önem arz etmektedir.

3.4. TÜRKİYE’DE BİT SEKTÖRÜNDE GİRİŞİM SAYISI
Tablo 37’de görüleceği üzere, Türkiye’de BİT sektöründe faaliyet gösteren
girişim sayısı yıllar itibarıyla artış göstermektedir. 2006 yılı itibarıyla BİT alanında
faaliyet gösteren toplam girişim sayısı 10.431 iken bu sayı 2007 yılında 12.156, 2008
yılında ise 13.320’ye çıkmıştır Bu girişimlerden 2006 yılında 65, 2007 yılında ise 59
tanesi yabancı kontrolünde olup, 2008 yılına ilişkin veri yayımlanmamıştır. Bu
girişimlerden ihracat yapanların sayısı 2007-2009 döneminde 850’ler civarındadır.
Ülkemizdeki toplam girişim sayısı ile kıyaslandığında BİT sektöründeki girişimci
sayısı binde beşler (2008) düzeyindedir. 155

155

TÜİK. Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri Araştırması.
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Tablo 37. BİT Sektöründe Faaliyet Gösteren Girişim Sayısı 156
Büyüklük Grubu
2006
1-19
9.615
20-49
503
50-249
257
250+
56
Toplam
10.431

2007
11.422
408
269
57
12.156

2008
12.589
405
263
63
13.320

İlave olarak, OECD tarafından hazırlanan OECD Information Technology
Outlook 2010 raporunda dünya çapında toplam gelirleri en yüksek 250 BİT şirketi
belirlenerek, bahse konu şirketlerin yıllık gelirleri, net gelirleri, Ar-Ge harcamaları ve
istihdam bilgileri 2000-2009 dönemi için analiz edilmiştir.
Anılan 250 şirket, 2009 yılı verilerine göre dünya çapında 13 milyondan fazla
kişiye istihdam sağlamakta (BİT sektörünün toplam istihdamının %60’ından fazlası)
ve toplam 4 trilyon dolar civarında gelire sahiptir.
197 tanesi OECD bölgesinde olan bu şirketlerin, 75 tanesi (%30) ABD
merkezli, 52 tanesi Japonya merkezli, 18 tanesi Çin merkezlidir. Dünya çapında
bahse konu ilk 250 BİT şirketi içerisinde 2 tane Türkiye merkezli BİT şirketi
(yaklaşık 12.500 kişilik istihdam) bulunmaktadır. Ayrıca, anılan raporda Türkiye,
OECD ülkeleri arasında ihracat için BİT malları üretiminde en az uzmanlaşmış
Norveç, Yeni Zelanda, Avustralya ve İzlanda ile birlikte anılmaktadır.

3.5. TÜRKİYE’DE BİT SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM
BİT sektörünün gelişimi, firmaların ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet
gücünün artması ve ekonomik gelişim için insan kaynağı önemli bir göstergedir. BİT
sektörü istihdam göstergeleri Tablo 38’de sunulmaktadır. BİT sektörünün
bütünündeki istihdama bakıldığında, 2003 yılında 145.227 kişi istihdam edilirken, bu
sayı 2008 yılı itibarıyla 174.367 olmuştur. Ancak, anılan dönemde BİT dışı
sektörlerdeki toplam istihdamın daha hızlı artmasının bir sonucu olarak, toplam
istihdam içindeki BİT sektörü istihdamının payı %2,2’lerden %1,7’ler düzeyine
156

TÜİK. a.g.e.
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gerilemiştir. Ancak, BİT’in artan öneminden dolayı farklı sektörlerde de BİT
becerilerine sahip kişilere talep artmaktadır. Bu durumun bir sonucu olarak 2009 yılı
itibarıyla, BİT ile ilişkili istihdamın toplam istihdam içindeki payı %10,8’ler
düzeyindedir.
BİT sektöründe Ar-Ge çalışanlarının oranı ise 2003 yılı itibarıyla %1,7’ler
seviyesinden 2008 yılı itibarıyla %5,5’ler seviyesine ulaşmıştır. BİT sektöründe ArGe çalışanlarının oranının artması, sektörde faaliyet gösteren firmaların rekabet
güçlerinin artması ve dünya hâsılasından daha fazla pay alabilmesi açısından oldukça
önemlidir.

Ülkemizde

Ar-Ge

yapan

girişimlerin

BİT

sektöründe

faaliyet

gösterenlerinin oranı ise %30’lar düzeyindedir 157.
Tablo 38. BİT Sektörü İstihdamı
BİT sektör istihdamı
BİT sektöründe Ar-Ge
çalışanlarının oranı (%)
BİT istihdamının toplam
istihdama oranı (%)

158

2003
2004
2005
2006
2007
2008
145.227 151.557 165.817 160.644 162.392 174.367
1,7

1,9

2,7

5,2

4

5,5

2,2

2

1,9

1,7

1,7

1,7

TÜBİSAD verilerine göre, Türkiye’de donanım, yazılım, hizmet, elektronik
haberleşme, savunma sanayii ve çağrı merkezi pazarlarında 2011 yılında toplam
istihdam 125.847 kişi olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’de istihdamda kadın oranının
en yüksek olduğu pazar yüzde 40 ile BİT sektörüdür. En fazla üniversite mezunu
istihdamı gerçekleşen pazar yüzde 64 ile elektronik haberleşmedir. 159

TÜİK. Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri Araştırması.
TÜİK. a.g.e.
159
TÜBİSAD Bilişim Sanayicileri Derneği. (2012). TÜBİSAD Bilgi Merkezi Projesi Sunumu. (Erişim:
25 Haziran 2012) http://www.tubisad.org.tr/Tr/Library/Sunumlar/T%C3%9CB%C4%B0SAD%20
Bilgi%20Merkezi%20Sunumu%20-%20May%C4%B1s%202012.rar
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM POLİTİKASI

4.1. BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ BÜYÜME VE İSTİHDAM
İLİŞKİSİ
Bilişim sektörü yüksek istihdam potansiyeli ve yarattığı katma değerle
ekonominin yeni kalkınma gücü olarak değerlendirilmektedir. Özellikle yazılım
sektörü, düşük yatırımla yüksek istihdam ve katma değeri yaratan bir sektör olması
itibariyle büyük bir önemi haizdir. Ekonominin tüm kollarını etkileyen bu sektör
sayısal uçurumu kapatarak bilgi toplumu olmayı kolaylaştırırken, ulusal güvenliğin
de en önemli unsurlarından birini oluşturmaktadır. Yazılımı üretmek için en önemli
girdi, akıl ve yaratıcı güç iken, bu üretimde hiçbir ithal girdi ya da yüksek enerji
tüketimi söz konusu değildir. Bu özellikleriyle tüm gelişmekte olan ülkelere bir fırsat
oluşturan yazılım alanına; ekonominin gelişmesi, toplumsal refahın sağlanması,
işsizliğin

azaltılması,

güvenilir

ve

sürdürülebilir

ekonomik

dinamiklerin

yakalanması, dijital uçurumdan kaynaklanan olumsuzlukların giderilmesi ve bilgi
devrimine yetişilmesi açısından Türkiye'de de yatırım yapılması büyük önemi
haizdir.
Bilgi ve iletişim sektöründeki % 10’luk büyüme; GSMH’ye % 1-2 arasında
katkı sağlamaktadır 160.
Bilgi ve iletişim sektöründeki büyüme, ekonomik büyümede çarpan ve
çoğaltan etkisi yaratmaktadır 161.
Bilgi ve iletişim sektöründeki yatırımlar ekonomik iyileşme, istihdam ve
büyüme indikatörü olarak görülmektedir. Bilgi ve iletişim sektörü ile pozitif makro
büyüme arasında doğrudan bir ilişki kurulmaktadır 162.

160

Economic Impacts of Broadband, Information and Communications for Development 2009
The Contribution of Information Technology to the Rapid Economic Growth of Singapore, World
Institute for Development Economics Research, 2001
162
ICT for Economic Growth: A Dynamic Ecosystem Driving The Global Recovery, WEF, 2009
161
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Bilgi ve iletişim sektörünün önümüzdeki 5 sene içerisinde dünya genelinde
doğrudan 1.2 milyon yeni istihdam ve dolaylı olarak da 25.3 milyon yeni istihdam
yaratma potansiyeli bulunmaktadır 163.
Bilgi ve iletişim sektörü “Sanayi, Teknoloji ve İstihdam” bakımından
Avrupa’nın en çok gelişen sektörlerinden birisidir. Yapılan değerlendirmelere göre
Avrupa ancak, dijitalleşme sayesinde istihdam, sağlık ve sosyal güvenlik hedeflerine
ulaşabilir 164.
Türkiye’nin büyüme ve gelişmesine en büyük katkıları sağlayan sektörlerden
biri olarak yeni teknolojik gelişmelerdeki uygulamaların önündeki engellerin
kaldırılması neticesinde, mobil genişbant ve telemetri uygulamalarında ciddi bir
pazar oluşturulacağı değerlendirilmektedir. Yaratılacak değer zincirinden, bilgi
toplumuna dönüşümün yanında, işletmeciler ve mobil operatörler dışında, cihaz
üreticileri ve yazılım sektöründeki çözüm ortakları da kazanç sağlayacak ve yukarıda
alıntı yapılan tespitlerin ülkemizde de gerçekleşmesi sağlanacaktır.
Dünya ülkeleri, bilgi ekonomisine dönüşme ve bilgi toplumu olma yolunda
yarış ve rekabet içerisindedir. Gelişmekte olan ülkelerde yazılım büyük fırsatlar
sunmaktadır ve ülkelerin kaderini değiştirmektedir.
Bunun en çarpıcı örnekleri dünyada yazılım devi olarak bilinen İsrail, İrlanda
ve Hindistan’dır. Sektörün yarattığı katma değerleri bu ülkelerde rahatlıkla
görebiliriz.
• İrlanda’da işsizlik 1986’da %17 iken 15 yıl sonra %4.3’e düşmüştür.
• İsrail’de, sektörün istihdam ettiği insan sayısı 1990-2000 yılları arasında
36.000’den 56.000’e çıkmıştır. On yılda %65 istihdam artışı olmuştur.
• Hindistan’da 2007 yılında yazılım üretiminden elde edilen gelir, gayri safi
yurtiçi hasılanın % 5,2’sini oluşturmuştur. 1998 yılında bu oran % 1,2
düzeyinde idi.
• Türkiye'de bilişim istihdamı yüzde 0,5, Avrupa ortalaması ise yüzde 3,9’dur.

163
164

AT Kearney for the GSM Association Mart, 2009
Transformational Agenda For The Digital Age DigitalEurope’s Vision 2020
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Bu rakamlar, bilgi ve iletişim sektörünün istihdama olan etkisini ortaya
koymakta ve bu sektöre yapılacak yatırımların, işsizlikle mücadelede ve istihdam
açığını ortadan kaldırmada önemli bir rol oynayacağını ortaya koymaktadır.
Yukarıda yer verilen ülkeler bilişim sektörünü stratejik sektör olarak
belirlemişler ve bunun sonucunda kamusal teşvikler ile yazılım üreterek başarıyı
yakalamışlardır. Ekonominin tüm kollarını etkileyen yazılımı üretmek için en önemli
girdi, akıl ve yaratıcı güçtür. Türkiye genç bir nüfusa sahip olup, yaş ortalaması
28,3’tür. Nüfusumuzun %51’i 25 yaşın altındadır. Türkiye’nin jeopolitik konumu ve
Gümrük Birliği üyeliği ile Avrupa, Türki Cumhuriyetler ve Ortadoğu pazarlarında
dini, etnik ve ticari ilişkilere sahip olması da, dış pazarlar için sahip olduğu
avantajlardadır. Türkiye, bu nüfus yapısı ile jeopolitik konumunun sağladığı
avantajla, bilişim ve özellikle de yazılım sektöründe sıçrama yapmak için iyi bir iç
potansiyele sahiptir.
Yazılım sektörünün gelişebilmesi için özel sektör, sivil toplum kuruluşları,
üniversiteler ve kamu kurumları arasındaki işbirliği son derece önemli olup, bu
paydaşlara ve özellikle devlete önemli görevler düşmektedir.
Dünya örnekleri incelendiğinde, yazılım sektörüne devlet tarafından sağlanan
katkıların doğrudan destek, teşvik ve dolaylı destekler olarak üç ana başlıkta
gruplandığı görülmektedir. Bu tür destek ve teşvikleri İrlanda, İsrail, Hindistan, Çin,
Malezya, Tayvan ve Brezilya gibi ülkeler uygulamaktadırlar. Ülkemizde de yazılım
sektörünün, bahsedilen ülke örneklerinde olduğu gibi kritik sektör olarak
değerlendirilmesi ve bu bağlamda bu sektörün ihtiyaçlarına ve yapısına özel destek
ve teşvik enstrümanlarının geliştirilmesi gerekmektedir.
Bu konuda, 5809 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ)
bendi ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 40’ıncı maddesi ile Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına verilen yetkiler, yazılım sektöründe beklenen
sıçramayı sağlamaya yönelik bir fırsat olarak görülmektedir. Bu nedenle, belirlenen
mevzuat uyarınca toplanacak araştırma - geliştirme gelirlerinden yazılım sektörüne
gereken kaynağın ayrılması beklenilmektedir.
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4.2. İŞSİZLİK SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ: “BİLİŞİM”
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artan nüfusla birlikte işsizlik önemli
bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır.
İşsizlikle mücadelede, bilişim ve teknoloji kanalları ile bilgisayar eğitimi
önemli olup, bilgi akış kanallarını doğru kullanan, en önemli bilgi kanalı haline gelen
internetten doğru ve hızlı yararlanabilen, teknoloji ve bilimsel gelişmelere ayak
uyduran ve bu konularda aldığı eğitimlerle öne çıkan kişilerin, iş bulma olanağı
yüksektir. Buna karşın, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında gereken beceriyi
sağlayamayan ve gelişmelere ayak uyduramayan bireylerin iş bulma imkânı da
zorlaşmaktadır. Bilişim teknolojilerinin kullanımı, mevcut iş alanlarında talebi
şekillendirerek, yeni iş alanları yarattığı gibi, işsizlik sorunun çözümünün de
anahtarıdır. Bu nedenle teknoloji kullanım kültürünü anahtar yetkinlik kabul eden bir
eğitim reformu, Türkiye’nin atılım stratejisinin en önemli parçalarından birisi
olacaktır. Bu anlayış içinde sadece gençlerin değil, mevcut işgücünün de bilgi ve
iletişim teknolojileri becerilerinin geliştirilmesi zaruridir.
Ancak, Türkiye İstatistik Kurumunun 2007 yılı Hanehalkı Bilişim
Teknolojileri Kullanımı Araştırması sonuçlarına göre; Türkiye’deki hanelerin ancak
yüzde 18,94`ünün internete erişim imkânına sahip olup; bilişim sektörünün istihdama
olumlu etkisinden beklenen faydanın artırılmasını teminen, internet kullanımının
yaygınlaştırılmasının

sağlanması,

bu

amaçla

gereken

altyapı

kurulumunun

kolaylaştırılması ve internete erişimin evrensel hizmet kapsamında coğrafi
konumundan bağımsız olarak ülkenin her tarafına ulaştırılması ve belirli bir kapasite
ile tüm vatandaşlara erişim imkânının tanınması önemlidir
Diğer birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de üretkenlik bilişim sektöründe
göreceli olarak daha yüksektir. Türkiye’de bilişim sektörü üretkenliği, toplam özel
sektör üretkenliğinin dört katıdır. Türkiye özel sektör genelinin aksine, bilişim
sektörü hizmet sektöründe üretkenlik, bilişim sektörü sanayi sektöründen yaklaşık iki
kat daha yüksektir. Türkiye’de bilişim sektörünün istihdam ve katma değer
yaratmada geleneksel sektörlerden çok daha üstün olduğu gerçeği, Türkiye
ekonomisinin sürdürülebilir hızlı bir büyüme gösterebilmesi için sektörün
büyümesinin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.
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OECD ülkelerinde bilişim sektörü uzmanlarının toplam istihdam içindeki
payı % 2 ile % 5 arasında değişirken Türkiye’de sadece % 1,7’dir. Bilgi ve iletişim
teknolojileri uzmanlarını ve bilişim sektörü araçlarını kullananları da içeren genel
bilişim sektörü istihdamının toplam içindeki payına bakıldığında, OECD ülkelerinde
% 20 olan bu oranın Türkiye’de % 11 civarında olduğu görülmektedir. Türkiye
pazarında, donanımın payı yüksek, yazılım ve hizmetlerin payı çok düşüktür.
Dünyadaki toplam bilişim sektörü harcamalarının yaklaşık dörtte üçü OECD
ülkelerinde gerçekleşmektedir. Dünya geneline bakıldığında, bilişim sektörü
harcamalarının ağırlıklı olarak iletişim hizmetleri ve donanım alt sektörlerinde
yoğunlaştığı görülmektedir. Türkiye’de bilişim sektörü harcamalarında iletişim alt
sektörü ağırlık taşımaktadır. Ekonomik büyüme performansı Türkiye’ye benzer olan
Brezilya ve hızlı büyüme performanslarıyla göze çarpan Çin ve Hindistan gibi
ülkelerde de, Türkiye gibi iletişimin payı yüksektir.

4.3. BİLİŞİM FİRMALARININ ORTAK HEDEFİ: GENÇLERE İSTİHDAM
Dünyada sosyal projelere ağırlık veren şirketlerin sayısı her geçen gün
artmaktadır. Ülkemizin bilişim sektöründe faaliyet gösteren köklü şirketleri, genç
kuşaklara toplumsal sorunları çözmeleri ve ekonomik kalkınmaya katkıda
bulunmaları için gereken donanımı kazandırmayı amaçlayan istihdam odaklı fırsatlar
sunmaktadır.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bilişim şirketleri

kaynaklarının sınırsız olmadığının bilinciyle, çevreye olan duyarlılıklarıyla ön plana
çıkmaktadırlar. Bu konuda gerekli donanıma sahip olan şirketler, bu duyarlılıklarını
geniş

kitlelerle

paylaşmak

adına

çeşitli

sosyal

sorumluluk

projeleri

düzenlemektedirler.
Bilişim sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin büyük bir kısmı, düzenlediği
projeler ile gençlerin eğitimi ve istihdamına yönelik olarak çalışmalar yürütmekte,
bilgi teknolojileri sektörü için uzman kadrolar yetiştirmek, yazılım inovasyonunu
teşvik etmek ve yurtdışında kariyer ve araştırma olanakları sunmak için çeşitli
çalışmalar yapmaktadır. Elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren
işletmeciler başta olmak üzere, donanım ve yazılım üreten ve ithal eden şirketlerin bu
kapsamda projeleri mevcuttur.
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 381)

– 153 –

Bilişim sektörüne dayalı istihdamın geliştirilmesi, hem yeni istihdam alanları
yaratılması hem de diğer sektörlerde istihdam edilen işgücünün becerilerinin
geliştirilmesi ve böylece tüm sektörlerde verimlilik artışı sağlanması nedeniyle
önemlidir.
Ülkemizdeki işsizlerin önemli bir bölümünü gençler oluşturmaktadır. Bu
durum, meslekî eğitimin önemini daha da artırmaktadır. Mesleki eğitim amacıyla
açılan kurslara başvuran her beş kişiden birisi, bilişim temelli kursları tercih
etmektedir. Türkiye İş Kurumu tarafından açılan mesleki eğitim kurslarına 2012 yılı
Ekim ayı itibarıyla 135 bin kişi katılmıştır. Aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere,
açılan kurslarda bilişim, tekstil ve turizm sektörüne ilgi göze çarpmaktadır.
Tablo 39. Türkiye İş Kurumu Tarafından Düzenlenen Mesleki Eğitim
Kurslarına Katılım
Katılımcı
Katılımcı sayısı
Kursun alanı
Sayısı
yüzdesi
Bilişim kursları

26499

19,61

Tekstil

16871

12,48

Turizm hizmetleri

10015

7,41

Bakım hizmetleri

7952

5,88

Lojistik ve ulaştırma

7936

5,87

Sekreterlik

7647

5,66

Satış ve pazarlama

7600

5,62

Kaynakçılık

4204

3,11

Kişisel bakım ve kuaförlük

4135

3,06

İş makinesi operatörlüğü

4001

2,96

Güvenlik hizmetleri

861

0,64
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4.4. TÜRKİYE’NİN ÖNCELİKLİ İSTİHDAM ALANLARINDAN “BİLİŞİM
SEKTÖRÜ” İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Yazılım sektöründe, ihtiyaçların ulusal kaynakları destekleyecek şekilde
karşılanması halinde, gerek üretim süreçlerinde gerekse üretim sonrası destek
hizmetlerinde istihdam önemli ölçüde artacaktır. Spesifik sektör yazılımlarının
geliştirilmesinin Türkiye açısından özel bir önemi vardır.
Bilişim sektörümüzdeki mevcut büyüme hızı umut vericidir. Sektörün iş ve
istihdam yaratma potansiyeli vardır. Bunun için ithalata dayalı yapı yerine, ülke
içinde üretimi cazip hale getirmek gerekmektedir. Bu amaçla etkin kamu politikaları
ile, kamu alımlarının verimliliğinin ve etkinliğinin gözetilerek, yurt içinde üretimi
teşvik edecek şekilde kullanılması önem arz etmektedir.
Bilişim sektöründe genç nüfusun girişimciliği teşvik edilmeli ve bu amaçla
gençlere, kuracağı işletmeler için uygun koşullarla devlet kredisi kullandırılmalıdır.
Sektörün güçlenebilmesi için, Ar-Ge’ye ayrılan kaynakların artırılması
önemlidir. Üniversite-sanayi işbirliğinin etkin bir şekilde kullanılması, Ar-Ge
teşviklerinin özellikle yazılım sektöründe spesifik özellikleri taşır hale getirilmesi ve
Türkiye İş Kurumunun nitelikli bilişim elemanı yetiştirme faaliyetlerinde, eğitim
standartlarını uluslararası standartlara yükseltmesi oldukça önemlidir. Bu sebeple
Türkiye iş Kurumunun verdiği eğitimlerin bağımsız denetim kurumlarınca da düzenli
olarak ölçülmesi sağlanmalıdır.
Bilişim sektöründe istihdamı artırmak amacıyla yazılım sektörü stratejik bir
alan olarak değerlendirilmelidir.
Bilişim sektörü istihdamı için uluslararası düzeyde veri tabanı ve yazılım
uzmanı, ağ teknolojileri uzmanı, bilgi güvenliği uzmanı, web programcısı
yetiştirilmeli ve bilgi teknolojileri proje yönetimi eğitimi verilmelidir.
Meslek lisesindeki bilişim bölümlerinin kalite ve nitelikleri artırılmalıdır.
Fen edebiyat fakültelerinde isteğe bağlı yazılım dersleri verilmeli ve
öğrenciler bu derslere yönlendirilmelidir.
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Bilişim

sektörü

ile

desteklenen

örgün

eğitim

alanındaki

eylemler

hızlandırılmalıdır.
“Nitelikli insan gücü” yetiştirilmesinde meslek standartları oluşturulmalıdır.
Nitelikli iş gücü oluşturulmasını teminen, eğitim politikalarına özel bir önem
verilmeli, eğitim programlarında bilişimin yeri artırılmalıdır.
Ülkemizin bilgi ve iletişim sektöründeki 2023 yılı vizyonu ve hedefleri
arasında yer alan bilişim sektörünün 160 milyar dolara ulaşması ve bunun
GSYH’deki payının %8’e çıkarılması, yazılım sektörünün öncelikli alan olarak
belirlenmesi ve toplam ihracatta yazılım sektörü payının %2’ye çıkarılması
hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için;
• Bilişim sektörü stratejik sektör olmalı,
• Siyasi sorumluluk ve sahiplenme gerçekleştirilmeli,
• Devlet destekleri ve teşvikleri arttırılmalı,
• Yerli üretim ve girişimcilik desteklenmeli ve talepler arttırılmalı,
• Rekabetçi piyasa oluşturulmalıdır.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE VERGİ VE MALİ
YÜKÜMLÜLÜKLER

5.1. İŞLETMECİ KAVRAMI
5.1.1. Genel Olarak
“İşletmeci” kavramı mevzuatımıza ilk kez 4502 sayılı Kanun’la girmiştir.
4502 sayılı Kanun’un 1’inci maddesi ile 406 sayılı Kanun’un 1’inci maddesinde
yapılan değişiklikle işletmeci; “Türk Telekom da dâhil olmak üzere, Bakanlık ile
yapılan bir görev sözleşmesi, imtiyaz sözleşmesi ve/veya Bakanlıktan alınan bir
telekomünikasyon ruhsatı veya genel izin uyarınca telekomünikasyon hizmetleri
yürüten ve/veya telekomünikasyon altyapısı işleten bir sermaye şirketi” olarak
tanımlanmıştır. Dolayısıyla, işletmecinin yalnızca sermaye şirketi olması esası
getirilmiş, gerçek kişiler ile dernek, vakıf, kamu kurum ve kuruluşları gibi diğer tüzel
kişiliklerin yetkilendirilmeleri öngörülmemiştir.
5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 3’üncü maddesinin birinci
fıkrasının (z) bendinde de “işletmeci”, yetkilendirme çerçevesinde elektronik
haberleşme hizmeti sunan ve/veya elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve alt
yapısını işleten şirketi ifade edecek şekilde tanımlanmıştır. Anılan Kanun’un 9’uncu
maddesinde yetkilendirme usulleri, bildirim ve kullanım hakkının verilmesi olarak
belirlenmiştir. Bu maddeyle, bildirim ve kullanım hakkı ile ilgili usul ve esasların
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle
belirlenmesi düzenlenmiştir. 28.05.2009 günlü ve 27241 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak

yürürlüğe

giren

Elektronik

Haberleşme

Sektörüne

İlişkin

Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 7’nci maddesi işletmecilerde aranacak başvuru
şartlarını belirlemiştir.
Bugün için, elektronik haberleşme sektöründe faaliyet göstermek üzere Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bulunan işletmeci sayısı
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384 olup, bu işletmeciler toplam 608 yetkilendirmeye sahip olarak faaliyetlerini
sürdürmektedirler 165.
Diğer taraftan, internet üzerinden Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım,
YouTube gibi video paylaşım ve Google gibi arama motoru siteleri tarafından
sunulan hizmetler, elektronik haberleşme hizmeti niteliğinde bulunmadığından,
belirtilen hizmetleri sunanlar işletmeci olarak sayılmamakta ve bu hizmetler ulusal
mevzuat

kapsamında

Bilgi

Teknolojileri

ve

İletişim

Kurumu

tarafından

yetkilendirmeye tabi tutulmamaktadırlar. Buna karşın, söz konusu hizmetleri
özellikle yurt dışı kaynaklı olarak sunan ve bununla birlikte ülkemizdeki pazarlama,
reklam ve benzeri faaliyetleri nedeniyle de gelir elde eden oluşumların ülkemizde
temsilciliklerinin bulunmaması, bunlar hakkında ulusal mevzuatın uygulanmasında,
bunların yurt içinden elde ettiği gelirleri üzerinden vergi gibi mali yükümlülüklere
tabi tutulmasında, IP adreslerinin paylaşımı ve kişilik haklarının korunmasını
teminen,

içeriğin

çıkarılmasının

sağlanması

gibi

konularda

işbirliğinin

sağlanmasında sorunlara neden olmaktadır.
Öte yandan, içerik, erişim ve yer sağlayıcısı olarak faaliyet gösteren gerçek
veya tüzel kişiler ayrıca elektronik haberleşme hizmeti de sunmamaları halinde, Bilgi
Teknolojileri

ve

İletişim

Kurumu

tarafından

yetkilendirilmelerine

gerek

bulunmamaktadır. Erişim ve yer sağlayıcısı olmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan talebine göre, erişim sağlayıcısı faaliyet
belgesi

ve/veya

yer

sağlayıcısı

faaliyet

belgesi

alarak

faaliyetlerine

başlayabilmektedir. Buna karşın, ayrıca bir elektronik haberleşme hizmeti
sunmadıkları sürece yetkilendirilmelerine gerek bulunmayan ve dolayısıyla işletmeci
olarak sayılmayan erişim, yer ve içerik sağlayıcıların faaliyetleri de mevzuata
uygunluk

açısından

Bilgi

Teknolojileri

ve

İletişim

Kurumu

tarafından

denetlenmektedir. Ancak, içerik, erişim ve yer sağlayıcılar elektronik haberleşme
hizmeti sunmadıkları, dolayısıyla işletmeci sıfatını taşımadıkları sürece, işletmeciler
için geçerli bulunan hak, yetki ve yükümlülüklere tabi bulunmamaktadırlar. Bunun
mali yükümlülükler açısından önemi ise, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
tarafından yetkilendirilmeyen dolayısıyla işletmeci sıfatını haiz bulunmayanların,
165

http://btk.gov.tr/kutuphane_ve_veribankasi/pazar_verileri/ucaylik12_2.pdf
22.08.2012).
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elektronik haberleşme mevzuatında, işletmeciler için öngörülmüş bulunan, kurum
masraflarına katkı payı, hazine payı, idari ücret, kullanım hakkı ücreti, evrensel
hizmet katkı payı, telsiz kullanım ücreti, telsiz ruhsatname ücreti gibi mali
yükümlülükler ile özel vergi kanunlarında tanımlanan haberleşme vergisi gibi
vergilerin muhatabı olmamalarıdır. Dolayısıyla, işletmeci sıfatını haiz bulunmayanlar
(ayrıca elektronik haberleşme hizmet sunmayan içerik, erişim ve yer sağlayıcılar
dahil), faaliyetlerinin gerektirdiği ölçüde sadece genel vergi kanunlarından doğan
gelir ve kurumlar vergisi gibi mali yükümlülüklere tabi bulunmaktadır. İçerik ve yer
sağlayıcılığı faaliyetini yurt dışında sürdürenler ise ulusal mevzuat kapsamında genel
vergi kanunlarından kaynaklanan mali yükümlülüklere dahi tabi tutulamamaktadır.

5.1.2. İşletmecinin Faaliyet Konusu Bakımından Getirilen Sınırlama
Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği ile
işletmecilerin, yalnızca yetkilendirmeye tabi faaliyetleri veya bununla birlikte
yetkilendirme konusu hizmeti yerine getirirken gerekli ve/veya ilgili olan cihaz satış,
kurulum, bakım-onarım ve danışmanlık gibi faaliyetleri yürütmek üzere kurulmuş
olması şartı getirilmiştir. Böylece, elektronik haberleşme sektöründe faaliyet
gösteren bir işletmecinin başka bir sektörde faaliyette bulunması engellenmiştir.
Kaldı ki, işletmeci şirketin ana sözleşmesinde düzenlenen faaliyet konuları arasında
“elektronik haberleşme hizmeti/telekomünikasyon hizmeti sunulması ve/veya
şebekesi veya altyapısı kurulup işletilmesi” ifadesine veya yetkilendirilmeyi talep
ettiği elektronik haberleşme faaliyetine yer verilmiş olması şartı aranmaktadır.
Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği ile
işletmecilere esaslı nitelikte olmayan fakat yetkilendirme konusu hizmeti yerine
getirirken gerekli ve/veya ilgili olmak şartıyla bir takım faaliyetlerde bulunulmasına
izin verilmiştir. Bu faaliyetlerin yönetmelik hükmünde geçen “gibi” ifadesinden
anlaşıldığı üzere sınırlı sayıda olmadığı ve örnek mukabilinden olmak üzere cihaz
satış, kurulum, bakım-onarım ve danışmanlık olarak sayıldığı görülmektedir.
İşletmecilere konu bakımından getirilen sınırlama önemini, işletmecilerin
kurum masraflarına katkı payı, hazine payı gibi mali yükümlülüklerinin matrahının
tespitinde kendini göstermektedir.
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5.2. YETKİLENDİRME KAVRAMI
5.2.1. Genel Olarak
Elektronik haberleşme sektörünün serbestleşmesi sürecinde 4502 sayılı
Kanun’la oluşturulan yetkilendirme rejiminde 5809 sayılı Kanun’la köklü
değişikliklere gidilmiştir. 4502 sayılı Kanun’da öngörülen imtiyaz ve görev
sözleşmesi, 1.tip telekomünikasyon ruhsatı, 2. tip telekomünikasyon ruhsatı ve genel
izin yoluyla yetkilendirmeler, 5809 sayılı Kanun’la mevcut imtiyazlar korunmak
suretiyle terkedilmiştir. 5809 sayılı Kanun’la; imtiyaz ve görev sözleşmesi, 1.tip
telekomünikasyon ruhsatı, 2. tip telekomünikasyon ruhsatı ve genel izin yoluyla
yetkilendirmeler yerine idari usulü daha basitleştirilmiş “bildirim” ve “kullanım
hakkı verilmesi” yoluyla yetkilendirme sistemine geçilmiştir. 5809 sayılı Kanun’la
getirilen yetkilendirme rejiminde bildirim yoluyla yetkilendirme esas, kullanım hakkı
verilmesi

suretiyle

yetkilendirme

ise

koşulların

gerçekleşmesi

durumunda

uygulanacak olan bir yetkilendirme türüdür.
5809 sayılı Kanun’un “Yetkilendirmede geçiş süreci” başlıklı Geçici 2’nci
maddesiyle, telekomünikasyon ruhsatı veya genel izin ile yetkilendirilmiş olan
işletmecilerin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na bildirimde bulunmuş veya
gerekli olduğu durumlarda yetkilendirmelerindeki süre ile sınırlı olarak kullanım
hakkı almış sayılacağı, görev ve imtiyaz sözleşmelerinin de süre bitimi, fesih, iptal
veya başkaca herhangi bir nedenle sona ermelerine kadar mevcut hükümleri uyarınca
geçerliliklerini devam ettirecekleri düzenlenmiştir.
Belirtilen hükümler nedeniyle, 5809 sayılı Kanun’un yürürlüğüyle birlikte,
elektronik haberleşme sektöründe işletmeciler; bildirim, kullanım hakkı, imtiyaz
sözleşmesi ve görev sözleşmesi yöntemlerinden biriyle yetkilendirilmiş olmak
zorundadır. Ancak, anılan Kanun’un yürürlüğünden sonra, görev sözleşmesi ve
imtiyaz sözleşmesi ile yeni yetkilendirme yapılması mümkün olmadığından, yeni
işletmecilerin mutlak suretiyle bildirim veya kullanım hakkı verilmesi yöntemiyle
yetkilendirilmesi gerekmektedir.
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5.2.2. İmtiyaz Sözleşmesi Yoluyla Yetkilendirme
İmtiyaz yöntemi, idarenin kendi belirlediği ve gözetimi altındaki özel bir
kişiye bir kamu hizmetinin yürütülmesini, masraf ve gelirlerini üstlenmek ve
hizmetin karşılığını kamu hizmetini kullananlardan almak kaydıyla bir sözleşme ve
şartlaşma ile belli bir süre için vermesi şeklinde tanımlanmakta; bu tür
yetkilendirmeler de kamu hizmeti imtiyaz sözleşmesi adı verilen idari sözleşme
türüyle yapılmaktadır 166.
Ülkemizde, GSM Pan – Avrupa Mobil Telefon Sisteminin Kurulması ve
İşletilmesi İle İlgili Lisans Verilmesine İlişkin İmtiyaz Sözleşmesi 167,GSM 1800
Sayısal Hücresel Mobil Telefon Sistemi Kurulması ve İşletilmesi İle İlgili Lisans
Verilmesine

İlişkin

İmtiyaz

Sözleşmesi 168,

IMT–2000/UMTS

Hizmet

Ve

Altyapılarının Kurulması ve İşletilmesi İle Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin
İmtiyaz Sözleşmesi 169, Telekomünikasyon Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin
İmtiyaz Sözleşmesi 170 ile yetkilendirmeler yapılmış bulunmaktadır. Dolayısıyla,
imtiyaz sözleşmesi ile yetkilendirilmiş işletmeci sayısı dört olup, bunlardan üçü
ikinci nesil ve üçüncü nesil mobil elektronik haberleşme hizmetlerini, biri de çeşitli
elektronik haberleşme hizmetlerini sunmak üzere yetkilendirilmiştir. Tüm bu
yetkilendirmeler 5809 sayılı Kanun’un yetkilendirmeyle ilgili hükümlerinin
yürürlüğünden önce yapılmış olup, anılan Kanun’un Geçici 2’nci maddesi gereğince
sürelerinin bitimi, fesih, iptal veya başkaca herhangi bir nedenle sona ermelerine
kadar mevcut hükümleri uyarınca geçerliliklerini devam ettirecektir.

ATAY, E. Ethem, İdare Hukuku, Turhan Kitabevi, 2006, s.503.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Turkcell ve Vodafone arasında imzalanmıştır.
168
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Avea arasında imzalanmıştır.
169
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Avea, Turkcell ve Vodafone arasında imzalanmıştır.
170
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Türk Telekom arasında imzalanmıştır.
166
167
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5.2.3. Görev Sözleşmesi Yoluyla Yetkilendirme
Türk Telekom 171, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 172 ve Türksat A.Ş 173 görev
sözleşmesi ile yetkilendirilmişlerdir. Bugün için bunlardan sadece Türksat A.Ş.’nin
görev sözleşmesi devam etmektedir.
Türk Telekom’la Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu arasında imzalanmış
bulunan görev sözleşmesi, Türk Telekom’daki kamu payının %50’nin altına düştüğü
14.11.2005 tarihinde Telekomünikasyon Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin
İmtiyaz Sözleşmesi olarak yeniden düzenlenmiştir.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
arasında imzalanmış bulunan görev sözleşmesi 5809 sayılı Kanun’un Geçici 4’üncü
maddesinin birinci fıkrasının “Kurum ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü arasında
imzalanmış bulunan görev sözleşmesi herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptal
edilmiş sayılır ve bu görev sözleşmesindeki hizmetler ile bu Kanunla Telsiz İşletme
Müdürlüğüne verilen görevler herhangi bir yetkilendirmeye tabi olmaksızın
yürütülmeye devam eder.” hükmü gereğince, anılan Kanun’un yürürlüğe girdiği
10.11.2008 tarihinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erdirilmiştir. Bu durum
Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nin Geçici
4’üncü maddesinin üçüncü fıkrasında “Kurum ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
arasında imzalanmış olup, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte herhangi bir işleme
gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılan Görev Sözleşmesindeki hizmetler ile Kanunla
Telsiz İşletme Müdürlüğüne verilen görevler herhangi bir yetkilendirmeye tabi
olmaksızın yürütülmeye devam eder.” şeklinde ifade edilmiştir.
Görev sözleşmeleri de imtiyaz sözleşmeleri gibi, Danıştay’ın incelemesine
tabidir.
406 sayılı Kanun’un 2’nci maddesi uyarınca imzalanmış olup, Türk Telekom’daki kamu payının
%50’nin altına düşmesini müteakip Telekomünikasyon Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin İmtiyaz
Sözleşmesi olarak yeniden düzenlenmiştir.
172
5189 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesi ile 2813 sayılı Kanun’a eklenen Ek 2’nci madde gereğince
imzalanmıştır. Söz konusu madde “Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü,
yürütülecek hizmetlere ilişkin olarak Telekomünikasyon Kurumu ile bir görev sözleşmesi imzalar. Bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde görev sözleşmesi, görüşü alınmak
üzere Danıştay’a gönderilir ve Danıştay’ın iki ay içerisinde görüşünü vermesini müteakip bu Genel
Müdürlük ile Telekomünikasyon Kurumu arasında imzalanan sözleşme yürürlüğe girer. Türk
Telekom, görev sözleşmesi imzalanıncaya kadar herhangi bir değişiklik olmaksızın hizmetlerini
yürütmeye devam eder.” hükmünü içermekteydi.
173
406 sayılı Kanun’un 5189 sayılı Kanun’la eklenen Ek 33’üncü maddesi gereğince imzalanmıştır.
171

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 381)

– 162 –

5.2.4. Bildirim Yoluyla Yetkilendirme
Yetkilendirme için idareye yapılan bildirimin yeterli sayıldığı hizmetler
yönünden, başvuruda bulunan işletmecinin yetkilendirmeye bağlı olarak hizmeti
sunma hakkı, idareye yapılan bildirimle doğmakta, ayrıca idarenin herhangi bir işlem
tesis etmesine gerek bulunmamaktadır. 5809 sayılı Kanun’da bu konuda açık bir
hüküm yer almamakla birlikte, anılan Kanun’un Avrupa Birliği mevzuatı ile uyumu
sağlamak amacıyla çıkartıldığı dikkate alınarak başvurulan ve anılan mevzuatın bir
parçasını oluşturan Yetkilendirme Direktifi’nin hükmü bu sonucu doğrulamaktadır.
5809 sayılı Kanun’un 9’uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereğince bildirimin Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumunca belirlenen usul ve esaslara uygun olması
koşulunun arandığı dikkate alındığında, idarenin “aksi yönde bir açık işlem
kurulmasına izin vermeyen zımni işlemi ile yetkilendirmenin gerçekleştiği kabul
edilmelidir 174.
Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nin
“Bildirim” başlıklı 8’inci maddesine göre, elektronik haberleşme hizmeti sunmak
ve/veya şebekesi veya altyapısı kurup işletmek isteyen ve başvuru koşulları sağlayan
şirket, faaliyete başlamadan önce, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından
belirlenen bildirim formunu doldurmak suretiyle anılan Kuruma bildirimde bulunur.
Bildirim kapsamında sunulan hizmetler, hizmet sunmak isteyen şirkete uydu
pozisyonu, numara ve frekans gibi kaynaklar tahsis edilmesini gerektirmeyen
hizmetlerdir. İnternet servis sağlayıcılığı, rehberlik hizmeti, kablolu yayın hizmeti,
alt yapı işletmeciliği gibi bazı hizmetler yaygın olarak bildirim kapsamında
sunulmaktadır 175.

5.2.5. Kullanım Hakkı Verilmesi Yoluyla Yetkilendirme
5809 sayılı Kanun’un 9’uncu maddesinin üçüncü fıkrasında “Kuruma
bildirimde bulunan şirketler, sunmak istedikleri elektronik haberleşme hizmeti
ÖZTÜRK, K. Burak, “Elektronik Haberleşme Hizmetlerinde Yetkilendirmenin Hukuki Niteliği”,
Ankara Barosu Dergisi, Yıl:67, Sayı:1 Kış 2009, s.30.
175
Elektronik Haberleşme Hizmet, Şebeke ve Altyapılarının Tanım, Kapsam ve Süreleri,
http://www.btk.gov.tr/mevzuat/yonetmelikler/dosyalar/ehhsa_tks.pdf (Erişim tarihi: 06.08.2012)
174
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ve/veya işletmek istedikleri elektronik haberleşme şebekesi veya altyapısı için
numara, frekans, uydu pozisyonu gibi kaynak tahsisine ihtiyaç duymuyorlar ise
Kurumun belirlediği usul ve esaslara uygun bildirimle birlikte; kaynak tahsisine
ihtiyaç

duyuyorlar

ise

Kurumdan

kullanım

hakkı

alınması

kaydıyla

yetkilendirilirler” hükmüne yer verilmek suretiyle, elektronik haberleşme hizmetinin
niteliği gereği, yürütülmesi bakımından kaynak tahsisinin zorunlu olduğu
durumlarda, bu hizmeti sunmak için başvuruda bulunan şirketlerin ihtiyaç duyacağı
kaynaklara yönelik “kullanım hakkı” verilmesi suretiyle yetkilendirilmeleri
öngörülmüştür.
Anılan madde uyarınca, bu kaynaklar Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu’nun kıt olarak belirlediği kaynaklarsa sayısı sınırlandırılmış kullanım
hakkının verilmesinin ihale usulüyle yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu, kaynakların etkin kullanımını sağlamak amacıyla
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın görüşüne başvurarak gerekli
tedbirleri alır ve yapılacak ihaleye ilişkin usul ve esasları belirler. Bilgi Teknolojileri
ve İletişim Kurumu ve bazı sınırlı hallerde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı, kullanım hakkı ile ilgili olan ihalelerde 08.09.1983 günlü ve 2886 sayılı
Devlet İhale Kanunu ve 04.01.2002 günlü ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi
değildir.
Uydu pozisyonu ile ulusal çapta verilecek frekans bandı kullanımını ihtiva
eden ve sınırlı sayıda işletmeci tarafından yürütülmesi gereken elektronik haberleşme
hizmetlerine ilişkin yetkilendirme politikası, hizmetin başlama zamanı, yetkilendirme
süresi ve hizmeti sunacak işletmeci sayısı gibi kıstaslar Ulaştırma, Denizcilik ve
Bakanlığı tarafından belirlenir ve yetkilendirme Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu tarafından yapılır. Ancak, ulusal çapta verilecek frekans bandı kullanımını
ihtiva eden ve sınırlı sayıda işletmeci tarafından yürütülmesi gereken elektronik
haberleşme hizmetlerine ilişkin ihaleleri Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı gerekli gördüğü hallerde doğrudan kendisi de yapabilir.
Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan ve sınırlı sayıda işletmeci tarafından
verilecek olan elektronik haberleşme hizmetlerinin sunulmasına ve/veya elektronik
haberleşme şebeke ve altyapısının kurulmasına ve işletilmesine ilişkin gerekli
işlemler ve yetkilendirmeler Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından
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yapılır. Kullanım hakkı sayısının sınırlandırılmasının gerekmediği tespit edilen
hallerde (sayısı sınırlandırılmamış kullanım hakkı) ise; elektronik haberleşme
hizmetleri için usulüne uygun başvuruyu müteakip otuz gün içerisinde kullanım
hakkı verilmesi gerekir.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, kullanım hakkı verilmesi taleplerini,
milli güvenlik, kamu düzeni, kamu sağlığı ve benzeri kamu yararı gerekleri, tahsis
edilmesi gereken kaynakların yetersizliği ve ihale aşamasında belirlenen yeterlik
şartlarının sağlanmaması sebepleriyle reddedebilir. Dolayısıyla, Bilgi Teknolojileri
ve İletişim Kurumu kullanım hakkı verilmesi hususunda takdir yetkisine sahiptir.
5.3. MALİ YÜKÜMLÜLÜK KAVRAMI
5.3.1. Genel Olarak
Anayasanın 73’üncü maddesinde “Herkes, kamu giderlerini karşılamak
üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi, resim, harç ve benzeri
mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır.” hükümlerine yer
verilmiştir. Bu suretle, mali yükümlülüklerin vergi ile sınırlı olmadığı, vergiden
farklı olarak resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin de varlığı kabul edilmiştir.
Buna karşın, vergi ve mali yükümlülük kavramları, kanunlarla tanımlanmamış,
tanımlanması doktrin ve içtihatlara bırakılmıştır.
Vergi; “kamusal gereksinimlerin karşılanması için özel kesimden kamu
kesimine hukuksal zor altında, karşılıksız ve kesin olarak yapılan parasal aktarım”
şeklinde tanımlanmaktadır 176. Anayasa Mahkemesi ise vergiyi çeşitli şekillerde
tanımlamaktadır. Anayasa Mahkemesi 07.04.2004 günlü ve E.2003/11, K.2004/49
sayılı kararıyla vergiyi; “kamu giderlerini karşılamak amacıyla yasalarla gerçek ve
tüzelkişilere mali güçlerine göre getirilen bir yükümlülük” olarak tanımlamıştır.
Anayasa Mahkemesi bu kararında ayrıca, verginin belirli bir hizmetten doğrudan
yararlanma karşılığı olmadığı nitelendirmesinde bulunmuştur. Anayasa Mahkemesi
11.03.2003 günlü ve E.2002/55, K.2003/8 sayılı kararında ise vergiyi; “devletin
egemenlik gücüne dayanarak tek taraflı irade ile herhangi bir karşılığa bağlı

Yiğit, Uğur, Anayasa Mahkemesi Kararları Çerçevesinde Mali Güce Göre Vergilendirme İlkesi,
Yaklaşım Yayıncılık, Ankara, 2008, s.140-141.
176
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olmadan belirli kurallara göre kişi ve kurumlardan aldığı iktisadi değerler” olarak
tanımlamıştır.
Resim ise, “kamusal güce dayalı olarak, kamusal harcamaların finansmanı
için belirli bir hizmetin veya işin görülmesi için yetkili makamlarca verilen izin
karşılığında alınan para” şeklinde tanımlanmaktadır 177. Ancak, kanunlarla bazen
vergi nitelikli mali yükümlülüklerin, bazen de harç nitelikli mali yükümlülüklerin
resim adıyla düzenlenmeleri nedeniyle, doktrinde “resim” belirsiz bir hukuki kavram
olarak da değerlendirilmektedir 178. Anayasa Mahkemesinin çeşitli kararlarında179 da
“resim; harca benzer bir biçimde, devlet dairelerinde ve kamu kuruluşlarında
görülen hizmetin ve yapılan giderlerin karşılığında yalnız o işle ilgili olarak gerçek
ve tüzelkişilerden sağlanan gelirlerdir” denilmek suretiyle resmin harca benzediği
kabul edilmektedir. Bu benzerliğin nedeni ise, resmin harç gibi karşılıklı olması ve
sadece karşılıktan yararlananlardan alınmasıdır 180.
Harç da, 02.07.1964 günlü ve 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun gerekçesinde
“fertlerin özel menfaatlerine ilişkin olarak, kamu kurumları ve hizmetlerinden
yararlanmanın karşılığında yaptıkları ödeme” olarak tanımlanmıştır. Harç “kamusal
güce dayalı olarak, kamusal harcamaların finansmanı için, kamu idaresinin belirli
edimleri ya da belirli kamu hizmetlerinden yararlanma karşılığında alınan para”181
şeklinde de tanımlanmaktadır.
Harçtan sağlanan bireysel yarardır, bir toplumun veya bir grubun
faydalanması söz konusu olmamaktadır. Harç, noter harcı, yargı harcı, tapu ve
kadastro harçları, konsolosluk harçları gibi idarenin doğrudan bireye sağladığı
hizmetin karşılığı olarak alınabileceği gibi, işyeri açma izni harcı, tatil günlerinde
çalışma ruhsatı harcı gibi idarenin belirli bir izni veya kamusal bir hakkı yaratması
sonucu oluşan bireysel bir yararın karşılığı olarak, iştigal harcı gibi kamu kurum ya
da mallarından bireysel yararlanma karşılığı olarak da alınabilir.

Kaneti, Selim, Vergi Hukuku, Filiz Kitabevi, 2.Bası, İstanbul, 1989, s.6.
Başaran, Funda, “Anayasa Temelinde Benzeri Mali Yükümlülük Kavramı”, Prof. Dr. Oğuz
İmregün’e Armağan, İstanbul, Beta Basım Yayın Dağıtım, 1998, s. 857-882,868-869.
179
Anayasa Mahkemesi’nin 14.2.1991 günlü ve E. 1990/18, K. 1991/4; 28.9.1995 günlü ve
E.1995/24, K. 1995/52; 16.9.1998 günlü ve E. 1997/62, K. 1998/52 sayılı kararları.
180
Başaran, Funda, “Anayasa Temelinde Benzeri Mali Yükümlülük Kavramı”, s.870.
181
Kaneti, Selim Vergi Hukuku, s.5.
177
178
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Benzeri mali yükümlülük kavramı da Anayasada ifade edilmekle birlikte,
mevzuatımızda tanımlanmamıştır. Doktrinde benzeri mali yükümlülükler, “kamunun
genel ihtiyaçları dışında, belirli grupların özel ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik
olarak, hukuksal zor altında, yükümlülüğün yakın çevresine yükletilmek suretiyle
ancak her zaman ilgililerden alınması gerekmeyen ve genellikle özel fonlara
aktarılmak

suretiyle

kullanımı

söz

konusu

olan

yükümlülükler”

şeklinde

tanımlanmaktadır 182.
Anayasada yer alan “benzeri mali yükümlülükler” ibaresiyle vergi, resim ve
harçtan hangilerine atıf yapıldığının saptanması önemlidir. Anayasa Mahkemesi
28.09.1995 günlü ve E.1995/24, K.1995/52 sayılı kararında “vergi, resim, harç
benzeri mali yükümlülük kişilerden, kamu hizmetleri karşılığında ya da bir hizmet
karşılığı olmaksızın kamu gücüne dayanılarak a1ınan paralardır; benzeri mali
yükümlülük kimi zaman vergi harç ve resmin özelliğini ayrı ayrı yansıtırken kimi
zaman da verginin harç ve resmin ortak ögelerini taşıyabilir” gerekçesine yer
vermek suretiyle, benzeri mali yükümlülüklerinin, sadece vergi benzeri mali
yükümlülük olarak kabul edilmemesi gerektiği hususuna açıklık kazandırılmıştır.
Benzeri mali yükümlülüklerin saptanmasında, mali yükümlülüğün isminin
önemi olmamakla birlikte, karşılığa dayanan bedellerin piyasa ekonomisi işleyiş
kuralları dışında kamu gücünün kullanılması sonucunda belirlenmesi ölçüt olarak
alınmaktadır 183. Anayasa Mahkemesi’nin 18.02.1985 günlü ve E.1984/9, K.1985/4
sayılı kararında da bu düşüncenin bir sonucu olarak, “kamu gelirinin adının geçiş
ücreti ya da geçiş parası olması onun hukuki ve ekonomik niteliğini etkilemez. Alt
yapı tesislerinden yararlananlardan, yararlanma karşılığında alınan paralar,
karşılığa dayanması yönünden vergiye nitelik olarak benzemeseler de harca benzer
bir mali yükümlülük oluşturduğundan ve piyasa ekonomisi işleyiş kuralları dışında
kamu gücünün kullanılması sonucunda saptandığından, vergi, resim, harç ve benzeri
malî yükümlülük olarak Anayasanın 73’üncü maddesinin kapsamına girmektedir.”
şeklinde hüküm kurulmuştur.
Uygulamada

ve

Anayasa

Mahkemesi

kararlarında,

kamu

gücünün

kullanılmasıyla elde edilen her türlü gelir, eğer vergi kanunlarıyla düzenlenmemişse
182
183

Kaneti, Selim, Vergi Hukuku, s.4-9.
Çağan, Nami, “Anayasa Yönünden Fonlar”, Anayasa Yargısı Dergisi, C.3, 1986, s.107-124.
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“benzeri mali yükümlülük” kavramı içerisinde değerlendirilmeye çalışılmaktadır. Bu
tercih benzeri mali yükümlülüklerin, “vergi, resim, harç” ile “ücret, fiyat” arasındaki
ince bir çizgi üzerinde yer almasından kaynaklanmaktadır.
Vergilerin belirli bir harcamaya tahsis edilmeksizin, herkesten alınması, bu
alandaki kamu gücünü daha çok hissettirmekle beraber, mali güce göre alınmasıyla
bireyler nezdinde daha korumalı bir alan, toplumsal anlamda da maliye politikasının
bir aracı olmasını sağlamaktadır 184.
Vergi mevzuatında, gelirden doğrudan alınan vergiler, satış ve verilen
hizmetler üzerinden alınan dolaylı vergiler olmak üzere, vergi tahsilatı yapılmaktadır.
Elektronik haberleşme sektöründeki mali yükümlülükler ise; abonelerin faturalarına
yansıtılan vergi ve benzeri mali yükümlülükler, işletmecilerce katlanılan benzeri mali
yükümlülükler, genel vergi kanunlarından kaynaklanan vergiler ve harçlar olarak
incelenebilir. Bu kapsamda;
1- İşletmeciler Tarafından Katlanılan Benzeri Mali Yükümlülükler:
a) Kurum Masraflarına Katkı Payı
b) Hazine Payı
c) İdari Ücret
d) Kullanım Hakkı Ücreti
e) Evrensel Hizmet Katkı Payı
2- Abonelere Yansıtılan Vergi ve Benzeri Mali Yükümlülükler:
a) Özel İletişim Vergisi
b) Katma Değer Vergisi
c) Telsiz Kullanım Ücreti
d) Telsiz Ruhsatname Ücreti

Öncel, Mualla, “Ekonomik
AÜHFD,1969,Yıl:26,S.:3, s.296.
184

İstikrarı

Teminde
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3- Vergiler
a) Haberleşme Vergisi
b) Özel Tüketim Vergisi
c) Kurumlar Vergisi
4- Harçlar
a) Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzin Harcı
5- Özel Kanunlarında Düzenlenen Mali Yükümlülükler
a) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Geliri Olarak Bandrol Ücreti
şeklinde bir tasnif yapılması da mümkündür. Görüldüğü üzere, elektronik haberleşme
sektöründe işletmecilerin ve hizmetlerin vergilendirilmesi oldukça karmaşık ve
ayrıntılı bir yapıya sahiptir. Aşağıda daha genel olarak dayandığı mevzuat esas
alınmak

suretiyle,

elektronik

haberleşme

mevzuatından

kaynaklanan

mali

yükümlülükler ile vergi mevzuatından kaynaklanan mali yükümlülükler şeklinde ikili
bir ayrıma gidilmektedir.
Diğer taraftan, Avrupa Topluluğu Adalet Divanı, Avrupa Birliği direktifleri
kapsamında bir ülkenin elektronik haberleşme sektörüne yönelik olarak, yalnızca üç
durumda

mali

yükümlülükler

getirebileceğini

belirtmiş

ve

bunları;

(1)

yetkilendirmenin uygulanmasından doğan idari masrafların karşılanması amacıyla,
(2) kıt kaynakların kullanımına ilişkin olarak, (3) evrensel hizmetin sağlanmasına
katkı amacıyla şeklinde belirlemiştir 185.

5.3.2. Elektronik Haberleşme Mevzuatından Kaynaklanan Mali
Yükümlülükler
5.3.2.1. Kurum Masraflarına Katkı Payı
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun kuruluşuyla birlikte, kurumun
idari giderlerinin karşılanması ve mali özerkliğinin de güçlendirilmesini teminen,
185

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ (Erişim tarihi:31.07.2012).
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işletmecilerin gelirlerinin bir kısmını düzenleyici kuruma ödemeleri öngörülmüş ve
bu amaçla 4502 sayılı Kanun’la kurum masraflarına katkı payı adı altında bir mali
yükümlülük getirilmiştir.
4502 sayılı Kanun’la, 2813 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde yapılan
değişiklikle “406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu çerçevesinde imtiyaz sözleşmesi
imzalayan ya da telekomünikasyon ruhsatı alan işletmecilerden aynı Kanunun ek 19
uncu maddesi çerçevesinde alınacak ücretlerin %0.05’i (onbindebeşi) ve ilgili
imtiyaz sözleşmesi veya telekomünikasyon ruhsatında gösterilmiş olması kaydıyla
işletmecilerden Kurum masraflarına katkı amacıyla alınacak diğer ücretler” Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun gelirleri arasında sayılmıştır. Bu hükümle
işletmecilere getirilen mali yükümlülüğün; kapsamı, matrahı ve oranı ile mevcut
sözleşmelerine istinaden faaliyet gösteren işletmeciler için geçerli olup olmadığı,
buna göre yürürlükteki sözleşmelerin değiştirilmesinin gerekip gerekmediği hususları
ise düzenlenmemiştir.
Söz konusu yükümlülüğün sadece anılan Kanun’un yürürlüğünden sonra
yetkilendirilecek işletmeciler için geçerli sayılması da işletmeciler arasında mali
yükümlülükler ve dolayısıyla sunulan hizmetlerin maliyetleri arasında farklılaşma
yapılması sonucunu doğuracak nitelikte bulunduğundan, 4673 sayılı Kanun’un
Geçici 2’nci maddesiyle mevcut görev ve imtiyaz sözleşmelerinin Bilgi Teknolojileri
ve İletişim Kurumu’yla yenilenmesi zorunluluğu getirilmiş ve bu zorunluluğa
uyulmaması hali yaptırıma bağlanmıştır. Bu düzenleme üzerine, mevcut görev ve
imtiyaz sözleşmeleri yenilenmek suretiyle, daha önce görev ve imtiyaz sözleşmesi ile
yetkilendirilmiş işletmecilere, brüt gelirlerinden her türlü vergi, resim, harç, fon,
hazine payı ve katma değer vergisi düşüldükten sonra kalan miktarın %0.35
(onbindeotuzbeş)’i oranında kurum masraflarına katkı payı ödeme yükümlülüğü
getirilmiştir.
Görev ve imtiyaz sözleşmeleri ile yetkilendirilmiş işletmecilere belirtilen
şekilde getirilen kurum masraflarına katkı payı ödeme yükümlülüğü, aynı matrah ve
oran üzerinden 2. tip telekomünikasyon ruhsatı ve genel izinle yetkilendirilecek
işletmeciler

için

de

Bilgi

Teknolojileri
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düzenlemeleri 186 ile öngörülmüştür. Böylece yetkilendirilmiş ve yetkilendirilecek
tüm işletmeciler brüt gelirlerinden her türlü vergi, resim, harç ve fon düşüldükten
sonra kalan miktarın %0.35 (onbindeotuzbeş)’i oranında kurum masraflarına katkı
payı ödemekle yükümlü kılınmıştır.
Bilahare, 03.07.2005 günlü ve 5398 sayılı Kanun’un 15 ve 16’ncı maddeleri
ile 406 sayılı Kanun’a Ek 36’ncı 187 ve Geçici 12’nci 188 maddeler eklenmek suretiyle
yalnızca GSM imtiyaz sözleşmeleriyle yetkilendirmiş işletmeciler için kurum
masraflarına katkı payı ve hazine payı ödeme yükümlülüklerinde esas alınacak
hususlar hükme bağlanmış ve işletmecilerin bir ay içerisinde başvurmaları halinde
mevcut imtiyaz sözleşmelerinin ilgili bölümlerinin değiştirilmesi öngörülmüştür. Bu
bağlamda, Ek 36’ncı madde ile GSM imtiyaz sözleşmeleri çerçevesinde yapılacak
ödemelerin unsurlarının netleştirilmesi amacıyla brüt satış tanımının esas alınması
öngörülmüş ve “brüt satış”; “brüt satışlardan maksat, işletmecinin faaliyetleri
çerçevesinde satılan mal ya da hizmetler karşılığında alınan veya tahakkuk ettirilen
toplam değerleri kapsayan ve gelir tablosu hesaplarından "60. Brüt Satışlar"
hesabına kaydedilen tutarlardır.” şeklinde tanımlanmıştır.
Söz konusu hükümler uyarınca, GSM imtiyaz sözleşmelerinin “Kurum
masraflarına katkı payı” başlıklı maddeleri değiştirilerek, anılan işletmecilerin, brüt
gelirlerinden her türlü vergi, resim, harç, fon, hazine payı ve katma değer vergisi
düşüldükten sonra kalan miktarın %0.35 (onbindeotuzbeş)’ini kurum masraflarına
katkı payı olarak ödemeleri yerine, brüt satışlarının % 0.35 (onbindeotuzbeş)’ini
kurum masraflarına katkı payı olarak ödemeleri öngörülmüştür.

04.02.2002 günlü ve 24661 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2. Tip Telekomünikasyon Ruhsatı
ve Genel İzin Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ. Bu Tebliğ, 26.08.2004 günlü ve
25565 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Telekomünikasyon Hizmet ve Altyapılarına İlişkin
Yetkilendirme Yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.
187
“Kurum ile GSM işletmecileri arasında imzalanan imtiyaz sözleşmelerine istinaden Hazine payı ve
Kurum masraflarına katkı payı olarak yapılacak ödemelerde aşağıdaki hususlar esas alınır.
İşletmeciler; süresinde ödenmeyen bedeller için abonelerine tahakkuk ettirdikleri gecikme faizi ile
vasıtalı vergiler, harç ve resim gibi malî yükümlülükler ve raporlama amacıyla muhasebeleştirdikleri
tahakkuk tutarları hariç olmak üzere, aylık brüt satışlarının %’15 ini ilgili olduğu ayı izleyen ayın
yirminci günü akşamına kadar Hazine payı olarak öderler.
Brüt satışlardan maksat, işletmecinin faaliyetleri çerçevesinde satılan mal ya da hizmetler
karşılığında alınan veya tahakkuk ettirilen toplam değerleri kapsayan ve gelir tablosu hesaplarından
"60. Brüt Satışlar" hesabına kaydedilen tutarlardır”
188
“Kurum ile imtiyaz sözleşmesi imzalayarak halihazırda hizmet veren GSM işletmecilerinin ek
madde 36’nın yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içinde yazılı müracaatları halinde, imtiyaz
sözleşmeleri ek madde 36 hükümleri çerçevesinde tadil edilir.”
186
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Kurum masraflarına katkı payı ödeme yükümlülüğünün matrah ve oranı GSM
imtiyaz sözleşmeleriyle

yetkilendirilmiş işletmecilerin dışındaki işletmeciler

yönünden Telekomünikasyon Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme
Yönetmeliği’nin 189 35’inci maddesiyle düzenlenmiştir. Söz konusu madde ile 1. tip
ve 2. tip telekomünikasyon ruhsatlarıyla yetkilendirilen işletmeciler; GSM imtiyaz
sözleşmeleriyle

yetkilendirilen

işletmecilerden

farklı

olarak,

her

yıl

net

satışlarının 190 % 0,35 (onbindeotuzbeş)’i oranında ve belirlenen asgari ödeme
tutarının altında olmamak üzere kurum masraflarına katkı payı ödenmekle yükümlü
kılınmıştır. Buna karşın, söz konusu yükümlülüğün oranı tüm işletmeciler açısından
% 0,35 (onbindeotuzbeş) olarak belirlenmek suretiyle, oransal yönden paralellik
sağlanmıştır.
Diğer taraftan; 5809 sayılı Kanun’la elektronik haberleşme mevzuatında
yapılan değişikliklerden birisi de kurum

masraflarına katkı payı ödeme

yükümlülüğüne yer verilmemesi, buna karşılık söz konusu yükümlülüğe benzer
şekilde idari ücret ödeme yükümlülüğü getirilmesidir. Bu bağlamda, 5809 sayılı
Kanun’la 2813 sayılı Kanun’un 5’inci maddesindeki gelir kalemleri arasında yer alan
kurum masrafları katkı payı ile ilgili hüküm yerine, 5809 sayılı Kanun’un 11’inci
maddesinde düzenlenen idari ücret gelir kalemine paralel olarak “Elektronik
Haberleşme Kanununun 11 inci maddesine göre Kurumun her türlü idari
giderlerinden kaynaklanan masraflarına katkı amacıyla işletmecilerin bir önceki yıl
net satışlarının binde beşini geçmemek üzere, işletmecilerden alınacak idari
ücretler.” şeklinde bir hükme yer verilmiştir.
5809 sayılı Kanun’un Geçici 2’nci maddesi gereğince, anılan Kanun’un
yürürlüğünden önce; telekomünikasyon ruhsatı veya genel izinle yetkilendirilmiş
işletmecilerin, bildirimde bulunmuş veya yetkilendirmelerindeki süreyle sınırlı
olarak kullanım hakkı almış sayılmaları; görev ve imtiyaz sözleşmelerinin ise süre
bitimi, fesih, iptal veya başkaca herhangi bir nedenle sona ermelerine kadar mevcut

26.8.2004 günlü ve 25565 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Telekomünikasyon Hizmet ve
Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği, 28.05.2009 günlü ve 27241 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği ile yürürlükten
kaldırılmıştır.
190
28.05.2009 günlü ve 27241 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektörüne
İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (ü) bendiyle, “net satış”;
“brüt satışlardan, satış indirimlerinin düşülmesi sonucu kalan tutar” olarak tanımlanmaktadır
189
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hükümleri uyarınca geçerliliklerini devam ettirmeleri nedeniyle, görev ve imtiyaz
sözleşmeleriyle yetkilendirilmiş işletmecilerin kurum masraflarına katkı payı ödeme
yükümlülüğü devam etmektedir. Bu husus, Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin
Yetkilendirme Yönetmeliği’nin Geçici 4’üncü maddesinin ikinci fıkrasında
“Kurumla görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalamış olan işletmeci, her yıl görev veya
imtiyaz sözleşmesinde belirtilen ilgili matrah üzerinden ve söz konusu sözleşmede
belirtilen oranda ve tarihte Kurum masraflarına katkı payı öder.” hükmüne yer
verilmek suretiyle açıkça düzenlenmiştir. Keza, anılan Yönetmeliğin “İdari ücretler”
başlıklı 16’ncı maddesinin onuncu fıkrasında yer verilen “Kurumla görev veya
imtiyaz sözleşmesi imzalayarak Kurum masraflarına katkı payı ödeme yükümlüsü
olan işletmeci ayrıca idari ücret ödemez” hükmüyle de görev veya imtiyaz
sözleşmesi ile yetkilendirilmiş işletmecilerin idari ücretten muaf oldukları hususu
açıklığa kavuşturulmuştur. Bu hüküm, idari ücretin kurum masraflarına katkı payına
alternatif olduğu ve onu ikame ettiği tezini güçlendirmektedir.
Belirtilen hususlar muvacehesinde, kurum masraflarına katkı payı ödeme
yükümlülüğü yalnızca görev ve imtiyaz sözleşmeleri ile yetkilendirilmiş
işletmeciler için devam etmekte olup, bu işletmecilerden mobil elektronik
haberleşme hizmeti sunanlar brüt satışlarının, diğerleri ise net satışlarının
%0.35 (onbindeotuzbeş)’ini elde ettiği yılı takip eden yılın Nisan ayının son iş
gününe kadar kurum masraflarına katkı payı olarak ödemekle yükümlü
bulunmaktadır.

5.3.2.2. Hazine Payı
GSM mobil elektronik haberleşme hizmetlerinin yetkilendirilmesiyle 191
birlikte, GSM mobil elektronik haberleşme hizmeti sunan işletmecilerin gelirlerinin
%15’ini elde ettikleri ayı takiben hazineye aktarmalarını teminen, GSM imtiyaz
sözleşmeleriyle hazine payı adı altında, daha önce mevzuatta olmayan bir mali

GSM mobil telefon hizmetlerinin yetkilendirilmesi, ilk olarak 4161 sayılı Kanun’la 406 sayılı
Kanun’a eklenen Geçici 6’ncı maddeye istinaden Turkcell ve Telsim ile Ulaştırma Bakanlığı arasında
27.04.1998 tarihinde “GSM PAN-Avrupa Mobil Telefon Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi İle İlgili
Lisans Verilmesine İlişkin İmtiyaz Sözleşmeleri imzalanmak suretiyle gerçekleştirilmiştir.
191
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yükümlülük getirilmiştir. Dolayısıyla bu yükümlülüğün ilk yükümlüleri de GSM
imtiyaz sözleşmeleri ile yetkilendirilen işletmeciler olmuştur.
Hazine payı yükümlülüğü GSM imtiyaz sözleşmelerinde ilk yer aldığında
“Hazineye ödenecek pay” başlığı altında düzenlenmiş ve işletmecilerin, tüm abone
sayıları üzerinden elde ettikleri brüt gelirlerinin %15’ini her ay hazineye ödemeleri,
bu ödemelerin, en geç brüt gelirlerin faturalandığı ayı izleyen ayın son gününe kadar
gerçekleştirilmesi öngörülmüştür.
4673 sayılı Kanun’la Ulaştırma Bakanlığı’nın yetkilendirmeye ilişkin görev
ve yetkilerinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na devri ile anılan Kanun’un
Geçici 2’nci maddesiyle mevcut görev ve imtiyaz sözleşmelerinin Bilgi Teknolojileri
ve İletişim Kurumu’yla yenilenmesi zorunluluğunun getirilmesi üzerine, mevcut
görev ve imtiyaz sözleşmeleri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’yla
yenilenmiştir. Yenilenen GSM imtiyaz sözleşmelerinde hazine payına ilişkin
yükümlülükler aynen korunmuş, ilave olarak hazine payının zamanında ödenmemesi
durumunda, ödenmeyen tutara vadesinden itibaren 3095 sayılı Kanun’da öngörülen
oranda temerrüt faizi uygulanması ve bir yıllık süreçte hazine payının ikinci kez
vadesinde ödenmemesi halinde işletmecilere ayrıca en son aylık pay ödemesi
tutarının üç katı cezai şart tahakkuk ettirilmesi de öngörülmüştür. Söz konusu GSM
imtiyaz sözleşmelerinde ayrıca “brüt gelir”, “her türlü vergi, resim, harç ve fonlar
dahil olmak kaydıyla, tesis ücretleri, aylık sabit ücretler, haberleşme ücretleri” olarak
tanımlanmıştır.
Bilahare, 03.07.2005 günlü ve 5398 sayılı Kanun’un 15 ve 16’ncı maddeleri
ile 406 Kanun’a Ek 36’ncı 192 ve Geçici 12’nci 193 maddeler eklenmiştir. Bu
maddelerle GSM imtiyaz sözleşmeleriyle yetkilendirmiş işletmeciler için hazine payı
“Kurum ile GSM işletmecileri arasında imzalanan imtiyaz sözleşmelerine istinaden Hazine payı ve
Kurum masraflarına katkı payı olarak yapılacak ödemelerde aşağıdaki hususlar esas alınır.
İşletmeciler; süresinde ödenmeyen bedeller için abonelerine tahakkuk ettirdikleri gecikme faizi ile
vasıtalı vergiler, harç ve resim gibi malî yükümlülükler ve raporlama amacıyla muhasebeleştirdikleri
tahakkuk tutarları hariç olmak üzere, aylık brüt satışlarının %’15 ini ilgili olduğu ayı izleyen ayın
yirminci günü akşamına kadar Hazine payı olarak öderler.
Brüt satışlardan maksat, işletmecinin faaliyetleri çerçevesinde satılan mal ya da hizmetler
karşılığında alınan veya tahakkuk ettirilen toplam değerleri kapsayan ve gelir tablosu hesaplarından
"60. Brüt Satışlar" hesabına kaydedilen tutarlardır”
193
“Kurum ile imtiyaz sözleşmesi imzalayarak halihazırda hizmet veren GSM işletmecilerinin ek
madde 36’nın yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içinde yazılı müracaatları halinde, imtiyaz
sözleşmeleri ek madde 36 hükümleri çerçevesinde tadil edilir.”
192
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ve kurum masraflarına katkı payı ödeme yükümlülüklerinde brüt gelir tanımı yerine
brüt satış tanımının esas alınması hükme bağlanmış ve işletmecilerin bir ay içerisinde
başvurmaları

halinde

mevcut

imtiyaz

sözleşmelerinin

ilgili

bölümlerinin

değiştirilmesi öngörülmüştür. Bu bağlamda, Ek 36’ncı madde ile GSM imtiyaz
sözleşmeleri çerçevesinde yapılacak ödemelerin unsurlarının netleştirilmesi amacıyla
esas alınması öngörülen “brüt satış”; “brüt satışlardan maksat, işletmecinin
faaliyetleri çerçevesinde satılan mal ya da hizmetler karşılığında alınan veya
tahakkuk ettirilen toplam değerleri kapsayan ve gelir tablosu hesaplarından "60.
Brüt Satışlar" hesabına kaydedilen tutarlardır.” şeklinde tanımlanmıştır.
Söz konusu hükümler uyarınca, GSM imtiyaz sözleşmelerinin “Hazineye
ödenecek pay” başlıklı maddeleri değiştirilerek, GSM mobil elektronik haberleşme
hizmeti işletmecilerinin; tüm abone sayıları üzerinden elde ettikleri brüt gelirlerinin
%15’ini her ay hazineye ödemeleri yerine, süresinde ödenmeyen bedeller için
abonelerine tahakkuk ettirdikleri gecikme faizi ile vasıtalı vergiler, harç ve
resim gibi mali yükümlülükler ve raporlama amacıyla muhasebeleştirdikleri
tahakkuk tutarları hariç olmak üzere, aylık brüt satışlarının % 15’ini her ay
hazineye ödemeleri öngörülmüştür. Ayrıca, 406 sayılı Kanun’un Ek 36’ncı
maddesinin son fıkrasında yer verilen “brüt satış” tanımına imtiyaz sözleşmelerinde
de yer verilmiştir. Bu düzenlemelerle, brüt gelirin kapsamında kabul edilen vergi,
resim ve harcın, hazine payı hesaplanmasında dikkate alınmayacağı kabul edilmiş;
hazine payının matrahı brüt satış olarak öngörülmüş, ancak hazine payı
hesaplanırken brüt satış kavramından hangi değerlerin çıkarılacağı, yani hazine
payının istisnaları da düzenlenmiştir.
Hazine payı yükümlülüğü, 24.7.2008 günlü ve 5793 sayılı Kanun’la 406
sayılı Kanun’a eklenen Ek 37’nci 194 maddenin yürürlüğüne kadar yalnızca GSM
“Ek Madde 37 - Kurum tarafından sayısı sınırlandırılarak, ulusal çapta, kamuya açık mobil
telekomünikasyon hizmeti sunmak üzere;
a) Yetkilendirilen işletmeciler, süresinde ödenmeyen bedeller için abonelerine tahakkuk ettirdikleri
gecikme faizi ile vasıtalı vergiler, harç ve resim gibi mali yükümlülükler ve raporlama amacıyla
muhasebeleştirdikleri tahakkuk tutarları hariç olmak üzere, aylık brüt satışlarının yüzde 15’ini,
b) Yetkilendirilen işletmecilerin şebekeleri üzerinden telekomünikasyon hizmeti sunan diğer
işletmeciler, süresinde ödenmeyen bedeller için abonelerine tahakkuk ettirdikleri gecikme faizi ile
vasıtalı vergiler, harç ve resim gibi mali yükümlülükler ve raporlama amacıyla muhasebeleştirdikleri
tahakkuk tutarları hariç olmak üzere, bu şebekeler üzerinden sundukları hizmetlerden elde ettikleri
aylık brüt satışlarının yüzde 15’ini,
hazine payı olarak öderler.
194
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imtiyaz sözleşmeleriyle yetkilendirilen işlemeciler için söz konusu olmuş ve hazine
payına ilişkin kanuni düzenlemeler de bu payın imtiyaz sözleşmeleriyle
düzenlenmesinden sonra yapılmıştır.
Daha sonra, GSM imtiyaz sözleşmeleriyle yetkilendirilen hazine payı
yükümlüsü işletmecilerle, benzer hizmetleri sunmak ya da bu işletmecilerin
şebekeleri üzerinden benzer hizmetleri sunmak (sanal mobil şebeke hizmeti) üzere
yetkilendirilecek

işletmecilerin

mali

yükümlülükleri

arasında

eşitsizlik

oluşturmamak, yeni yetkilendirilecek işletmeciler için mevcut işletmeciler aleyhine
ayrıcalıklı bir durum yaratmamak ve hazinenin düzenli gelir beklentisini olumsuz
etkilememek amacıyla, hazine payının kapsamının genişletilmesini teminen,5793
sayılı Kanun’la 406 sayılı Kanun’a Ek 37’nci madde eklenmiştir. Bu durum, anılan
maddenin gerekçesinde “…2 nci tip telekomünikasyon ruhsatıyla yetkilendirilmeleri
muhtemel olan sanal mobil işletmeciliğinin mobil telefon ve katma değerli
telekomünikasyon hizmetlerinin sunulmasını kapsaması nedeniyle, sanal mobil
şebeke hizmeti işletmecilerinin gelirlerinden hazine payı alınması ve söz konusu paya
ilişkin olarak GSM işletmecilerinden alınan hazine payının hesaplanmasında geçerli
olan tanımın kullanılması öngörülmüştür. Önümüzdeki dönemlerde lisans verilmesi
muhtemel 3 üncü nesil mobil telefon işletmeciliği ile şu anda öngörülemeyen diğer
hizmetlerin de yetkilendirilerek, bu işletmecilerden de hazine payı alınmasının
sağlanması amaçlanmaktadır. Yapılması öngörülen düzenlemeyle, aynı konuda
hizmet veren tüm işletmecilerin mali yükümlülüklerinin eşitlenmesi, haksız rekabetin
engellenmesi ve hazine payından kaynaklanan Hazine kaybına sebebiyet verilmemesi
Aylık dönemler itibarıyla hesaplanan paylar, ilgili olduğu ayı izleyen ayın yirminci günü akşamına
kadar Hazine Müsteşarlığının ilgili hesabına ödenir. Bu süre içinde ödenmeyen Hazine payları, 6183
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir.
Süresinde ödenmeyen paylara, vade tarihinden ödendiği tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı
Kanunun 51 inci maddesine göre gecikme zammı uygulanır.
Brüt satışlardan maksat, işletmecinin faaliyetleri çerçevesinde satılan mal ya da hizmetler
karşılığında alınan veya tahakkuk ettirilen toplam değerleri kapsayan ve gelir tablosu hesaplarından
"60. Brüt Satışlar" hesabına kaydedilen tutarlardır.
Hazine Müsteşarlığı; Hazine payı ödemekle yükümlü işletmecilerden açıklama isteme ve her türlü
bilgi ve belgeyi talep etme hakkına sahip olduğu gibi, lisans ve kanundan doğan yükümlülüklerin
yerine getirilmesi konularında istemde bulunabilir. Hazine Müsteşarlığı, söz konusu işletmeciler ile
bunların distribütörleri ve bayileri nezdinde bilgi sistemleri dahil her türlü inceleme ve denetim
yapmaya yetkilidir.
Kurum tarafından sayısı sınırlandırılarak, ulusal çapta, kamuya açık mobil telekomünikasyon hizmeti
sunmak üzere yetkilendirilen işletmecilerin şebekeleri üzerinden telekomünikasyon hizmeti sunan
diğer işletmecilerin; Hazine payını, yetkilendirme tarihinden itibaren her bir yıllık süre içinde üç defa
süresinde ödememesi halinde, yapılmayan üçüncü ödemenin vadesinin bitimini müteakip Hazine
Müsteşarlığının bildirimi üzerine, yetkilendirmesi bir ay içinde iptal edilir."
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amaçlanmaktadır.” şeklinde açıklanmıştır. Bu düzenlemeyle, sayısı sınırlandırılarak,
ulusal çapta, kamuya açık mobil elektronik haberleşme hizmeti sunmak üzere;
yetkilendirilen işletmeciler ile yetkilendirilen işletmecilerin şebekeleri üzerinden
elektronik haberleşme hizmeti sunan diğer işletmecilere aynı matrah ve oran
üzerinden, hazine payı olarak ödeme yükümlülüğü getirilmiştir. Başka bir ifadeyle,
söz konusu düzenleme ile hazine payı ödeme yükümlülüğü sadece GSM imtiyaz
sözleşmeleriyle yetkilendirilen işletmecilere ait bir yükümlülük olmaktan çıkarılmış,
aynı ya da benzer hizmetleri sunmak üzere yetkilendirilecek yeni işletmecileri de
kapsayan genel bir mali yükümlülük niteliğine kavuşmuştur. Nitekim anılan
Kanun’dan sonra yapılan IMT-2000/UMTS ihaleleri sonucunda üçüncü nesil mobil
elektronik haberleşme hizmeti sunmak üzere imtiyaz sözleşmeleriyle yetkilendirilen
işletmeciler için de hazine payı ödeme yükümlülüğü getirilmiştir.
Söz konusu Ek 37’nci maddede zaman içerisinde 23.07.2010 günlü ve
6009 195; 13.02.2011 günlü ve 6111 196 ve son olarak da 13.06.2012 günlü ve 6327197
“Madde 51 - 4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun ek 37 nci maddesinin
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki
fıkra eklenmiş ve maddenin son fıkrasında yer alan "telekomünikasyon" ibareleri "elektronik
haberleşme" şeklinde değiştirilmiştir.
"Kurum tarafından sayısı sınırlandırılarak, ulusal çapta, kamuya açık mobil elektronik haberleşme
hizmeti sunmak üzere;
a) Yetkilendirilen işletmeciler aylık brüt satışlarının yüzde 15'ini,
b) Yetkilendirilen işletmecilerin şebekeleri üzerinden elektronik haberleşme hizmeti sunan diğer
işletmeciler brüt satışlarından, hizmet sunmak için şebeke kullanımı karşılığında söz konusu
işletmecilere ödedikleri ya da borçlandıkları tutar düşüldükten sonra kalan tutarın yüzde 15'ini,
Hazine payı olarak öderler.
Hazine payının hesabında süresinde ödenmeyen bedeller için tahakkuk ettirilen gecikme faizi ile
vasıtalı vergiler, harç ve resim gibi mali yükümlülükler ile raporlama amacıyla muhasebeleştirilen
tahakkuk tutarları dikkate alınmaz."
196
“Madde 192 - 4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun ek 37 nci maddesinin
birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasında yer alan “Hazine
payının hesabında süresinde ödenmeyen bedeller için” ibaresinden sonra gelmek üzere
“abonelerine” ibaresi eklenmiştir.
“b) Yetkilendirilen işletmecilerin şebekeleri üzerinden elektronik haberleşme hizmeti sunmak üzere
yetkilendirilen diğer işletmeciler, bu yetkilendirme kapsamında doğan aylık brüt satışlarının yüzde
15’ini,”
197
“Madde 1- 4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun ek 37 nci maddesinin;
birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, diğer fıkralar buna göre teselsül
ettirilmiş, mevcut üçüncü fıkrasının ikinci ve üçüncü cümleleri yürürlükten kaldırılmış, mevcut beşinci
fıkrasında yer alan “lisans” ibaresi “yetkilendirme” şeklinde ve mevcut altıncı fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“Kurum tarafından hava taşıtlarında GSM ve/veya IMT-2000/UMTS standartlarında veya bu
standartlar temel alınarak geliştirilen standartlar çerçevesinde kurulacak ve işletilecek şebekeler
üzerinden mobil elektronik haberleşme hizmeti sunmak üzere yetkilendirilen işletmeciler, söz konusu
hizmet kapsamındaki aylık brüt satışlarının yüzde 15’ini Hazine payı olarak öderler.”
“Kurum tarafından sayısı sınırlandırılarak, ulusal çapta, kamuya açık mobil elektronik haberleşme
hizmeti sunmak üzere yetkilendirilen işletmecilerin şebekeleri üzerinden elektronik haberleşme hizmeti
195
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sayılı Kanunlarla değişiklik yapılmıştır. 6327 sayılı Kanun’la yapılan değişiklikle,
hava taşıtlarında GSM ve/veya IMT-2000/UMTS standartlarında mobil elektronik
haberleşme hizmeti sunmak üzere yetkilendirilecek işletmecilerden de hazine payı
alınmasına imkan sağlanmak suretiyle, hazine payı ödeme yükümlülüğünün kapsamı
genişletilmiştir.
5809 sayılı Kanun’un Geçici 2’nci maddesi gereğince, anılan Kanun’un
yürürlüğünden önce imzalanmış bulunan imtiyaz sözleşmelerinin süre bitimi, fesih,
iptal veya başkaca herhangi bir nedenle sona ermelerine kadar mevcut hükümleri
uyarınca geçerliliklerini devam ettirmeleri nedeniyle, GSM ve IMT-2000/UMTS
imtiyaz sözleşmeleriyle ikinci ve üçüncü nesil mobil elektronik haberleşme hizmeti
sunmak üzere yetkilendirilmiş işletmecilerin hazine payı ödeme yükümlülükleri
imtiyaz sözleşmeleri kapsamında aynen devam etmektedir. Buna ilave olarak, 406
sayılı Kanun’un yukarıda belirtilen Ek 36’ncı ve Ek 37’nci maddeleriyle hazine payı
ödeme yükümlülüğü kanuni bir yükümlülük olarak da düzenlenmek suretiyle ayrıca
güvence altına alınmıştır.
Belirtilen hususlar muvacehesinde, ikinci nesil ve üçüncü nesil mobil
elektronik

haberleşme

hizmeti

sunmak

üzere

imtiyaz

sözleşmeleriyle

yetkilendirilen işletmeciler ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından
sayısı sınırlandırılarak, ulusal çapta, kamuya açık mobil elektronik haberleşme
hizmeti sunmak üzere; yetkilendirilen işletmeciler, yetkilendirilen işletmecilerin
şebekeleri

üzerinden

elektronik

haberleşme

hizmeti

sunmak

üzere

yetkilendirilen diğer işletmeciler ve hava taşıtlarında GSM ve/veya IMT2000/UMTS standartlarında veya bu standartlar temel alınarak geliştirilen
standartlar çerçevesinde kurulacak ve işletilecek şebekeler üzerinden mobil
elektronik haberleşme hizmeti sunmak üzere yetkilendirilen işletmeciler, aylık
brüt satışlarının yüzde 15'ini hazine payı olarak ilgili olduğu ayı izleyen ayın
sunan diğer işletmecilerin ve Kurum tarafından hava taşıtlarında mobil elektronik haberleşme hizmeti
sunmak üzere yetkilendirilen işletmecilerin Hazine payını eksik ödediğinin veya hiç ödemediğinin
tespit edilmesi halinde, bu durumun işletmeciye tebliğini müteakip, Hazine payının ödenmemiş kısmı
ile birlikte bu tutara eksik ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre, ödeneceği tarihe kadar tahakkuk
ettirilecek gecikme zammı oranı kadar faizi işletmeci tarafından iki ay içinde ödenir. Ödemenin
süresinde yapılmaması halinde, söz konusu işletmecilerin yetkilendirmesi bir ay içinde Kurum
tarafından iptal edilir ve ödenmeyen tutarlar, Hazine Müsteşarlığının ilgili vergi dairesine yapacağı
başvuru üzerine, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir.”
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yirminci günü akşamına kadar Hazine Müsteşarlığının ilgili hesabına ödemekle
yükümlü bulunmaktadır.

5.3.2.3. İdari Ücret
İdari ücret, kurum masraflarına katkı payı ödeme yükümlülüğü ile aynı
amaçla ve onu ikame etmek üzere 5809 sayılı Kanun’la getirilen yeni bir mali
yükümlülüktür. Bu yükümlülük de kurum masraflarına katkı payı gibi, Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun görevlerini yerine getirirken oluşacak her türlü
masraflarını karşılama amacını taşımaktadır.
5809 sayılı Kanun’un 11’inci maddesinin ikinci fıkrasında idari ücret,
“Kurum; pazar analizi, düzenlemelerin hazırlanması ve uygulanması, işletmecilerin
denetlenmesi, teknik izleme ve denetleme hizmetleri, piyasanın kontrolü, uluslararası
işbirliği, uyumlaştırma ve standardizasyon çalışmaları ve diğer faaliyetleri ile her
türlü idari giderlerinden kaynaklanan masraflara katkı amacıyla işletmecinin bir
önceki yıl net satışlarının binde beşini geçmemek üzere, uluslararası yükümlülükler
de dikkate alınarak işletmecilerden idari ücret alır.” şeklinde düzenlenmiştir. Anılan
maddenin üçüncü fıkrasında ise “…belirlenen sürede idari ücretlerin işletmeciler
tarafından ödenmemesi halinde 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirlenen usule göre
hesaplanacak gecikme zammı oranı kadar faiz uygulanır. İşletmecilerden alınacak
idari ücretlerden süresinde ödenmeyenler Kurumun bildirimi üzerine 6183 sayılı
Kanun hükümleri uyarınca ilgili vergi dairesi tarafından tahsil edilir ve Kuruma
gelir kaydedilir.” hükmüne yer verilmiştir. Bu düzenlemelere paralel olarak, 5809
sayılı Kanun’un 67’nci maddesi ile 2813 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun gelir kalemleri arasında yer alan kurum
masrafları katkı payı ile ilgili hüküm yerine, “Elektronik Haberleşme Kanununun 11
inci maddesine göre Kurumun her türlü idari giderlerinden kaynaklanan
masraflarına katkı amacıyla işletmecilerin bir önceki yıl net satışlarının binde beşini
geçmemek üzere, işletmecilerden alınacak idari ücretler.” şeklinde bir hükme yer
verilmiştir. Bu değişikliğin amacı 5809 sayılı Kanun’un gerekçesinde “Bu madde ile
yetkilendirme karşılığında işletmecilerden "idari" ve "kullanım" ücreti olmak üzere
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iki tür ücret alınması öngörülmüştür. İdari ücret, Kurumun bu Kanunda belirtilen
görevlerini yerine getirirken meydana gelecek masraflarını karşılamak amacıyla
alınmaktadır. Böylece, yetkilendirilen tüm işletmecilerden idari ücret alınabilmesi
esası getirilmiştir… Yetkilendirme ücretleri, idarî ve kullanım ücretleri adı altında
iki türlü tespit edilerek, Kurumun gelirleri ile ilgili şeffaflık ilkesinin benimsenmesi,
konuyla ilgili uygulama sürecinin kısaltılması, sektörde güven ortamının sağlanması
gerçekleştirilmiştir.” şeklinde açıklanmıştır.
Diğer taraftan, 2002/20/EC sayılı Yetkilendirme Direktifinde (Authorisation
Directive) gelir ve gider şeffaflığı yaratmak amacıyla, idari ücretlerin idari
masrafların karşılanmasıyla sınırlı olması vurgulanırken, idari masraflar ulusal
düzenleyici otoritenin yetkilendirme sistemini yönetmedeki ve kullanım haklarını
vermedeki

faaliyetlerini

finanse

etmekle

sınırlandırılmış;

idari

ücretlerin

işletmecilerin her birine nesnel, şeffaf ve oranlı bir şekilde ve ek idari masrafları ve
personel giderlerini asgari seviyeye indirecek bir tarzda uygulanması gerektiği kurala
bağlanmıştır. 5809 sayılı Kanun’un 11’inci maddesinin üçüncü fıkrasının son
cümlesinde “Kurum, idari maliyet ve toplanan idari ücreti gösteren yıllık rapor
yayımlar.”

şeklinde

bir

hükme

yer

verilmiştir.

Ancak,

Avrupa

Birliği

düzenlemelerinden farklı olarak gelir gider arasında fark oluşması durumunda ne
yapılacağına ilişkin hükme yer verilmemiştir. Keza, Yetkilendirme Direktifinde
öngörülen idari ücretlerin işletmecilerin her birine nesnel, şeffaf ve oranlı bir şekilde
ve ek idari masrafları ve personel giderlerini asgari seviyeye indirecek bir tarzda
uygulanması gerektiğine ilişkin bir hükme de mevzuatımızda yer verilmemiştir.
Buna karşılık, 5018 sayılı Kanun’un “Kurumlardan alınacak hasılat payı” başlıklı
78’inci maddesiyle düzenleyici ve denetleyici kurumların üçer aylık dönemler
itibarıyla oluşacak gelir fazlalarının, her üç ayda bir izleyen ayın on beşine kadar
genel bütçeye aktarılması öngörülmüştür. Bu hüküm nedeniyle, Bilgi Teknolojileri
ve İletişim Kurumu’nun gelir fazlası da genel bütçeye aktarılmaktadır. Bu kapsamda,
2011 yılında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 1.154.000.000 TL
olarak gerçekleşen gelir fazlasından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
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Bakanlığı’na aktarılan tutarlar hariç olmak üzere 682.000.000 TL Hazine
Müsteşarlığı’na aktarılmıştır 198.
5809 sayılı Kanun’un 11’inci maddesinin; birinci fıkrasında, işletmecilerden
bir önceki yıl net satışlarının binde beşini geçmemek üzere, uluslararası
yükümlülükler de dikkate alınarak idari ücret alınacağı belirtilmiş olmakla beraber,
bu ücretin nasıl hesaplanacağına ilişkin hükme yer verilmemiş; ikinci fıkrasının son
cümlesinde, idari ücrete ilişkin usul ve esasların Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu tarafından belirleneceği hükme bağlanmıştır. Bu hüküm nedeniyle, idari
ücret ödeme yükümlülüğünün matrah, oran ve kapsamı Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumu tarafından Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme
Yönetmeliği’nin “Yetkilendirme Ücretleri” başlıklı 16’ncı maddesiyle belirlenmiştir.
Anılan maddeyle işletmecilerin, her yıl bir önceki yıla ait gelir tablosunda yer alan
net satışlarının on binde otuz beşi tutarında idari ücret ödemesi, bu ödemenin
yetkilendirmenin yapıldığı yılı takip eden her yılın Nisan ayının son gününe kadar
yapılması ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun bu oranı işletmecilerin bir
önceki yıl net satışlarının binde beşini geçmemek üzere arttırma veya azaltma
yetkisine sahip olması öngörülmüştür. Belirlenen bu oran, imtiyaz ve görev
sözleşmelerinde öngörülen kurum masraflarına katkı payı yükümlülüğünün oranı ile
aynıdır.
Anılan düzenlemelerle, idari ücretin ödenmemesi halinde, 6183 sayılı
Kanun’un 51’inci maddesinde belirlenen usule göre hesaplanacak gecikme zammı
oranı kadar faiz uygulanması; bu şekilde hesaplanan faiz ile birlikte alınacak idari
ücretlerin, son ödeme tarihinden itibaren üç ay içerisinde ödenmemesi halinde de
işletmecinin yetkilendirmesinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu kararıyla iptal
edilebilmesi, ancak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun, ulusal çapta
verilecek frekans bandı kullanımını ihtiva eden ve sınırlı sayıda işletmeci tarafından
yürütülmesi gereken elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin yetkilendirmelerin
iptali hakkında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın görüşünü alması
öngörülmüştür.

198

http://www.btk.gov.tr/kutuphane_ve_veribankasi/raporlar/faaliyet_raporlari/fr2011.pdf
tarihi: 06.08.2012).
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Diğer

taraftan;

idari

ücret

kavramının

seçilmiş

olması

Anayasa

Mahkemesi’nin içtihatlarında ifade edildiği gibi yükümlülüğün içeriğine bakılarak
değerlendirme yapılmasını engellememektedir. Gerek kurum masraflarına katkı payı
gerekse idari ücret ödeme yükümlülüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun
görevlerini yerine getirirken doğacak masraflarına işletmecilerin katılmasını
öngörmektedir. Elde edilen gelirin sektörün düzenlenip denetlenmesinde ve
gerektiğinde yaptırım uygulanmasında kullanılması asıldır. Elektronik Haberleşme
Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nin “İdari ücretler” başlıklı 16’ncı
maddesinin onuncu fıkrasında yer verilen “Kurumla görev veya imtiyaz sözleşmesi
imzalayarak Kurum masraflarına katkı payı ödeme yükümlüsü olan işletmeci ayrıca
idari ücret ödemez” hükmüyle, kurum masraflarına katkı payı ödemekle yükümlü
bulunan görev ve imtiyaz sözleşmeleriyle yetkilendirilmiş işletmeciler idari ücret
ödeme yükümlülüğünden muaf tutulmuştur. Başka bir ifadeyle, 5809 sayılı
Kanun’un yetkilendirme ile ilgili hükümlerinin yürürlüğünden önce görev ve imtiyaz
sözleşmeleriyle yetkilendirilmiş işletmeciler, kurum masraflarına katkı payı
ödemekle yükümlü bulunduğundan, bu işletmecilerin ayrıca bir de aynı matrah ve
oranda idari ücret ödemekle yükümlü kılınmamıştır. Bunların dışındaki tüm diğer
işletmeciler ise, net satışlarının %0.35 (onbindeotuzbeş)’ini, elde ettiği yılı takip
eden yılın nisan ayının son iş gününe kadar idari ücret olarak ödemekle
yükümlü bulunmaktadır.

5.3.2.4. Kullanım Hakkı Ücreti
Kullanım hakkı ücreti ödeme yükümlülüğü de 5809 sayılı Kanun’la getirilen
yeni bir mali yükümlülüktür. 5809 sayılı Kanun’la, yetkilendirme nedeniyle
işletmeciler tarafından ihtiyaç duyulan frekans, numara ve uydu pozisyonu gibi
kaynakların tahsisi karşılığında, söz konusu kaynakların etkin bir şekilde
kullanılmasının

teminine

yönelik

olarak

kullanım

hakkı

ücreti

alınması

öngörülmüştür.
5809 sayılı Kanun öncesinde geçerli olan yetkilendirme usulleri çerçevesinde
işletmecilere tahsis edilen kaynaklar için ödemiş oldukları lisans bedelleri dışında
ayrıca bir ücret ödenmesi öngörülmemiştir. 5809 sayılı Kanun’la öngörülen
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yetkilendirme rejimiyle birlikte, lisans bedelleri yerini idari ücret ve kullanım hakkı
ücretlerine bırakmıştır. 5809 sayılı Kanun’un 11’inci maddesinin dördüncü
fıkrasında, kullanım hakkı ücretlerinin kaynakların kullanım hakkının verilmesine ve
etkin bir şekilde kullanılmasının teminine yönelik olduğu belirtilmektedir. Keza,
5809 sayılı Kanun’un gerekçesinde de kullanım hakkı ücretlerinin ihdas amacı,
“Ayrıca, kendilerine tahsis edilecek kaynakların etkin ve verimli kullanımının
teminine yönelik olarak işletmecilerden, “kullanım ücreti” alınması hükmü
getirilmiştir.” şeklinde açıklanmıştır.
5809 sayılı Kanun’un “Tanımlar ve kısaltmalar” başlıklı 3’üncü maddesinde,
“kullanım hakkı: frekans, numara, uydu pozisyonu gibi kıt kaynakların kullanılması
için verilen hak olarak” tanımlanmıştır. 5809 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin
birinci fıkrasıyla, frekans, numara, uydu pozisyonu ve benzeri kaynak tahsislerinin
yapılması ile bunların düzenlenmesinin devletin yetki ve sorumluluğu altında olduğu
belirtilmiş; 6’ncı maddesinin (f) bendiyle de Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu’na bu kaynakların planlamasını ve tahsisini yapmak görevi verilmiştir 199.
5809 sayılı Kanun’un numara, frekans, uydu pozisyonu gibi kaynakları
devletin yetki ve sorumluluğunda gören ve bu kaynakların kullanım amacıyla
işletmecilere tahsis yöntemlerini düzenleyen hükümleri, Anayasa’nın 168’inci
maddesi ile de uyumludur.
5809 sayılı Kanun’un 11’inci maddesinin beşinci fıkrasında, kullanım hakkı
ücretlerinin asgari değerlerinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun önerisi
ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın teklifi üzerine Bakanlar
Kurulu tarafından belirlenmesi öngörülmüştür. Bu kapsamda, kullanım hakkı
ücretlerinin asgari değerleri 18.05.2009 günlü ve 2009/15001 sayılı Bakanlar Kurulu
kararıyla 200 belirlenmiştir. Anılan Bakanlar Kurulu kararında, kullanım hakkı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na da numaralandırma, internet alan adları, uydu
pozisyonu, frekans tahsisi gibi kıt kaynaklara dayalı elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin strateji
ve politikaları belirlemek görevi verilmiştir.
200
26.05.2009 günlü ve 27329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
199
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ücretlerine ilişkin asgari değerlerin her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden
değerleme oranı kadar artırılacağı öngörülmüştür 201.
Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nde
kullanım hakkı ücreti, “Kanunun 11 inci maddesinin beşinci fıkrasına göre
belirlenen asgari değerden az olmamak üzere, kullanım hakkı sayısının
sınırlandırılmasına

gerek

olmayan

hallerde

Kurumca

belirlenen,

sayının

sınırlandırılması gereken hallerde ise, yapılacak ihale neticesinde oluşacak ücret”
şeklinde tanımlanmıştır. Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme
Yönetmeliği’nin 17’nci maddesinde, kullanım hakkı ücretlerinde ikili bir ayrıma
gidilmiş ve kıt nitelikte değerlendirilmeyen kaynakların, diğer bir ifadeyle sayısı
sınırlandırılmamış kaynakların kullanım haklarının verilmesi karşılığında alınacak
ücretlerin, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen asgari değerlerden az olmamak
kaydıyla

Bilgi

Teknolojileri

ve

İletişim

Kurumu

tarafından

belirlenmesi

öngörülmüştür. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun, gerekli gördüğü
hallerde, bu ücreti yeniden değerlendirme ve belirleme hakkı da saklı tutulmuştur.
Sayısı sınırlandırılmış kullanım hakkı ücretlerinin ise yapılacak ihale sonucunda
oluşan ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından onaylanan ücretler
olduğu düzenlenmiştir.
Kullanım hakkı ücretleri, kaynakların etkin ve verimli kullanılmasının
sağlanması amacıyla, birçok faktör dikkate alınmak suretiyle belirlenmektedir.
Örneğin, frekanslara ilişkin alınacak kullanım hakkı ücretlerinde, frekansın kıymet
faktörü, frekansın tahsis edildiği bölgenin ekonomik gelişmişlik faktörü, tahsis edilen
verici ve alıcı kanal frekansı, band genişlikleri gibi faktörler göz önünde
bulundurulmaktadır.
5809 sayılı Kanun’un 11’inci maddesinin altıncı fıkrasında kullanım hakkı
ücretlerinin, 5369 sayılı Kanun hükümleri 202 saklı kalmak kaydıyla hazineye gelir

2012 yılı için uygulanan kullanım hakkı ücretleri;
http://www.btk.gov.tr/elektronik_
haberlesme_sektoru/yetkilendirme/numaralandirma/numara_ucretleri2012.php
(Erişim
tarihi:
06.08.2012).
http://www.btk.gov.tr/elektronik_haberlesme_sektoru/yetkilendirme/kullanim_hakki/Frekans_Kullani
m_Hakki_Ucretleri_listesi_2012.pdf (Erişim tarihi: 06.08.2012).
202
5369 sayılı Kanun’un 6’ncı maddesine göre; Hazine Müsteşarlığı, Kurumca yapılan yetkilendirme
nedeniyle hesabına yatan yetkilendirme ücretinin %2’sini yatırıldığı tarihi takip eden ayın sonuna
kadar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na bildirecektir.
201
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kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimine yatırılacağı ve zamanında ödenmeyen
kullanım hakkı ücretlerinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun bildirimi
üzerine, 6183 sayılı Kanun hükümleri uyarınca, ilgili vergi dairesince tahsil
olunacağı düzenlenmiştir. Bu hükümle, zamanında ödenmeyen kullanım hakkı
ücretlerinin tahsili usulü hakkında idari ücretlerle kullanım hakkı ücretleri arasında
paralellik kurulmuştur. Ancak, her ikisi de kamu gücüne dayalı olarak tahsil
edilmesine karşın, idari ücretin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na, kullanım
hakkı ücretinin ise hazineye gelir olarak kaydedilmesi öngörülmüştür. 5809 sayılı
Kanun’un 11’inci maddesindeki, kullanım hakkı ücretlerinin hazineye gelir
kaydedileceğine ilişkin düzenleme 406 sayılı Kanun’un Ek 19’uncu maddesiyle aynı
amaca hizmet eden hükümler olarak göze çarpmaktadır.
Kullanım hakkı ücretlerinin ödenmesine ilişkin olarak Elektronik Haberleşme
Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nde; sayısı sınırlandırılan kullanım
hakkı ücretlerinin, ilgili ihale şartnamesinde belirtilen şekilde ödenmesi; sayısı
sınırlandırılmayan kullanım hakkı ücretlerinin ise, kullanım hakkının ilk verildiği
tarihten itibaren, bir yıllık sürenin bitiminde geçerli olan kullanım hakkı ücretinin
(katma değer vergisi dahil olmak üzere), en geç her bir yıllık sürenin bitiş tarihi
itibariyle hazineye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimine yatırılması ve
ödeme belgesinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna ibraz edilmesi
öngörülmüştür. İmtiyaz sözleşmesi imzalamış işletmeciler de kendilerine yapılan
numara, radyolink 203 ve frekans tahsislerinden doğan kullanım hakkı ücretlerini
(katma değer vergisi dahil olmak üzere) her yılın 10 Mayıs tarihine kadar 204 hazineye
gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimine yatırmakla ve dekontu Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na göndermekle yükümlü tutulmuştur.
İşletmecinin kullanım hakkının devam ettiği her bir yıllık sürenin bitimini
takip eden iki aylık sürenin sonuna kadar kullanım hakkı ücretini (katma değer
vergisi dahil olmak üzere) 6183 sayılı Kanun’un 51’inci maddesinde belirtilen
gecikme zammı oranı kadar gecikme faizi ile birlikte yatırmaması durumunda
Kablosuz ortamda elektro-manyetik alan yardımı ile ses, görüntü ve bilgi işaretlerinin taşınmasını
içeren sistem.
204
5809 sayılı Kanun’un “Yürürlük” başlıklı 68’inci maddesinin “Bu Kanunun İkinci Kısım Birinci
Bölümünde yer alan yetkilendirme ile ilgili hükümler Kanunun yayımından altı ay sonra, diğer
hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.” hükmü gereğince, yetkilendirmeye ilişkin hususlar 5809
sayılı Kanun’un yayımından altı ay sonra yani, 10.05.2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
203

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 381)

– 185 –

kullanım hakkının, söz konusu iki aylık sürenin sonu itibariyle herhangi bir işleme
gerek kalmaksızın iptal olmuş kabul edileceği de Elektronik Haberleşme Sektörüne
İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nde öngörülmüştür.
5809 sayılı Kanun’un 60’ıncı maddesinde yetkilendirme ücretlerinin Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nca belirlenen sürelerde ödenmemesi halinde
anılan Kurum’un yetkilendirmeyi iptal etmeye yetkili olduğu açıkça düzenlenmiştir.
Buna

karşılık,

Elektronik

Haberleşme

Sektörüne

İlişkin

Yetkilendirme

Yönetmeliği’nin 18’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, idari ücretler ile kulanım
hakkı ücretlerinin ödenmemesinin sonuçları arasında farklılaştırmaya gidilerek,
kullanım hakkı ücretlerinin ödenmemesi ve belirtilen koşulların gerçekleşmesi
halinde yetkilendirmenin herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptal olmuş
sayılacağı belirtilmiştir. İdari ücretten farklı olarak, kullanım hakkı ücretinin
ödenmemesi durumunda yetkilendirmelerin iptal edilip edilmeyeceğinin takdiri,
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na bırakılmamıştır. Yönetmelikte öngörülen
şartların gerçekleşmesi halinde, yetkilendirmenin herhangi bir işleme gerek
kalmaksızın iptal edilmiş sayılacağı belirtilmiştir.
Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği ile
mevzuatta kullanım hakkı ücretleri yer almadan önce işletmeci olmuş şirketlere de
yetkilendirildikleri andan itibaren tahsis edilen tüm kaynaklar için kullanım hakkı
ücreti öngörülmüş, imtiyaz ve görev sözleşmeleriyle yetkilendirilen işletmeciler de,
imtiyaz ve görev sözleşmelerinin ilk imza tarihinden sonra kendilerine yapılan
numara ve frekans tahsisleri için bu kullanım hakkı ücretini ödemekle yükümlü
tutulmuşlardır. Yönetmelik ile getirilen bu düzenlemenin amacının, sektörde
rekabetin etkinliğini tesis etmek ve eski işletmecilere yenilere nazaran üstünlük
sağlamamak olduğu anlaşılmaktadır.
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5.3.2.5. Evrensel Hizmet Katkı Payı
5369 sayılı Kanun’un 2’nci maddesi ile elektronik haberleşme mevzuatına ilk
kez evrensel hizmet kavramı girmiştir. Anılan Kanun’la evrensel hizmet, “Coğrafi
konumlarından bağımsız olarak Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde herkes
tarafından erişilebilir, önceden belirlenmiş kalitede ve herkesin karşılayabileceği
makul bir bedel karşılığında asgari standartlarda sunulacak olan, temel internet
erişimi de dâhil elektronik haberleşme hizmetleri” olarak tanımlanmıştır.
5809 sayılı Kanun’un 67’nci maddesi ile 5369 sayılı Kanun’da yer alan
evrensel hizmet tanımı değiştirilmiştir. Değişiklik sonrasında evrensel hizmet
“Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde coğrafi konumlarından bağımsız olarak herkes
tarafından erişilebilir, önceden belirlenmiş kalitede ve herkesin karşılayabileceği
makul bir bedel karşılığında asgari standartlarda sunulacak olan, internet erişimi de
dâhil elektronik haberleşme hizmetleri ile bu Kanun kapsamında belirlenecek olan
diğer hizmetleri” kapsayacak şekilde tanımlanmıştır.
5809 sayılı Kanun evrensel hizmetin tanım ve kapsamına ilişkin iki temel
yenilik getirmiştir. Bu yeniliklerden birincisi “temel internet erişimi hizmeti”nin,
“internet erişim hizmeti ” olarak değiştirilmesi; ikincisi ise, “bu Kanun kapsamında
belirlenecek olan diğer hizmetleri” ifadesinin hükme eklenmesidir. Birinci değişiklik
ile teknolojik gelişmeler ve bu gelişmelere paralel ihtiyaçlar doğrultusunda, geniş
bant internet de evrensel hizmet kapsamına dahil edilmiştir. İkinci değişiklikle de
evrensel hizmetin statik bir kavram olmadığı gerçeğinden hareketle evrensel
hizmetin kapsamının genişletilebilmesine olanak sağlanması amaçlanmış ve 5369
sayılı Kanun’un “Evrensel hizmetin kapsamı; ülkenin sosyal, kültürel, ekonomik ve
teknolojik şartları da göz önünde bulundurularak, üç yılı aşmamak üzere belirli
aralıklarla, Kurumun ve işletmecilerin de görüşlerini alarak Bakanlıkça yapılacak
teklif üzerine Bakanlar Kurulunca yeniden belirlenebilir.” hükmünü içeren 5’inci
maddesi ile uyum sağlanmıştır.
Evrensel hizmet, “herkesin kullanımına açık, makul bir fiyat ve kalitede,
kamusal sübvansiyonlar ve fiyat dengelemelerini meşru kılan, kendi ekonomik ve
finansal dengesini kalıcı olarak sağlayabilen ve bu dengenin sağlanması için
gerekirse bazı işletmelerin, kârlı bazı hizmetleri işleterek sektörün kaymağını
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yemelerini engelleyici hukuksal silahlara sahip temel hizmetler” olarak ifade
edilebilir 205. Evrensel hizmet, ekonomik ve sosyal boyuta sahip bir kavramdır.
Evrensel hizmetin, ekonomik yönü ile ülkelerin ekonomik refahlarının etkinliği ve
gelir dağılımı; sosyal yönü ile toplumun genel refahı ve tüm kullanıcıların iletişim
kaynaklarına ulaşabilme hakkı ifade edilmektedir. Bu kapsamda, evrensel hizmet,
sayısal uçurum 206 ile ilgili problemlerin çözümünde bir araç olarak görülmektedir.
Diğer yandan, evrensel hizmet kapsamındaki hizmetler, nitelikleri itibariyle
kamu hizmetleri olup, kamu hizmetlerinden herkesin yararlanma hakkı vardır.
Ekonomik, sosyal, coğrafi gerekçeler, evrensel hizmetten yoksun kalmayı haklı
kılmamalıdır. Bu durumda, karlı olmayan bölgelere hizmet götürmek istemeyen
yatırımcılar yerine, bu gerekliliğin sağlanması ve kaynakların oluşturulması devletin
görevleri arasındadır. Evrensel hizmet yükümlülüğü ile devlet, serbest piyasa
mekanizmasının hâkim olduğu düzenlerde amacı kar maksimizasyonu olan
firmaların, yatırım yapmayı karlı bulmadıkları ve bu nedenle de hizmet götürmek
istemedikleri

alanlara,

amaçlamıştır

. Evrensel hizmet yükümlülükleri amaç bakımından kamu hizmeti

207

kamu

hizmeti

niteliğini

haiz

hizmet

sunmalarını

yükümlülüklerinden farklı olmakla birlikte, kapsam bakımından “sınırlı” ve
belirlenme bakımından da “takdir yetkisine yer bırakmayan” bir nitelik
göstermektedir 208.
5369 sayılı Kanun’dan önce, 406 sayılı Kanun’da evrensel hizmet kavramı
yerine “asgari hizmet” terimi kullanılmıştır. Asgari hizmet, sadece ankesörlü telefon,
acil telekomünikasyon hizmetleri ve telefon rehber hizmetlerini kapsamaktadır. Oysa
gelişen teknoloji ile günümüzde ihtiyaç duyulan asgari elektronik haberleşme
hizmetlerinin kapsamı değiştiğinden 5369 sayılı Kanun’un ilk şeklinde evrensel
hizmetin kapsamı
a) Sabit telefon hizmetleri,

Ulusoy, Ali, “Kamu Hizmeti Anlayışında Yeni Yönelimler: Avrupa Yapılanmasının Kamu
Hizmeti Teorisine Etkileri”, Derleyen: ÖZAY, İl Han, Günışığında Yönetim, s.289-311,s.296.
206
Bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimde yaşanan sayısal ayırım, sayısal kopma, sayısal uçurum ya da
dijital bölünme (digital divide) gibi terimlerle ifade edilen eşitsizliği ifade eder.
207
Kabasakal, Ali/Solak, Ali Osman, “Evrensel Hizmet Yükümlülüğünün Uygulanması Ve Türk
Demiryolu Sektörü”, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 2008, C.III, S. II, s.137.
208
Akillioğlu, Ethem, “Avrupa Topluluğu Kamu Hizmeti Yükümlülükleri İle Genel Ekonomik Yarar
Hizmetleri Kavramları Üzerine Notlar”, Rekabet Dergisi, S. 21, Ankara, 2005.
205
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b) Ankesörlü telefon hizmetleri,
c) Basılı veya elektronik ortamda sunulacak telefon rehber hizmetleri,
d) Acil yardım çağrıları hizmetleri,
e) Temel internet hizmetleri,
f) Ulaşımı yalnız deniz yoluyla sağlanabilen yerleşim alanlarına yapılan yolcu
taşıma hizmetleri ile denizde tehlike ve emniyete ilişkin haberleşme hizmetleri
şeklinde belirlenmiştir.
5809 sayılı Kanun ile 5369 sayılı Kanun’un kapsam maddesinde bir takım
değişiklikler yapılmıştır. “Temel internet hizmetleri” ifadesi yukarıda açıklanan
sebepler ile “internet erişim hizmetleri” olarak değiştirilmiş; “Deniz haberleşmesi ve
seyir güvenliği haberleşme hizmetleri” 209 de evrensel hizmet kapsamına alınmıştır.
Evrensel hizmet yükümlüsü ise, 5809 sayılı Kanun’la yapılan değişiklerden
önce “elektronik haberleşme sektöründe görev ve imtiyaz sözleşmeleri ile ruhsat ve
genel izin uyarınca bu Kanun kapsamındaki hizmetleri sağlamakla yükümlü kılınan
işletmeci” olarak belirlenmişken, bu tanım 5809 sayılı Kanun’la, “elektronik
haberleşme sektöründe, ilgili mevzuatına göre Kurumca yetkilendirilmiş ve bu
Kanun kapsamındaki hizmetleri sağlamakla yükümlü kılınan işletmeci” olarak
genişletilmiştir.
Evrensel hizmetin niteliği gereği; bu kapsamdaki elektronik haberleşme
hizmetlerinin, coğrafi konumlarından bağımsız olarak, ülkenin her tarafındaki
kullanıcılara, ayrım gözetilmeksizin aynı kalitede ve ulaşabilecekleri makul bir ücret
karşılığında sağlanması gerekmektedir. Ancak, coğrafi şartlar, muhtemel abone
sayısı gibi nedenlerle, işletmeciler açısından, yatırımı riskli bulunan ve karlı
görülmeyen yerlere elektronik haberleşme hizmetlerinin ulaştırılabilmesinin bir
maliyeti vardır. İşletmecilerin, yatırımlarının abonelerinden elde edilen gelirlerle
karşılanması esas olmakla birlikte, yukarıda belirtilen hallerde, işletmecilerin
abonelerinden elde edecekleri gelirlerle yapacakları yatırımları karşılamalarına
5369 sayılı Kanun’un 2’nci maddesinde, seyir güvenliği haberleşme hizmetleri “Her türlü deniz
araçlarının emniyetli seyirleri için ses ve veri şeklinde yapılan telsiz yayın hizmetler” şeklinde
tanımlanmıştır.
209
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imkan bulunmamaktadır. Bu durumda, oluşacak maliyetlerin finansmanının nasıl
sağlanacağı gündeme gelmekte ve bu sorun evrensel hizmet mekanizması
kapsamında çözümlenmektedir.
Bu maliyetlerin karşılanması amacıyla birçok yöntem önerildiği görülmekle
birlikte

210

, esas olan evrensel hizmetin finansal yükünün o sektörde faaliyet gösteren

işletmeciler arasında paylaştırılmasıdır. Evrensel hizmetin finansmanının işletmeciler
arasında paylaştırılmasında, tercih edilen yöntemlerden birisi olan giriş bedeli
modelinde; evrensel hizmeti sağlama görev ve yetkisi bir işletmeye verilmekte, diğer
işletmeciler talip olsalar bile evrensel hizmeti üstlenememekte, sadece evrensel
hizmeti sağlamakla görevli işletmeciye, önceden belirlenmiş oranda ve zorunlu
olarak finansal destek sağlamakta; ikinci yöntem olan “pay or play”(öde ya da
üstlen) modelinde ise önceden hiçbir işletmeci belirlenmemekte, işletmeciler ya bir
fona belirli bir ödemede bulunmak ya da hizmeti bizzat kendileri götürmek
zorundadırlar 211. Birinci modelin, işletmecinin yalnızca fiyatların yüksek olduğu
alanlara hizmet sunup, evrensel hizmet yükümlülüğü gereği fiyatların düşük
tutulduğu gruplara nitelikli hizmet vermemesi ve böylece mevcut rantın bütününü ele
geçirmesi gibi sakıncaları bulunmaktadır 212. Ülkemizde işletmeciler, belirli bir
oranda katkıda bulunmak suretiyle, evrensel hizmetin maliyetini karşılamaktadırlar.
2002/22/EC sayılı Direktife göre, üye ülkeler evrensel hizmet kapsamındaki
hizmetleri sunmakla yükümlü olan evrensel hizmet yükümlülerini bir veya birkaç
işletmeci olarak belirleyebilirler. Ayrıca üye ülkeler bir işletmeciyi veya bir
işletmeciler grubunu, ülkenin bir kısmını veya tamamını kapsayacak şekilde
yetkilendirebileceği gibi evrensel hizmet teşkil eden yükümlülüklerin bir kısmını
veya tamamını kapsayacak şekilde de yetkilendirebilir.
Söz konusu Direktife göre, paylaşım mekanizması şeffaflık, ayrımcılık
gözetmeme ve orantılılık ilkelerine uygun olmalı, ayrıca paylaşım mekanizmasıyla

Sürücü, Tuncay, “Asgari Evrensel Hizmetlerde Kapsam ve Kaynak: En İyi Uygulamalar ve
Önerileri”, s.70-71; “1. Bağımsız bir fon kuruluşu tarafından idare edilecek, ulusal düzeyde evrensel
hizmet fonu oluşturulması, 2.Arabağlantı ücretleri üzerinden toplanan ilave ücretler sistemi,
3.Evrensel hizmet yükümlülüğünün net maliyetinin tümünün veya bir kısmının doğrudan ya da dolaylı
olarak devlet bütçesinden karşılanacağı bir finansman sistemi”
211
Ulusoy, Ali, Telekomünikasyon Hukuku, s.123.
212
Karakurt, Alper, “Evrensel Hizmet Yükümlülüğü”, Rekabet Dergisi, S. 21, s.14, “Bu durum
“cream skimming” olarak adlandırılmaktadır.
210
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işletmecilerden sağlanacak katkı işletmeciler için çifte yükümlendirme teşkil
etmemelidir.

Böyle

bir

tehlikeden

kaçınmak

için

fona

dayalı

paylaşım

mekanizmasının işletmecilere karşı nötr ve şeffaf olması gerekmektedir. Direktife
göre üye ülkeler, ulusal cirosu belli bir miktarın altında olan evrensel hizmet
yükümlüsü işletmecilerin maliyet paylaşım mekanizması dışında kalmasını ayrıca
kararlaştırabilirler.
İşletmecilerden aktarılacak meblağları (evrensel hizmet gelirleri) “Hazine
payı ödemekle yükümlü işletmecilerden kaynaklı gelirler” ve “Türk Telekom ve
diğer işletmecilerden kaynaklı gelirler” olarak ikiye ayırarak inceleyebiliriz.
5.3.2.5.1. Hazine Payı Ödemekle Yükümlü İşletmecilerden Kaynaklı Evrensel
Hizmet Katkı Payları
a) -Hazine Payı İçerisinden Aktarılan Paylar; Hazine payı ödemekle
yükümlü işletmeciler, Hazine Müsteşarlığı’na ödeyecekleri payın %10’luk kısmını
ödendiği ay içerisinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na bildirmekle
yükümlü tutulmuştur.
b) -Yetkilendirme Ücreti İçerisinden Aktarılan Paylar; Hazine Müsteşarlığı,
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nca yapılan yetkilendirme nedeniyle hesabına
yatan yetkilendirme ücretinin %2’sini yatırıldığı tarihi takip eden ayın sonuna kadar
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na bildirmekle yükümlü tutulmuştur.
5809 sayılı Kanun’da yetkilendirme ücretleri olarak idari ücret ve kullanım hakkı
ücretlerinden bahsedilmesine karşın, yetkilendirme nedeniyle işletmecilerden alınan
ücretlerden, Hazineye gelir olarak kaydedilen ücretler, sadece kullanım hakkı
ücretleridir. Dolayısıyla, kullanım hakkı ücretlerinin %2’sinin evrensel hizmet payı
olarak değerlendirilmesi öngörülmüştür.
Öte

yandan,

5809

sayılı

Kanun’dan

önce,

hazine

payı

ödeme

yükümlülüğünün sadece GSM imtiyaz sözleşmelerinde öngörülmüş olması
sebebiyle, 5369 sayılı Kanun’da “GSM işletmecileri” ifadesine yer verilmişti. 406
sayılı Kanun’un Ek 37’nci maddesiyle, sayısı sınırlandırılarak, ulusal çapta, kamuya
açık

mobil

elektronik

haberleşme

hizmeti

sunmak

üzere

yetkilendirilmiş

işletmecilere de hazine payı ödeme mükellefiyetinin getirilmiş olması sebebiyle,
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5809 sayılı Kanun’la anılan Kanun’da yapılan değişiklik ile “hazine payını ödemekle
yükümlü işletmeciler” ifadesi kullanılmaya başlanılmıştır.
Ayrıca belirtmek gerekir ki, 5809 sayılı Kanun’la 5369 sayılı Kanun’da
yapılan değişikliklerle, 406 sayılı Kanun’un Ek 37’nci maddesiyle hazine payı
ödeme yükümlülüğü getirilen işletmecilerin evrensel hizmet gelirlerine katılma
payları, yetkilendirme ücreti içerisinden aktarılan gelirler dışında GSM ve IMT–
2000/UMTS işletmecilerinden farklı olarak belirlenmiştir 213. Bunun nedeni, söz
konusu işletmecilerin tümünün hazine payı ödeme yükümlülüğü bulunmasına karşın,
406 sayılı Kanun’un Ek 37’nci maddesi kapsamındaki işletmecilerin, imtiyazlarla
yetkilendirilen işletmecilerden farklı olarak, sahip oldukları yetkilendirmeler dışında
da yetkilendirme alabilmeleri nedeniyle, hazine payı ödenmesini gerektirmeyen
faaliyetlerinden sağladıkları gelirleri üzerinden de evrensel hizmetin finansmanına
kaynak aktarmalarının istenilmesidir. Bu işletmeciler, hazine payına esas teşkil
etmeyen yıllık net satış hasılatının %1’ini, izleyen yılın nisan ayı sonuna kadar
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na bildirmekle yükümlü tutulmuştur.
5.3.2.5.2. Türk Telekom ve Diğer İşletmecilerden Kaynaklı Evrensel Hizmet
Katkı Payları
a) -Net Satış Üzerinden Aktarılan Paylar; Hazine payı ödemekle yükümlü
işletmeciler dışındaki işletmeciler ve Türk Telekom yıllık net satış hasılatının %
1’ini, izleyen yılın nisan ayı sonuna kadar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı’na bildirmekle yükümlü tutulmuştur.
b) -Yetkilendirme Ücreti İçerisinden Aktarılan Paylar; Hazine Müsteşarlığı,
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nca yapılan yetkilendirme nedeniyle
hesaplarına yatırılan yetkilendirme ücretinin % 2’sini yatırıldığı tarihi takip eden
ayın sonuna kadar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na bildirmekle
yükümlü tutulmuştur.

5369 sayılı Kanun’un 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin son cümlesinde, bu
işletmeciler “Hazine payı ödemekle yükümlü olduğu halde Hazine payı ödemeyi gerektirmeyen
hizmetleri de yürüten işletmeciler” olarak ifade edilmiştir.
213
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5.3.2.5.3. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Gelirlerinden Aktarılan
Evrensel Hizmet Katkı Payları
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, uyguladığı idari para cezalarının %
20’sini, tahsil edildiği ayı takip eden ayın sonuna kadar ve her üç ayda bir
giderlerinin karşılanmasından sonra kalan miktarın % 20’sini, 5018 sayılı Kanun
gereği genel bütçeye yapılacak ödemeden önce, takip eden ayın on beşine kadar
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na bildirmekle yükümlü tutulmuştur.
Bu kapsamda, 2011 yılında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından
242.000.000 TL Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na aktarılmıştır 214.
Yukarıda maddeler halinde açıklanmaya çalışılan evrensel hizmet gelirlerinin
oranlarını % 20’sine kadar artırmaya veya indirmeye Bakanlar Kurulu yetkili olup,
evrensel hizmet gelirlerinin münhasıran 5369 sayılı Kanun ile Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığı’na verilen görevlerin ifası için kullanılması ve başka
amaçla kullanılamaması da 5369 sayılı Kanun’la güvence altına alınmıştır. Ayrıca,
işletmecilerin evrensel hizmet sağlama yükümlülükleri nedeniyle ortaya çıkan
evrensel hizmetin net maliyeti 215 ile 5369 sayılı Kanun gereğince yapılacak diğer
harcamaları karşılamak için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
bütçesine her yıl evrensel hizmet gelirleri tahmini kadar ödenek öngörülmesi,
evrensel hizmetler için ödenek ihtiyacının bu hizmet gelirleri tahmininden fazla
olması halinde yeterli ödeneğin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
bütçesinde öngörüleceği hususları da 5369 sayılı Kanun’la düzenlenmiştir.
Kanunda belirtilen süreler içinde ödenmeyen katkı paylarının, Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın ilgili vergi dairesine yapacağı başvuru
üzerine, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmesi; süresinde
ödenmeyen katkı paylarına, vade tarihinden ödendiği tarihe kadar geçen süre için,
6183 sayılı Kanun’un 51’inci maddesine göre gecikme zammı uygulanması
öngörülmüştür.
655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 40’ıncı maddesinin dördüncü
fıkrasında da “Bakan, genel bütçeye gelir kaydedilen tutarın %50’sini geçmemek
http://www.btk.gov.tr/kutuphane_ve_veribankasi/raporlar/faaliyet_raporlari/fr2011.pdf (Erişim
tarihi: 06.08.2012).
215
Evrensel hizmetin net maliyeti; yükümlü işletmecinin, hizmetleri evrensel hizmet kapsamında
karşılamadığı zaman ile evrensel hizmet yükümlüsü olarak karşıladığı zamanki net maliyetleri
arasındaki fark esas alınarak hesaplanır.
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kaydıyla, kaydedilen ödeneklerden harcanmayan tutarları 16/6/2005 tarihli ve 5369
sayılı Evrensel Hizmet Kanunu kapsamındaki hizmetlerde kullanmaya yetkilidir.”
hükmüne yer verilmiştir. Anılan Kanun Hükmünde Kararname ile:
- Evrensel hizmet politikalarını ilgili kanunların hükümleri dâhilinde
ülkenin sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik şartlarına göre belirlemek, evrensel
hizmetin yürütülmesini sağlayacak esasları tespit etmek, uygulanmasını takip etmek
ve net maliyetiyle ilgili hesapları onaylamak,
- Evrensel hizmete yönelik hizmet politikalarını ve yürütülme esaslarını
belirlemek ve uygulanmasını takip etmek,
- Evrensel hizmete yönelik altyapı ve hizmetleri planlamak, kurmak,
kurdurmak, işletmek, işlettirmek, geliştirmek ve bu alandaki farklı seçeneklerin
birbirini tamamlayıcı şekilde yürütülmesini sağlayacak esasları belirlemek ve
denetlemek,
- Evrensel hizmetleri karşılayacak evrensel hizmet yükümlüleri ile verilecek
evrensel hizmetlerin net maliyetini belirlemek ve gerektiğinde bu amaçla hizmet
satın almak
- Verilen

evrensel

hizmetlerle

ilgili

net

maliyetin

gerçekleşip

gerçekleşmediğine dair evrensel hizmet yükümlülerini denetlemek ve evrensel
hizmet yükümlülerine gerçekleşen net maliyeti ödemek,
görevleri de mülga 3348 sayılı Kanun’daki düzenlemelere paralel şekilde Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na verilmiştir.
Öte yandan, evrensel hizmet gelirlerini oluşturan paylar incelendiğinde
görüleceği üzere, hazine payı ödemekle yükümlü işletmeciler dışındaki işletmeciler
ile Türk Telekom yıllık net satış tutarlarının % 1’ini evrensel hizmet gelirleri olarak
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na aktarmakla gerçek anlamda
yükümlü olmaktadırlar. Oysa, bunlar dışındaki diğer işletmecilerin yetkilendirme
ücretleri içerisinden ayrılan paylar ile hazine payı içerisinden ayrılan paylar
işletmecilere ayrıca bir yükümlülük getirmeksizin hazineye aktarılan tutarlar
içerisinden ayrılmaktadır.
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5.3.2.6. Telsiz Kullanım Ücreti
Telsiz kullanım ücretleri, 5809 sayılı Kanun’un 46’ncı maddesinde
düzenlenmiş ve anılan Kanun eki ücret tarifesinde gösterilmiştir. Söz konusu ücretler
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun gelirleri arasında yer almaktadır. 2011
yılında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun 1.364.000.000 TL olarak
gerçekleşen

gelirinin

964.000.000

TL’sini

kullanım

hakkı

ücretleri

oluşturmaktadır 216.
5809 sayılı Kanun’un 46’ncı maddesi uyarınca, Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu’nun önerisi ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın teklifi
üzerine, anılan Kanun eki ücret tarifesine hizmet kalemleri ilave etmeye veya
çıkarmaya ve eklenen hizmet kalemlerine ilişkin ücretleri belirlemeye, Bakanlar
Kurulu yetkilidir. Ücret tarifesinde belirtilen ücretleri gerektiğinde her bir ücret
kalemini yüzde ellisine kadar azaltmaya veya her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak
Maliye Bakanlığı’nca belirlenecek yeniden değerleme oranını geçmemek kaydıyla
artırmaya ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yetkilidir 217. Ancak, genel bütçe
kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici
kurumlar, köy tüzel kişilikleri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kızılay, belediyeler
ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kullanılan ve Dışişleri Bakanlığı’nca
belirlenen yabancı devletlerin temsilciliklerine ait yetkilendirme kapsamı dışında
olan her türlü telsiz cihaz ve sistemleri telsiz kullanım ücretinden muaf tutulmuştur.
Ayrıca, 406 sayılı Kanun’un 37’inci maddesiyle telsiz hizmeti sunmak üzere
yetkilendirilmiş işletmecilerin sistemlerine dahil telsiz cihazı kullanıcıları da telsiz
kullanım izninden muaf tutulmuştur. Anılan madde uyarınca, işletilmesi için frekans
tahsisine ihtiyaç duyulmayan özel amaçlar için tahsis edilmiş frekans bantlarında ve
çıkış gücünde çalışan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nca onaylı telsiz cihaz
ve sistemleri, herhangi bir telsiz kurma ve kullanma iznine ve telsiz ruhsatnamesine
ihtiyaç göstermeksizin kullanılabilir.
http://www.btk.gov.tr/kutuphane_ve_veribankasi/raporlar/faaliyet_raporlari/fr2011.pdf (Erişim
tarihi: 06.08.2012)
217
2012 yılı için uygulanan telsiz kullanım hakkı ücretleri; http://www.btk.gov.tr/elektronik_
haberlesme_sektoru/spektrum_yonetimi/telsiz_ucret_tarifesi.pdf (Erişim tarihi: 06.08.2012)
216
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Telsiz kullanım ücretlerinin tahsili usulünde işletmecilerin sistemlerine dâhil
olan aboneler için, tahsilat yükümlülüğü işletmecilere yüklenmiştir. İşletmeciler,
kendi sistemlerine dâhil her türlü abonenin ödemek zorunda olduğu telsiz kullanım
ücretlerini, abonelerinden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu adına tahsil ederek,
Kurum hesaplarına devretmekle yükümlü kılınmıştır.
Mobil

elektronik

haberleşme

hizmeti

sunan

işletmecilerin

faturalı

abonelerinden (ön ödemeli aboneleri hariç olmak üzere) alınan telsiz kullanım
ücretlerinin ise, işletmecinin sistemine abone olunan ay itibariyle geriye kalan aylar
için yıl sonuna kadar eşit taksite bölünerek alınması öngörülmüştür. Buna göre,
mobil elektronik haberleşme hizmeti alan aboneler için, 2012 yılında geçerli olan
14.56 TL telsiz kullanım ücreti, faturalı aboneliğin devam ettiği süre boyunca her ay
(14.56/12= 1.21- TL) olarak hesaplanmak suretiyle işletmeciler tarafından
abonelerden aylık olarak tahsil edilmekte ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
hesaplarına aktarılmaktadır.
406 sayılı Kanun’un 37’inci maddesiyle, yetkilendirmeye tabi olmayan telsiz
kurma ve kullanma izinlerinin en fazla beş yıl için verilmesi, ücretinin süresine göre
peşin olarak tahsil edilmesi ve süresi içerisinde yenilenmeyen telsiz kullanım izni ile
tahsis edilen frekansların iptal edilmesi öngörülmüştür.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Gelirlerinin Tarh, Tebligat, Tahakkuk,
Tahsilat Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca, işletmecilerin kendi
elektronik haberleşme altyapısına ait telsiz kullanım ücretlerinin tarh, tahakkuk ve
tahsilatı ile ilgili hususların protokol, sözleşme ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu düzenlemeleri ile belirlenmesi öngörülmüştür. Buna göre, işletmecilere ait
telsiz sistem ve cihazlarının yıllık kullanma ücretleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu ile işletmeci arasında imzalanan protokollerde belirtilen sürelerde her yıl
itibariyle peşin olarak tarh ve tahsil edilmektedir.
406 sayılı Kanun’un 46’ncı maddesiyle, telsiz kullanım ücretlerinin tahsili on
yıllık zamanaşımına tabi tutulmuş ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun
uygulanmasında imtiyazlı

alacaklardan

sayılmıştır.

Ayrıca,

telsiz

kullanım

ücretlerinin yasal yollardan tahsili her türlü vergi, resim ve yargı harçlarından da
muaf tutulmuştur.
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5.3.2.7. Telsiz Ruhsatname Ücreti
Telsiz ruhsatname ücretleri, 5809 sayılı Kanun’un 46’ncı maddesinde
düzenlenmiş ve anılan Kanun eki ücret tarifesinde gösterilmiştir. Söz konusu ücretler
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun gelirleri arasında yer almaktadır. 2011
yılında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun 1.364.000.000 TL olarak
gerçekleşen gelirinin 185.000.000 TL’sini ruhsatname ücretleri oluşturmaktadır 218.
5809 sayılı Kanun’un 46’ncı maddesi uyarınca, Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu’nun önerisi ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın teklifi
üzerine, anılan Kanun eki ücret tarifesine hizmet kalemleri ilave etmeye veya
çıkarmaya ve eklenen hizmet kalemlerine ilişkin ücretleri belirlemeye, Bakanlar
Kurulu yetkilidir. Ücret tarifesinde belirtilen ücretleri gerektiğinde her bir ücret
kalemini yüzde ellisine kadar azaltmaya veya her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak
Maliye Bakanlığınca belirlenecek yeniden değerleme oranını geçmemek kaydıyla
artırmaya ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yetkilidir 219. Ancak, genel bütçe
kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici
kurumlar, köy tüzel kişilikleri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kızılay, belediyeler
ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kullanılan ve Dışişleri Bakanlığı’nca
belirlenen yabancı devletlerin temsilciliklerine ait yetkilendirme kapsamı dışında
olan her türlü telsiz cihaz ve sistemleri telsiz ruhsatname ücretinden muaf
tutulmuştur. Ayrıca, 406 sayılı Kanun’un 37’inci maddesiyle telsiz hizmeti sunmak
üzere yetkilendirilmiş işletmecilerin sistemlerine dahil telsiz cihazı kullanıcıları da
telsiz ruhsatından muaf tutulmuştur. Anılan madde uyarınca, işletilmesi için frekans
tahsisine ihtiyaç duyulmayan özel amaçlar için tahsis edilmiş frekans bantlarında ve
çıkış gücünde çalışan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nca onaylı telsiz cihaz
ve sistemleri, herhangi bir telsiz kurma ve kullanma iznine ve telsiz ruhsatnamesine
ihtiyaç göstermeksizin kullanılabilir.

http://www.btk.gov.tr/kutuphane_ve_veribankasi/raporlar/faaliyet_raporlari/fr2011.pdf (Erişim
tarihi: 06.08.2012).
219
2012 yılı için uygulanan telsiz ruhsatname ücretleri;
http://www.btk.gov.tr/elektronik_
haberlesme_sektoru/spektrum_yonetimi/telsiz_ucret_tarifesi.pdf (Erişim tarihi: 06.08.2012).
218
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Telsiz ruhsatname ücretlerinin tahsili usulünde işletmecilerin sistemlerine
dahil olan aboneler için, tahsilat yükümlülüğü işletmecilere yüklenmiştir.
İşletmeciler, kendi sistemlerine dahil her türlü abonenin ödemek zorunda olduğu
telsiz ruhsatname ücretlerini, abonelerinden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
adına tahsil ederek, Kurum hesaplarına devretmekle yükümlü kılınmıştır.
Mobil

elektronik

haberleşme

hizmeti

sunan

işletmecilerin

faturalı

abonelerinden (ön ödemeli aboneleri hariç olmak üzere) alınan telsiz ruhsatname
ücretlerinin ise, işletmecinin sistemine abone olunan ay itibariyle geriye kalan aylar
için yılsonuna kadar eşit taksite bölünerek alınması öngörülmüştür. Buna göre, mobil
elektronik haberleşme hizmeti alan aboneler için, 2012 yılında geçerli olan 14.56 TL
telsiz ruhsatname ücreti, (14.56/12=1.21-TL) olarak hesaplanmak suretiyle
işletmeciler tarafından abonelerden tahsil edilmekte ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu hesaplarına aktarılmaktadır.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Gelirlerinin Tarh, Tebligat, Tahakkuk,
Tahsilat Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca, işletmecilerin kendi
elektronik haberleşme altyapısına ait telsiz ruhsatname ücretlerin tarh, tahakkuk ve
tahsilatı ile ilgili hususların protokol, sözleşme ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu düzenlemeleri ile belirlenmesi öngörülmüştür. Buna göre, işletmecilere ait
telsiz sistem ve cihazlarının telsiz ruhsatname ücretleri, Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumu ile işletmeci arasında imzalanan protokollerde belirtilen sürelerde
her yıl itibariyle peşin olarak tarh ve tahsil edilmektedir.
406 sayılı Kanun’un 46’ncı maddesiyle, telsiz ruhsatname ücretlerinin tahsili
on yıllık zamanaşımına tabi tutulmuş ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun
uygulanmasında imtiyazlı alacaklardan sayılmıştır. Ayrıca, telsiz ruhsatname
ücretlerinin yasal yollardan tahsili her türlü vergi, resim ve yargı harçlarından da
muaf tutulmuştur.
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5.3.3. Vergi Mevzuatından Kaynaklanan Mali Yükümlülükler
5.3.3.1. Özel İletişim Vergisi
Özel iletişim vergisi 26.11.1999 günlü ve 4481 sayılı, 17/08/1999 ve
12/11/1999 Tarihlerinde Marmara Bölgesi ve Civarında Meydana Gelen Depremin
Yol Açtığı Ekonomik Kayıpları Gidermek Amacıyla Bazı Mükellefiyetler İhdası ve
Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 8’inci
maddesiyle 31.12.2000 tarihine kadar uygulanmak üzere ihdas edilmek suretiyle
vergi mevzuatında yerini almıştır.
17.08.1999 ve 12.11.1999 tarihlerinde Marmara Bölgesi ve civarında yaşanan
deprem felaketinin yol açtığı tahribatın ve zararın giderilerek hayatın mümkün olan
en kısa sürede normale dönüştürülmesi amacıyla ek geçici vergi olarak ihdas edilen
özel iletişim vergisinin uygulanma süresi, ekonomik istikrarın sağlanması
gerekçesiyle, 23.11.2000 günlü ve 4605 sayılı Kanun’la iki yıl daha (31.12.2002
tarihine kadar) uzatılmıştır. Bilahare, 07.01.2003 günlü ve 4783 sayılı Kanun’un
13’üncü maddesiyle, öngörülen süre bir yıl daha (31.12.2003) tarihine kadar
uzatılmıştır.
Özel iletişim vergisi, 25.12.2003 günlü ve 5035 sayılı Kanun’un 45’inci
maddesiyle, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’na eklenen 39’uncu maddeyle
birlikte kalıcı bir vergi hüviyetine kavuşmuştur.
Anılan verginin ilk halinde, verginin mükellefi sadece cep telefonu (GSM)
işletmecileri olarak öngörülmüş ve cep telefonu (GSM) işletmecileri tarafından
verilen (ön ödemeli kart satışları dâhil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri
%25 oranında özel iletişim vergisine tabi tutulmuştur.
5035 sayılı Kanun’la anılan vergi kalıcı hale getirilirken, cep telefonu (GSM)
işletmecilerinin belirtilen mükellefiyeti ile verdikleri hizmetler için öngörülen %25
oranındaki özel iletişim vergisi aynen korunmuş buna ilave olarak, radyo ve
televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin
hizmet verenlerin bu hizmetleri için de %15 oranında özel iletişim vergisi
öngörülmüştür. Bu kapsamda cep telefonu (GSM) işletmecilerine ilave olarak, radyo
ve televizyon yayınlarının uydu ortamından iletilmesini sağlayan uydu platform
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işletmecileri ve kablo ile iletilmesini sağlayan kablo platform işletmecileri de
verginin mükellefi olmuştur. 5035 sayılı Kanun’la getirilen önemli bir yenilik ise,
cep telefonu (GSM) aboneliğinin ilk tesisinde de maktu bir özel iletişim vergisi
alınmasının öngörülmüş olmasıdır.
Türk Telekom’un ulusal ve uluslararası ses iletimini ihtiva eden telefon
hizmetlerini tekel olarak sunma hakkı 31.12.2003 tarihi itibariyle sona ermiştir.
Daha sonra, 16.07.2004 günlü ve 5228 sayılı Kanun’un 38’inci maddesiyle
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 39’uncu maddesi yeniden düzenlenmiş ve
özel iletişim vergisinin kapsamı tüm elektronik haberleşme sektörünü kapsayacak
şekilde genişletilmiştir. Bu düzenlemeyle, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
tarafından yetkilendirilen tüm işletmeciler özel iletişim vergisinin mükellefi
olmuştur. Ayrıca, 5035 sayılı Kanun uyarınca özel iletişim vergisinin kapsamına
girmeyen sabit telefon hizmetleri dahil tüm diğer “telekomünikasyon hizmetleri” de
% 15 oranında özel iletişim vergisine tabi tutulmuştur. Maddenin üçüncü fıkrasında
yer verilen “cep telefonu aboneliği” ifadesi de “mobil telefon aboneliği” olarak
değiştirilmiştir. Bu düzenlemelerle, 01.08.2004 tarihi itibariyle, özel iletişim vergisi,
tüm işletmecileri verginin mükellefi kılan ve elektronik haberleşme sektöründe
sunulan tüm hizmetleri kapsayan genel bir vergi halini almıştır. Ancak, 30.12.2004
günlü ve 5281 sayılı Kanun’un 43’üncü maddesiyle 6802 sayılı Gider Vergileri
Kanunu’nun birinci fıkrası değiştirilmek suretiyle, görev sözleşmesi uyarınca ulusal
egemenlik kapsamında uydu yörünge pozisyonlarının hakları, yönetimi ve işletilmesi
yetkisine sahip ve sermayesinin tamamı kamuya ait olarak 16.6.2004 günlü ve 5189
sayılı Kanun’la kurulan Türksat A.Ş. tarafından sunulan hizmetler özel iletişim
vergisinden istisna tutulmuştur.
21.04.2005 günlü ve 5335 sayılı Kanun’la Türk Telekom’un sahip olduğu
kablo tv altyapısı ve bu altyapı üzerinden teknik olarak verilebilen hizmetler Türksat
A.Ş.’ye devredilmiştir. Ancak devirden önce Türk Telekom tarafından sunulan kablo
tv hizmetlerinin özel iletişim vergisinin kapsamında bulunması ve devirden sonra
Türksat

A.Ş.’ye

5281

sayılı

Kanun’la

getirilen

istisnanın

kapsamında

değerlendirilmemesini teminen, “kablo tv altyapısı üzerinden teknik olarak
verilebilecek her türlü hizmet” üzerinden %15 oranında özel iletişim vergisi
alınmasına devam edilebilmesi amacıyla, 5335 sayılı Kanun’un 28’inci maddesiyle
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6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 39’uncu maddesinin birinci fıkrasında bu
yönde değişiklik yapılmıştır.
02.07.2008 günlü ve 5779 sayılı Kanun’un 8’inci maddesiyle 6802 sayılı
Gider Vergileri Kanunu’nun 39’uncu maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “Tahsil
edilen vergiden, 2.2.1981 tarihli ve 2380 sayılı Kanun ile 10.7.2004 tarihli ve 5216
sayılı Kanuna göre mahalli idarelere pay verilmez.” cümlesi yürürlükten
kaldırılmıştır.
18.02.2009 günlü ve 5838 sayılı Kanun’un 14’üncü maddesiyle, veri ve
internet hizmetlerinde vergi indiriminin gerçekleştirilmesini temin etmek amacıyla
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 39’uncu maddesi değiştirilmiştir. Bu
değişiklikle; kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmetine ilişkin
özel iletişim vergisi oranı % 15’ten % 5’e indirilmiş; vergi oranı düşürülen hizmetler
dolayısıyla oluşabilecek vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesi amacıyla vergiye tabi
hizmetlerin birlikte veya bağlantılı olarak verilmesi durumunda, her bir hizmetin tabi
olduğu vergi oranı üzerinden vergilendirilmesine imkan sağlanmış ve Bakanlar
Kuruluna bu hizmetlere ilişkin oranları sıfıra kadar indirme yetkisi verilmiştir.
Sayısal uçurumun azaltılması, geniş bant internet hizmetlerinin gelişimi ve kullanımı
ile doğru orantılıdır. Özellikle üçüncü nesil mobil elektronik haberleşme
hizmetlerinin gelişmesi ve yerleşmesi açısından özel iletişim vergisindeki indirim
önemli bir gelişmedir. Bu gelişme ile birlikte abonelerin internet ve veri hizmetleri
nedeniyle üzerlerindeki vergi yükü azaltılmaktadır. Buna karşılık, işletmeciler
açısından da katma değerli hizmetlerde daha fazla gelişim olması beklenmektedir.
Son olarak, 31.05.2012 günlü ve 6322 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesiyle,
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 39’uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer
alan “(operatör değişiklikleri hariç)” ibaresi “(iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu
tarafından uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arası veri
aktarımına mahsus olan ve bunların yürütülmesi için zorunlu olanlar dışında sesli,
görsel iletişim veya genel amaçlı internet erişimi için kullanılmayan mobil telefon
aboneliğinin ilk tesisi ile operatör değişiklikleri hariç)” şeklinde değiştirilmiştir. Bu
değişiklikle; elektrik, doğalgaz, su sayaçlarının uzaktan ölçümü, bakım ve kontrolü;
kişilerin sağlık verilerinin uzaktan ölçülmesi, izlenmesi, teşhisi ve müdahale için
gerekli uyarı sistemlerinin oluşturulması; bankacılık alanında POS cihazları ile
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uzaktan ödeme, para çekme ve yatırma işlemleri yapılması; taşıt takip ve tanıma
sistemleri kapsamında uzaktan izleme, araç ve filo takip hizmetlerinin yürütülmesi;
endüstriyel sistemlerin uzaktan izlenmesi ve kontrolü, malların takip ve yönetimi gibi
pek çok uygulamada yararlanılan makineler arası iletişim altyapısının geliştirilmesini
teşvik etmek amacıyla, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde maktu olarak alınan
özel iletişim vergisinin, iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından uzaktan
izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arası veri aktarımına mahsus olan ve
bunların yürütülmesi için zorunlu olanlar dışında sesli, görsel iletişim veya genel
amaçlı internet erişimi için kullanılmayan mobil telefon abonelikleri için alınmaması
sağlanmıştır.
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 39’uncu maddesi uyarınca; Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nca yetkilendirilen tüm işletmecilerin (Türksat
A.Ş.’nin kablo tv altyapısı üzerinden teknik olarak verilebilecek her türlü hizmetleri
dışındaki faaliyetleri hariç olmak üzere),
a) Her nevi mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki (ön
ödemeli kart satışları dahil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri % 25,
b) Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından
iletilmesine ilişkin hizmetleri % 15,
c) Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmeti % 5,
d) (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına girmeyen diğer elektronik haberleşme
hizmetleri %15,
oranında özel iletişim vergisine tâbidir. Söz konusu hizmetlerin birlikte veya
birbiriyle bağlantılı olarak verilmesi halinde, her hizmet tabi olduğu oran üzerinden
vergilendirilir. Bakanlar Kurulu, % 25 ve % 15 oranlarını ayrı ayrı veya birlikte %
5’e, % 5 oranını ise sıfıra kadar indirmeye ve bu oranları kanuni oranlarına kadar
artırmaya yetkilidir.
Nispi olarak hesaplanan bu oranın dışında, mobil telefon aboneliğinin ilk
tesisinde “(iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından uzaktan izlenmesi ve
yürütülmesine yönelik makineler arası veri aktarımına mahsus olan ve bunların
yürütülmesi için zorunlu olanlar dışında sesli, görsel iletişim veya genel amaçlı
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internet erişimi için kullanılmayan mobil telefon aboneliğinin ilk tesisi ile operatör
değişiklikleri hariç) yirmi milyon lira ayrıca özel iletişim vergisi alınır. Bu tutar, her
yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre
belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bakanlar
Kurulu, bu şekilde tespit edilen tutarı % 50'sine kadar artırmaya veya yarısına kadar
indirmeye yetkilidir. Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisi için öngörülen maktu özel
iletişim vergisi 2012 yılı için 37,00 TL olarak uygulanmaktadır.
Özel iletişim vergisinin mükellefi; elektronik haberleşme hizmetlerini sunan
işletmecilerdir. Ancak, özel iletişim vergisi dolaylı bir vergi olduğu için, işletmeci
verginin tahsilatından sorumlu olmakta, vergi yükü abonelerin üzerinde kalmaktadır.
Verginin matrahı, katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül eder.
Hazine payı ödemekle yükümlü işletmecilerin, hazineye ödeyecekleri payın
hesaplanmasında özel iletişim vergisi dikkate alınmaz. Özel iletişim vergisi,
düzenlenecek faturalarda ayrıca gösterilir. Bu vergi, katma değer vergisi matrahına
dahil

edilmediği

gibi,

gelir

ve

kurumlar

vergisi

uygulamasında

gider

kaydedilmemekte ve hiçbir vergiden mahsup edilememektedir.

5.3.3.2. Haberleşme Vergisi
Haberleşme vergisi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 29’uncu ve
devamı maddelerinde düzenlenmiştir.
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 29’uncu maddesi “Belediye
sınırları ve mücavir alanlar içinde Posta Telgraf Telefon işletmesi tarafından tahsil
edilen telefon, teleks, faksimili ve data ücretleri (tesis, devir ve nakil ücretleri hariç)
Haberleşme Vergisine tabidir.”; 30’uncu maddesi ise “Haberleşme Vergisinin
mükellefi, telefon, teleks, faksimili ve data ücretlerini tahsil eden Posta Telgraf
Telefon İdaresidir” hükümlerini içermektedir. 406 sayılı Kanun’un Geçici 3’üncü
maddesi uyarınca, 406 sayılı Kanun ile diğer kanunlarda Posta, Telgraf ve Telefon
İşletmesi Genel Müdürlüğüne yapılan atıflar, hizmet alanlarına göre Türk Telekom’a
yapılmış sayılmaktadır. Buna göre, belediye sınırları ve mücavir alan sınırları
içerisinde Türk Telekom tarafından tahsil edilen telefon, teleks, faksimili ve data
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ücretleri (tesis, devir ve nakil ücretleri hariç) haberleşme vergisine tabi olup, bu
verginin mükellefi sadece Türk Telekom’dur. Türk Telekom dışında aynı ve benzer
hizmetleri sunmak üzere yetkilendirilen diğer işletmecilerin haberleşme vergisi
mükellefiyeti söz konusu değildir. Bu durum da verginin genelliği ilkesine aykırı
düşmekte ve aynı ya da benzer hizmetleri sunan işletmeciler arasında sunulan
hizmetlerin maliyetinin farklılaştırılmasına yol açmaktadır. Bu durumun önlenmesi
için, ya bu verginin tamamen kaldırılması ya da diğer işletmecileri de kapsar
mahiyette mükellefiyetin genişletilmesi gerekmektedir.
Haberleşme vergisinin matrahı, tesis, devir ve nakil ücretleri hariç olmak
üzere tahsil edilen ücrettir. Matraha gider vergileri dahil edilememektedir.
Haberleşme vergisinin oranı ise %1’dir. Bir ay içinde tahsil edilen telefon, teleks,
faksimili ve data ücretlerine isabet eden haberleşme vergisi, ilgili belediyeye tahsilatı
takip eden ayın sonuna kadar bir beyanname ile bildirilir ve aynı süre içinde ödenir.

5.3.3.3. Katma Değer Vergisi
Katma değer vergisi, harcamalar üzerinden alınan genel tüketim vergilerinin
en gelişmiş şekli olup, başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere, çok sayıda ülkede
uygulanmaktadır 220. 25.10.1984 günlü ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi
Kanunu’nda düzenlenmiştir.
Katma değer vergisinin konusunu teşkil eden işlemler Katma Değer Vergisi
Kanunu’nun 1’inci maddesinde; ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti
çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler, her türlü mal ve hizmet ithalatı ve diğer
faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler olarak belirlenmiştir. Anılan maddede
“posta, telefon, telgraf, teleks ve bunlara benzer hizmetler”, “diğer faaliyetlerden
doğan teslim ve hizmetler” olarak katma değer vergisinin kapsamına alınmıştır. Bu
madde dolayısıyla, elektronik haberleşme hizmetleri de katma değer vergisinin
kapsamında bulunmaktadır.

Bilici, Nurettin, Vergi Hukuku (Genel Hükümler, Türk Vergi Sistemi), Seçkin Yayıncılık, Ankara,
2006, s.243.
220
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Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca, elektronik haberleşme hizmetlerinin
abonelere sunumu, elektronik haberleşme altyapısında kullanılan cihazların teslimi,
kullanıcıların elektronik haberleşme hizmetlerinden istifadesi için gerekli olan
cihazların teslimi ayrı ayrı katma değer vergisine tabidir.
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 10’uncu maddesi uyarınca, elektronik
haberleşme hizmetlerinin sunumuna ilişkin olarak, abonelere faturanın düzenlenmesi
ile vergiyi doğuran olay ortaya çıkmaktadır. Bu halde, verginin matrahı ise, hizmetin
karşılığını teşkil eden bedeldir. 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 39’uncu
maddesi uyarınca, özel iletişim vergisi, katma değer vergisi matrahına dahil değildir.
Elektronik haberleşme hizmetlerinin abonelere sunumunda katma değer
vergisinin kanuni mükellefi, elektronik haberleşme hizmetlerini ifa eden ve sermaye
şirketi olmaları nedeniyle aynı zamanda kurumlar vergisinin de mükellefi olan
işletmecilerdir.

Ancak

bu

vergi

kanuni

mükellefler

tarafından

abonelere

yansıtılmakta ve vergi yükü aboneler üzerinde kalmaktadır.
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 28’inci maddesi uyarınca, katma değer
vergisi oranı, vergiye tabi her bir işlem için %10’dur. Bakanlar Kurulu bu oranı, dört
katına kadar artırmaya, %1’e kadar indirmeye, bu oranlar dahilinde muhtelif mal ve
hizmetler ile bazı malların perakende safhası için farklı vergi oranları tespit etmeye
yetkilidir. Bu kapsamda, Bakanlar Kurulu’nun 2007/13033 sayılı kararı kapsamında
genel oran %18 olarak belirlenmiş olup, elektronik haberleşme hizmetleri de
istisnasız olarak %18 oranında katma değer vergisine tabidir. Ayrıca, elektronik
haberleşme cihazları da aynı oranda katma değer vergisine tabidir.

5.3.3.4. Özel Tüketim Vergisi
Özel tüketim vergisi, 01.08.2002 tarihinde yürürlüğe giren 06.06.2002 günlü
ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda düzenlenmiştir. Özel tüketim
vergisinin dayandığı gerekçelerden birisi de vergi mevzuatının sadeleştirilmesi221
olup, bu gerekçeyle Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 18’inci maddesiyle; akaryakıt
tüketim vergisi; tütün mamullerinden, alkollü ve alkolsüz içeceklerden alınan ek
221

Bilici, Nurettin, a.g.e., s.263.
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vergiler ile eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri vergisi; taşıt alım vergisi, ek
taşıt alım vergisi, trafik tescil harçları gibi on üç vergi ve benzeri mali yükümlülük
kaldırılmıştır. Buna karşın, özel tüketim vergisinin kapsamı Avrupa Birliği
ülkelerinde uygulanan özel tüketim vergilerine kıyasla çok daha geniştir.
Özel tüketim vergisinin konusunu teşkil eden mallar Özel Tüketim Vergisi
Kanunu’nun 1’inci maddesiyle Kanun eki dört ayrı listede belirtilmiştir. Kanun eki
(VI) sayılı listeyle; telli telefon cihazları, alıcısı bulunan verici portatif (cellular)
telsiz telefon cihazları, alıcısı bulunan verici mobil araç (cellular) telsiz telefon
cihazları, alçak güçlü (100 miliwatt'dan küçük) mobil telsiz telefon cihazları, arama,
uyarma veya çağırma sistemlerinde kullanılan taşınabilir alıcılar, amatör telsiz alıcı
cihazları, alıcısı bulunan verici halk bandı (CB) ve 49 MHz alçak güçlü (100
miliwatt'dan küçük) telsiz cihazları ve benzeri elektronik haberleşme cihazları özel
tüketim vergisinin kapsamına alınmıştır.
Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 3’üncü maddesi uyarınca, vergiyi doğuran
olay yukarıda belirtilen malların teslimi veya ilk iktisabıdır. Söz konusu ürünlerin
ithalatı da özel tüketim vergisi kapsamındadır 222. (IV) sayılı listedeki mallar için
verginin matrahı; bunların teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde, hesaplanacak özel tüketim
vergisi hariç, katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan oluşmaktadır.
Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 4’üncü maddesi uyarınca, (IV) sayılı
listedeki malların özel tüketim vergisinin kanuni mükellefi, bu malların imalatçıları
ve ithalatçılarıdır. Vergilendirme dönemi; anılan Kanun’un 14’üncü maddesi
uyarınca, (IV) sayılı listelerdeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanların
tesliminde, faaliyette bulunulan takvim yılının birer aylık dönemleridir.
Özel tüketim vergisi, kapsama giren mallara bir kez uygulanan tek aşamalı bir
vergi olup, vergi üretim ve ithalatın ilk aşamasında alınmakta, malların nihai
tüketiciye ulaşmasına kadar olan diğer aşamalar vergi dışında kalmaktadır 223.
Dolayısıyla, üretim ve ithalatın ilk aşamasında alınan özel tüketim vergisi, fiyatın
içine gizlenmiş olarak tüketiciye yansıtılmaktadır 224. Buna göre, hem elektronik

222

Bilici, Nurettin, a.g.e., s.264.
Bilici, Nurettin, a.g.e., s.265.
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haberleşme hizmeti sunan işletmeciler hem de sunulan hizmeti alan tüketiciler bu
vergiden etkilenmektedir.
Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 12’nci maddesi uyarınca, özel tüketim
vergisi, anılan Kanuna ekli listelerde yazılı malların karşılarında gösterilen tutar
ve/veya oranlarda alınmaktadır. Bu kapsamda, (IV) sayılı listede yer alan başta telli
telefon cihazları olmak üzere diğer elektronik haberleşme cihazları için %20
oranında özel iletişim vergisi öngörülmüştür. Anılan madde ile Bakanlar Kurulu’na,
(IV) sayılı listedeki mallar için belirlenen oranları sıfıra kadar indirmeye, %25’e
kadar artırmaya yetki tanınmıştır. Bakanlar Kurulu bu yetkisi uyarınca, 13.10.2011
günlü ve 28083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 12.10.2011 günlü ve 2011/2304
sayılı kararının 3’üncü maddesiyle 13.10.2011 tarihinden geçerli olmak üzere “alıcısı
bulunan verici portatif (cellular) telsiz telefon cihazları” (cep telefonu başta olmak
üzere mobil elektronik haberleşme hizmeti almaya yönelik cihazlar) için uygulanacak
vergi oranını %25 olarak belirlemiştir.
Söz konusu cihazlar için nispi olarak uygulanan bu oranın dışında,
16.06.2009 günlü ve 5904 sayılı Kanun’un 19’uncu maddesiyle Özel Tüketim
Vergisi Kanunu’na eklenen Geçici 6’ncı madde 225 ile 31.12.2013 tarihine kadar
uygulanmak üzere maktu özel iletişim vergisi getirilmiştir. Anılan maddenin
Bakanlar Kurulu’na verdiği yetki uyarınca, 13.10.2011 günlü ve 28083 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan 12.10.2011 günlü ve 2011/2304 sayılı Bakanlar Kurulu kararı
ile maddede 40 TL olarak belirlenen parasal tutarlar 100 TL olarak tespit edilmiştir.
Bu kapsamda, %25 oranında özel iletişim vergisine tabi tutulan “alıcısı bulunan
verici portatif (cellular) telsiz telefon cihazlardan” (cep telefonu başta olmak üzere
mobil elektronik haberleşme hizmeti almaya yönelik cihazlar) alınacak verginin 100
TL’den az olması halinde, %25 oranı üzerinden hesaplanan meblağ yerine, maktu
olarak 100 TL özel tüketim vergisi alınmaktadır.

“31/12/2013 tarihine kadar, bu Kanuna ekli (IV) sayılı listede yer alan 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P.
numaralı malların karşısında gösterilen orana göre hesaplanan verginin, bu malların her bir adedi
için 40 Türk Lirasından az olması halinde, orana göre hesaplanan vergi yerine her bir adet için 40
Türk Lirası vergi alınır. Bakanlar Kurulu bu tutarı sıfıra kadar indirmeye, üç katına kadar artırmaya
yetkilidir.”
225
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5.3.3.5. Kurumlar Vergisi
Kurumlar vergisi, 13.06.2006 günlü ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi
Kanunu’nda düzenlenmiştir.
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 1’inci maddesiyle, sermaye şirketleri,
kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait işletmeler, iş
ortaklıklarının kazançları kurumlar vergisine tabi tutulmuştur. Kurum kazancı, gelir
vergisinin konusuna giren gelir unsurlarından oluşmaktadır. İşletmeciler de sermaye
şirketi olarak kurulmak zorunda bulunduklarından, kazançları kurumlar vergisine
tabidir.
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 6’ncı maddesinde, kurumlar vergisinin, bir
hesap dönemi içinde elde edilen safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı hüküm
altın alınmıştır. Safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari
kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanmaktadır. Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari
kazancın tarifine ilişkin 37’nci maddesine göre, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden
doğan kazançlar ticari olarak nitelendirilmiştir.
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32’nci maddesi uyarınca, kurumlar vergisi
oranı % 20’dir.

5.3.3.6. Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzin Harcı
Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı; 492 sayılı Harçlar
Kanunu’nun (8) sayılı Tarifesinin “VIII-Telsiz harçları” bölümüne 31.5.2012 günlü
ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile eklenmiştir.
Söz konusu düzenlemeyle, ticari mahiyette olmaksızın, yolcuların kendi
kullanımları için yurt dışından getirdikleri alıcısı bulunan verici portatif telsiz telefon
cihazlarının (mobil elektronik haberleşme hizmeti almaya yarayan cihazlar) kullanım
izni için 100 TL harç öngörülmüştür. Bu maddeyle, söz konusu harcın, elektronik
kimlik bilgisinin (IMEI) kayıt altına alınması işleminden önce ödenmesi, elektronik
kimlik bilgisinin kayıt altına alınması için yapılan başvuru sırasında harcın
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ödendiğine ilişkin belgenin aranması ve harç ödenmeden kayıt işleminin
yapılmaması hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla, 15.06.2012'den itibaren yolcu
beraberinde getirilen mobil elektronik haberleşme hizmeti almaya yarayan cihazların
kayıt altına alınması için cihaz başına 100 TL’lik bir harcın ödenmesi gerekmektedir.
Bu harçla, yurt dışından getirilmesi nedeniyle, katma değer vergisi ve özel tüketim
vergisi ödenmeyen cihazlar dolayısıyla oluşan vergi kaybının telafisinin amaçlandığı
anlaşılmaktadır.

5.3.4. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Geliri Olarak Bandrol Ücreti
04.12.1984 günlü ve 3093 sayılı Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri
Kanunu’nda; Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna devamlı ve yeterli gelir kaynağı
sağlamak amacıyla, radyo, televizyon, video ve birleşik cihazlardan alınacak ücretler,
elektrik enerjisi hasılatından ayrılacak paylar ile çeşitli gelirlerin tahakkuk ve tahsilat
işlemleri düzenlenmiştir.
Anılan Kanun’un 3’üncü maddesiyle, Kanun’da belirtilen cihazları imal veya
ithal edenlerin satıştan önce; ticari ithalat maksadı dışında yurda getirenlerin de ithal
işlemlerinden önce, bandrol veya etiket almaları zorunlu tutulmuştur. Kanun’un
4’üncü maddesinde ise, radyo televizyon yayınını almaya yarayan cihazlar için
bandrol ücretleri tespit edilmiş ve belirtilen oranları topluca veya ayrı ayrı iki katına
kadar artırmaya veya kanuni oranı sıfıra kadar indirmeye, bandrole tabi olan cihazları
türleri ve özellikleri itibarıyla gruplandırmaya ve her bir grup için farklı bandrol
oranları belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. Bakanlar Kurulu’nun
12.02.2011 günlü ve 27844 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 31.01.2011 günlü ve
2011/1406 sayılı kararıyla “Radyo ve/veya televizyon yayınlarını almaya yarayan
cep telefonları” % 6 oranında bandrol ücretine tabi tutulmuştur. Bu düzenlemeler
nedeniyle, mobil telefon cihazlarının imal ve ithalatında, özel tüketim vergisine ek
olarak, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu payı olarak %6 oranında bandrol ücreti
ödenmektedir.
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5.4. ELEKTRONİK HABERLEŞME ALTYAPISI KURULUMU
Anayasal
kullanılabilmesi

güvence
ve

altına

toplumun

alınmış

haberleşme

bulunan

haberleşme

ihtiyacının

hürriyetinin

karşılanabilmesi

için

haberleşme altyapılarının tesis ve işletilmesi gerekmektedir. Bu amaçla, 04.02.1924
tarihli 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu’nda telgraf ve telefon idaresine altyapı
kurulumunda ve geçiş haklarında kolaylık sağlayan hükümlere yer verilmiştir. Daha
sonra, benzer gerekçeyle, işletmecilerin kapsama alanına ilişkin yükümlülüklerini
yerine getirirken yerel yönetimlerin farklı ve süreci uzatan uygulamaları yerine,
sektör düzenleme kurumu olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun sektöre
özel düzenlemelerine tabi olması için, 16.06.2004 tarih ve 5189 sayılı Kanun’la 406
sayılı Kanun’un Ek 35’inci maddesinde “Elektronik haberleşmeyle ilgili alt yapı
oluşumunda kullanılan direk, kule, kulübe, konteynır, anten, dalga kılavuzu,
enerji nakil hattı, alt yapı niteliğindeki tesisler gibi her türlü taşınır, taşınmaz mal
ve teçhizat, kanun hükümlerine ve Kurum tarafından çıkarılan yönetmeliklere
uygun olarak kurulmak ve Kurumdan gerekli izin, ruhsat veya sertifikaları almak
şartıyla, 3194 sayılı İmar Kanunu ve İmar Kanununa dayanılarak çıkarılan
yönetmeliklerde belirtilen yapı ruhsatiyesine ve yapı kullanma iznine tabi
değildir.” hükmüne yer verilmiştir. Bu hükümden sonra, mobil elektronik
haberleşmenin gerçekleşebilmesi için zorunlu olan baz istasyonlarının ve gerekli
altyapının kurulumu büyük bir hızla artmış ve nüfusun tamamına yakını
kapsanmıştır.
Bilahare, 406 sayılı Kanun’un yukarıda belirtilen hükmüne paralel olarak
aynı gerekçeyle, 05.11.1998 tarihli 5809 sayılı Kanun’un 37’nci maddesinde “Ulusal
ve uluslararası kuruluşların belirlediği standart değerleri dikkate almak suretiyle
telsiz cihaz ve sistemlerinin kullanımında uyulacak elektromanyetik alan şiddeti limit
değerlerinin belirlenmesi, kontrol ve denetimleri münhasıran Kurum tarafından
yapılır veya yaptırılır. Bu işlemler ile ilgili usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığı ile
Çevre ve Orman Bakanlığının görüşleri de dikkate alınmak suretiyle Kurum
tarafından çıkarılacak yönetmelik ile belirlenir. Yönetmelik ile belirlenen limit
değerlere ve güvenlik mesafesine uygun bulunan ilgili tesisler başkaca bir işleme
gerek kalmaksızın Kurum tarafından güvenlik sertifikası düzenlenmesini müteakip
kurulur ve faaliyete geçirilir.” hükmüne yer verilmiştir.
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Uygulama söz konusu kanuni düzenlemelere göre yapılmaktayken, 406 sayılı
Kanun’un yukarıda belirtilen Ek 35’inci maddesinin ikinci fıkrası hakkında, Anayasa
Mahkemesi tarafından 01.10.2009 tarih ve E. 2006/129, K.2009/19 sayılı yürütmenin
durdurulması ve daha sonra 01.10.2009 tarih ve E. 2006/129, K. 2009/121 sayılı iptal
kararı verilmiştir.
İstisna mahiyetindeki hükmün iptaliyle; 5809 sayılı Kanun’un yukarıda
belirtilen 37’nci maddesinin mevcudiyetine karşın, elektronik haberleşmeyle ilgili alt
yapı oluşumunda kullanılan direk, kule, kulübe, konteynır, anten, dalga kılavuzu,
enerji nakil hattı, alt yapı niteliğindeki tesisler gibi her türlü taşınır, taşınmaz mal ve
teçhizatın İmar Kanunu ve buna istinaden yapı ruhsatiyesi ve yapı kullanma iznine
tabi tutulup tutulmayacağı konusunda yaşanan tereddütler ve yerel yönetimlerin
değişik uygulamaları elektronik haberleşme altyapısının kurulmasını güçleştirmeye
başlamıştır.
Geçiş haklarının kullanılmasında ve baz istasyonlarının kurulmasında, Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu düzenlemelerine ilave olarak, ayrıca yerel
yönetimlerin izin ve ruhsat uygulamaları ile ilgililerin fahiş ücret talepleri nedeniyle,
hem sabit fiber altyapının hem de mobil altyapının kurulmasında işletmecilerin
karşılaştığı idari ve mali güçlükler ülkemizin bilişim toplumuna dönüşme hedef ve
stratejileriyle örtüşmemektedir.
Nitekim, 01.11.2011 tarihli 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin
13’üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (ı) bentleriyle anılan Bakanlığa verilen
“h) Sabit ve mobil haberleşme altyapısı veya şebekelerinde kullanılan her türlü
kablo ve benzeri gerecin taşınmazlardan geçirilmesiyle ilgili geçiş hakkına ilişkin
usul ve esaslar ile bunların taşınmazlardan geçirilmesi için uygulanacak ücret
tarifelerini belirlemek ve denetlemek. ı) Sabit ve mobil haberleşme altyapısı veya
şebekelerinde kullanılan her türlü baz istasyonu, anten, kule, dalga kılavuzu,
konteynır ve benzeri araç, gereç ve tesisatın kurulması, bunların taşınmazlar üzerine
yerleştirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile bunların taşınmazlar üzerine
yerleştirilmesi için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek ve denetlemek.”
yetkileri olumlu karşılanmakta ve anılan Bakanlığın bu konuda yapacağı
düzenlemeler

beklenmektedir.

Bu
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düzenlemelerle, işletmecilerin sadece sektörel düzenlemelere muhatap kılınmalarının
ve Bakanlığın düzenlemelerine uygunluğun tek şart olarak aranmasının bilişim
sektörünün gelişimi açısından uygun olacağı kanaatine varılmaktadır.

5.5. DEĞERLENDİRME VE TESPİTLER
Mobil ve sabit ses hizmetlerinde uygulanan vergi ve benzeri mali
yükümlülüklere aşağıda (Tablo: 40) yer verilmektedir. Katma değer vergisi (%18) ve
kurumlar vergisi (%20) her iki hizmette de aynı oranda uygulanmaktadır. Kurum
masraflarına katkı payı da her iki hizmette aynı oranda (%0.35) uygulanmakla
beraber, sabit ses hizmetlerinde net satış, mobil ses hizmetlerinde ise brüt satış
üzerinden hesaplanmaktadır. Özel iletişim vergisi yükümlülüğü ise, mobilde %25,
sabitte %15 oranına tekabül etmektedir. Ayrıca, mobilde aboneliğin ilk tesisinde
maktu (37 TL) özel iletişim vergisi de mevcuttur. Bunların dışında, sabit ses
hizmetinden farklı olarak mobil ses hizmetinde, hazine payı (%15), telsiz ruhsatname
ücreti (14.56 TL), telsiz kullanım ücreti de (14.56) mevcuttur. Buna karşın, sabit ses
hizmeti sunan işletmeci evrensel hizmet payını (%1) mobil elektronik haberleşme
hizmeti sunan işletmeciden farklı olarak yıllık net satış hasılatı üzerinden ilave olarak
ödemektedir. Ayrıca, yalnızca Türk Telekom’un ödemekle yükümlü olduğu
haberleşme vergisi (%1) mevcuttur.
Tablo 40. Mobil ve Sabit Ses Hizmetlerindeki Vergi Kalemleri
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Aşağıdaki tablodan (Tablo: 41) da görüleceği üzere, vergi yükü, mobil ses
aboneliğinin ilk tesisinde maktu özel iletişim vergisinden de kaynaklı olarak %74.1
oranında gerçekleşmektedir.
Tablo 41. Mobil Ses Aboneliğinin İlk Tesisinde Vergi Yükü (Örnek Hesaplama)

Devam eden yıllarda ise mobil ses aboneliğinde vergi yükü %61.8 oranında
gerçekleşmektedir (Tablo:42).
Tablo 42. Mobil Ses Aboneliğinin Sonraki Yıllarında Vergi Yükü (Örnek
Hesaplama)

Sabit ses hizmetinde vergi yükü %35.4 oranında gerçekleşmektedir
(Tablo:43).
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Tablo 43. Sabit Ses Aboneliğindeki Vergi Yükü (Örnek Hesaplama)

İnternet erişim hizmetlerinde uygulanan vergi ve mali yükümlülüklere
aşağıda (Tablo: 44) yer verilmektedir. Sabit ve mobil internet erişiminde farklılık
olmaksızın özel iletişim vergisi %5 oranında uygulanmaktadır. Ancak, mobil internet
erişiminde aboneliğin ilk tesisinde maktu (37 TL) özel iletişim vergisi de mevcuttur.
Bunların dışında, mobil internet erişiminde, hazine payı (%15), telsiz ruhsatname
ücreti (14.56 TL), telsiz kullanım ücreti de (14.56 TL) mevcuttur. Buna karşın, sabit
internet erişimi hizmeti sunan işletmeci evrensel hizmet payını (%1) mobil internet
erişimi hizmeti sunan işletmecilerden farklı olarak yıllık net satış hasılatı üzerinden
ilave olarak ödemektedir.
Tablo 44. İnternet Hizmetlerindeki Vergi Kalemleri

Aşağıdaki tablodan (Tablo: 45) da görüleceği üzere, vergi yükü, mobil
internet aboneliğinin ilk tesisinde maktu özel iletişim vergisinden de kaynaklı olarak
%53.7 oranında gerçekleşmektedir.
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Tablo 45. Mobil İnternet Aboneliğinin İlk Tesisinde Vergi Yükü (Örnek
Hesaplama)

Devam eden yıllarda ise mobil internet aboneliğinde vergi yükü %41.7
oranında gerçekleşmektedir (Tablo:46).
Tablo 46. Mobil İnternet Aboneliğinin Sonraki Yıllarında Vergi Yükü (Örnek
Hesaplama)

Sabit internet hizmetinde vergi yükü %24.4 oranında gerçekleşmektedir
(Tablo:47).
Tablo 47. Sabit İnternet Aboneliğindeki Vergi Yükü (Örnek Hesaplama)
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Aşağıdaki tabloda (Tablo:48) Avrupa Birliği ülkeleri ile mobil penetrasyon
oranları kıyaslanmaktadır.
Tablo 48. Mobil Penetrasyon Karşılaştırması

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 381)

– 216 –

Aşağıdaki tabloda (Tablo: 49) 226 ise Avrupa Birliği ülkeleri ile diğer ülkelerin
mobil penetrasyon oranları karşılaştırılmaktadır.
Tablo 49. AB
Karşılaştırması

ile

Diğer

Ülkelerin

Mobil

Penetrasyon

Oranlarının

Bilgi toplumuna dönüşümün en önemli aracı olan internet erişimi için
kullanılan data hatlarından alınan ilk tesis vergileri (37 TL + 29 TL) mobil internet
penetrasyonunun gelişiminde önemli bir etkendir.
Mobil cihazlara uygulanan vergi ve mali yükümlülüklere aşağıda (Tablo:50)
yer verilmektedir. Mobil elektronik haberleşme cihazları üzerinden katma değer
vergisi (%18), özel tüketim vergisi (%25) tahsil edilmektedir. Nispi olarak
hesaplanan özel tüketim vergisinin 100 TL’den düşük olması halinde maktu olarak
100 TL özel tüketim vergisi tahsil edilmektedir. Ayrıca, radyo ve televizyon
yayınlarını alma yeteneğine sahip mobil cihazlar için Türkiye Radyo Televizyon
Kurumu geliri olarak bandrol ücreti (%6) öngörülmüştür. Keza, bireysel ithalat
yoluyla yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cihazların kayıt altına alınması için
de harç (100 TL) öngörülmüştür.

226

http://www.gsma.com/publicpolicy/wp-content/uploads/2012/03/gsmaglobaltaxreviewnovember
2011.pdf (Erişim tarihi: 31.07.2012)
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Tablo 50. Mobil Cihazlar Üzerindeki Vergi Kalemleri

Aşağıdaki tabloda (Tablo:51) 227 ise mobil elektronik haberleşme sektöründeki
vergiler diğer ülkelerle kıyaslanmaktadır.
Tablo 51. Mobil Sektörde Vergi Yükünün Kıyaslanması

Bu tablo, mobil elektronik haberleşme sektöründe en yüksek vergi yüküne
sahip ülkenin Türkiye olduğunu göstermektedir. 2011 yılında küresel ortalama
%18.2 olmasına karşın, bu oran Türkiye’de %48.2 olarak gerçekleşmiştir.
Türkiye’deki mobil vergi yükü hemen ardındaki ülkenin bir buçuk katına yakındır.
Mobil sektördeki bu vergi yükü sektörün büyümesine engel olacak niteliktedir. Bu
vergi yükü ile mobil kullanım oranı, diğer Avrupa ülkelerinin ve komşu ülkelerin
gerisinde kalmıştır. 2000 yılında Türkiye’den daha düşük kullanım oranına sahip
227

http://www.gsma.com/publicpolicy/wp-content/uploads/2012/03/gsmaglobaltaxreviewnovember
2011.pdf (erişim tarihi: 31.07.2012).
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ülkelerin analizi (Tablo:52) 228 tüm bu ülkelerdeki oranın 2011 yılında Türkiye’yi
geçtiğini göstermektedir.
Tablo 52. 2000-2001 Mobil Sektör Büyümesi ve Vergi Seviyeleri

Elektronik haberleşme sektöründe uygulanan katma değer vergisi oranı, diğer
ülkelerde uygulanan katma değer vergisi oranına yakın olsa da, sektöre özgü vergi
uygulamaları

nedeniyle

Türkiye’deki

vergi

yükü

daha

yüksek

oranda

gerçekleşmektedir. Avrupa Birliği ülkelerinde % 15 ile %25 arasında katma değer
vergisi uygulanmakta ve Yunanistan ile İtalya dışında diğer dolaylı vergiler
neredeyse bulunmamaktadır (Tablo:53). Yunanistan’da 1.92 – 5.75 $ arasında aylık
kullanım vergisi; İtalya’da ise faturalı aboneliklerden aylık 6.82 $ tutarında sabit
kullanım bedeli alınmaktadır. Bunun sonucunda İtalya faturalı abonelik oranı % 5
oranında kalmıştır. Ayrıca Avrupa Birliği ülkelerinde katma değer vergisi haricinde
yapılan yetkilendirmeye özel spektrum ücretleri; bir kereliğine (lisans ücreti) veya
yıllık olarak belirli oranlarda alınmaktadır.
Sektörün sağlıklı biçimde gelişmesi, hizmet kalitesinin artması, sektör
aracılığı ile ekonomik gelişme ve istihdama katkıda bulunulması açısından da vergi
yükünün hafifletilmesi önemlidir.

228

http://www.gsma.com/publicpolicy/wp-content/uploads/2012/03/gsmaglobaltaxreviewnovember
2011.pdf (erişim tarihi: 31.07.2012)
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Tablo 53. Avrupa Birliği Vergi Oranları (Katma Değer Vergisi)

Dolaylı vergilerin yüksek olması, dolaylı ve dolaysız vergiler arasındaki
dengesizliği artırmaktadır. Dolaylı vergiler tüketicilerin gelir düzeyine bakılmaksızın
tahsil edilmektedir. Elektronik haberleşme sektöründe uygulanan vergiler Avrupa
Birliği’ne uyum sürecinde yürütülen müzakerelerde ve ilerleme raporlarında
eleştirilmektedir. Bu açıdan, elektronik haberleşme sektöründeki dolaylı vergi
yükünün Avrupa Birliği ortalamasına çekilmek suretiyle hafifletilmesi ve Avrupa
Birliği müktesebatıyla uyumun sağlanması hedefine ulaşılmalıdır.
Mobil elektronik haberleşme hizmetleri pazarındaki yüksek vergi yükü ve
mobil abonelerin sabit abonelerden daha fazla vergi yüküne tabi tutulması, mobil
haberleşmenin lüks tüketim olarak algılanmasının bir sonucudur. Bugün içinse mobil
abone sayısı sabit abone sayısını geçmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla, artık mobil
haberleşmenin lüks tüketim olarak değil, ihtiyaç olarak algılanması ve bu algının
vergi sistemine de yansıması önemli görülmektedir.
Vergi ve mali yükümlülüklerin yüksek oranlarda tahsili, sektörün büyümesi
ve gelişmesini olumsuz yönde etkileyebileceği gibi yeni yatırımların da önünde engel
teşkil edebilecektir. Vergi ve mali yükümlülükler işletmeciler ile abonelerin
maliyetlerini, uygulanan yüksek oranlar ise abonelerin talep oranını etkilemektedir.
Abonelerin talep oranı ise işletmecilerin kârları, dolayısıyla uzun vadede yatırımları
üzerinde doğrudan etkilidir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 381)

– 220 –

Elektronik haberleşme sektöründe vergi oranlarının düşürülmesi bir yandan
mevcut abonelerin kullanımını artıracak, diğer yandan potansiyel aboneleri teşvik
ederek yeni aboneler kazandıracak bir etken olarak görülmektedir. Dolayısıyla, vergi
oranlarının düşürülmesi ve ek vergilerin kaldırılmasıyla, hizmetin kullanımında çok
yüksek oranlarda artışlar sağlanabilecek ve vergi gelirleri bu şekilde uzun vadede
artabilecektir 229. Ayrıca, elektronik haberleşme sektörünün, tüm sektörlere hizmet
verdiği dikkate alındığında, bu sektörün büyümesinin ekonominin bütününde ve
toplam vergi gelirlerinde yaratacağı etki çok daha büyük olacaktır 230.
Türkiye’nin büyüme ve gelişmesine en büyük katkıları sağlayan sektörlerden
biri olan elektronik haberleşme sektöründe, vergi ve mali yükümlülüklerin
hafifletilmesinin, yeni teknolojik gelişmeler ve uygulamaları teşvik edeceği ve bu
suretle, mobil genişbant ve telemetri uygulamalarında ciddi bir pazarın oluşacağı
değerlendirilmektedir. Bu sayede, oluşan değer zincirinden, bilgi toplumuna
dönüşümün yanında, işletmeciler dışında cihaz üreticileri ve yazılım sektöründeki
çözüm ortakları da kazanç sağlayacaktır.
Mali

yükümlülüklerde

Anayasa

Mahkemesi’nin

kanunilik 231

ilkesini

anlamlandıran 31.03.1987 günlü ve E.1986/20, K.1989/9 sayılı “Mali yükümlerin,
matrah ve oranlan, tarh ve tahakkuku, tahsil usulleri, yaptırımları, zamanaşımı,
yukarı ve aşağı sınırları gibi çeşitli yönleri vardır. Bir mali yüküm bu yönleri
dolayısıyla, yasayla “yeterince çerçevelenmemişse, kişilerin sosyal ve ekonomik
durumlarını, hatta, temel haklarını etkileyecek keyfi uygulamalara yol açabilmesi
mümkündür. Bu bakımdan mali yükümler belli başlı öğeleri de açıklanarak ve
çerçeveleri kesin çizgilerle belirtilerek yasalarla düzenlenmelidir” 232 şeklindeki
Mobil penetrasyonda gerçekleşen yüzde 10’luk artışla birlikte, yıllık büyüme oranının gelişmekte
olan ülkelerde %1.2, gelişmiş ülkelerde ise %0.6 oranında artması beklenmektedir.
http://www.euractiv.com.tr/telekomunikasyon/link-dossier/ab-ve-turkiyede-mobil-iletisimhizmetlerinde-vergi-rejimi-3-000093 (erişim tarihi: 21.07.2012).
230
Saraçoğlu, Fatih, a.g.e.,
http://www.malikilavuz.com/index.php?lang=tur&page=30&pluginAnonym_v2_catID_2=0&pluginA
nonym_v2_itemID_2=174&pluginAnonym_v2_itemPage_2=5 (erişim tarihi: 21.07.2012).
231
Güneş, Gülsen, Verginin Yasallığı İlkesi, s.15-20.
232
Ayrıca Anayasa Mahkemesi, 28.09.1995 günlü ve E.1995/24, K.1995/52 sayılı kararıyla, benzeri
mali yükümlülük olarak nitelendirdiği 3096 sayılı Kanun’a 3613 sayılı Kanun ile eklenen ek madde
ile kurulan “Elektrik Enerjisi Fonu”na aktarılacak olan elektrik enerjisi satış tarifesi içerisinde yer alan
elektrik enerjisi fon payı miktarının benzeri mali yükümlülük olduğun sonucuna varmak suretiyle,
“Anayasa'nın 73. maddesinin üçüncü fıkrasında, “vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülükler
kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır” denildiğinden vergi, resim, harç ve benzeri malî
yükümlülük olan fon payının miktar ve oranının Yasa'da gösterilmesi gerekir. Bu, “Vergi, resim, harç
229
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kararının dikkate alınması önemlidir. İdari ücretler açısından 5809 sayılı Kanun’da
kanunilik ilkesi açısından büyük ölçüde iyileştirme sağlandığı görülmektedir. 5809
sayılı Kanun’da gelir gider şeffaflığının sağlanması amacıyla idari maliyet ve
toplanan idari ücreti gösteren yıllık rapor yayımlanacağı da belirtilmektedir. Bu
çerçevede Avrupa Birliği normlarında öngörülen kurumların gelir-gider eşitliğinin
sağlanması ve gelir fazlası oluşmaması için gerekli ayarlamaların yapılması da
önemlidir.
Ayrıca yetkilendirme ücretinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun
göstereceği süre içerisinde ödenmemesi halinde yetkilendirmenin iptal edileceği
hususunun, anılan Kanun’un yaptırımları genel olarak düzenleyen maddesi yerine,
yetkilendirme bedellerini düzenleyen maddesinde, kanunen belirlenmiş bir süreyi de
içerecek şekilde düzenlenmesinin kanunilik ilkesinin etkinliği açısından daha uygun
bir tercih olacağı düşünülmektedir.
Kurum masraflarına katkı payının imtiyazla yetkilendirilen işletmeciler için
brüt satış, diğer işletmeciler içinse net satış üzerinden alınmasının eşitliği bozacağı
düşünülebilir.
Yukarıda açıklanan hususlar çerçevesinde özetle aşağıdaki tespitlere
ulaşılmaktadır:
i. Katma değer vergisi dışında, sektöre özel dolaylı vergi uygulamalarında en
yüksek vergi yükü Türkiye’de gerçekleşmektedir. Türkiye’de hem sabit hem de
mobil elektronik haberleşme pazarındaki aboneler diğer ülkelerdekilere kıyasla daha
yüksek vergi ve mali yükümlülüklerle karşılaşmaktadır.
ii. Mobil elektronik haberleşme hizmetlerinde abone, sabit hizmetlerdeki
aboneye kıyasla daha fazla vergi ve mali yükümlülük altındadır. Özel iletişim
vergisinin oranı; mobil elektronik haberleşme hizmetlerinde %25, internet erişim
hizmetlerinde %5, diğer elektronik haberleşme hizmetlerinin tümünde ise %15’dir.

ve benzeri malî yükümlülükte yasallık” ilkesinden doğan bir zorunluluktur. Getirilen malî
yükümlülüğünün miktar ve oranının belirtilmeden sadece türünün Yasa'da belirtilmiş olması yasa i1e
konulduğu anlamına gelmez… Bu nedenle, itiraz konusu kuralların iptali gerekir.” şeklinde karar
vermiştir.
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iii. Mobil elektronik haberleşme hizmetlerinde vergi ve mali yükümlülükler,
kullanım miktarı ile ters orantılı bir şekilde gerçekleşmektedir. Vergi ve mali
yükümlülükler abonenin konuşma/bağlanma süresi azaldıkça oransal olarak
artmaktadır. Aboneliğin başında görülen orantısızlık, aboneliğin ilk tesisinde alınan
maktu vergi ve mali yükümlülüklerden kaynaklanmaktadır.
iv. Sabit elektronik haberleşme hizmetlerinde aboneliğin ilk tesisinde ve
devamında maktu vergi söz konusu değildir. Vergi ve mali yükümlülüklerin
oranında, ilk abonelik ile aboneliğin devamı itibariyle herhangi bir farklılık
bulunmamaktadır.
v. Mobil elektronik haberleşme hizmeti sunan işletmeciler brüt satışlarının
%15 oranında hazine payı yükümlüsüyken diğer işletmecilerin bu kapsamda bir
yükümlülüğü bulunmamaktadır. Buna karşılık, hazine payı ödemekle yükümlü
işletmeciler, hazine payının içinden % 10’luk kısmı, diğer işletmeciler ise yıllık net
satışlarının %1’i üzerinden evrensel hizmet payı ayırmakla yükümlüdür.
vi. Kurum masraflarına katkı payı mobil elektronik haberleşme hizmeti sunan
işletmecilerin brüt satışları üzerinden, diğer işletmecilerin net satışları üzerinden
hesaplanmaktadır.
vii. Haberleşme vergisinin tek yükümlüsü Türk Telekom’dur.
viii. İnternet üzerinden yurt dışı kaynaklı olarak Facebook ve Twitter gibi sosyal
paylaşım, YouTube gibi video paylaşım ve Google gibi arama motoru hizmeti
sunanlar ile yurt dışı kaynaklı olarak içerik ve yer sağlayanlardan Türkiye’de yetkili
temsilciliği bulunmayanlar hakkında ulusal mevzuatın uygulanmasında, bunların yurt
içinden elde ettiği gelirleri üzerinden vergi ve mali yükümlülüklere tabi tutulmasında
ve bunlarla IP adreslerinin paylaşımı ve kişilik haklarının korunmasını teminen
içeriğin

çıkarılması

gibi

konularda

işbirliğinin

sağlanmasında

yaşanmaktadır.
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5.6. ÖNERİLER
Yukarıda belirtilen değerlendirme ve tespitler çerçevesinde aşağıdaki
önerilerde bulunulmaktadır:
i.

Aynı ya da benzer hizmetleri sunan işletmecilere uygulanan tüm vergi
ve benzeri mali yükümlülüklerin mümkün olduğunca birbirine
yaklaştırılması ve nihayetinde eşitlenmesi,

ii.

Özel iletişim vergisinde mobil ve sabit ayrımının kaldırılması ve
uygulanan farklı vergi oranlarının eşitlenmesi,

iii.

Özel iletişim vergisinde kademeli olarak indirime gidilmesi ve
nihayetinde tamamen kaldırılması,

iv.

İlk tesis özel iletişim vergisinin kaldırılması,

v.

İnternet

hizmetlerine

uygulanan

mali

yükümlülük

çeşitliliğinin

azaltılması,
vi.

Sadece bir işletmecinin yükümlü olduğu haberleşme vergisinin ya
tamamen kaldırılması ya da aynı ya da benzeri hizmeti sunan
işletmecileri de kapsar şekilde genişletilmesi,

vii.

Yerli içeriğin yaygınlaştırılmasını teminen, işletmecilerin özel iletişim
vergisi, idari ücret ve evrensel hizmet gibi mali yükümlülüklerinin
elektronik

haberleşme

hizmetlerinden

elde

ettikleri

gelirleriyle

sınırlandırılması, içerik, ürün satışı, e-ticaret, mobil ödeme ve katma
değerli servis gelirlerinin ise söz konusu mali yükümlülüklerin ve idari
para cezalarının matrahına dahil edilmemesi,
viii.

Yerli içeriğin üretiminin özendirilmesi ve içeriğin yurt içinde
barındırılmasının sağlanması, yurt dışına döviz çıkışını azaltacağı gibi
ülkemizin jeopolitik konumunun bir sonucu olarak internet değişim ve
web barındırma merkezi olarak gelişimini ve bu faaliyetler nedeniyle
elde edilen gelirin vergilendirilebilmesini sağlayacağından, web
barındırma hizmetlerinin gerektirdiği enerji ve diğer altyapı maliyetleri
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ile bu hizmetlerden alınan vergilerin hizmeti teşvik edici mahiyette
gözden geçirilmesi,
ix.

Türkiye kaynaklı arama motoru, sosyal paylaşım siteleri, e-posta
sağlayıcıların yaygınlaştırılmasının sağlanmasını teminen, söz konusu
faaliyetlerin teşvik edilmesi ve vergisel kolaylıklar da dâhil gereken
kamusal desteğin sağlanması,

x.

Yurt dışı kaynaklı sanal oyun pazarı ve oyun üretimi nedeniyle, yurt
dışına çıkan trafiğin ve pazar gelirlerinin yurt içinde tutulabilmesini, bu
gelirlerin vergilendirilebilmesini, çocukların ve gençlerin ruhsal ve
ahlaki gelişimlerini olumsuz yönde etkilemeyecek oyunların üretimini
teminen, Türkiye’de üretilecek sanal oyunlara yönelik vergisel
kolaylıklar da dâhil gereken kamusal desteğin sağlanması,

xi.

İnternet üzerinden yurt dışı kaynaklı olarak Facebook ve Twitter gibi
sosyal paylaşım, YouTube gibi video paylaşım ve Google gibi arama
motoru hizmeti sunanların Türkiye’deki faaliyetleri nedeniyle elde
ettiği gelirlerin vergilendirilebilmesini ve bunlarla IP adreslerinin
paylaşımı ve kişilik haklarının korunmasını teminen içeriğin çıkarılması
gibi konularda işbirliğinin sağlanmasını teminen, bunların Türkiye’de
yetkili temsilciliklerinin oluşturulmasının sağlanması ve bu amaçla
uluslararası girişimlerde bulunulması,

önerilmektedir.
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ALTINCI BÖLÜM
İNTERNET VE TEKNOLOJİK ALTYAPISI

6.1. İNTERNETİN TANIMI VE TEKNİK YAPISI
Üniversite araştırma projesi olarak 1969 yılında akademik çevrelerce
kullanılmaya başlayan internet bugünkü anlamını 1989 yılında şebekenin tüm
dünyaya (www) yayılmaya başlanılması ile kazanmaya başlamıştır.
İnternet; bilginin paylaşıldığı ve sunucular vasıtasıyla metin, ses, resim ve
video gibi içeriğe dünyanın her tarafından erişilebildiği bir elektronik haberleşme
altyapısını ifade etmektedir.

Teknik olarak, internet dünya üzerindeki yerel

bilgisayar şebekelerini birbirine bağlayan, donanım ve yazılımdan bağımsız olarak
sistemler arası haberleşmenin TCP/IP protokol gurubu ile yapıldığı, paket
anahtarlamalı

veri

iletiminin

desteklendiği,

bilgisayarlar,

terminaller,

yönlendiricilerden (router) oluşan sistemler arası bağlantıların kablo, uydu, telsiz,
optik gibi uygun elektronik haberleşme araçlarıyla sağlandığı küresel şebekedir 233.
İnternete bağlanan her cihaza kendine has ve internet üzerinde tek olan bir IP adresi
verilmekte ve internete bağlı

cihazlar bu

adresi

kullanarak

birbirleriyle

haberleşmektedirler.
İnternetin genel yapısı, son kullanıcılar, internet servis sağlayıcılar ve internet
omurga sağlayıcılardan oluşmaktadır. Son kullanıcılar, internet servis sağlayıcılar
üzerinden internet omurga sağlayıcılara ulaşmaktadır.

İnternetin küresel yapısı

sayesinde, internet servis sağlayıcılar tüm şebeke ve bilgisayarlarla doğrudan
bağlantı kurmak yerine, bir ya da daha fazla şebekeden transit geçme hizmeti satın
almak suretiyle internet omurgasına ulaşmak ve bu sayede tüm dünyadaki
bilgisayarlarla bağlanma imkanına kavuşmaktadır.
İnternet erişiminden, kullanıcıların uygun bir erişim yöntemiyle (elektronik
haberleşme aracıyla) internet şebekesine bağlanması ve bu sayede internetteki içeriğe
erişmesi anlaşılmaktadır. Kullanıcılar bir erişim şebekesini kullanarak internet servis
Darici, Ahmet, İnternet Arabağlantısı: Çevirmeli İnternet Arabağlantısı, AB Uygulamaları ve
Türkiye İncelemesi, Uzmanlık Tezi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Mayıs 2005.
http://www.btk.gov.tr/kutuphane_ve_veribankasi/tezler/index.php (erişim tarihi: 22.08.2012).
233
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sağlayıcılarının şebekesine bağlanmakta, internet servis sağlayıcılar da diğer internet
servis sağlayıcılar ve omurga sağlayıcılarla kurduğu yurt içi ve yurt dışı bağlantılarla
kullanıcılarını küresel internet içeriğine ulaştırmaktadır. İnternet servis sağlayıcıları,
internet altyapı ve omurga sağlayıcılarından toptan seviyede şebekesine erişim ve
bağlantı olanağı satın almakta ve bunu perakende seviyede abonelerine internet
erişim hizmeti olarak pazarlamaktadır.

6.2. İNTERNET ERİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Kullanıcıların internete erişim için farklı seçenekleri mevcuttur. Bu
seçenekler temel olarak kullanılan fiziki altyapı ve kullanılan teknoloji yönünden
farklılaşmakta, buna karşın sağlanan band genişliği ve uygulanan fiyatlandırma gibi
parametreler seçilen erişim yöntemine göre değişmektedir 234.
6.2.1. Telli Altyapılar
6.2.1.1. PSTN Altyapısı
İnternet erişimi için ana elektronik haberleşme altyapısı olarak tanımlanan
PSTN altyapısının bakır hatlardan oluşan ve yerel ağ olarak adlandırılan santraller ile
aboneler arasındaki bölümü kullanılmaktadır 235. PSTN altyapısı üzerinden internete,
çevirmeli bağlantı ve DSL236 olmak üzere iki farklı teknoloji ile erişmek mümkün
olup; darband erişim sağlayan çevirmeli bağlantı yerini genişband erişim sağlayan
DSL teknolojisine terk etmiştir.
Çevirmeli bağlantıda; kullanıcılar internete erişmek için bilgisayarı üzerinden
modem vasıtasıyla telefon hattına bağlanmakta ve çevirdiği erişim numarası ile
internet servis sağlayıcısının modemiyle çağrı kurmaktadır. Bu yöntemle ulaşılabilen
erişim hızı hattın analog ya da sayısal olmasına göre değişebilmektedir. Sayısal
ISDN 237 hattı kullanılması durumunda, çevirmeli bağlantıdan farklı olarak eş
zamanlı olarak birden fazla erişim sağlanabilmekte ve daha yüksek hızlara
ulaşılabilmektedir. Bu erişim yönteminde, abone ve santral uçlarında çevirmeli
234

Darici, Ahmet, a.g.e.
Darici, Ahmet, a.g.e.
236
“DSL (digital subscriber line): sayısal abone hattı”
237
“ISDN (integrated services digital network) : tümleşik hizmetler sayısal şebekesi”
235
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modemler yerine ISDN modemler kullanılmaktadır. Ancak, ISDN erişiminde dahi
erişilebilen hız eş zamanlı olarak kullanılan bağlantı sayısına göre değişmekle
birlikte 2Mbps’i geçememektedir.
DSL teknolojisinde ise mevcut bakır erişim şebekesinin ses için kullanılan
frekans aralığının üzerindeki bölümü kullanılmakta ve bu sayede şebekenin ses için
ayrılan bölümü meşgul edilmediğinden eş zamanlı olarak hem telefon görüşmesi
hem de yüksek hızlarda veri iletimi yapılabilmektedir. Bu erişim yönteminde, abone
ve santral uçlarında DSL modemler kullanılmakta, ancak internete erişim için
herhangi bir erişim numarası çevrilmesine gerek bulunmamaktadır.
Teknik özelliklerine ve ulaşılan hızlara göre farklılaşmakla birlikte en yaygın
türleri ADSL 238, G.SHDSL 239, VDSL 240 olarak bilinmektedir.
Bakır kablolardan oluşan telefon hatlarının hemen hemen tüm hanelere
ulaşması nedeniyle, PSTN altyapısı internete erişimde en çok kullanılan erişim
altyapısı olarak önemini korumaktadır.

6.2.1.2. Kablo TV Altyapısı
Televizyon ve radyo yayınlarının iletimi amacıyla kurulan kablo TV altyapısı
üzerinden genişband internet erişimi de sağlanabilmektedir. Kablo TV altyapısı
üzerinden internet erişimi, kullanıcılara sağlanan band genişliğinin asimetrik olması
yönüyle DSL erişimi ile benzeşmekteyse de DSL’den farklı olarak birçok noktasında
kapasite belirli bir şebeke düğümüne bağlı aboneler tarafından paylaşımlı olarak
kullanılmaktadır. Bu erişim yönteminde, kablo TV altyapısındaki frekans bandının
bir kısmının veri transferine ayrılabilmesi için kablo modemler kullanılmakta ve
erişim altyapısı üzerinden 60 Mbps erişim hızına kadar ulaşılabilmektedir.

“ADSL: (Asimetrik DSL), 8 Mbps indirme, 2 Mbps gönderme hızlarına ulaşılabilmektedir.”
“G.SHDSL: (Yüksek veri oranlı simetrik DSL), 2,3Mbps gönderme ve indirme hızlarına
ulaşılabilmektedir.”
240
“VDSL: (Çok yüksek veri oranlı DSL), 55.2 Mbps indirme, 2.3 Mbps gönderme hızlarına
ulaşılabilmektedir.
238
239
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6.2.1.3. Fiber Altyapı
Optik iletime dayalı olarak çalışan fiber kabloların kullanıldığı fiber
altyapılar; diğer telli ve telsiz erişim ortamlarına göre hız ve güvenlik gibi konularda
önemli avantajlara sahiptir. Buna karşın, fiber altyapının kurulması, geçiş hakları,
kazı ve inşa çalışmaları nedeniyle yüksek maliyet gerektirmektedir. Fiber altyapılar
üzerinden çok yüksek hızlara ulaşmak mümkün olup, bu altyapıların kurulumun
desteklenmesi, teşvik edilmesi ve geçiş haklarının sağlanmasında kolaylıklar
tanınması bilgi toplumuna dönüşümde çok önemlidir.
Teknik özelliklerine ve ulaşılan hızlara göre farklılaşmakla birlikte en yaygın
türleri PDH 241, SDH 242, DWDM 243 olarak bilinmektedir.

6.2.2. Telsiz Altyapılar
6.2.2.1. Uydu Altyapısı
Uydu altyapısı, karasal altyapıya alternatif olarak, karasal altyapının fiziki
kısıtlarının ortadan kaldırılması amacıyla, kesintisiz iletişim, yüksek hız ve erişim
imkanı sağlamaktadır. Hızlı kurulum ve bağlantı avantajının yanında sağladığı
yüksek hızlarda genişband internet erişimi ile DSL ve kablonun telsiz eşdeğeri olarak
görülmektedir 244. Basit olarak, çanak antenlerle (VSAT terminalleri) haberleşme
uydularının transponderlerine (yansıtıcılarına) ulaşılarak ana bir istasyon (hub)
üzerinden merkezle veya birbirleriyle tek veya iki yönlü olarak iletişimin sağlanması
esasına dayanmaktadır. Uydu platform hizmeti sunan işletmeciler tarafından uydu
altyapısı kullanılarak internet erişimi sağlanabilmektedir.

“PDH:2Mbps ve 34 Mbps hızlarına ulaşılabilmektedir.”
“SDH: (Eş zamanlı sayısal hiyerarşi), STM-1 (155 Mbps), STM-4 (622 Mbps), STM-16 (2.5 Gbps)
ve STM-64 (10 Gbps) hızlarına ulaşılabilmektedir.
243
DWDM: (Yoğun dalgaboyu bölmeli çoklama), tek bir fiber üzerinde her bir kanaldan 100 Mbps 10 Gbps hızları arasında 8, 16, 32, 64,80 ve 160 adet kanal taşıyabilen DWDM sistemleri mevcuttur.
Ana omurga veri taşıma sistemleri olarak kullanılmaktadır.
244
Darici, Ahmet, a.g.e.
241
242
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6.2.2.2. Telsiz Yerel Ağ (WLL)
Sabit telsiz erişim olarak adlandırılan bu yöntemde, hizmet sağlayıcılar
tarafından 5-10 km yarıçapında ve içinde birçok potansiyel kullanıcı barındıran bir
alanda yüksek bir noktada gönderme ve almayı sağlamak amacıyla anten kurulmakta,
hizmet almak isteyen kullanıcılar da hizmet almak istedikleri yere hizmet sağlayıcı
tarafından kurulan antenle haberleşecek WLL gönderme ve alma sistemini
kurmaktadır. Sabit altyapının bulunmadığı veya kurulmasının maliyet, coğrafi
koşullar veya zaman açısından uygun olmadığı alanlarda alternatif bir erişim
yöntemidir.

6.2.2.3. Telsiz Yerel Alan Ağı (WLAN)
Telsiz yerel alan ağları (WLAN) ile radyo teknolojisi kullanılarak, noktadan
noktaya ya da noktadan çok noktaya erişim hizmetlerinin yanında kullanıcılar
arasında yüksek hızlarda telsiz veri iletimi sunulabilmektedir. Mikro hücrelerden
oluşan WLAN altyapısı ile “hot-spot” olarak adlandırılan yüksek trafik potansiyeline
sahip yerlerde (kurumlar, kampüsler, havaalanları gibi bir ortak alanlarda) kurulan
sistemler üzerinden yüksek hızlarda internet erişimi sağlanabilmektedir. Radyo
işaretlerinin belirli bir frekans kanalından iletildiği WLAN altyapısı, bluetooth, radio
frequency (RF), Wifi 245, Wimax 246 gibi çeşitli standartlarda olabilmektedir.

6.2.3. Mobil Altyapılar
Mobil elektronik haberleşme altyapısı üzerine inşa edilen veri amaçlı
teknolojiler ile abonelere söz konusu teknolojileri destekleyen terminal cihazları
(mobil telefonlar, taşınabilir bilgisayarlar gibi) vasıtasıyla internet erişimi
sunulabilmektedir. Erişimin hızı kullanılan teknolojiye bağlı olarak değişiklikler
göstermektedir.
“Wifi: 802.11b standardını destekleyen WLAN standardıdır. 2.4 Ghz de, 11Mbps’e kadar veri
hızına çıkılabilmektedir.”
246
“Wimax (Worldwide Interoperability for Microwave Access): 30-50 km çapındaki bir alanda 70
Mbps hızına kadar kablosuz internet erişimi sağlayan bir kablosuz teknolojidir. Wifi 802.11
standardına göre daha gelişmiş bir sistem olan Wimax, 802.16 standardını kullanmaktadır.
245
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İkinci nesil mobil elektronik haberleşme teknolojileri CDMA, TDMA ve
GSM’den oluşmaktadır. GSM standartlarındaki mobil elektronik haberleşme sistemi
ikinci nesil sayısal teknolojiyi kullanan sistemlerin en yaygını olup, Avrupa başta
olmak üzere, artan bir şekilde Asya, Amerika’yı da kapsamaktadır. Dünyada en
yaygın GSM sistemi GSM 900 olarak anılmakta olup, 900 MHz frekans aralığında
çalışmaktadır.
GSM 247 standartları, değişen teknolojik ilerleme ve ihtiyaçlar doğrultusunda
zaman içerisinde geliştirilmiştir. WAP 248 ile başlayan ikinci nesil teknolojileri
HSCSD 249, GPRS 250, EDGE 251 ile geliştirilmiştir. Bu teknolojiler, üçüncü nesile
doğru giden yolda son basamaklar olarak görülmüştür.
CDMA 252 ve PDC 253 de GSM dışındaki diğer ikinci nesil standartlarına
örnek olarak gösterilebilir.
Üçüncü nesil elektronik haberleşme altyapılarıyla mobil iletişimine yepyeni
standartlar getirilmiş ve ikinci nesile göre çok daha yüksek hızlara ulaşılmıştır.
Üçüncü nesil Amerika Birleşik Devletleri’nde CDMA2000 254, Avrupa ve Japonya’da
ise W-CDMA 255 teknolojilerine dayanmaktadır. Genel olarak 3G teknolojileri dünya
çapında UMTS ortak ismiyle anılmaktadır.
Üçüncü nesilin sonraki aşaması ise LTE 256 olup, üçüncü nesil teknolojisi
üzerinden işlev gösteren bir bağlantı biçimidir. Mevcut UMTS ağlarının bir takım
düzenlemeler ile LTE yeteneklerine kavuşturulabilme olanağı vardır. Birkaç basit
GSM birinci safhasında 9.6 kbit/s hızına ulaşılabilmekte ve bu hızla kısa mesaj servisi (SMS) ile
sayısal olarak diğer GSM kullanıcılarına mesaj ve uygun araçlarla faks gönderilebilmektedir.
248
Kablosuz iletişim için geliştirilmiş, lisansa bağlı olmaksızın kullanılabilecek, cihazlar arasındaki eş
güdümü sağlamak üzere geliştirilen bir standarttır. Bu protokol sayesinde, mobil cihazlar üzerinden
internet sayfalarına ulaşmak mümkün olup, WAP protokolü bir endüstri standardı olarak üreticilerin
büyük çoğunluğu tarafından desteklenmektedir.
249
“HSCSD: High Speed Circuit Switched Data”, 28.8 kbit/s hızına ulaşılabilmektedir.
250
“GPRS: General Packet Radio Service”, 171.2 kbit/s hızına ulaşılabilmektedir. GPRS, GSM ve
TDMA ağları için geliştirilmiş olan paket temelli veri taşıyıcı bir servistir. GPRS teknolojisi,
kullanıcıya yüksek hızlı bir erişimin yanı sıra, bağlantı süresine göre değil gerçekleştirilen veri
alışveriş miktarına göre ücretlendirilen ucuz iletişim olanağı da sağlar. Bu yönüyle GPRS, sürekli
bağlantı halinde olma imkanının gerçekleşmesi yolunda atılmış önemli bir adımdır.
251
“EDGE: Enhanced Data Rates in a GSM Environment”, 384 kbit/s hızına ulaşılabilmektedir.
GPRS altyapısı üzerinden daha hızlı veri transferi yapabilmek amacıyla geliştirilmiş bir teknolojidir.
252
“CDMA: Code Division Multiple Access”
253
“PDC: :Personal Digital Communication”
254
“CDMA 2000: Broadband CDMA”
255
“W-CDMA: Wideband CDMA”
256
“LTE: Long-Term Evolution”
247
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güncelleme ile indirme ve gönderme hızları dördüncü nesil seviyelerine
ulaşabilmektedir 257.

6.3. İNTERNET PAZARINDA MEVCUT DURUM
2012 yılı itibarı ile DSL abone sayısında düşüş devam etmektedir. Buna
karşılık, mobil internet, fiber ve kablo internet abone sayılarında 2010 yılı ortasında
başlayan artış devam etmektedir.

6.3.1. Genişband İnternet Pazarı
2012 yılı ikinci çeyreği itibariyle genişband pazarında dikkati çeken en
önemli gelişme, DSL abone sayısında devam eden düşüşe karşılık mobil internet,
fiber ve kablo internet abone sayılarında 2010 yılı ortasında başlayan artışın devam
etmesidir. 2011 yılı ikinci ve üçüncü çeyrekteki ağırlıklı olarak mobilden kaynaklı
%20’lik ortalama artış, 2011 yılı son çeyreğinde %7’lere düşmüştür. Ancak 2012 yılı
ikinci çeyreğinde mobil genişband internet abonesindeki artış tekrar yükselerek
%23’lere yaklaşmıştır. Ayrıca fiber abone sayısındaki artış oranı da bu dönemde
%24’ü geçmiştir.
Şekil 19. Genişbant İnternet Abone Sayısı, (2008-2012)

Yukarıda 2008 yılından bugüne kadar olan süreçte Türkiye’deki toplam
genişband internet abone sayılarına yer verilmektedir. 2008 yılında 6 milyon
257

5 ile 12Mbps arasında indirme, 2 ile 5Mbps arasında gönderme hızına ulaşılabilmektedir.
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genişband internet abonesi bulunmaktayken, dört yılda üç kattan fazla artışla 2012
yılı ikinci çeyrek sonu itibariyle 18,3 milyonu geçmiştir. 2012 yılının ikinci
çeyreğinde toplam internet aboneliğinde, bir önceki üç aylık döneme göre %10,2
artış gerçekleşmiş olup; fiber, kablo ve özellikle mobil internet abonelerinin
artmasıyla birlikte internet abone sayılarındaki genel artış eğilimi de devam etmiştir.
Toplam internet abone sayısının yıllık büyüme oranı ise %65,9 olarak
gerçekleşmiştir.
Kablo internetteki abone sayısı gelişimine de aşağıda yer verilmekte olup,
önceki üç aylık döneme göre yaklaşık %0,32 oranında artan kablo internet abone
sayısı 485.531’e ulaşmıştır.
Şekil 20. Kablo İnternet Abone Sayısı

6.3.1.1. İnternet Abone Sayılarındaki Büyüme
İnternet abone sayılarındaki büyüme oranlarına aşağıdaki tabloda yer
verilmektedir.
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Tablo 54. İnternet Abone Sayısındaki Büyüme Oranları

Yukarıdaki tabloda yer alan “Diğer” kaleminin açılımına aşağıdaki tabloda
yer verilmektedir. 2012 ikinci çeyrek itibariyle 15.176 ISDN, 11.223 uydu, 41.141
PLC ile internet hizmeti alan abone bulunmaktadır. Ayrıca 2012 yılı ikinci çeyrek
itibariyle Türkiye’de 61 binden fazla çevirmeli bağlantı yapan abone bulunmakta
olup, PLC aboneliğindeki artış devam etmiştir.
Yöntemler bazında diğer internet abone sayılarına aşağıda yer
verilmektedir.
Tablo 55. Yöntemler Bazında Diğer İnternet Abone Sayıları

DSL abone sayısına aşağıda yer verilmektedir. 2011 yılı üçüncü çeyreğine
kadar büyüme gösteren DSL abone sayısı bu dönemden sonra düşüş eğilimine
geçerek 2012 yılı ikinci çeyreğinde 6,6 milyon olmuştur. ADSL teknolojisinin DSL
teknolojisindeki pazar payı ise %99,8 seviyelerindedir. Buna ek olarak pazarda
G.SHDSL ve VDSL teknolojileri üzerinden genişband internet hizmetleri de
sunulmaktadır.
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Şekil 21. DSL Abone Sayısı

6.3.1.2. Bağlantı Teknolojilerine Göre Sabit Genişband İnternet Penetrasyonu
Türkiye’de ve OECD ülkelerinde, temel bağlantı teknolojilerine göre sabit
genişband internet penetrasyon oranlarına aşağıda yer verilmektedir. OECD
ortalama penetrasyon oranları Aralık 2011 itibariyle DSL için %14,3, kablo için
%7,7 ve fiber için %3,5 oranındadır. Türkiye’de ise Haziran 2012 itibariyle sabit
genişband internet penetrasyon oranları DSL için %8,9, kablo için %0,6 ve fiber için
%0,6 oranındadır.

Şekil 22. Temel Bağlantı Teknolojilerine Göre Sabit Genişband İnternet
Penetrasyon Oranları
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6.3.1.3. Nüfusa Göre Sabit ve Mobil Genişband Penetrasyonu
OECD ülkeleri ve Türkiye’de nüfusa göre sabit ve mobil genişband
penetrasyon oranlarına aşağıda yer verilmektedir. Türkiye’de nüfusa göre sabit
genişband penetrasyon oranı %10,3 iken, OECD ülkeleri penetrasyon ortalaması
%25,6’dır. Ayrıca mobil genişband penetrasyon oranı Türkiye’de %14,3 iken OECD
ortalaması %54,3’tür.
Şekil 23. Nüfusa Göre Sabit Ve Mobil Genişband Penetrasyon Oranları

2012 yılı ikinci çeyreğinde toplam sabit genişband internet kullanım (indirme
ve yükleme) miktarı yaklaşık 520.000 TByte olarak gerçekleşmiştir. Bu kullanımın
yaklaşık %90’ı veri indirme, %10’u veri yükleme şeklinde gerçekleşmiştir.

6.3.1.4. Erişim Hızına Göre Sabit Genişband İnternet Abonelerin Dağılımı
Hızlara göre sabit genişband internet abonelerin dağılımına aşağıda yer
verilmektedir.
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Şekil 24. Hızlara Göre Sabit Genişband İnternet Abonelerin Dağılımı

Türkiye’deki sabit genişband internet abonelerinin yaklaşık %81’nin 8 Mbit/s
hıza kadar olan bağlantıya sahip abonelik türünü tercih ettikleri görülmektedir. 1
Mbit/s hızındaki genişband internet abonelerin yüzdesi 2012 yılı ikinci çeyrekte
%9’a yaklaşmıştır. 2 Mbit/s ve 4 Mbit/s hızlarındaki bağlantılar ile 8 Mbit/s’den daha
hızlı olan bağlantıların oranlarının toplamı %10’a yaklaşmıştır. 2012 yılı ikinci
çeyrek itibariyle sabit genişbant internet abonelerinin yaklaşık %88’i bireysel
aboneliğe sahiptir. Geriye kalan %12 ise kurumsal abonelerdir.

6.3.1.5. Sabit İnternet Servis Sağlayıcılarının Pazar Payları
İnternet servis sağlayıcıların abone sayısı bakımından kendi aralarındaki
pazar paylarına aşağıda yer verilmektedir. Buna göre pazarda en büyük paya sahip
işletmeci TTNet olup, onu Superonline, Doğan Telekom, Vodafone Net ve Turknet
izlemektedir.
Tablo 56. İnternet Servis Sağlayıcıların Abone Sayısı Bakımından Kendi
Aralarındaki Pazar Payları
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İnternet servis sağlayıcılığı alanında 2012 yılı ikinci çeyrek itibariyle 50’ye
yakın işletmeci aktif olarak hizmet vermektedir. Aşağıda internet servis
sağlayıcılığı hizmetine ilişkin üç aylık gelir bilgilerine yer verilmektedir. 2012 yılı
ikinci çeyrekte internet servis sağlayıcılığına ilişkin gelirler 1.009 milyon TL olarak
gerçekleşmiştir.
Tablo 57. İnternet Servis Sağlayıcılığı Gelirleri

Sabit genişband abonelerinin işletmeci bazında dağılımına aşağıda yer
verilmektedir.
Tablo 58. Sabit Genişband Abonelerin İşletmeci Bazında Dağılımı

Alternatif işletmeciler yeniden satış, veri akışı erişimi ve yerel ağın paylaşıma
açılması gibi yöntemler aracılığı ile genişband hizmetleri sunmaktadır. Haziran 2012
itibariyle yerel ağın paylaşıma açılması (YAPA) ile 6.273 adet bağlantı
gerçekleştirilmiştir. Bunların 1.280’i yerel ağa tam erişim, 4.993’ü ise paylaşımlı
erişim yöntemi ile yapılan bağlantılardır. Aynı tarih itibariyle al-sat (yeniden satış)
yöntemiyle 213.739 adet bağlantı gerçekleştirilmiştir. Diğer genişband bağlantıları
ise veri akış erişimi (VAE) yöntemi ile gerçekleştirilmiştir.
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6.3.2. Mobil Genişband İnternet Pazarı
2009 yılı Temmuz ayında kullanılmaya başlanan ve bu yılın ikinci çeyreği
itibariyle üç yılı dolduran üçüncü nesil elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin
verilere aşağıda yer verilmektedir. 2011 yılı ikinci çeyrekte 24,8 milyon olan 3N
abone sayısı, 2012 yılı ikinci çeyrekte 37,7 milyona ulaşırken, 3N hizmetiyle birlikte
mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan abone sayısı da aynı dönemler
için bir önceki döneme göre yaklaşık %200 oranında artmış ve 3.629.522’den
10.649.948’e yükselmiştir. 2012 ikinci çeyrekte toplam mobil internet kullanım
miktarı ise %9 oranında artarak 15.042 TByte olarak gerçekleşmiştir.
Tablo 59. Üçüncü Nesil Elektronik Haberleşme Hizmetlerine İlişkin Veriler

2012 yılı ikinci çeyrek itibariyle faturalı mobil genişband abone sayısı
5.782.924 olarak, ön-ödemeli mobil genişband abone sayısı ise 4.867.024 olarak
gerçekleşmiştir.

6.3.2.1. Mobil Abonelerin Abonelik Türlerine Göre Dağılımı
Türkiye’deki mobil abonelerin abonelik türlerine göre dağılımına aşağıda
yer verilmektedir. 2012 yılı ikinci üç aylık döneme bakıldığında mobil abonelerin
yaklaşık %63’ünü ön ödemeli abonelerin oluşturduğu, son bir yıl içerisinde faturalı
abonelerin oranının %33,2’den %37,4’e çıktığı görülmektedir.
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Şekil 25 - Mobil Abonelerin Abonelik Türlerine Göre Dağılımı

Aşağıdaki şekilde AB ülkeleri ve Türkiye’de ön ödemeli ve faturalı mobil
abone oranları karşılaştırılmaktadır. AB ülkelerinde ön ödemeli abone oranı %43
seviyelerinde iken Türkiye’de %63 civarındadır.
Şekil 26. AB Ülkeleri ve Türkiye’de Ön Ödemeli ve Faturalı Mobil Abone
Oranları

İşletmeci bazında ön ödemeli ve faturalı 3N abonelerinin dağılımına
aşağıda yer verilmektedir. 2012 yılı ikinci üç aylık dönemi itibariyle faturalı 3G
abone oranının Avea’da %42,61, Turkcell’de %36,92 ve Vodafone’da ise %32,03
olduğu görülmektedir.
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Şekil 27. İşletmeci Bazında Ön Ödemeli Ve Faturalı 3N Abonelerin Dağılımı

Aşağıdaki şekilden görüleceği üzere, 2012 yılının ikinci üç aylık döneminde,
önceki üç aylık döneme göre abone sayıları bakımından Avea’da %0,5, Vodafone’da
%0,7, Turkcell’de ise %0,6 oranında artış yaşanmıştır.
Şekil 28. Mobil Pazar Abone Sayıları ve Değişimi

6.3.2.2. Mobil İnternet Gelirleri
İşletmecilerin mobil elektronik haberleşme hizmetlerinden elde ettiği gelirler
2011 yılı başından itibaren üçer aylık dönemler halinde gösterilmektedir. 2012 yılı
ikinci üç aylık dönemde söz konusu mobil gelirler yaklaşık 4,21 milyar TL olarak
gerçekleşmiştir.
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Şekil 29. Mobil Elektronik Haberleşme Hizmet Gelirleri

Mobil işletmecilerin 2012 yılı ikinci çeyrek dönem itibariyle toplam
gelirlerine ait dağılıma karşılaştırmalı olarak aşağıda yer verilmektedir. Konuşma
gelirleri; Turkcell’in gelirlerinin %67,78’ini, Avea’nın gelirlerinin %71,70’ini ve
Vodafone’un

gelirlerinin %72,94’ünü oluşturmaktadır. SMS+MMS gelirleri

Turkcell’in gelirlerinin %10,09’unu, Avea’nın gelirlerinin %9,70’ini ve Vodafone’un
gelirlerinin %12,73’ünü oluşturmaktadır. Data gelirleri ise Vodafone’da %10,42,
Avea’da %15,30 ve Turkcell’de %13,79 paya sahiptir.
Şekil 30. Mobil İşletmecilerin Gelirlerinin Dağılımı (2012 – ikinci çeyrek)

Aralık 2011 itibariyle AB ülkeleri içinde en yüksek mobil penetrasyon
oranına sahip ülkeler, Finlandiya, Portekiz, Avusturya, İtalya ve İsveç olarak
görülmektedir. AB ülkeleri ortalama mobil penetrasyon oranı ise %135’tir.
Türkiye’de ise Haziran 2012 itibariyle mobil penetrasyon oranı yaklaşık %88,5
seviyesindedir.
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6.3.2.3. Mobil İnternet Abonelerinin Kullanım Miktarı
Mobil bilgisayardan internet abonelerinin kullanım miktarına göre
dağılımı verilmektedir. En az kullanımı gösteren 0-50 Mb aralığında abonelerin
%33’ü bulunmaktadır.
Şekil 31. Mobil Bilgisayardan İnternet Abonelerinin Kullanım Miktarına Göre
Dağılımı

Mobil cepten internet abonelerinin kullanım miktarına göre dağılımına
aşağıda yer verilmektedir. Buradaki abone dağılımında ise %37’lik oran ile 0-5Mb
arasında yoğunlaşma gözükmektedir.
Şekil 32. Mobil Cepten İnternet Abonelerinin Kullanım Miktarına Göre
Dağılımı

6.3.3. Uydu Haberleşme Pazarı
Bildirim kapsamında uydu haberleşme hizmetleri konusunda yetkilendirilmiş
işletmeciler 2012 yılı ikinci çeyrek itibariyle 11.223 aboneye uydu yer istasyonlarıyla
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uluslararası internet bağlantıları, video konferans, noktadan noktaya uluslararası
uydu data devreleri gibi hizmetleri sağlamaktadır.
Uydu haberleşme hizmeti sunan işletmecilerin abone ve gelir bilgilerine
aşağıda yer verilmektedir. Bu hizmete ilişkin toplam gelir 2012 yılı ikinci çeyrek için
yaklaşık 40,9 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.
Tablo 60.
Bilgileri

Uydu Haberleşme Hizmeti Sunan İşletmecilerin Abone ve Gelir

Bu alanda hizmet gösteren işletmecilerin abone sayısına göre pazar payları
incelendiğinde Türksat A.Ş.’nin payının %51,66 olduğu, onu sırasıyla %23,35
oranıyla İşNet, %16,38 oranıyla Deksarnet ve %6,14 oranıyla BT Telekom’un
izlediği görülmektedir.

6.3.4. “TR” Alan Adlarının Dağılımı
“.tr” alan adlarının dağılımına aşağıda yer verilmektedir. 2012 yılı ikinci
çeyrek itibariyle “Nic.tr” kayıtlarında 307.673 adet “.tr” uzantılı alan adı
bulunmaktadır. Bu alan adlarının, %69,5’i “com.tr”, %9,2’si “gen.tr”, %3,7’si
“gov.tr”, %3,5’i ise “web.tr” uzantısına sahiptir.
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Şekil 33. “.tr” Alan Adlarının Dağılımı

Yukarıdaki tablodaki alan adlarında bulunan internet sitelerinin; %80’i
Türkiye’de, %11’i ABD’de, %4’ü Almanya’da, %2’si Hollanda’da, %1'i İngiltere’de
ve %2'si diğer ülkelerde barındırılmaktadır.

6.4. İNTERNET HİZMETİNİN SUNUMU
İnternet hizmetinin sunumu için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
tarafından bu hizmetle ilgili olarak yetkilendirilmiş olmak gerektirmektedir.
İşletmeciler ancak, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yapılan
yetkilendirmeyi müteakip internet hizmeti sunulabilir ve/veya internet şebekesi veya
altyapısı kurup işletilebilir. Yetkilendirme, bildirim veya kullanım hakkının verilmesi
yoluyla yapılır. 5809 sayılı Kanun uyarınca, bildirim yoluyla yetkilendirme esas,
kullanım hakkı verilmesi suretiyle yetkilendirme ise koşulların gerçekleşmesi
durumunda uygulanacak olan bir yetkilendirme türüdür. Numara, frekans, uydu
pozisyonu gibi kaynak tahsisine ihtiyaç duyulmadığı hallerde belirlenen usul ve
esaslara uygun olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na bildirimde
bulunmak ve kayıtlanmak suretiyle hizmetin sunumuna ve gerekli altyapının kurulup
işletilmesine başlanabilir.
İnternet hizmeti; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından, internet
servis sağlayıcısı olarak bildirim kapsamında yetkilendirilen işletmeciler başta
olmak üzere, uydu haberleşme hizmeti sunmak üzere yetkilendirilen işletmeciler,
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genişband telsiz erişim hizmeti sunmak üzere yetkilendirilen işletmeciler, GMPCS
Mobil Telefon Hizmeti sunmak için yetkilendirilen işletmeciler, GSM ve IMT
2000/UMTS hizmeti sunmak üzere imtiyaz sözleşmesiyle yetkilendirilen işletmeciler
ile uydu haberleşme ve kablo tv hizmetlerini görev sözleşmesi kapsamında sunmak
üzere yetkilendirilen Türksat A.Ş. tarafından kullanıcılarına perakende seviyede
verilebilmektedir.

6.4.1. Bildirim ve Kullanım Hakkı Kapsamında Sunum
6.4.1.1. İnternet Servis Sağlayıcılığı
5809 sayılı Kanun’un 9’uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile Elektronik
Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nin “Bildirim” başlıklı
8’inci maddesine göre, internet servis sağlayıcılığı hizmeti sunmak ve/veya şebekesi
veya altyapısı kurup işletmek isteyen ve başvuru koşulları sağlayan şirket, faaliyete
başlamadan önce, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından belirlenen
bildirim formunu doldurmak suretiyle anılan Kuruma bildirimde bulunmak suretiyle
yetkilendirilmektedir. Bu kapsamda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
tarafından yetkilendirilmiş işletmeci sayısı yüz yetmiştir 258.
İnternet servis sağlayıcılığı hizmeti, işletmecinin abonelerinin/kullanıcılarının
internet üzerinden sunulan elektronik haberleşme hizmetlerinden ve içerik
hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak üzere, abonelerini/kullanıcılarını internet
şebekesine eriştirme hizmetini kapsar. İşletmeci, internet şebekesi içerisinde, sanal
ağ(lar) oluşturarak, abonelerine/kullanıcılarına hizmet verebilir. İşletmeci, bu hizmet
kapsamında gereken donanım ve cihazların yanı sıra, kablosuz internet erişim
hizmeti sunulması için gerekli erişim sistemlerini kurabilir.

258

http://www.btk.gov.tr/elektronik_haberlesme_sektoru/yetkilendirme/isletmeciler/isletmeci.php?yetk
itipi=ISS_B (Erişim tarihi: 23.09.2012).
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6.4.1.2. Uydu Haberleşme Hizmeti
Uydu haberleşme hizmeti, uydular ve uydu yer istasyonları ve/veya uydu
terminalleri aracılığı ile tek veya çift yönlü olarak, elektromanyetik dalgalar
vasıtasıyla coğrafi olarak birbirinden uzak noktalar arasında telefon hizmeti hariç
olmak üzere abonelerine/kullanıcılara ses, veri, görüntü iletişimi hizmetinin
sunulmasını ve ilgili altyapının kurulup işletilmesini kapsamaktadır. Uydu
haberleşme

hizmeti

yetkilendirilmesi

kapsamında

internet

hizmeti

de

sunulabilmektedir.
Uydu haberleşme hizmetleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
tarafından kaynak tahsisine gerek olmaksızın bildirim usulüyle yetkilendirilmektedir.
Bu kapsamda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yirmi beş259
işletmeci yetkilendirilmiştir.

6.4.1.3. GMPCS Mobil Telefon Hizmeti
GMPCS mobil telefon hizmeti, pozisyonu ve çalışma frekansları ITU
tarafından belirlenmiş ve tahsis edilmiş bulunan, sabit veya mobil, genişband veya
darband, küresel veya küresel olmayan, yere göre durağan olan veya olmayan,
mevcut veya plânlanan bir uydu kümesi üzerinden kullanıcılara/abonelere verilen
doğrudan ses, veri, faks ve benzeri hizmetlerle birlikte GMPCS-MoU çerçevesinde
öngörülen hizmetlerin verilmesini kapsamaktadır. GMPCS mobil telefon hizmeti
yetkilendirilmesi kapsamında internet hizmeti de sunulabilmektedir.
GMPCS mobil telefon hizmeti; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
tarafından kaynak tahsisine ihtiyaç duyulmaması halinde bildirim usulüyle, numara
tahsisine ihtiyaç duyulması halinde ise sayısı sınırlandırılmamış kullanım hakkı
verilmesi suretiyle yetkilendirilmektedir. Bu kapsamda Bilgi Teknolojileri ve İletişim

259

http://www.btk.gov.tr/elektronik_haberlesme_sektoru/yetkilendirme/isletmeciler/isletmeci.php?yetk
itipi=UHH_B (erişim tarihi: 23.09.2012).
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Kurumu

tarafından

beş 260

işletmeci

bildirim,

iki 261

işletmeci

de

sayısı

sınırlandırılmamış kullanım hakkı verilmesi usulüyle yetkilendirilmiştir.

6.4.2. İmtiyaz Sözleşmesi Kapsamında Sunum
5809 sayılı Kanun’la bildirim ve kullanım hakkı verilmesi usulüyle
yetkilendirme rejimi benimsenmekle birlikte, anılan Kanun’un yürürlüğünden önce
ikinci nesil (GSM) ve üçüncü nesil (IMT–2000/UMTS) mobil elektronik haberleşme
hizmetlerinin sunumuna yönelik olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile
işletmeciler arasında imzalanmış imtiyaz sözleşmeleri anılan Kanun’un Geçici 2’nci
maddesi

gereğince sona ermelerine kadar mevcudiyetini korumuştur. Bu

yetkilendirmeler kapsamında internet hizmeti sunulabildiği gibi, işletmeciler
kendilerine tahsisli frekanslar üzerinden IMT-2000/UMTS hizmetlerini sunduğu
abonelerine bu hizmetleri sunmak için kablosuz yerel internet erişim sistemini
kullanabileceği gibi kendisi de kurup kullanabilir. Söz konusu imtiyaz sözleşmeleri
ile yetkilendirilmiş işletmeciler Avea, Turkcell ve Vodafone olmak üzere üçtür 262.

6.4.3. Görev Sözleşmesi Kapsamında Sunum
Ulusal egemenlik kapsamındaki uydu yörünge pozisyonlarının hakları,
yönetimi ve işletme yetkisine sahip olmak ve bununla ilgili yükümlülükleri yerine
getirmek, adına kayıtlı ve diğer operatörlere ait uyduları işletmeye vermek ya da
verilmesini sağlamak, bu uyduları işletmek, ulusal ve yabancı operatörlere ait
uydular üzerinden haberleşme ve iletişim alt yapısını kurmak, kablo tv altyapısı
üzerinden teknik olarak verilebilecek her türlü hizmeti sunmak, televizyon
yayıncılığı ve uydu platform işletmeciliğini yürütmek, kamu hizmetlerinin elektronik
ortamda verilebilmesini sağlayan e-devlet kapısı hizmetleri ile bilgi ve iletişim
teknolojileri alanında her türlü faaliyette bulunmak, işletmek ve ticari faaliyette
260

http://www.btk.gov.tr/elektronik_haberlesme_sektoru/yetkilendirme/isletmeciler/isletmeci.php?yetk
itipi=GMPCS_B (erişim tarihi: 23.09.2012).
261
http://www.btk.gov.tr/elektronik_haberlesme_sektoru/yetkilendirme/isletmeciler/isletmeci.php?yetk
itipi=GMPCS_K (erişim tarihi: 23.09.2012)
262
http://www.btk.gov.tr/elektronik_haberlesme_sektoru/yetkilendirme/isletmeciler/isletmeci.php?yetk
itipi=GSM_I (Erişim tarihi: 23.09.2012)
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bulunmak üzere 406 sayılı Kanun’un Ek 33’üncü maddesiyle kurulan Türksat
A.Ş.’nin bu hizmetlerin yürütülmesi ve alt yapısının işletilmesi ile ilgili hak, yetki ve
yükümlülükleri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile imzaladığı görev
sözleşmesinde düzenlenmiştir. Türksat A.Ş. başkaca bir yetkilendirmeye ihtiyaç
kalmaksızın, görev sözleşmesi kapsamında, uydu ve kablo tv altyapısı üzerinden,
internet hizmeti de dahil olmak üzere, teknik olarak verilebilecek her türlü hizmeti
sunmaya yetkilendirilmiş bir işletmecidir.

6.4.4. Erişim Sağlayıcı
5651 sayılı Kanun’un 2’nci maddesiyle, erişim sağlayıcı “kullanıcılarına
internet ortamına erişim olanağı sağlayan her türlü gerçek veya tüzel kişiler” olarak
tanımlanmıştır.
Anılan Kanun’un 3’üncü maddesiyle, erişim sağlayıcılara, tanıtıcı bilgilerini
kendilerine ait internet ortamında kullanıcıların ulaşabileceği şekilde ve güncel
olarak bulundurma yükümlülüğü getirilmiştir. Kanun’un 6’ncı maddesiyle, erişim
sağlayıcı; a) herhangi bir kullanıcısının yayınladığı hukuka aykırı içerikten, Kanun
hükümlerine uygun olarak haberdar edilmesi halinde ve teknik olarak engelleme
imkanı bulunduğu ölçüde erişimi engellemekle, b) sağladığı hizmetlere ilişkin, trafik
bilgilerini altı aydan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek
süre kadar saklamakla ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini
sağlamakla, c) faaliyetine son vereceği tarihten en az üç ay önce durumu Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumuna, içerik sağlayıcılarına ve müşterilerine bildirmek
ve trafik bilgilerine ilişkin kayıtları anılan Kuruma teslim etmekle yükümlü
tutulmuştur. Aynı maddede erişim sağlayıcısının, kendisi aracılığıyla erişilen
bilgilerin içeriklerinin hukuka aykırı olup olmadıklarını ve sorumluluğu gerektirip
gerektirmediğini kontrol etmekle yükümlü olmadığı hususu da hükme bağlanmıştır.
Anılan

Kanun’un

8’inci

maddesiyle,

Telekomünikasyon

İletişim

Başkanlığı’nca verilen erişimin engellenmesi kararının gereğinin erişim sağlayıcısı
tarafından derhal ve en geç kararın bildirilmesi anından itibaren yirmi dört saat
içinde yerine getirilmesi gerektiği hususu düzenlenmiş ve koruma tedbiri olarak
verilen erişimin engellenmesi kararının gereğini yerine getirmeyen erişim
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sağlayıcısının sorumluları hakkında hürriyeti bağlayıcı ceza öngörülmüştür. Aynı
maddede idari tedbir olarak verilen erişimin engellenmesi kararının yerine
getirilmemesi halinde, öncelikle Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından
erişim sağlayıcısına idari para cezası uygulanması, idari para cezasının verildiği
andan itibaren yirmi dört saat içinde kararın yerine getirilmemesi halinde ise nihai
yaptırım olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından elektronik
haberleşme hizmeti sunumuna ilişkin yetkilendirilmesinin iptal edilmesi hususu
düzenlenmiştir.
Anılan Kanun’un 11’inci maddesinde erişim sağlayıcı olarak faaliyette
bulunmak isteyenlere erişim sağlayıcılığı yetki belgesi verilmesine ilişkin esas ve
usullerin yönetmelikle düzenlenmesi, Geçici 1’inci maddesiyle de Kanun’un
yürürlük tarihinde erişim sağlayıcı olarak faaliyette bulunanlara da Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından elektronik haberleşme hizmeti sunmak
üzere yetkilendirilmiş olsalar dahi erişim sağlayıcılığı için ayrıca bir yetki belgesi
düzenlenmesi hususları hükme bağlanmıştır.
Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Erişim Sağlayıcılara ve Yer
Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik ile erişim sağlayıcı olmak isteyen sermaye şirketleri hizmet vermeye
başlamadan önce Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından düzenlenecek
erişim sağlayıcı faaliyet belgesini almakla yükümlü tutulmuş, faaliyet belgesinin
süresi de erişim sağlayıcının anılan Kurum tarafından elektronik haberleşme hizmeti
sunma konusunda yetkilendirildiği süreye paralel olarak belirlenmiştir.
Erişim sağlayıcı olmak isteyen başvuru sahibinin, elektronik haberleşme
hizmetine ilişkin yetkilendirme başvurusunu yaparken, erişim sağlayıcı faaliyet
belgesini de alması için ayrıca bir talebinin bulunması gerekmektedir. Ancak, erişim
sağlayıcı olmak isteyen başvuru sahibinin aynı zamanda kablolu ve kablosuz internet
servis sağlayıcılığı kapsamında kayıtlanması halinde, bu kayıtlama bildirimi erişim
sağlayıcılığı faaliyet belgesi yerine de geçecek olup ayrıca bir belge düzenlenmez.
5651 sayılı Kanun kapsamındaki erişimin engellenmesi kararlarının erişim
sağlayıcılar üzerinden yerine getirilmesi nedeniyle, erişim sağlayıcıların hak, yetki ve
yükümlülükleri ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.
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6.4.5. Yer Sağlayıcı
5651 sayılı Kanun’un 2’nci maddesiyle, yer sağlayıcı “hizmet ve içerikleri
barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişiler” olarak
tanımlanmıştır.
Barındırma, internetteki içeriğin (internette yayınlanan yazı, resim, video
genel anlamda bütün sayfa ve dokümanların) kullanıcıların erişimine sürekli hazır
tutulmasıdır. Farklı bir anlatımla; internet sitesinin hazırlayıcısı, sayfalarına koyduğu
ve ziyaretçileri ile paylaşmak istediği her türlü veriyi eğer her an ulaşılabilir olmasını
istiyorsa sürekli açık kalan bir bilgisayar üzerinden vermek durumundadır.
Barındırma olarak adlandırılan bu hizmeti sağlayanlar belli yerlerde kurdukları
yüksek kapasiteli bilgisayarlarda kendi müşterisi olan internet sitelerini barındırarak,
kullanıcıların bu sitelere diledikleri zaman ulaşmalarını sağlarlar.
5651 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesiyle, yer sağlayıcılara, tanıtıcı bilgilerini
kendilerine ait internet ortamında kullanıcıların ulaşabileceği şekilde ve güncel
olarak bulundurma yükümlülüğü getirilmiştir.
Anılan Kanun’un 5’inci maddesiyle yer sağlayıcısının yükümlülüğü
düzenlenmiştir. Buna göre, yer sağlayıcı, yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya
hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü
değildir. Ancak, yer sağlayıcı, yer sağladığı hukuka aykırı içerikten, ceza
sorumluluğu ile ilgili hükümler saklı kalmak kaydıyla, anılan Kanun’a göre haberdar
edilmesi halinde ve teknik olarak imkan bulunduğu ölçüde hukuka aykırı içeriği
yayından kaldırmakla yükümlüdür.
Anılan Kanun’un 9’uncu maddesi uyarınca, içerik nedeniyle haklarının ihlal
edildiğini iddia eden kişi, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması halinde yer
sağlayıcısına başvurarak kendisine ilişkin içeriğin yayından çıkarılmasını ve
yayındaki kapsamından fazla olmamak üzere, hazırladığı cevabın bir hafta süreyle
internet ortamında yayımlanmasını isteyebilir. İçerik veya yer sağlayıcı kendisine
ulaştığı tarihten itibaren iki gün içinde, talebi yerine getirir. Bu süre zarfında talep
yerine getirilmediği takdirde reddedilmiş sayılır. Talebin reddedilmiş sayılması
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halinde, kişi on beş gün içinde yerleşim yeri sulh ceza mahkemesine başvurarak,
içeriğin yayından çıkarılmasına ve yayındaki kapsamdan fazla olmamak üzere
hazırladığı cevabın bir hafta süreyle internet ortamında yayımlanmasına karar
verilmesini isteyebilir. Sulh ceza hakimi bu talebi üç gün içinde duruşma
yapmaksızın karara bağlar. Sulh ceza hakiminin kararına karşı Ceza Muhakemesi
Kanunu hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilir. Sulh ceza hakiminin kesinleşen
kararının, birinci fıkraya göre yapılan başvuruyu yerine getirmeyen içerik veya yer
sağlayıcısına tebliğinden itibaren iki gün içinde içerik yayından çıkarılarak
hazırlanan cevabın yayımlanmasına başlanır. Sulh ceza hakiminin kararını bu
maddede belirtilen şartlara uygun olarak ve süresinde yerine getirmeyen sorumlu
kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Anılan Kanun’un 11’inci maddesinde yer sağlayıcı olarak faaliyette
bulunmak isteyenlere yer sağlayıcılığı yetki belgesi verilmesine ilişkin esas ve
usullerin yönetmelikle düzenlenmesi, Geçici 1’inci maddesiyle de Kanun’un
yürürlük tarihinde yer sağlayıcı olarak faaliyette bulunanlara da Bilgi Teknolojileri
ve İletişim Kurumu tarafından elektronik haberleşme hizmeti sunmak üzere
yetkilendirilmiş olsalar dahi yer sağlayıcılığı için ayrıca bir yetki belgesi
düzenlenmesi hususları hükme bağlanmıştır.
Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Erişim Sağlayıcılara ve Yer
Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik ile yer sağlayıcı olmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler hizmet vermeye
başlamadan önce Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından düzenlenecek yer
sağlayıcısı faaliyet belgesini almakla yükümlü tutulmuş, faaliyet belgesinin süresi de
düzenlendiği tarihten itibaren beş yıl olarak belirlenmiştir. Yer sağlayıcı olmak
isteyen başvuru sahibinin elektronik haberleşme hizmetleri sunumuna yönelik olarak
yetkilendirilmiş veya yetkilendirilmesi gereken bir işletmeci olmaması halinde,
faaliyet belgesine ilişkin yapacağı eksiksiz bildirimi müteakip bir ay içerisinde
faaliyet belgesi ilgiliye gönderilmektedir.
Yer sağlayıcılığı için gerekli teknik donanımlar bu hizmetin gerçek kişiler
tarafından sunulmasına da imkan verecek seviyelerde olduğundan, gerçek kişiler de
evlerindeki bilgisayarları üzerinden gerekli ayarları yapmak suretiyle yer sağlayıcılık
hizmetini sunabilmektedir.
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Yer sağlayıcı; yer sağladığı hukuka aykırı içerikten, ceza sorumluluğu ile
ilgili hükümler saklı kalmak kaydıyla, 5651 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat
hükümlerine göre Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, adli makamlar veya hakları
ihlal edilen kişiler tarafından haberdar edilmesi halinde ve teknik olarak engelleme
imkanı bulunduğu ölçüde hukuka aykırı içeriği yayından kaldırmakla; trafik bilgisini
altı ay saklamakla, bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü oluşan verilerin dosya
bütünlük değerlerini (hash) zaman damgası ile birlikte saklamak ve gizliliğini temin
etmekle yükümlüdür. Buna karşın, yer sağlayıcı, yer sağladığı içeriği kontrol etmek
veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü
değildir.
Hâlihazırda, 2548 263 gerçek ve tüzel kişiye yer sağlayıcılık faaliyet yetki
belgesi düzenlenmiştir. Buna karşın, yerli içerik çoğunlukla yurt dışında
barındırılmaktadır.
Barındırma hizmeti, yoğun olarak elektrik enerjisi ve iklimlendirmeye ihtiyaç
duyulan

bir

hizmet

olup,

enerji

ve

soğutma

maliyetleri

bu

hizmetin

fiyatlandırılmasında önem arz etmektedir. Barındırma hizmetlerinde ihtiyaç duyulan
enerji ve soğutma maliyetleri, hizmetin ücretini etkilemekte ve içerik sağlayıcılarını
yurt dışına yönelmeye sevk etmektedir. Barındırma hizmeti karşılığında barındırıcılar
tarafından talep edilen ücretlere ilişkin standart bir tarife de bulunmamaktadır.
Barındırıcılar tarafından uygulanan fiyat politikaları nedeniyle, yerli içerik
sağlayıcılar tarafından üretilen içeriğin yurt dışındaki barındırma hizmeti
sağlayıcılarda barındırılması durumuyla karşılaşılmaktadır. İçeriğin yurt dışında
barındırılmasıyla, yurt dışına döviz çıkışı olduğu gibi bu hizmetten elde edilecek
vergi ve benzeri gelirler de yurt dışında kalmaktadır. İçeriğin yurt dışında
barındırılması ayrıca, hukuka aykırı içeriğin yayından çıkarılması ve cevap hakkının
kullanılmasını da güçleştirmektedir.
Barındırma hizmetlerinin vergilendirilmesi usulü de hizmetin yurt dışından
karşılanmasına ve dolayısıyla yerli içerik ve özellikle de yerli video üretiminin
önünde ciddi bir engel teşkil etmektedir. Bu durum ayrıca, ülkemizin internet aktarım
noktası ve barındırma merkezi olmasına da engel teşkil etmektedir. Buna karşın,
263

http://www.tib.gov.tr/tr/fby_ticariA.html (Erişim tarihi: 23.09.2012)
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ülkemizin jeopolitik özellikleri de dikkate alındığında, soğutma maliyetlerinin düşük
olduğu, iklimlendirmede avantajlı bölgelerine, genişband internet altyapısı başta
olmak üzere yapılacak yatırımlar ve hizmeti cazip kılacak vergilendirme ve
fiyatlandırma politikaları ile hem yerli içeriğin yurt içinde barındırılması sağlanarak
bu alanda dışa bağımlılık azalacak, hem de bölge ülkelerine de bu hizmetin
sunulması fırsatı doğacaktır. Ayrıca, barındırma maliyetlerinin ve dolayısıyla
barındırma ücretlerinin düşmesi, içerik üreticilerini de cesaretlendirecek ve yerli
içerik üretimini artıracak bir husustur.
Yerli

içeriğin

üretiminin

özendirilmesi

ve

içeriğin

yurt

içinde

barındırılmasının sağlanmasını, bu suretle yurt dışına döviz çıkışının azaltılması ve
aksine ülkemizin jeopolitik konumunun da bir sonucu olarak internet değişim ve
barındırma merkezi olarak gelişiminin sağlanmasını teminen, barındırma hizmetleri
için ihtiyaç duyulan enerji ve iklimlendirme maliyetlerini nispeten azaltacak
bölgelere genişband internet yatırımı başta olmak üzere gereken yatırımların
yapılmasına, elektrik tarifesinin ve bu hizmetlerden alınan vergilerin, hizmeti teşvik
edici mahiyette gözden geçirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır

6.4.6. İçerik Sağlayıcı
5651 sayılı Kanun’un 2’nci maddesiyle, içerik sağlayıcı “internet ortamı
üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve
sağlayan gerçek veya tüzel kişiler” olarak tanımlanmıştır. Bu tanım uyarınca,
internette ulaşılabilen herhangi bir yayın “içerik”, bu içeriği üreten kişiler de “içerik
sağlayıcı” olarak değerlendirilmektedir.
Anılan Kanun’un 3’üncü maddesiyle, içerik sağlayıcılara, tanıtıcı bilgilerini
kendilerine ait internet ortamında kullanıcıların ulaşabileceği şekilde ve güncel
olarak bulundurma yükümlülüğü getirilmiştir.
İçerik sağlayıcısının sorumluluğu anılan Kanun’un 4’üncü maddesinde
düzenlenmiştir. Buna göre, içerik sağlayıcı, internet ortamında kullanıma sunduğu
her türlü içerikten sorumludur. Ancak, içerik sağlayıcı, bağlantı sağladığı başkasına
ait içerikten sorumlu değildir. Ancak, sunuş biçiminden, bağlantı sağladığı içeriği
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benimsediği ve kullanıcının söz konusu içeriğe ulaşmasını amaçladığı açıkça belli ise
genel hükümlere göre sorumlu tutulmaktadır.
Anılan Kanun’un 9’uncu maddesi uyarınca, içerik nedeniyle haklarının ihlal
edildiğini iddia eden kişi, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması halinde yer
sağlayıcısına başvurarak kendisine ilişkin içeriğin yayından çıkarılmasını ve
yayındaki kapsamdan fazla olmamak üzere, hazırladığı cevabın bir hafta süreyle
internet ortamında yayımlanmasını isteyebilir. İçerik veya yer sağlayıcı kendisine
ulaştığı tarihten itibaren iki gün içinde, talebi yerine getirir. Bu süre zarfında talep
yerine getirilmediği takdirde reddedilmiş sayılır. Talebin reddedilmiş sayılması
halinde, kişi on beş gün içinde yerleşim yeri sulh ceza mahkemesine başvurarak,
içeriğin yayından çıkarılmasına ve yayındaki kapsamından fazla olmamak üzere
hazırladığı cevabın bir hafta süreyle internet ortamında yayımlanmasına karar
verilmesini isteyebilir. Sulh ceza hakimi bu talebi üç gün içinde duruşma
yapmaksızın karara bağlar. Sulh ceza hakiminin kararına karşı Ceza Muhakemesi
Kanunu hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilir. Sulh ceza hakiminin kesinleşen
kararının, birinci fıkraya göre yapılan başvuruyu yerine getirmeyen içerik veya yer
sağlayıcısına tebliğinden itibaren iki gün içinde içerik yayından çıkarılarak
hazırlanan cevabın yayımlanmasına başlanır. Sulh ceza hakiminin kararını bu
maddede belirtilen şartlara uygun olarak ve süresinde yerine getirmeyen sorumlu
kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
İnternet sitelerinin birçoğunun yurtdışında barındırılması nedeniyle aktif
içerik sağlayıcı sayısını belirlemek oldukça zordur. Ayrıca “.tr” uzantısına sahip
olmayan birçok aktif site bulunmakta ve bundan dolayı nic.tr sitesinden elde edilen
“.tr” uzantılı site sayısı yetersiz kalmaktadır. Bununla birlikte ülkemizde 500.000’in
üstünde aktif web sitesi olduğu tahmin edilmektedir. Ülkemizde birçok değişik türde
çevrimiçi içerik bulunmaktadır. Çevrimiçi içerikler, Web 2.0 diye adlandırılan ve
kullanıcıların da içerik üretmesine imkan veren yeni teknolojiler sayesinde büyük
oranda artmıştır. Kullanıcıların içerik ekleyebilmesiyle birlikte kişisel deneyimlerin
ve bilgilerin paylaşıldığı forum siteleri ortaya çıkmıştır. Herhangi bir konuda
araştırma

yapan

kullanıcılar

bu

siteleri

ziyaret

ederek

öznel

bilgilere

ulaşabilmektedir. Web 2.0 teknolojisinin yaygınlaşması ve bunun bir sonucu olarak
ortaya çıkan web siteleri sayesinde, herhangi bir internet kullanıcısı kolayca içerik
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üretebilmektedir. Bahsedilen bu durumdan dolayı günümüzde her kullanıcı aynı
zamanda bir içerik sağlayıcısı konumundadır.

6.4.7. Toplu Kullanım Sağlayıcı
5651 sayılı Kanun’un 2’nci maddesiyle, toplu kullanım sağlayıcı “kişilere
belli bir yerde ve belli bir süre internet ortamı kullanım olanağı sağlayan” olarak
tanımlanmıştır. Anılan Kanun’un 7’nci maddesiyle toplu kullanım sağlayıcıların
yükümlülükleri düzenlenmiştir. Buna göre, ticari amaçla toplu kullanım sağlayıcılar,
mahalli mülki amirden izin belgesi almakla yükümlüdür. İzne ilişkin bilgiler otuz
gün içinde mahalli mülki amir tarafından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na
bildirilir. Bunların denetimi mahalli mülki amirler tarafından yapılır. Ticari amaçla
olup olmadığına bakılmaksızın bütün toplu kullanım sağlayıcılar, konusu suç
oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almakla yükümlü tutulmuştur. Anılan
Kanun’un Geçici 1’inci maddesiyle de Kanun’un yürürlük tarihinde faaliyette
bulunan toplu kullanım sağlayıcılara da izin belgesi alma zorunluluğu getirilmiştir.
İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik ile toplu
kullanım sağlayıcıların yükümlülükleri ticari amaç güdülüp güdülmemesine göre
farklılaştırılmıştır. Buna göre; ticari amaç güdülmemesi halinde, internet toplu
kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri a) konusu suç oluşturan içeriklere erişimi
önleyici tedbirleri almak ve b) İç IP dağıtım loglarını elektronik ortamda kendi
sistemlerine kaydetmekten ibarettir. Buna karşın, ticari amaçla toplu kullanım
sağlayıcılarının yükümlülükleri ise, a) mülki idare amirinden izin belgesi almak, b)
konusu

suç

oluşturan

içeriklere

erişimi

önleyici

tedbirleri

almak,

c)

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından onaylanan içerik filtreleme
yazılımını kullanmak, ç) erişim sağlayıcılardan sabit IP almak ve kullanmak, d) İç IP
dağıtım

loglarını

elektronik

ortamda

kendi

sistemlerine

kaydetmek,

e)

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından verilen yazılım ile kaydedilen
bilgileri ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini teyit eden değeri
kendi sistemlerine günlük olarak kaydetmek ve bu verileri bir yıl süre ile
saklamaktır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 381)

– 256 –

Ticari amaçla toplu kullanım sağlayıcılarının tüzel kişi olması durumunda,
işyerini idare etmek üzere bir sorumlu müdür görevlendirilir. Gerçek kişiler de
işyerinde sorumlu müdür görevlendirebilir. Sorumlu müdür mülki idare amirliklerine
bildirilerek izin belgesinde belirtilir. İzin belgesi sahibi veya sorumlu müdürlere,
mülki idare amirliklerince yılda bir kez bilgilendirme eğitimi verilir. Eğitimin içeriği,
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, İçişleri Bakanlığı, Başbakanlık Aile ve Sosyal
Araştırmalar Genel Müdürlüğü ve Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın görüşü
alınarak belirlenir.
Anılan Yönetmelik’te işyerinde uyulması gereken kurallar da ayrıntılı olarak
belirlenmiştir. Buna göre; a) On iki yaşından küçükler ancak, yanlarında veli veya
vasileriyle işyerlerine girebilirler, b) On beş yaşından küçükler yanlarında veli veya
vasileri olmadan saat 20.00’den sonra işyerlerine alınmazlar, c) Tütün ve tütün
mamulleri içilemez, ç) Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanununa aykırı
hareket edilemez, d) Alkollü içecek satılması, bulundurulması veya sunulması
yasaktır, e) Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan hakların ihlal
edilmesinin önlenmesi için gerekli tedbirler alınır, f) Flektronik ve mekanik oyun alet
ve makineleri bulunamaz, g) Bilgisayarlarda uyuşturucu veya uyarıcı madde
alışkanlığı, intihara yönlendirme, cinsel istismar, müstehcenlik, fuhuş, şiddet, kumar
ve benzeri kötü alışkanlıkları teşvik eden ve on sekiz yaşından küçüklerin psikolojik
ve fizyolojik gelişimine olumsuz etkisi olabilecek oyunlar oynatılamaz, ğ) İşyerlerine
giren ve çıkanların tespiti amacıyla gerekli kamera kayıt sistemi kurulur. Bu sistem
aracılığıyla elde edilen kayıtlar yedi gün süreyle saklanır ve bu kayıtlar yetkili
makamlar haricindeki kişi ve kuruluşlara verilemez.
Ticari amaçla toplu kullanım sağlayıcıların faaliyetlerinin bu kurallara uygun
olarak yürütülüp yürütülmediğinin denetimi de mülki idare amirliklerine bırakılmış
olup, idari para cezası yaptırımına tabi tutulmuştur. Ayrıca, anılan Yönetmelik’le
ticari amaçla toplu kullanım sağlayıcıların genel güvenlik ve asayiş yönünden kolluk
tarafından denetleneceği ve tespit edilen mevzuata aykırı hususların mülki idare
amirliklerine gereği yapılmak üzere bildirileceği de hükme bağlanmıştır.
Ticari amaçlı toplu kullanım sağlayıcılarının en bilineni internet kafelerdir.
Kablosuz internet bağlantısıyla internet toplu kullanım hizmeti veren işletmeler de
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bulunmaktadır. İçişleri Bakanlığı’ndan elde edilen bilgilere göre hâlihazırda 27495
internet toplu kullanım sağlayıcısı bulunmaktadır.

6.5. ÖNERİLER
Gelişen telekomünikasyon imkânları ve bilgi teknolojileri hizmetleri, bilgi
çağına geçişi hızlandırmış ve ülkeler kalkınma planlarını belirlerken bu teknolojilere
yatırım yapmayı ihmal etmemişlerdir. Hemen hemen her sektörde etkin bir şekilde
kullanılan bilişim teknolojileri ve uygulamaları, ülkelerin gerek yönetimlerinde gerek
gelişimlerinde önemli rol oynamaktadır.
Bilişim teknolojileri her geçen gün yenilenmekte, günlük hayata yeni yeni
ürünler girmektedir. Bu kadar dinamik ve finansal kapasitesi yüksek, hemen hemen
her sektörün gelişimine önayak olan bu sektörün, ülkemizde de gelişmesi için gerekli
yatırımların yapılması, Ar-Ge faaliyetlerinin özendirilmesi ve bilişim kültürü ve
önemi farkındalığının arttırılması, gelişmiş ülke olma şartlarından biri olarak
değerlendirilmektedir.
Bu kapsamda; ülke genelinde bilişim sektörünün gelişimine katkı sağlayacağı
düşünülen öneriler aşağıda belirtilmiştir:
•

Yeni yatırım ve teknolojilerin desteklenmesi ve yatırımcıların yatırım
kararlarını olumsuz yönde etkileyebilecek koşulların ortadan kaldırılması,

•

Elektronik haberleşme altyapısının ve e-devlet uygulamalarının güvenliğinin
arttırılmasına yönelik altyapı çalışmalarının yapılması,

•

Türkiye’nin yedekli veri merkezi ihtiyacının karşılanması,

•

10. Ulaştırma Şurası Raporunun “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Sektörü”
bölümünün 47’nci maddesinde de belirtildiği üzere, vatandaşa ait verilerin
ülke içerisinde barındırılmasının teşvik edilmesi, örneğin ulusal e-posta
sisteminin tesis edilmesi,

•

İnternette Türkçe içeriğin zenginleştirilmesi için yöntemler geliştirilmesi,
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•

Web sayfalarının ülke içerisinde barındırılmasının cazip hale getirilmesi için
gerekli teşvik edici ve özendirici çalışmaların yapılması,

•

Ulusal siber güvenlik ekiplerinin tesisi ve organizasyon

yapısının

belirlenmesi,
•

Bilişim teknolojilerinin, ülke yönetiminde etkin kullanımının sağlanması,

•

Bilişim sektöründe donanım ve yazılım alanında yatırımcılara pazar
alanlarının oluşturulması, üretilen ürünlere devlet tarafından belli miktarlarda
alım garantisi verilmesi ve bu konuda üreticiyi destekleme esnasında koşullar
konularak kuralların belirlenmesi,

•

Türkiye’de tüketimi artan iletişim araçlarının üretiminin yerelleştirilmesinin
sağlanması,

•

E-ticaret sektörünün gelişmesine ve tüketicilerin korunmasına ilişkin gerekli
düzenlemelerin yapılması,

• Gençleri ve çocukları bilişim teknolojilerine özendirmek için teknoloji
köylerinin tesisi,
• Türkiye’nin bölgesel olarak ağ ve veri akışındaki rolünü artırmak amacıyla
internet trafiği değişim noktası (İnternet Exchange Point – IXP) gibi yapıların
kurulması ve geliştirilmesi,
•

Bilişim

teknolojilerinin

yaygınlığını

artırmak

amacıyla,

e-devlet

uygulamalarının tüm kamu kurum ve kuruluşlarında vatandaşın ve
çalışanların işlerini kolaylaştıracak şekilde kullanılması, geliştirilmesi ve
ulaşılabilir hale getirilmesi,
•

Teknolojik araştırma ve geliştirmelerde, ülkenin insan kaynaklarından daha
verimli istifade edilmesi,
önerilmektedir.
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YEDİNCİ BÖLÜM
YENİ TREND VE TEKNOLOJİLER

7.1. AKILLI VE MOBİL CİHAZLARIN GELİŞİMİ
Yakınsama ile birlikte, akıllı ve mobil cihazlarda önemli gelişmeler
yaşanmakta; akıllı cihazlar, 3G, Wi-Fi, GPS gibi teknolojileri destekleyerek, hızlı
internet erişimi sağlamakta, sahip oldukları büyük dokunmatik ekranlar ve sensörler
sayesinde gerek internette sörf yaparken, oyun oynarken gerekse mobil programlar
kullanırken kolaylık sağlamaktadır. Artık, müzik dinlemek için mp3 çalar, oyun
oynamak için taşınabilir oyun konsolu, internete bağlanmak için dizüstü bilgisayar
taşımak yerine, akıllı bir cihaz yetmektedir. Ayrıca bu akıllı cihazlardaki gelişmeler
hızla ilerlemektedir.

Cihazların, işlemci ve bellek büyüklükleri artarken, sahip

oldukları işletim sistemleri yenilenmekte, üzerinde çalışan uygulamaların sayısı
artmaktadır. Akıllı telefon ve tabletler, dizüstü bilgisayar satışlarını etkilemektedir.
7.2. WEB 1.0 / WEB 2.0 / WEB 3.0
İnternet'in ilk zamanlarında, web siteleri sadece bilgi sunma amaçlı
kurulmuştu. İnternet sitesi yöneticisi, siteyi hazırlayıp, yayınlıyor, kullanıcı ise bu
siteye erişip, bilgiyi okuyabiliyordu. İşte bu teknoloji Web 1.0 olarak biliniyor.
Web 2.0 olarak bilinen web siteleri ise Web 1.0 sitelerinden farklı olarak aktif
kullanıcılara sahiptir. Yani kullanıcı sadece bilgi okuyan pasif bir tüketici değil, aynı
zamanda içerik üreten, paylaşan aktif bir üreticidir. Sosyal medya siteleri, bloglar,
video siteleri, wikiler Web 2.0'a verilebilecek örneklerdir.
Web 3.0 ise daha çok arama motorları ve anlamsal ağlar (semantic web) ile
ilgilidir. Bu teknoloji, kullanıcının kontrolü dışında gerçekleşen, daha çok
bilgisayarlar arasındaki iletişimi ve iletişim yöntemlerini kapsayan bir teknolojidir.
Web 3.0 sayesinde kullanıcı sağladığı bilgiye ve ipuçlarına göre kendine özel
hizmetler alabilecektir. Örneğin kullanıcı arama motorunda “yüz” diye arama
yaptığında, sayı olan “yüz”, ya da insan yüzü yerine, ilgi alanı olan yüzme sporu ile
ilgili sonuçlar bu kullanıcıya sunulacaktır.
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7.3.

KRİTİK

TEKNOLOJİLERİN

BELİRLENMESİ

VE

YERELLEŞTİRİLMESİ
Ülkemizde, internette faaliyet gösteren kritik teknolojilerin belirlenmesi ve
bunların yerelleştirilmesi için çalışmalar başlatılması önem arz etmektedir. Arama
motoru, e-posta hizmeti, sosyal medya siteleri gibi teknolojilerin yerelleştirilmesi,
ülkemizde akışı gerçekleşen verilerin yurtdışına çıkışının engellenmesi açısından
önemlidir.
Ayrıca akıllı cihazlar üzerine yatırımlar yapılması da, verinin korunması
adına önemlidir. Akıllı cihazlar üzerinde yer alan işletim sistemleri (android, ios gibi)
kullanıcının cihazında sahip olduğu her şeye erişebilmekte ve bu bilgileri istediği
gibi kullanabilmektedir. Örneğin, kullanıcının telefonunda kayıtlı olan telefon
numaraları, yaptığı konuşmalar, gönderdiği sms’ler kullanıcının haberi olmadan
cihaz üzerindeki işletim sistemi tarafından bir yerlerde kayıt edilebilir, kullanılabilir.

7.4. BULUT BİLİŞİM
Bulut bilişim, bilgi ve iletişim teknolojileri imkânları kullanılarak sunulan
yeni bir bilişim hizmet modelidir. Bulut bilişimde veri, hizmeti sunan tarafa ait veri
merkezlerinde saklanmakta ve işlenmekte olup; bulut bilişim, yazılım, donanım ve
uygulamaların internet üzerinden hizmet olarak sunulmasını ifade etmektedir.
Hizmet sağlayıcının, sahip olduğu bilgi ve iletişim teknolojileri kaynaklarını hizmet
olarak sunduğu, hizmet alıcının ise söz konusu kaynakları ihtiyaç duyduğu zaman
kolayca alıp, sair zamanda kolayca elden çıkarabildiği ve kaynakları kullandığı
kadarı için ödeme yaptığı, bir başka ifadeyle kaynakları kiraladığı bir hizmet
modelini nitelemektedir 264.

Mirzaoğlu, A.Gül, Bulut Bilişimin Teknik, Uygulama Ve Düzenleme Boyutuyla
Değerlendirilmesi, Dünya Örnekleri Ve Ülkemize İlişkin Öneriler, Bilişim Uzmanlığı Tezi, Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Kasım – 2011.http://www.btk.gov.tr/kutuphane_ve_
veribankasi/tezler/Ayse_Gul_MIRZAOGLU.PDF (Erişim tarihi:18.10.2012)
264
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7.4.1. Bulut Bilişim Hizmetinin Tarafları
Bulut bilişim hizmet modelinde, birbirleriyle etkileşim halinde bulunan
aktörler bulunmaktadır. Bu aktörlerden hizmet alıcı, bulut bilişim hizmetini
kullananı; hizmet sağlayıcı, bulut bilişim hizmetini sunanı; aracı, birden fazla hizmet
sağlayıcıya ait bulut altyapılarını bir araya toplayarak hizmet alıcılara daha geniş bir
bulut altyapısı veya daha katma değerli hizmetler sunanı; destek aracı sağlayıcı,
hizmet sağlayıcılar tarafından sunulan hizmetlerde kullanılan sanal makine yönetimi,
programlama ortamları gibi araçları sunanı; son kullanıcı, hizmet alıcının ürün veya
hizmetini kullanan abone, müşteri veya tüketici olarak nitelendirilen bireysel
kullanıcıyı ifade etmektedir.

7.4.2. Bulut Bilişim Hizmetinin Gelişimi
Başlarda sadece internet erişim hizmeti sunan internet servis sağlayıcılar,
internetin yaygınlaşmasıyla, daha fazla katma değerli hizmetler sunmak amacıyla eposta sunucularını da hizmet alıcıların kullanımına açmıştır. Sonraki aşamada,
internet servis sağlayıcılara ait sunucu ve uygulamalara ilişkin bu hizmet, hizmet
alıcıların sunucu ve uygulamaları ile bunların üzerinde çalıştığı altyapının internet
servis sağlayıcılara ait ortak yerleşim alanlarında barındırılması şekline dönüşmüştür.
Veri merkezi hizmeti veya ortak yerleşim hizmeti olarak ifade edilen söz
konusu hizmetlerin yaygınlaşmasının ardından, uygulama hizmet sağlayıcıları
gündeme gelmiş, uygulama hizmet sağlayıcılar her hizmet alıcıya özel olarak tahsis
edilmiş altyapılar üzerinden, onlara daha fazla katma değer yaratmıştır 265.

7.4.3. Bulut Bilişim Hizmetinin Sunum Şekilleri
Hizmet sağlayıcı tarafından sunulan hizmetin niteliği ve kapsamı, hizmet
sunum şekline göre değişmektedir. Hizmet alıcı, bulut bilişim hizmetini; yazılım,
platform ve altyapı hizmeti şeklinde almaktadır.

265

Mirzaoğlu, A.Gül, a.g.e., s.18.
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Yazılım hizmeti sunumunda; hizmet alıcıya, bulut altyapısı üzerinde çalışan,
hizmet sağlayıcıya ait yazılım uygulamalarını kullanma imkânı verilmekte, ince
istemci 266 üzerine yalnızca kullanıcı arayüzü işlevi gören işletim sistemi
kurulabilmektedir. Platform hizmeti sunumunda; hizmet alıcıya, kendisi tarafından
oluşturulan veya üçüncü taraflardan tedarik edilen ve hizmet sağlayıcı tarafından
desteklenen programlama dilleri ve araçlarıyla oluşturulmuş olan yazılım
uygulamaları bulut altyapısı üzerine konumlandırma imkânı verilmektedir. Altyapı
hizmeti sunumunda; hizmet alıcıya, temel bilgi ve iletişim teknolojileri kaynaklarını
doğrudan tedarik ederek kendi isteğine bağlı yazılım uygulamalarını -işletim sistemi
yazılımları da dâhil- bunlar üzerinde konumlandırma ve çalıştırma imkânı
sunulmaktadır 267. Böylece, hizmet alıcı, bulut altyapısı üzerinde kontrolü olmasa da,
işletim sistemleri, veri tabanları, yazılım uygulamaları ve -sınırlı olarak- bazı
bilgisayar ağı bileşenlerini yönetebilmektedir.

7.4.4. Bulut Bilişimin Sunduğu İmkânlar
Bulut hizmet modeli, bir yandan hizmet alan tarafa; yatırım, bakım, enerji ve
personel maliyetlerini azaltma, bilgi işlem kapasitesini arttırma, ölçeklenebilirlik ve
esneklik gibi avantajlar sunmaktadır. Bulut bilişim hizmet modeli tarafından sunulan
imkânlar, isteğe bağlılık, kendi kendine hizmet, geniş ağ erişimi, ortak kaynak
havuzu, çabukluk ve esneklik, ölçülebilir hizmet gibi temel unsurlardan
kaynaklanmaktadır:
Bulut bilişim hizmetinin isteğe bağlı olma imkanı; hizmet alıcıları, önceden
planlama yapmaya mecbur bırakmamakta, ayrıca, hizmet sağlayıcı ile etkileşim
kurmadan kendi kendine hizmet sunabilme imkânı, geleneksel kaynak tedarikinde
hizmet alıcı - hizmet sağlayıcı etkileşimi esnasında geçen süreyi ortadan kaldırarak;
hizmet alıcının müşterilerine cevap verme süresinin kısalmasını, aynı sürede üretilen

266

CPU, bellek, klavye, fare gibi donanımlara sahip olan, fakat herhangi bir diski bulunmadığı için
üzerinde uygulama çalışmayan, sadece internet veya LAN üzerinden merkezi bir sunucuya bağlanarak
bu sunucu üzerinde oturum açmaya ve program çalıştırmaya yarayan istemcidir.
267
Mirzaoğlu, A.Gül, a.g.e., s.20-21.
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iş miktarının artmasını, böylelikle hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetinin
arttırılmasını sağlamaktadır 268.
Bulut bilişim hizmetinin geniş ağ erişimi imkanı; hizmet alıcıların, düşük
maliyetler karşılığında bulut ortamı ile kurdukları genişband ağ iletişimi sayesinde,
yüksek kapasite kullanım oranı sağlayan, kendi veri merkezlerinden çok daha geniş
bilgi ve iletişim teknolojileri kaynak havuzlarına erişebilme imkanı sağlayarak, hem
maliyet hem de çevreye daha az zararlı karbondioksit salınımı, bulut bilişim hizmet
modelinin geleneksel modele tercih edilmesinin en önemli nedenlerinden birini
oluşturmaktadır.
Bulut bilişim hizmetinin ortak kaynak havuzu imkanı; bilgi ve iletişim
teknolojileri

kaynaklarının

birleştirilmesi

yoluyla

hizmet

alıcılar

arasında

paylaştırılmasına imkan vererek, kaynak kapasite kullanım oranını arttırmaktadır.
Kapasite kullanım oranının artması; fiziksel sunucu sayısını ve bunlar için gereken
fiziksel alanı, sunucuları satın alma, bakım, güvenlik, enerji, soğutma gibi masrafları,
çevreye zararlı karbondioksit salınımını azaltmaktadır 269.
Bulut bilişim hizmetinin çabukluk ve esneklik imkanı; girişimcilere,
kullanılmama riski olan yazılım lisansları veya donanım altyapısı için peşin taahhüt
altına girmeden, bilgi ve iletişim teknolojileri yatırımlarını önce küçük miktarda
tutup, sonra ihtiyaç duydukça ve maddi kaynak buldukça arttırabilme imkânı
sağlamaktadır. Esneklik, aynı zamanda, sezonluk olarak iş yükü değişen kurum ve
kuruluşlar için de büyük bir avantaj sunmaktadır 270.
Bulut bilişim hizmetinin ölçülebilir hizmet imkanı; kaynak kullanımını
optimize etme şansı sunmaktadır. Öte yandan, hizmet sağlayıcıya belli bir hizmet
kalitesini sağlama konusunda sorumluluk yüklerken, aynı zamanda hizmetin
ücretlendirilmesi konusunda kolaylık sağlayan bu özellik, her iki tarafa da denetim
yapma ve olası bir yasal gereklilik halinde delil toplama noktasında destek
olabilecektir 271.

Mirzaoğlu, A.Gül, a.g.e., s.26.
Mirzaoğlu, A.Gül, a.g.e., s.27-30.
270
Mirzaoğlu, A.Gül, a.g.e., s.30.
271
Mirzaoğlu, A.Gül, a.g.e., s.32.
268
269
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7.4.5. Bulut Bilişimin Güçlükleri
Bulut bilişim sunduğu imkanlara karşın, konuya ilişkin teknik standartlar ve
yasal düzenlemelerin yetersizliği dolayısıyla, hizmet kalitesinin ve güvenilirliğinin
sağlanması, hizmet sunan tarafa ait veri merkezlerinde saklanan, hizmet alıcı tarafa
ait kişisel verilerin veya ticari sırların gizliliğinin sağlanması, toplu halde saklanan
verilerin güvenlik ihlallerine daha kolay hedef olabilmesi gibi bir takım güçlükleri de
beraberinde getirmektedir 272.
Bulut bilişimin en önemli güçlükleri; hizmet sağlayıcıya bağımlılık, hizmet
kalitesinin

öngörülememesi,

genişband

bağlantı

maliyeti

ve

kalitesinin

öngörülememesi, güvenliğin sağlanması, teknik standartların eksikliği ve birlikte
çalışabilirlik ve yasal güçlüklerdir. Bu güçlüklerden bir kısmı, bulut bilişimin yeni
bir hizmet sunum modeli olmasından kaynaklanmakta olup, modelin olgunlaşmasıyla
bertaraf edilebilecektir 273.
Tarafların sorumluluklarının belirsizliği, yargılama yetkilerinin belirsizliği,
kişisel verilerin gizliliğinin korunması, fikri mülkiyetin korunması, elektronik
delillerin toplanması açısından bulut bilişim hizmetinin sunumunda yasal güçlükler
mevcuttur.
Bulut bilişim hizmet modelinin getirdiği olumsuzlukların kaldırılması için;
tarafların aynı pazarlık gücüne sahip olmadığı durumlarda birbirlerine olan
sorumluluklarının belirsizliği şeklindeki olumsuz durumun ortadan kaldırılmasını
teminen, hizmet seviye taahhüt sözleşmesi imzalanmalıdır. Bulut bilişim
hizmetlerine ilişkin tipik bir hizmet seviye taahhüt sözleşmesinde; erişilebilirlik,
performans, sistem kesintileri, fiyatlandırma, destek hizmetleri ve güvenlik
politikaları, bulunması tavsiye edilen hususlar arasındadır 274.
Bulut bilişimde bulut ortamına adım atıldığı andan itibaren coğrafi sınırlar
anlamını yitirdiğinden, taraflar arasındaki uzlaşmazlıkların çözümünde uygulanacak
hukuk ile görevli ve yetkili yargı yerinin tespitinde güçlükler söz konusudur.
Yargılama yetkisinin belirsizliğinin ortadan kaldırılması için, taraflar arasındaki
Mirzaoğlu, A.Gül, a.g.e., s.34.
Mirzaoğlu, A.Gül, a.g.e., s.34.
274
Mirzaoğlu, A.Gül, a.g.e., s.42-43.
272
273
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sözleşmelerde, uzlaşmazlıkların çözümünün tabi olacağı hukuk düzeni ile yetkili
yargı yerinin tespitine ilişkin hükümlere yer verilmelidir.
Bulut bilişim hizmetinde, hizmet alıcıya ait kişisel verilerin yetkisiz kişilerce
ele geçirilmesi, güvensiz veya hatalı şekilde silinmesi, değiştirilmesi, ifşa edilmesi,
çıkar

amaçlı

kullanılması

gibi

sorunlarla

karşılaşılmasının

engellenmesi

gerekmektedir. Bu güçlük ise, kişisel verilerin korunmasına ilişkin sağlam bir yasal
çerçevenin oluşturulması ile bertaraf edilebilecektir 275.
Bulut bilişimin esneklik unsuru gereği, tutulup tutulmayacağı belirsiz yeni
fikirlere yatırım yapmak isteyen girişimciler ile herhangi bir bilgi ve iletişim
teknolojileri yatırımı yapmaksızın yeni fikirlerini bulut üzerinde çalışan pilot
uygulamalarla test edenler açısından, fikri mülkiyet haklarının korunması da son
derece önemlidir. Bu nedenle bulut bilişim hizmetinin tarafları arasında düzenlenen
sözleşmelerde, fikri mülkiyetin korunmasına yönelik olarak tarafların uyması
gereken şartlar, alınması gereken tedbirler ve bunların yerine getirilmemesi halinde
uygulanacak yaptırımlara da yer verilmelidir 276.
Öte yandan, herhangi bir yasal soruşturma esnasında, soruşturmaya ilişkin
delil teşkil edebilecek elektronik ortamda bulunan bilgi ve belgelerin toplanması,
fiziksel ortamda bulunan delillerin toplanmasına kıyasla daha güçtür. Çünkü,
elektronik bilgi ve belgelerin güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılan şifreleme
yöntemleri, elektronik delilleri karartmak için de kullanılabilmekte, ayrıca elektronik
deliller kolaylıkla silinebilmekte, içeriği ve yeri değiştirilebilmektedir. Herhangi bir
davanın soruşturulmasında, delil elde etmek amacıyla, taraflardan birine ait bazı bilgi
ve belgelerin incelenmesi gerektiğinde; eğer söz konusu taraf bulut bilişim
hizmetlerini kullanıyorsa, bahse konu bilgi ve belgelerin ilgili bulut bilişim hizmet
sağlayıcısından talep edilmesi gerekecektir 277.

7.4.6. Bulut Bilişime İlişkin Uluslararası Düzenlemeler
OECD bünyesinde yer alan Bilim, Teknoloji ve Sanayi Direktörlüğü’ne bağlı
Mirzaoğlu, A.Gül, a.g.e., s.47.
Mirzaoğlu, A.Gül, a.g.e., s.49.
277
Mirzaoğlu, A.Gül, a.g.e., s.51.
275
276
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Bilgi, Bilgisayar ve İletişim Politikaları Komitesi (ICCP) tarafından 2003 yılında
geliştirilen Kişisel Verilerin Gizliliğinin Korunması ve Sınırlar Ötesi İletilmesine
Dair Kılavuz, uluslararası bilgisayar ağlarında dolaşan kişisel verilerin gizliliğinin
korunmasına yönelik temel prensipleri ortaya koyan uluslararası bir mutabakat metni
niteliğindedir. Söz konusu Kılavuzda ortaya konan temel ilkeler şunlardır:
1. Veri toplamanın sınırlandırılması: Herhangi bir amaçla toplanan kişisel
verilerin miktarı, bu amaç için gereken asgari düzeyde tutulmalıdır. Kişisel veriler,
veri öznesinin bilgisi veya rızası dışında, yasadışı yollardan toplanmamalıdır.
2. Amacın belirtilmesi: Kişisel verilerin kullanım amacı, toplama esnasında
açıkça belirtilmeli, amacın değişmesi halinde veri öznesi bilgilendirilmelidir.
Kullanım amacı ortadan kalktığında, veriler silinmeli veya anonim hale
getirilmelidir.
3. Veri kullanımının sınırlandırılması: Kişisel veriler, veri öznesinin rızası
veya yasaların gerektirdiği haller dışında kullanılmamalı ve açıklanmamalıdır.
4. Güvenliğin sağlanması: Kişisel veriler, yetkisiz erişim, değiştirilme, yok
edilme gibi risklere karşı yeterli güvenlik tedbirleriyle korunmalıdır.
5. Veri kalitesi: Kişisel veriler, kullanım amacıyla ilgili, tam ve güncel
olmalıdır.
6. Açıklık: Kişisel verilerle ilgili uygulamalarda genel bir açıklık politikası
izlenmelidir.
7. Bireysel katılım: Herkes, herhangi bir veri kontrolöründen, kendisine ait
bir kişisel veriye sahip olup olmadığına dair bilgi isteme, söz konusu kişisel veriyi
kolay ve ücretsiz bir yolla temin etme gibi haklara sahip olmalıdır.
8. Hesap verebilirlik: Veri kontrolörü̈, sayılan ilkelere uyma konusunda hesap
verebilmekle
sorumludur 278.
Avrupa Birliği’nin, kişisel verilerin gizliliğinin korunmasına ilişkin
278

Mirzaoğlu, A.Gül, a.g.e., s.90.
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1995/46/EC sayılı direktifinde, yukarıda belirtilen Kılavuzda olduğu gibi, veri
kontrolörü̈ ve veri işleyicisi birbirinden ayrılmış ve kişisel verilerin gizliliğini
sağlama sorumluluğu veri kontrolörüne verilmiştir. Söz konusu direktife göre, bulut
bilişim hizmeti alımında, hizmet alıcının aldığı hizmet kendi verileri ile sınırlı ise,
hem veri öznesi, hem de veri kontrolörüdür. Hizmet alıcının, aldığı hizmet sadece
kendi verilerini değil, aynı zamanda müşterilerine ait verileri de kapsıyor ise,
müşterileri veri öznesi, kendisi veri kontrolörüdür. Her iki durumda da, hizmet
sağlayıcı, eğer veriler üzerinde herhangi bir kontrole sahipse veri kontrolörü̈, değilse
veri işleyicisi veya üçüncü̈ taraf konumundadır 279.
Avrupa Birliği tarafından, 1997 yılında 1997/66/EC sayılı Telekomünikasyon
Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Direktif
kabul edilmiştir. Bu direktif, 2002/58/EC sayılı Elektronik Haberleşme Sektöründe
Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Direktif ile
yürürlükten kaldırılmıştır. Bu yeni direktifte, internet ve çoklu ortam teknolojilerinin
kullanımının yaygınlaşmasıyla beraber ele alınmasına ihtiyaç duyulan istenmeyen eposta, kısa mesaj hizmeti, çoklu ortam mesaj hizmeti (MMS) gibi yeni kavramlara
yer verilmiştir. Bu direktifin kapsamı da 2006/24/EC sayılı Kamuya Açık Elektronik
Haberleşme Hizmetlerinin Sunumu Sırasında veya Kamu Haberleşme Şebekelerinde
Üretilen veya İşlenen Verilerin Saklanmasına İlişkin Direktif ile genişletilmiştir. Adli
vakaların incelenmesi ve suçlu takibinde, elektronik haberleşme altyapı ve hizmetleri
aracılığıyla üretilen, kişilere ait trafik ve konum bilgilerine ilişkin esaslar da bu yeni
direktifin kapsamına alınmıştır 280.

7.4.7. Türkiye’de Bulut Bilişime İlişkin Düzenlemeler
Ülkemizde, bulut bilişime özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak,
Anayasa’nın özel hayatın gizliliğini güvence altına alan 20’nci maddesi 281 ile
Mirzaoğlu, A.Gül, a.g.e., s.94.
Mirzaoğlu, A.Gül, a.g.e., s.95-96.
281
“Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın
ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.
Milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması
veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak,
usulüne göre verilmiş hakim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca
bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin üstü, özel
279
280
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haberleşme hürriyetini güvence altına alan 22’nci maddesi 282 bulut bilişimin de
Anayasal dayanaklarıdır. Anayasa’nın söz konusu ilkeleri gereğince; “Herkes,
haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır Herkes, özel
hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel
hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. Herkes, kendisiyle ilgili kişisel
verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir”
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun İkinci Kısım Dokuzuncu Bölümünde
“Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar” düzenlenmiş olup, 132’nci
maddesinde “haberleşmenin gizliliğini ihlal”, 134’üncü maddesinde de “özel hayatın
gizliliğini ihlal” suçları cezai yaptırıma bağlanmıştır. Türk Ceza Kanunu’nun
135’inci maddesinde, “kişisel verilerin kaydedilmesi”, 136’ncı maddesinde “verileri
hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme”, 138’inci maddesinde de “verileri yok
etmeme” suçları düzenlenmiştir. Tüm bu hükümlerle, bulut bilişim hizmet
sağlayıcılara teslim edilen verilerin gizliliğinin ihlali riskine karşı, hizmet alıcılara
kanuni güvence sağlanmıştır. Ancak, bu güvenceler, özellikle hizmet sağlayıcıların
yurt dışında bulunması halinde, faile ulaşılabilmesi, suçun takibinin yapılabilmesi ve
failin cezalandırılabilmesi güçlüğü riskini ortadan kaldırmamaktadır. Keza, aynı risk
söz konusu verilerin hizmet sağlayıcının her türlü önlemi almasına karşın, rızası
hilafına üçüncü kişilerin yetkisiz erişimleri nedeniyle ifşası halinde de söz
konusudur. Bu nedenle, bulut bilişimin gelişimini teminen, özellikle sınır ötesi
suçlarla mücadele ve caydırıcılığın sağlanması önemlidir.
Ayrıca, ülkemizde, kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına dair esasları ele

kağıtları ve eşyası aranamaz ve bunlara el konulamaz. Yetkili merciin kararı yirmidört saat içinde
görevli hakimin onayına sunulur. Hakim, kararını el koymadan itibaren kırksekiz saat içinde açıklar;
aksi halde, el koyma kendiliğinden kalkar.
Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin
kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini
veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de
kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir.
Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.”
282
“Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır.
Milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması
veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak
usulüne göre verilmiş hakim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca
bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; haberleşme
engellenemez ve gizliliğine dokunulamaz. Yetkili merciin kararı yirmidört saat içinde görevli hakimin
onayına sunulur. Hakim, kararını kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, karar kendiliğinden kalkar.
İstisnaların uygulanacağı kamu kurum ve kuruluşları kanunda belirtilir.”
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alan kapsamlı bir kanuni düzenleme de henüz mevcut değildir.
5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 4’üncü maddesi uyarınca
ilgili merciler tarafından elektronik haberleşme hizmetinin sunulmasında ve bu
hususta yapılacak düzenlemelerde göz önüne alınacak ilkeler arasında “bilgi
güvenliği ve haberleşme gizliliğinin gözetilmesi ilkesi”ne de yer verilmiştir. Anılan
Kanun’un 6’ncı maddesiyle, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na “elektronik
haberleşme sektörüne yönelik olarak, millî güvenlik, kamu düzeni veya kamu
hizmetinin gereği gibi yürütülmesi amacıyla mevzuatın öngördüğü tedbirleri alma”
görevi verilmiştir. Anılan Kanun’un 12’nci maddesiyle, işletmecilere getirilebilecek
yükümlülükler arasında, “kişisel veri ve gizliliğin korunması” sayılmıştır. Bu
Kanun’un 51’inci maddesiyle, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, elektronik
haberleşme sektörüyle ilgili kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunmasına
yönelik usul ve esasları belirlemeye yetkili kılınmıştır. Bu amaçla çıkarılan
Telekomünikasyon Sektöründe Kişisel Bilgilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin
Korunması

Hakkında

Yönetmelik

06.02.2004

tarihli

Resmi

Gazete’de

yayımlanmıştır. Bu Yönetmelik 24.07.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan
Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin
Korunması

Hakkında

Yönetmelik

ile

yürürlükten

kaldırılmıştır.

Ayrıca,

Elektronik Haberleşme Güvenliği Yönetmeliği de 20.07.2008 tarihli Resmi
Gazete’de yayımlanmıştır.

7.4.8. Sonuç ve Öneriler
Bulut bilişim kavramı, hizmet sağlayıcının sahip olduğu bilgi ve iletişim
teknolojileri kaynaklarını hizmet olarak sunduğu, hizmet alıcının ise söz konusu
kaynakları ihtiyaç duyduğu zaman kolayca alıp, kolayca elden çıkarabildiği ve
kaynakları kullandığı kadarı için ödeme yaptığı bir kamu hizmeti sunum modelini
ifade etmektedir. Son yıllarda, tüm dünyada, bulut bilişime karşı yoğun bir ilgi
oluşmuş olup, bulut bilişim konusunda büyük yatırımlar yapılmaktadır. Amerika
Birleşik Devleti, İngiltere, Japonya gibi bazı ülkelerde, kamu sektöründe bulut
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bilişim kullanımı devlet politikası düzeyinde benimsenmiştir 283.
Son yıllarda, bulut bilişim konusunda mevcut olan teknik düzenleme
eksikliği, uluslararası ve ulusal çapta pek çok kuruluşu harekete geçirerek, bu
eksikliğin giderilmesi yönünde çalışmalar yapılmasına yol açmıştır 284.
Kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına dair esasları içeren kapsamlı bir
kanuni düzenlemenin yapılması; özellikle hizmet sağlayıcıların yurt dışında
bulunması halinde, faile ulaşılabilmesi, suçun takibinin yapılabilmesi ve failin
cezalandırılabilmesini teminen, sınır ötesi suçlarla mücadele olanağının artırılması;
uluslararası güvenlik standartlarının oluşturulması; kamuda bulut bilişim kullanımına
yönelik politikaların geliştirilmesi; hizmet sağlayıcı adaylarına vergi indirimi veya
kredi teşviki sağlanması; kamu ihale ve bütçe planlama mevzuatının bulut bilişim
hizmeti alımlarına uyumlu hale getirilmesi; bulut bilişimin geleceği açısından
önemlidir.
Bulut bilişimin gelişimine katkı sağlayacak öncelikler; hizmet alıcıların ve
sağlayıcıların

sorumluluklarının

netleştirilmesi,

kişisel

verilerin

gizliliğinin

korunmasına ilişkin düzenlemeler yapılması, genişband internet bağlantı kalitesinin
arttırılması, hizmet kalitesi seviyesinin belirginleştirilmesi olmalıdır. Bu kapsamda,
öncelikle, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ivedilikle
yasalaştırılmalı ve bulut bilişim politika ve/veya strateji belgesi hazırlanmalıdır.

7.5. SANALLAŞTIRMA
Bilgisayar biliminde sanallaştırma, bir işletim sisteminin, depolama biriminin,
ağ birimlerinin veya herhangi bir donanımın sanal bir versiyonunun oluşturulmasıdır.
Sanallaştırma genel olarak aşağıdaki başlıklar altında incelenebilir.
Donanım/Platform Sanallaştırma:
Gerçek bir bilgisayar gibi davranan bir sanal makinenin oluşturulması
işlemleridir. Ana bilgisayar üzerinde bir veya birden fazla sanal bilgisayar
283
284

Mirzaoğlu, A.Gül, a.g.e., s.129-130.
Mirzaoğlu, A.Gül, a.g.e., s.132.
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kurulabilir. Kurulan sanal bilgisayarlar ana bilgisayarın kaynaklarını kullanırlar ve
bu sanal bilgisayarlara farklı işletim sistemleri kurulabilir.
Ağ Sanallaştırması:
Alt ağ birimleri arasında sanal ağ adresleme oluşturulabilir.
Yazılım Sanallaştırması:
Genellikle test amacı ile bir yazılımın sanal halinin kurulması işlemleridir.
Sanallaştırmanın en büyük katkıları, yazılım ve donanım maliyetini düşürmek ve
yedekleme işlemlerinin daha kolay ve hızlı şekilde yapılabilmesini sağlamaktır.

7.6. VERİ MERKEZLERİ VE BARINDIRMA HİZMETLERİ
Veri merkezleri, bilgisayar sistemlerine ve yan sistemlere ev sahipliği imkânı
sağlayan kuruluşlardır. Genellikle telekomünikasyon ve depolama sistemleri
tarafından kullanılırlar. Sistemin sürekli çalışabilmesi için fazladan güç kaynakları,
klima sistemleri, yangın söndürme sistemleri, güvenlik sistemleri bulundururlar.
Veri merkezlerinin en önemli işlevi, barındırdıkları sistemlerin sürekliliği için
gerekli önlemleri alarak, hizmet satın alan firmanın işlerinin aksamamasını
sağlamaktır. Ayrıca firmalar, pahalı altyapı yatırımları, işletim ve personel ihtiyacı
maliyetlerini en aza indirerek, kendi ana işlerine yoğunlaşabilmektedirler. Veri
merkezleri genellikle güvenlik, yedekleme, felaket senaryoları gibi durumlara ekstra
önem vererek müşterilerine güvenilir bir çalışma ortamı sunmaktadırlar.
Bir veri merkezinin sahip olması gereken birkaç özellik aşağıda listelenmiştir.
• Sunucular sebebiyle ısınan havayı soğutmak için klimalar ve soğutma
sistemleri,
• Sunucuların kesintisiz olarak çalışabilmesi için, elektrik kesintilerine karşı
önlem olarak güç kaynakları (UPS: Kesintisiz Güç Kaynakları),
• Olası bir yangına karşı yangın söndürücüler,
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• Fiziksel veri hırsızlığını önlemek için güvenlik (kamera, güvenlik görevlisi,
vs.).
Ayrıca, veri merkezlerinin en önemli avantajlarından birisi de yüksek hızda
İnternet hızlarının uygun fiyatlara sağlanabilmesidir.

7.7. IXP
IXP (Internet Exchange Point), Erişim Sağlayıcılar arasında trafik değişimini
sağlayan fiziksel altyapılardır.
Trafiğin IXP’ler aracılığıyla değişimi, trafik sağlayıcının birden fazla ağ ile
tek bir uplink (bir cihaz veya küçük ağ ile büyük bir ağ arasındaki bağlantı) ile
iletişim kurabilmesini sağlar. Ayrıca, aradaki trafik değişiminin karmaşıklığını
azaltarak ağ yönetimini kolaylaştırır.
Büyük IXP’lerin çoğu ticari kuruluşlar olmakla birlikte, taşınan trafik için
belirli bir ücret ödenmektedir. Aynı zamanda sembolik ücretler talep eden “open”
IXP’ler de bulunmaktadır. Bu firmalar üye listelerini, trafik istatistiklerini, vs. belirli
aralıklarla yayınlamaktadırlar. Günümüzde 150 civarında IXP bulunmaktadır.
Ülkemizde IXP bulunmamaktadır.
İlgili trafik değişimlerinin yurtdışında gerçekleşmesini engellemek ve Erişim
Sağlayıcılar arasındaki ilgili politikaların düzenli bir şekilde yürütülmesi bir
gereklilik haline gelmiştir. Örneğin, A Erişim Sağlayıcısından hizmet alan bir kamu
kuruluşu ile B Erişim Sağlayıcısından hizmet alan kamu kuruluşunun verileri
yurtiçinde dolaşabilecekken, IXP altyapısının yeterli olmaması sebebiyle veri
değişimi yurtdışında da gerçekleşebilir ve çeşitli problemler ortaya çıkabilir.

7.8. RFID – RADYO FREKANSI İLE TANIMLAMA
Radyo Frekansı ile Tanımlama (RFID – Radio Frequency Identification) tekil
ya da çoğul olarak nesnelerin veya kişilerin kimliğini (tekil/eşsiz seri numarası
formunda) durağan veya hareket halinde, kablosuz olarak radyo dalgalarını
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kullanarak ileten sistemlere verilen genel addır. RFID otomatik tanımlama sistemleri
altında sınıflandırılır.
Radyo frekansları kullanıldığından doğrudan temas veya görüş gibi şartlar
gerçekleşmeden de tanımlama gerçekleşebilir. Örneğin barkod sistemi gibi maddeyi
fiilen görmeyi gerektirmez, ya da etiketlerin silinmiş veya yıpranmış olması gibi
problemler yoktur. Ayrıca barkod sisteminde belli ürünün türündeki tüm nesnelere
aynı etiket verilmek zorundayken RFID ile her bir ürüne ayrı ayrı kimlik
verilebildiğinden kullanım süresinin geçmesi gibi bilgiler de kontrol edilebilir. RFID
verisi metal olmayan maddelerin, insan vücudunun veya giysilerin ötesinden
algılanabilir, okunabilir.
RFID çok geniş kullanım alanına sahiptir ve etrafımızda sıklıkla görebiliriz.
İlk olarak 1940’lı yılların başlarında İngiltere’de dost ve düşman uçaklarının
tanımlanmasıyla başlayan kullanım sürecini 1970’lerde nükleer malzeme izleme
sistemleri takip etmiş, 1990’larda ticari uygulamaları başlamıştır. Kullanım
alanlarına örnek olarak ürün dağıtım zinciri uygulamaları, hasta tanımlama, tıbbi
kayıtların kontrolü, kontrol ve güvenlik uygulamaları, araç tanıma sistemleri, akıllı
kart uygulamaları, ürün satın alma, polis ve emniyet uygulamaları (delil ve delil
noktalarının kayıtları), taşımacılıkta konteyner ve bagaj bilgileri takibi verilebilir. 285
Günlük hayatta uygulama yeri ve fonksiyonları göz önüne alındığında RFID
etiketleri barkod sistemine göre daha maliyetli olabiliyor. Hali hazırda kullanılan
envanter sistemlerine entegrasyonu ise fazladan yatırım maliyeti gerektirmektedir.
(Okuyucu, uygun yazılım, uygun veri tabanı) Metal, sıvı içeren kaplar, dielektrik
özellikli maddeler üzerinde RFID etiketlerinin interferans etkileri nedeniyle
okunamaması bu sistemlerinin dezavantajıdır. Değişik lokasyonlarda çalışan RFID
sistemlerinin frekans, çıkış gücü gibi parametreler açısından uyum sorunu birlikte
çalışabilirliği engellemektedir. Özellikle pasif etiketlerin okuma mesafelerinin kısa
olması diğer bir dezavantajdır. Aynı anda birden çok RFID etiketinin okunabilmesi

285

“The Case of Radio Frequency Identification” International Telecommunication Union Workshop
on Ubiquitious Network Societies, Document UNS/04 April 2005.
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için çarpışma önleyici algoritmaların ve şifreli okuma yazma algoritmalarının
geliştirilmesi gerekmektedir. 286

286

http://www.emo.org.tr/ekler/ec9ec4937546363_ek.pdf?dergi=457
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SEKİZİNCİ BÖLÜM
YAYINCILIK VE ELEKTRONİK HABERLEŞME HİZMETLERİNİN
YAKINSAMASI

8.1. YAKINSAMA
Geleneksel olarak elektronik haberleşme hizmetleri öncelikle sesin,
arkasından da verinin elektronik haberleşme şebekeleri üzerinden iletilmesi ile
gelişimini sürdürmüş, mobilde üçüncü nesil teknolojileri ile sabitte de genişband
hizmetlerin yaygınlaşması ile ses, veri ve görüntü hizmetleri elektronik haberleşme
altyapıları üzerinden sunulabilir hale gelmiştir. Diğer taraftan radyo ve televizyon
yayıncılık hizmetleri, özellikle bu hizmetler için dizayn edilmiş yüksek güçlü karasal
kablosuz verici antenler üzerinden sunula gelmiştir. Elektronik haberleşme ve
yayıncılık hizmetleri farklı teknolojiler olarak ve farklı düzenleyici rejimler altında
gelişimini sürdürmüştür.
Ancak, içeriğin sayısallaştırılması, IP tabanlı şebekelerin gelişimi ve son
kullanıcıların genişband talebi; şebekelerin, hizmetlerin ve son kullanıcı cihazlarının
yakınsaması sonucunu doğurmuştur. Genel olarak yakınsama ifadesinden sabit-mobil
yakınsaması yani şebeke düzeyinde yakınsama, şebeke düzeyinde yakınsama
ifadesinden de sabit ve mobil şebekelerin entegre edilerek kullanıcılara sabit ve
mobil hizmetlerin kesintisiz olarak sunulması anlaşılmaktadır. Bununla birlikte
yakınsama, şebekelerin entegrasyonunun yanında hizmetlerin yakınsaması (belirli bir
şebeke üzerinden farklı hizmetlerin sunulması, örneğin bir xDSL altyapı üzerinden
ses, veri ve görüntü aktarımının yapılabilmesi), son kullanıcı terminallerindeki
yakınsama (herhangi bir el terminalinin telefonun yanında bilgisayar, radyo ve
televizyon gibi fonksiyonları da içermesi), ilgili kamu otoritelerinin yakınsaması gibi
farklı anlamları da kendinde barındıran bir terim olarak daha geniş anlamlarda da
kullanılmaktadır. Bu yakınsak hizmetler pazarda sabit ve mobil ses hizmetleri ile veri
ve televizyon hizmetleri olarak üçlü (triple) veya dörtlü (quadruple) oyun adı altında
kullanıcılara sunulmaktadır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 381)

– 276 –

Yakınsama elektronik haberleşme sektöründe PSTN, ISS, kablo TV,
geleneksel yayıncılar ve mobil işletmecilerle birlikte, düzenleyiciler, politika
belirleyiciler ve son kullanıcılar dahil ilgili tüm tarafları etkileyecek şekilde pazar
yapısını değiştirmektedir. Bununla birlikte hâlihazırda yakınsamanın evrensel bir
tanımı bulunmamaktadır. IRG 287 yakınsamayı şu şekilde tanımlamaktadır “Çoklu
hizmetler sağlamak için gelişmiş yetenekleri olan şebekeleri ortaya çıkaran
teknolojik gelişmelerdir. Bu aynı zamanda bir spesifik hizmetin farklı şebekeler
üzerinden sunulabilmesini de ifade etmektedir.” Bu tanımdan yola çıkılarak, bilgi
teknolojileri, yayıncılık ve elektronik haberleşmenin sınırlarının ortadan
kalkmasına yönelik her türlü gelişme, yakınsamada bir gelişme anlamını
taşımaktadır.
Yakınsama, bazı hizmetlerin sadece elektronik haberleşme hizmeti mi yoksa
yayıncılık hizmeti mi olduğu konusunda da yeni tartışmaları beraberinde getirmiştir.
Günümüzde veri transferi için kullanılan internet şebekeleri üzerinden veya mobil
elektronik haberleşme şebekeleri üzerinden de yayıncılık hizmetleri sunulabilir hale
gelmiş, genel olarak da yayıncılık ve elektronik haberleşme hizmetleri kablolu veya
kablosuz şebekeler üzerinden sunulabilir olmuştur. Yayın içeriklerinin elektronik
haberleşme şebekeleri üzerinden iletilmesi veya etkileşimli yayıncılık hizmetlerinin
sunulabilir hale gelmesi ile başlangıçta farklı olan ancak günümüzde yakınsak olarak
kabul edilebilecek iki sektörün farklı düzenleyiciler tarafından düzenlenmesinde
sorunlar ortaya çıkmaya başlamıştır.
Diğer taraftan, mobil elektronik haberleşme şebekeleri üzerinden sunulan
televizyon yayınlarının veya daha çok yayıncılık şebekesi olarak görülen kablo
televizyon şebekesi üzerinden sunulan elektronik haberleşme hizmetlerinin hangi
otorite tarafından regüle edilmesi gerektiği konusunda da soru işaretleri
bulunmaktadır. Multimedia Broadcast Multicast Service (MBNMS) hizmetinin
aslında üçüncü nesil mobil şebekeleri üzerinden sunulan bir yayıncılık hizmeti
olduğu ifade edilmektedir. Diğer taraftan, DVB-H ve kablo televizyon gibi diğer
birçok hizmette de gerek elektronik haberleşme hizmetleri gerekse yayıncılık
hizmetleri ortak platformlar üzerinden sunulduğundan, MBMS hizmeti için yapılan
tartışmalar bu tür teknolojiler için de yapılabilmektedir.
287

Independent Regulators Group
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8.2. YAKINSAMANIN DÜZENLEYİCİ OTORİTELERE ETKİSİ
Avrupa Birliği’nde 2002 yılında yayımlanan düzenleyici çerçeve ile birlikte,
elektronik haberleşme, medya ve bilgi teknolojilerinin yakınsaması sonucunda,
sinyal iletilmesi amacıyla kullanıldığı sürece tüm iletim şebekelerini kapsayacak tek
bir düzenleyici çerçeve oluşturulmuştur. Böylelikle, televizyon ve radyo yayıncılığı
için kullanılan şebekeler, uydu şebekeleri, sabit-mobil karasal şebekeler, elektrikli
kablo sistemleri, kablolu televizyon şebekeleri gibi sinyal iletilmesi amacıyla
kullanılan tüm şebekeler üzerinden gerçekleştirilen iletimler düzenleyici çerçeve
kapsamına alınarak, elektronik haberleşme hizmeti ve şebekeleri kavramları
kullanılmaya başlanmıştır.
Ülkemizde ise bu eğilimden farklı olarak, geleneksel yaklaşımla, elektronik
haberleşme otoritesi ile yayıncılık otoriteleri iki ayrı otorite olarak korunmuş,
otoriteler arasındaki fonksiyonel ayrılık ve işbirliğinin sağlanmasına ve korunmasına
dikkat edilmiştir. Bu bağlamda, Ülkemizde 5809 ve 6112 sayılı Kanunlarla Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu arasındaki
işbirliği

sağlanmış,

yayıncılık

ve

elektronik

haberleşme

işletmecilerinin

yetkilendirme usulleri belirginleştirilmiştir. Yakınsamanın olduğu alanlarda her iki
kurumun da kendi mevzuatları gereğince yetkilendirmede ve denetimde bulunmaları
sağlanmış; işletmecilerin bir kurumdan aldıkları yetkilendirmenin diğer kurumdan
alması

gereken

yetkilendirmeyi

ikame

etmeyeceği

hususu

da

açıklığa

kavuşturulmuştur. Ayrıca, yayıncılığa ayrılan frekansların tahsis usulü de açıkça
düzenlenmiştir.

8.3. YAKINSAMANIN BAKANLIKLARA ETKİSİ
655 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca; karayolu, demiryolu,
denizcilik, havacılık, uzay teknolojileri, posta ve elektronik haberleşme alanında,
milli politika, strateji ve hedefleri belirlemek ve uygulamak, bilgi toplumu politika,
hedef ve stratejileri çerçevesinde e-devlet hizmetlerinin kapsamı ve yürütülmesine
ilişkin usul ve esasları belirlemek, bu hizmetlere ilişkin eylem planları yapmak,
koordinasyon ve izleme faaliyetlerini yürütmek, gerekli düzenlemeleri yapmak ve bu
kapsamda ilgili faaliyetleri koordine etmek görevleri Ulaştırma, Denizcilik ve
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Haberleşme Bakanlığı’na verilmiştir. Bu Kanun hükmünde kararname ile haberleşme
ve posta hizmetlerini geliştirmek ve serbest, adil, sürdürülebilir bir rekabet ortamı
sağlamak amacıyla, bu hizmetlere ilişkin gerektiğinde taban ve tavan ücret tespit
etmek ve uygulamasını denetlemek, sabit ve mobil haberleşme altyapısı veya
şebekelerinde kullanılan her türlü kablo ve benzeri gerecin taşınmazlardan
geçirilmesiyle ilgili geçiş hakkına ilişkin usul ve esaslar ile bunların taşınmazlardan
geçirilmesi için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek ve denetlemek, sabit ve
mobil haberleşme altyapısı veya şebekelerinde kullanılan her türlü baz istasyonu,
anten, kule, dalga kılavuzu, konteynır ve benzeri araç, gereç ve tesisatın kurulması,
bunların taşınmazlar üzerine yerleştirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile bunların
taşınmazlar üzerine yerleştirilmesi için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek ve
denetlemek görevleri de anılan Bakanlığa aittir.
5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanunu ile de anılan Bakanlığa, elektronik
haberleşme sektöründe, evrensel hizmetin sağlanmasına ilişkin icrai görevler
verilmiştir. Bu kapsamda politikaları belirlemek, evrensel hizmetin yürütülmesini
sağlayacak esasları tespit etmek, uygulanmasını takip etmek ve net maliyetiyle ilgili
hesapları onaylamak da anılan Bakanlığın görevleri arasındadır.
Anılan

Bakanlığın

Elektronik

Haberleşme

Kanunu

uyarınca;

numaralandırma, internet alan adları, uydu pozisyonu, frekans tahsisi gibi kıt
kaynaklara dayalı elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin strateji ve politikaları
belirlemek, elektronik haberleşme sektörünün; serbest rekabet ortamında gelişimini
teşvik etmeye ve bilgi toplumuna dönüşümün desteklenmesini sağlamaya yönelik
hedef, ilke ve politikaları belirlemek ve bu amaçla teşvik edici tedbirleri almak,
elektronik haberleşme alt yapı, şebeke ve hizmetlerinin; teknik, ekonomik ve sosyal
ihtiyaçlara, kamu yararına ve milli güvenlik amaçlarına uygun olarak kurulması,
geliştirilmesi ve birbirlerini tamamlayıcı şekilde yürütülmesini sağlamaya yönelik
politikaları belirlemek, elektronik haberleşme cihazları sanayisinin gelişmesine
ilişkin politikaların oluşumuna ve elektronik haberleşme cihazları bakımından yerli
üretimi özendirici tedbirleri almaya yönelik politikaları belirlemeye katkıda
bulunmak, elektronik haberleşme politikalarının tespiti ve uygulanması amacıyla
gerekli araştırmaları yapmak ve yaptırmak, elektronik haberleşmenin doğal afetler ve
olağanüstü haller nedeniyle aksamamasını teminen gerekli tedbirleri almak ve
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koordinasyonu

sağlamak,

haberleşmenin

aksaması

riskine

karşı

önceden

haberleşmenin kesintisiz bir biçimde sağlanmasına yönelik alternatif haberleşme alt
yapısını kurmak, kurdurmak ve ihtiyaç durumunda söz konusu sistemi devreye
sokmak, olağanüstü hal ve savaşta elektronik haberleşme hizmetlerinin yürütülmesini
sağlamak, elektronik haberleşme sistemlerinin yerli tasarım ve üretimini, bu amaçla
sektöre ilişkin araştırma, geliştirme ve eğitim faaliyetlerini teknik ve maddi destek de
dahil olmak üzere teşvik etmek ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun
gelirlerinin % 20’sini aşmamak kaydıyla söz konusu faaliyetlere ilişkin olarak
ayıracağı kaynağı belirlemek ve bu kaynağı kullandırmak, internet alan adlarının
tahsisini yapacak kurum veya kuruluşun tespiti ile alan adı yönetimine ilişkin usul ve
esasları belirlemek, uydu pozisyonu ile ulusal çapta verilecek frekans bandı
kullanımını ihtiva eden ve sınırlı sayıda işletmeci tarafından yürütülmesi gereken
elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin yetkilendirme politikası, hizmetin başlama
zamanı, yetkilendirme süresi ve hizmeti sunacak işletmeci sayısı gibi kıstasları
belirlemek ve bunlara ilişkin ihaleleri gerekli gördüğü hallerde doğrudan yapmak
gibi görevleri de mevcuttur.
Farklı sektörlere ilişkin çok kapsamlı görevleri bulunan Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın görev alanı arasında yayıncılık sektörü yer
almamaktadır. Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında
Kanun uyarınca, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu da hükümet ile olan ilişkilerini
Başbakan veya görevlendireceği bir bakan aracılığıyla yürütmektedir.
Kalkınma Bakanlığı’nın da bilgi toplumuna ilişkin politika, hedef ve
stratejileri hazırlamak, bu alanda kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri
ve özel sektör arasındaki koordinasyonu sağlamak ve uygulamayı etkin bir biçimde
yönlendirmek gibi görevleri bulunmaktadır. Benzer şekilde Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı’na verilmiş görevler de bulunmaktadır.
Ülkemizde, aşağıda örneklerden farklı olarak ulaşım gibi kendine özgü
öneme sahip bir konu ile haberleşme ve teknoloji konularının aynı bakanlık altında
düzenlendiği görülmektedir. İncelenen ülke örneklerinde isabetli olarak ulaştırma
konusunun topluma sağladığı katkılar ile haberleşme ve bilgi teknolojilerinin
topluma sağladığı katkılar birbirinden ayrılmış ve her biri kendi başına bir toplum
için olmazsa olmaz değer taşıyan ulaştırma ve haberleşme alanlarına ilişkin
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politikalar ayrı bakanlıklar tarafından belirlenmiştir. Ülkemizde de bu yaklaşım
benimsenerek elektronik haberleşme, yayıncılık, posta ve bilgi teknolojileri
sektörlerine ilişkin hedef, ilke ve politikaların sadece bu alanda görevli tek bir
bakanlık tarafından oluşturulması ve bunların takibi ile koordinasyonun da bu
bakanlık tarafından yapılmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.
Ülkemizdeki uygulamaya karşın, elektronik haberleşme ve yayıncılıkla ilgili
görevlerin aynı bakanlık bünyesinde toplanmasına ilişkin örneklere aşağıda yer
verilmektedir.
8.3.1. İngiltere
Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı’nın 288 görev ve yetkileri arasında
“Telekomünikasyon Hizmetleri ve İnternet”, “Yayıncılık” ve “Medya Sahipliği ve
Medya Birleşmeleri” de bulunmaktadır 289.
Dijital ekonominin hayatı her açıdan ekilemeye ve gelişmeye devam etmesi
sebebiyle, haberleşme ve medya sektörünün, İngiltere ekonomisinin geleceğinde
önemli yer tuttuğu belirtilmektedir 290. Bakanlığın, “Telekomünikasyon Hizmetleri ve
İnternet” başlığı altındaki görevleri; (1) Telekomünikasyon hizmetlerine ilişkin
politikayı belirlemek, uygulamak ve telekomünikasyon sektörünü desteklemek, (2)
Genişbant politikasını belirlemek ve “hızlı geniş bant ve evrensel erişime”
ulaşılmasını kolaylaştırmak, (3) İnternet tarafsızlığı, güvenli internet ve telif
haklarının korunması dahil olmak üzere internet politikası ve yönetimini belirlemek
ve uygulamak, (4) Dijital Ekonomi Kanunu’nun 291 uygulanmasını denetlemek, (5)
Dijital içerik sektörünü desteklemek (bilgisayar ve video oyunları da dahil olmak
üzere), (6) Dijital içeriklerin engelli vatandaşlar tarafından da erişilebilir olmasını
sağlamak (e-erişebilirlik), (7) Yayıncılık ve haberleşme ile ilgili elektromanyetik
spektrum (frekans) kullanımına ilişkin politikayı belirlemek ve uygulamak, (8) Bilgi
ve iletişim teknolojileri politikalarına ilişkin olarak İngiltere’nin, Avrupa Birliği ve

288

Department for Culture, Media and Sport
http://www.culture.gov.uk/what_we_do/default.aspx
290
http://www.culture.gov.uk/what_we_do/telecommunications_and_online/7765.aspx
291
Digital Economy Act 2010, Bkz. http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/24 . Anılan Kanun
esas itibariyle telif hakları ve fikri hakların internet ortamında korunmasına ilişkin düzenlemeler
içermekte olup, bu doğrultuda haberleşme sektörünün düzenleyici otoritesi olan Ofcom’a bir takım
yetkiler tanınmıştır.
289
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diğer uluslararası kuruluşlarla olan ilişkilerini yürütmek, (9) Haberleşme sektörünün
düzenleyici otoritesi olan Ofcom’u desteklemek şeklinde genel hatlarıyla
sıralanmıştır 292.
Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı’nın “Telekomünikasyon Hizmetleri ve
İnternet” başlığı altında yer alan görev alanları aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.
Şekil 34. Kültür, Medya Ve Spor Bakanliği’nin “Telekomünikasyon Hizmetleri
Ve İnternet” Başlığı Altında Yer Alan Görev Alanları

Anılan Bakanlığın “Yayıncılık” başlığı altındaki görevleri ise; (1) Kamu
hizmeti yayıncılığı 293 hakkında politikaları belirlemek, (2) Yayıncılık lisans
ücretlerini belirlemek ve BBC tarafından toplanan payları gözden geçirmek, (3)
Haberleşme ve medya sektörünün düzenleyici otoritesi Ofcom’un ilgili bakanlığı
olarak görev yapmak, (4) Frekans yönetimini gerçekleştiren Ofcom ile işbirliği
içerisinde radyo ve televizyon frekanslarının tahsisine ilişkin politikayı belirlemek ve
uygulamak, (5) Sayısal yayıncılığa geçişin sağlanması, (6) Televizyon ve dijital
radyolar gibi (mobil cihazlar değil) tüketicilerin yayınlara ulaşmak için kullandığı
cihazlara ilişkin görevlerin yerine getirilmesi, (7) Yerel ekonomiye katkı sağlayan
yerel

programların

desteklenmesi

şeklinde

belirtilmiştir.

Bununla

292

birlikte,

http://www.culture.gov.uk/what_we_do/telecommunications_and_online/7761.aspx
http://www.culture.gov.uk/publications/8375.aspx
293
Avrupa Birliği üyesi ülkelerde çoğulculuğu, dil ve kültür çeşitliliğini sağlamaya ve demokratik,
sosyal ve kültürel bir toplumun gereklerini yerine getirmeye yönelik olarak doğrudan devletin finanse
ettiği veya mali yardımda bulunduğu yayıncılık faaliyetine kamu hizmeti yayıncılığı denilmektedir.
Bkz.http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/psb/index_en.htm
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ilişkin

programlara

şikâyetlerin

bağımsız

düzenleyici

kurullar

tarafından

değerlendirileceği belirtilmiştir.
Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı’nın “Yayıncılık” başlığı altında yer alan
görev alanları da aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

Şekil 35. Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı’nın “Yayıncılık” Başlığı Altında Yer
Alan Görev Alanları

Öte yandan Bakanlık, haberleşme ve medya sektörünün düzenleyici otoritesi
olan Ofcom ile işbirliği içerisinde, medyada gerçekleşen birleşme ve devralmalarda
kamu

yararı

bulunup

bulunmadığı

hususunu

değerlendirmekle

yükümlü

bulunmaktadır 294.
İngiltere’de elektronik haberleşme ve yayıncılık hizmetleri, internet politikası,
internet üzerinde telif haklarının korunması ve e-ticaret ile bilgi teknolojilerine
ilişkin tüm hizmetlerin Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı’nın görev sahası içinde
olduğu görülmektedir. Bu kapsamda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin bütün
öğelerinin tek bir bakanlık altında toplandığı, sektörü regüle eden düzenleyici
kurumlar ile iş birliği içerisinde çalışıldığı görülmektedir 295.

294

http://www.culture.gov.uk/what_we_do/media_mergers/7766.aspx
Ülkemizdekinin aksine, İngiltere Ulaştırma Bakanlığı’nın (Department for Transport) yalnızca
deniz, hava ve kara ulaşımına ilişkin yetkileri bulunmaktadır. Bkz. http://www.dft.gov.uk/
295
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8.3.2. İrlanda
İrlanda Haberleşme, Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı 296, enerji ve doğal
kaynakların yönetimine ilişkin hususlara ilaveten haberleşme ve yayıncılık
konularında yetkili bulunmaktadır 297.
Bakanlığın haberleşme alanındaki görevleri; (1) Spektrum yönetimi, (2)
İnternet güvenliği ve gizliliği, (3) Genişband elektronik haberleşme hizmetleri, (4)
Hızlı internete dayalı dijital ekonomi yaratılması, (5) Elektronik imza, (6) Posta
hizmetlerine ilişkin hususları kapsamaktadır.
Bakanlığın yayıncılık alanındaki görevleri ise; (1) Sayısal yayıncılık, (2)
Radyo ve televizyon lisansları, (3) Yayın içeriklerine ilişkin hususları kapsamaktadır.
Bakanlığın, telekomünikasyon ve yayıncılık sektörlerinin yakınsamasından
doğan hususlara ilişkin yaklaşımının, İrlanda’da bilgi toplumu yaratmaya yönelik
olduğu ve haberleşme ve yayıncılık hizmetlerine ilişkin düzenleyici otorite olan
ComReg 298’in Bakanlığın belirlediği politika ve stratejileri uygulamaya görevli ve
yetkili olduğu belirtilmektedir.

8.3.3. Almanya
Almanya Ekonomi ve Teknoloji Bakanlığı 299; enerji, teknoloji, turizm, dış
ticaret ve ekonomi olmak üzere beş temel konuya ilişkin yetkilidir 300.
Teknoloji konu başlığı altında önemli bir yer tutan bilgi ve haberleşme
teknolojileri alanında politika belirlemek yetkisi Almanya Ekonomi ve Teknoloji
Bakanlığı’na ait bulunmaktadır.

296

Department of Communications, Energy and Natural Resources
http://www.dcenr.gov.ie/ . Ülkemizden farklı olarak ulaştırma konusunda yetkili olan Ulaştırma,
Turizm ve Spor Bakanlığı’nın (Department of Transport, Tourism and Sport) bilgi ve haberleşme
teknolojilerine ilişkin herhangi bir yetkisi bulunmamaktadır. Bkz. http://www.dttas.ie/
298
Commission for Communications Regulation
299
Federal Ministry of Economics and Technology
300
Ülkemizden farklı olarak, ulaştırma konusunda yetkili olan Ulaştırma, Yapı ve Şehirleşme
Bakanlığı’nın (Federal Ministry of Transport, Building and Urban Development) bilgi ve haberleşme
teknolojilerine ilişkin herhangi bir yetkisi bulunmamaktadır.
Bkz. http://www.bmvbs.de/EN/Home/home_node.html
297
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Bu kapsamda Bakanlık; (1) Ekonomik süreçlerin her aşamasında bilgi ve
haberleşme teknolojilerinin kullanılması suretiyle rekabetin güçlendirilmesi, (2)
Gelecekteki beklentilerin karşılanması amacıyla dijital altyapı ve şebekelerinin
geliştirilmesi, (3) Bilgi ve haberleşme teknolojileri alanında araştırma ve
geliştirmenin sağlanması, (4) Vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeye, yeni iş
fırsatları yaratmaya ve ekonomik büyümeye katkı sağlamaya yönelik olarak bilgi ve
haberleşme teknolojilerinin geliştirilmesi, (5) İnternet politikasının geliştirilmesi
hususlarında yetkili bulunmaktadır 301. Ayrıca, Bakanlığın elektronik haberleşme
hizmetlerine ilaveten posta sektörüne ilişkin politika belirleme yetkileri 302
bulunmakta olup anılan sektörleri düzenleyen ayrı bir otorite bulunmaktadır 303.

8.3.4. Beyaz Rusya
Beyaz Rusya Haberleşme ve Bilgi Bakanlığı 304 bilgi teknolojileri ve
haberleşme alanına özgülenmiş görev ve yetkilere sahiptir. Bu kapsamda Bakanlığın;
(1) Bilgi teknolojileri ve haberleşme alanındaki faaliyetleri ve düzenlemeleri
yönetmek, (2) Bilgi teknolojileri ve haberleşme alanında gelişme programları
hazırlamak ve uygulamak, (3) Bilgi teknolojileri ve haberleşme alanında faaliyet
gösteren gerçek ve tüzel kişileri koordine etmek, (4) Telsiz frekanslarının
planlanması ile etkili ve paylaşımlı kullanımına ilişkin politikalar geliştirmek ve
uygulamak hususlarında asli olarak görevli olduğu belirtilmektedir 305.
Bakanlığın yetkili olduğu konu başlıklarını; yayıncılık ve telekomünikasyon
hizmetleri,

bilgi

teknolojileri

sistem

ve

şebekeleri

ile

posta

hizmetleri

oluşturmaktadır.

301

http://www.bmwi.de/English/Navigation/Technology/ict-strategy.html
http://www.bmwi.de/English/Navigation/Technology/telecommunications-and-post.html.
303
Federal Network Agency, http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1911/EN/Home/home_node.html
304
Ministry of Communications and Informatization of the Republic of Belarus
305
http://www.mpt.gov.by/en/new_page_4_1_15088/
302
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8.3.5. Avustralya
Genişband, Haberleşme ve Dijital Ekonomi Bakanlığı 306, yalnızca bilgi
teknolojileri ve iletişim konularında yetkili kılınmış bakanlık örneklerinden biridir.
Posta sektörünün de Bakanlığın yetkili olduğu konulardan biri olduğu görülmektedir.
Genişband, Haberleşme ve Dijital Ekonomi Bakanlığı’nın görev alanları
aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

Şekil 36. Genişband, Haberleşme ve Dijital Ekonomi Bakanlığı’nın Görev
Alanları

Bakanlığın dört temel amacı mevcuttur 307. Bunlar; (1) Telekomünikasyon
hizmetlerinin yapısını belirlemek, (2) Yayıncılık sektörünü geliştirmek ve sayısal
yayıncılığa geçişi sağlamak, (3) Dijital ekonomiyi gerçekleştirmek ve (4) Tüketici
memnuniyeti sağlamaktır.
Anılan Bakanlık;
306
307

Department of Broadband, Communications and the Digital Economy
http://www.dbcde.gov.au/about_us
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Genişbant başlığı altında; geniş bant hizmetleri ve internet hizmetleri ile
internet içeriğine ilişkin hususlarda 308,
İnternet güvenliği ve gizliliği başlığı altında, siber güvenliğin ve gizliliğin
sağlanması, internet üzerindeki bahis oyunlarının düzenlenmesi ve istenmeyen
elektronik postalara ilişkin hususlarda 309,
Mobil hizmetler başlığı altında, Avustralya mobil telefon hizmetler
politikasının belirlenmesi, düzenlemelerin yapılması ve kırsal ve bölgesel alanlarda
da mobil kapsamanın sağlanması hususlarında 310,
Televizyon başlığı altında, yayın içeriklerinin düzenlenmesi ve dijital
yayıncılığa geçiş dahil olmak üzere televizyon yayıncılığına ilişkin hususlarda 311,
Radyo başlığı altında, yayın içeriklerinin düzenlenmesi ve dijital radyo
yayıncılığına geçiş dahil olmak üzere radyo yayıncılığına ilişkin hususlarda 312,
Telefon hizmetleri başlığı altında, evrensel hizmet kapsamında sunumu,
düşük gelirli vatandaşların telefon hizmetlerinden yararlanması, numaralandırma ve
tarife kontrolü konularına ilişkin hususlarda 313,
Posta başlığı altında, posta sektörünü ilgilendiren konularda ve postaya
ilişkin politika ve düzenleme hususlarında 314
yetkilidir.

8.3.6. Amerika Birleşik Devletleri
Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı’nın 315 görev alanlarından
birisini bilgi teknolojileri ve iletişim oluşturmaktadır. Bakanlığa bağlı Ulusal Bilgi ve

308

http://www.dbcde.gov.au/broadband
http://www.dbcde.gov.au/online_safety_and_security
310
http://www.dbcde.gov.au/mobile_services
311
http://www.dbcde.gov.au/television
312
http://www.dbcde.gov.au/radio
313
http://www.dbcde.gov.au/telephone_services
314
http://www.dbcde.gov.au/post
315
United States Department of Commerce
309
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Telekomünikasyon İdaresi’nin 316 sorumlu olduğu konular arasında; (1) Spektrum
yönetimi, (2) Genişband hizmetleri, (3) İnternet politikası (gizlilik, telif hakları), (4)
İnternet alan adları, (5) Bilgi hizmetleri yer almaktadır 317. Bu kapsamda, bilgi
teknolojileri ve iletişim konularına ilişkin hususların Ticaret Bakanlığına bağlı tek bir
idari bölüme bağlı olarak yürütüldüğü görülmektedir.

8.4.

YAKINSAMANIN

YASAMA

ORGANINDAKİ

KOMİSYONLARA

ETKİSİ
Yakınsamanın bakanlıklar ve ulusal düzenleyici otoriteler üzerindeki etkisi,
yasama organlarındaki ihtisas komisyonlarında da kendisini göstermektedir. Keza,
ihtisas komisyonları da bakanlıkların görev dağılımına ve isimlerine göre
belirlenmektedir. Nitekim, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik
Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifinin ikinci maddesiyle komisyon isimlerinin
değiştirilmesi öngörülürken, bu değişikliğin gerekçesi yeni bakanlıkların kurulması
ve kimi bakanlıkların da isimlerinin değiştirilmesine paralelliğin sağlanması olarak
gösterilmiştir 318. Ancak, söz konusu değişiklik önerisinde dahi bir yandan özel bir
ihtisas ve uzmanlık gerektiren, diğer yandan bireylerin temel hak ve özgürlüklerini
ilgilendiren ve oluşturduğu ekonomi ile ülkemizin lokomotif sektörlerinden olan
haberleşme, yayıncılık, bilişim ve internet sektörüyle ilgili komisyona yer
verilmemiştir. Mevcut, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’nda
olduğu gibi, doğrudan haberleşme, yayıncılık, bilişim ve internet sektörünü kapsayan
bir komisyonun bulunmaması nedeniyle, bu sektörlere ilişkin tasarı ve tekliflerin
diğer komisyonlarda görüşülmesi zorunluluğu devam etmektedir. Oysa, yukarıda
bakanlıklara ve ulusal düzenleyici otoritelere ilişkin değerlendirmelerimizde olduğu
gibi, haberleşme ve yayıncılık başta olmak üzere, bilişim, medya ve internete ilişkin
konuların da bu işlere münhasır olarak kurulacak bir komisyonda görüşülmesine
ihtiyaç bulunduğu kanaatine ulaşılmıştır.
Aşağıda bazı ülkelerin yasama organlarındaki komisyonlara ilişkin örneklere
yer verilmektedir. İncelenen ülke örneklerinin yasama organlarında da haberleşme ve
316

National Telecommunications&Information Administration
http://www.ntia.doc.gov/
318
http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.sorgu_yonlendirme
317
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bilgi teknolojilerine özel bir önem verildiği ve bu alanda gerçekleştirilecek yasama
faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla komisyonlar kurulduğu görülmektedir.

8.4.1. İngiltere
İngiltere’de Haberleşme Komisyonu 319 (Communications Committee) adı
altında bir komisyon mevcuttur. Bu Komisyon medya ve bilgi teknolojileri endüstrisi
ile ilgilenmektedir. Medya yakınsaması ve bunun kamu politikasına etkileri de bu
Komisyonun görevleri arasındadır.

8.4.2. Almanya
Almanya’da Ekonomi ve Teknoloji Komisyonu 320 (Committee on Economics
and Technology) mevcut olup, bu Komisyon ekonomi, enerji, posta, elektronik
haberleşme ve yeni teknolojiler konularında görevlidir.

8.4.3. İrlanda
İrlanda’da Ulaşım ve Haberleşme Komisyonu 321 (Committee on Transport
and Communications) mevcuttur. Bu Komisyonun haberleşme alanına ilişkin
spesifik amaçları; genişband elektronik haberleşme hizmetlerinin sağlanması, posta
şebekesinin devamlılığının sağlanması ve akıllı şebekelerin geliştirilmesidir.

8.4.4. Beyaz Rusya
Beyaz

Rusya’da Endüstri,

Enerji,

Haberleşme,

Ulaşım

ve Ticaret

Komisyonu 322 (Committee on Industry, Fuel and Energy Complex, Transport,
319

http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/lords-select/communicationscommittee/
320
http://www.bundestag.de/htdocs_e/bundestag/committees/a09/index.html
321
http://www.oireachtas.ie/parliament/oireachtasbusiness/committees_list/transportandcommunicatio
ns/communicationsenergyandnaturalresources/
322
http://house.gov.by/index.php/,6231,,,,1,,,0.html
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Сommunications and Business) mevcuttur. Bu Komisyonun, enerji, sanayii ve
ulaşım sektörlerine ilaveten haberleşme ve bilgi teknolojileri alanına ilişkin görevleri
bulunmaktadır.

8.4.5. Avustralya
Avustralya’da Altyapı ve Haberleşme Komisyonu 323 (Committee on
Infrastructure and Communications) mevcuttur. Bu Komisyonun görevleri arasında,
ulaşım, enerji, su ve haberleşme altyapıları yer almaktadır. Komisyon, haberleşme
alanında bilgi teknolojilerinde fiyatlandırma ve altyapılarda kullanılabilecek akıllı
şebekeler üzerine de çalışmaktadır.

8.4.6. Amerika Birleşik Devletleri
Amerika Birleşik Devletleri’nde Bilim, Uzay ve Teknoloji Komisyonu
(Committee on Science, Space, and Technology) altında bir alt komisyon olarak
Teknoloji ve İcatlar Alt Komisyonu 324 (Subcommittee on Technology and
Innovation) oluşturulmuştur. Standardizasyon dahil olmak üzere teknoloji ve icatlar
ile ilgili olduğu sürece rekabet, vergi ve ticaret konuları Teknoloji ve İcatlar Alt
Komisyonu’nun görev alanında bulunmaktadır. Alt Komisyonun bilgi teknolojilerine
ilişkin çalışmalarına örnek olarak, bulut bilişimin sağladığı faydalar ve engeller
üzerine yaptığı çalışma verilebilir. Spektrumun etkin kullanımı amacıyla kablosuz
ortamda sağlanan hizmetlerin yarattığı ekonomilerin yeni icatlar yoluyla nasıl
geliştirileceği yönündeki çalışması ise Alt Komisyon’un elektronik haberleşme
sektörüne ilişkin gerçekleştirdiği çalışmaların bir örneğini oluşturmaktadır.

323

http://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/House_of_Representatives_Committe
es?url=ic/index.htm
324
http://science.house.gov/subcommittee-technology-and-innovation
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8.5. DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, farklı şebeke ve sistemler üzerinden aynı
veya benzer nitelikteki hizmetlerin sunulabilmesine olanak sağlanmıştır. Böylelikle,
elektronik haberleşme ve posta hizmetleri, medya hizmetleri ve bilgi teknolojileri
hizmetleri arasındaki ayrımın yapılması güçleşmiştir. Günümüz teknolojisinin
tanıdığı imkanla, televizyon ve radyo yayıncılığı için kullanılan şebekeler üzerinden
internet hizmeti sunulabilmekte; internet şebekeleri üzerinden yayıncılık faaliyetleri
gerçekleştirilebilmektedir. İster internet şebekeleri üzerinden ister yayıncılık
şebekeleri üzerinden olsun tüketici algısı açısından sunulan bir hizmetin türü
sağladığı fayda ile belirlenmektedir. Bu doğrultuda, mobil cihazlar ve akıllı
telefonlar üzerinden izlenen bir televizyon yayını ile evimizde sabit bir noktada
duran televizyon aracılığıyla izlediğimiz televizyon yayını, sunulan hizmetin teknik
koşulları ne olursa olsun kullanıcıları nezdinde birer yayın hizmeti olarak
algılanmaktadır. Benzer şekilde, bilgisayar üzerinden internete erişerek uçak
rezervasyonunu yaptırmak ile cep telefonu üzerinden internete erişerek aynı uçak
rezervasyonu yaptırmak, nihai anlamda çevrimiçi bir hizmetin sağlanması anlamına
gelmektedir. Her geçen gün baş döndürücü bir hızla gelişen teknolojinin hizmetler
nezdinde kaldırdığı sınırların, söz konusu hizmetlerin vatandaşların ihtiyaçlarına göre
düzenlenmesinde de kendini göstermesi gerekmektedir.
Bu kapsamda, özellikle batı toplumlarında “bilgi toplumu olma” hedefi
çerçevesinde, elektronik haberleşme ve posta hizmetlerinin, medya hizmetlerinin ve
bilgi teknolojileri hizmetlerinin tek bir çatı altında politikalarının belirlendiği ve
böylelikle kullanıcıların hizmetlerden en yüksek faydayı sağlamalarının amaçlandığı
görülmektedir. Benzer şekilde, internet üzerinden yaratılan ekonominin büyüklüğü
de göz önüne alındığında, hem tüketicilerin internet üzerindeki güvenliklerinin ve
gizliliklerinin yaratılması hem de dijital ekonomide rekabetin sağlanması kaçınılmaz
olmaktadır.
Ayrıntılı olarak yer verilen ülke örneklerinde elektronik haberleşme ve posta
hizmetlerinin, medya hizmetlerinin ve bilgi teknolojileri hizmetlerinin sunulmasında
izlenecek politikaların tek bir idari çatı altında düzenlendiği görülmektedir. Bu
hizmetleri, kimi ülkelerin, hizmetlerin yarattığı kültürel değerleri dikkate almak
suretiyle kültür ve haberleşme bakanlığı altında; kimi ülkelerin hizmetlerin yarattığı
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ekonomik faydayı dikkate alarak ekonomi ve teknoloji bakanlığı altında; kimi
ülkelerin de başlı başına haberleşme bakanlığı altında düzenlediği görülmektedir.
Fakat her koşulda, ülkelerin gelişen teknoloji ile uyumlu olarak elektronik
haberleşme ve posta hizmetlerini, medya hizmetlerini ve bilgi teknolojileri
hizmetlerini aynı çatı altında toplayarak bu hizmetler için izlenecek politikaları, başta
tüketicinin korunması ve rekabete dayalı dijital ekonominin yaratılması açısından
ortak unsurlar üzerine belirlediği görülmektedir.
Bu nedenlerle, bilgi toplumu olma ve dijital ekonomi yaratma hedefindeki
Avrupa Birliği’nin ve gelişmiş toplumların elektronik haberleşme ve posta
hizmetlerinde, medya hizmetlerinde ve bilgi teknolojileri hizmetlerinde izlenecek
politikaları tek bir elden düzenlemek ve yönetmek yönündeki tercihlerinin ülkemize
de büyük katkılar sağlayacağı ve ülkemizi gelişen teknolojiye her daim hazır bir ülke
konumuna getireceği değerlendirilmektedir.
Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde; (1) Elektronik haberleşme, yayıncılık,
posta ve bilgi teknolojileri sektörlerine ilişkin hedef, ilke ve politikaların bu alanda
görevli tek bir bakanlık tarafından oluşturulması ve bunların takibi ile
koordinasyonun da bu bakanlık tarafından yapılması, (2) Haberleşme ve yayıncılık
başta olmak üzere, bilişim, medya ve internete ilişkin konuları, tasarı ve teklifleri
görüşmek

üzere

bir

ihtisas

komisyonu

oluşturulması

değerlendirilmesinin yerinde olacağı kanaatine varılmaktadır.
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DOKUZUNCU BÖLÜM
BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRÜNÜN
DESTEKLENMESİNDE DEVLETİN ROLÜ

9.1. TEŞVİK SİSTEMİNE İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Daha yüksek toplumsal refah düzeyine ulaşabilmek için ülke kaynaklarının
belirli stratejiler çerçevesinde belirli alanlara/sektörlere yönlendirilmesi anlamına
gelen devlet teşvikleri, piyasa ekonomisine yönelik en etkili kamu müdahalesi
araçlarındandır.
Teşvik politikaları, ülke ekonomisinin ihtiyaç duyduğu sektör ve bölgelere
çeşitli avantajlar sağlamaktadır. Bu çerçevede, amaçlarına göre kullanılan teşvik
araçları OECD tarafından şu şekilde özetlenmiştir325:
• Yatırım maliyetini düşürmek (vergi, resim, harç istisnaları; gümrük
vergi

ve

resim

muafiyeti

sayesinde

yatırım

maliyetlerinin

düşürülmesi)
• Finansman ihtiyacını hafifletmek (düşük faizli yatırım kredileri,
yatırım destekleme primi vs.)
• Kârlılığı artırmak (devlet tarafından altyapı yapılması, ucuz arsa/arazi
temini vs.)
Yararlanılan teşvik araçları, farklı ülke örnekleri incelendiğinde ekonomik
kalkınma düzeyine göre farklılık arz edebilmektedir. Örneğin kalkınmanın ilk
aşamalarında hükümetler iktisadi ve mali teşviklere ağırlık verirken, ileri aşamalarda
idari ve teknolojik teşviklerin tercih edildiği gözlemlenmektedir. 326 Bu gözlemden
yola çıkarak teşvik araçlarını özelliklerine göre aşağıdaki şekilde gruplamak
mümkündür.

325

OECD. (2001). Competition Policy in Subsidiaries and State Aid. DAFFLE/CLP. Paris.
Topal, M. H. (2006). Uluslararası Kuruluşların Teşviklere Bakışı ve Türk Teşvik Sisteminin Bu
Çerçevede Analizi. Trabzon; Karadeniz Teknik Üniversitesi.
326
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Şekil 37: Özelliklerine Göre Teşvik Araçları 327
•
•
•
•
•
•
•

333333333333333333

Yatırım indirimi
Gelir veya Kurumlar Vergisi
muafiyeti veya indirimi
Üretim ve KDV muafiyeti
İhracatta vergi iadeleri
İhracatta kredi sigortası
İndirimli navlun tarifeleri
Özel amortisman uygulamaları

•
•
•
•

•

AR-GE harcamaları sübvansiyonu
Lisans ve know-how alma kolaylığı
İşgücü eğitim programları
Yabancı teknik personel
çalıştırmalarında kolaylık
sağlanması
Verimlilik arttırma çalışmalarını
destekleme

•
•
•
•
•
•
•
•

Orta ve uzun vadeli krediler
Düşük faizli yatırım kredileri
Faiz ve vergi iadeleri
Bina ve teçhizat sübvansiyonu
Özel reeskont kredi faizi oranları
Gümrük vergisi taksitlendirmesi
Gümrük ve fon istisnaları
Bina vergisi istisnası

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişme, uluslararası rekabeti
artırmış; bu durum, ülkelerin teşvik sistemini de etkilemiştir. Bu süreçte hem
teşviklerin sayısı hem de çeşidi artmıştır. Bu itibarla, yazılım sektörün gelişimi için
dünya uygulamalarında gözlemlenen teşvikler aşağıda listelenmiştir 328:
•

İşletme harcamaları

•

Sermaye harcamaları

•

Teknoloji transferi

•

Endüstriyel tasarım veya süreç mühendisliği

•

Kalite sertifikaları uygulamaları

•

Elektronik ticaret / bilgi ve iletişim teknolojileri

•

Patent uygulamaları

•

Araştırmacılarla yapılan sözleşmeler

•

Firmalar, araştırma merkezleri ve üniversiteler arasında işbirliği

•

Eğitim

•

Yenilikçi firmaların kurulması

•

Yenilikçi firmalarda ortaklık

Yazılım Sanayicileri Derneği tarafından hazırlanan “Yazılım: Ekonominin
Yeni Kalkınma Gücü” adlı raporda bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün katma
Topal, M. H. (2006). Uluslararası Kuruluşların Teşviklere Bakışı ve Türk Teşvik Sisteminin Bu
Çerçevede Analizi. Trabzon; Karadeniz Teknik Üniversitesi.
328
Yazılım Sanayicileri Derneği. (2009). Yazılım: Ekonominin Yeni Kalkınma Gücü. İstanbul.
327
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değeri en yüksek alt sektörü olan yazılım sektörüne devlet tarafından sağlanan
katkılar;
• Devlet Doğrudan Destekleri: Geri ödemesiz (hibe) veya geri ödemeli
(faizsiz, düşük faizli, belirli bir dönem geri ödemesiz, uzun vadeli
krediler
• Devlet Teşvikleri: Kurumlar vergisi, gelir vergisi gibi vergilerde
istisnalar/ertelemeler/azaltmalar, sosyal güvenlik yükümlülüklerinde
istisnalar vb.
• Devlet Dolaylı Destekleri: Yazılım ürün ve hizmetlerinde kamu
alımları ve bunun için yerli üreticilere pozitif ayrımcılık ve yazılım
üretiminin kümelenme stratejisi ile daha etkin ve verimli bir şekilde
gelişmesine imkân sağlayacak ortamın oluşturulması gibi tedbirler,
olarak üç kategoride incelenmiştir.

9.2. DÜNYADA BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRÜNE YÖNELİK TEŞVİKLER
Yazılım Sanayicileri Derneği tarafından hazırlanan “Yazılım: Ekonominin
Yeni Kalkınma Gücü” adlı raporda bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün katma
değeri en yüksek alt sektörü olan yazılım sektörüne ilişkin iyi uygulama örneği
olarak değerlendirilen ülkelerdeki politikalar özetlenmiştir:

9.2.1. Devlet Doğrudan Destekleri
9.2.1.1. İrlanda Örneği
Dünyanın ikinci büyük yazılım ihracatçısı olan ülke, Avrupa’da satılmakta
olan paket yazılımların %40’ını üretmektedir.
Yazılım sektörünün hızlı gelişimi ile dünya çapında bir başarı hikâyesi olan
İrlanda’da, bu alanda ulusal bir vizyonun ve bu vizyon doğrultusunda devlet
desteklerinin kullanıldığı görülmektedir.
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Bu

alanda

KOBİ’lere

sermaye

sağlamak

için

çeşitli

programlar

geliştirilmiştir. Bu programlar İrlanda yazılım sektöründe başlangıç ve risk sermayesi
yatırımlarının geliştirilmesinde önemli rol oynamıştır.
Bu anlamda yerel sektörün gelişmesi ve teşviki için kurulmuş olan ve Avrupa
Birliği’nden de finansal destek gören Enterprise Ireland (EI) ve İrlanda Endüstriyel
Gelişim Kurumu kritik rol oynamıştır. IE, hem yerel şirketlerin ihracat oranlarını ve
verimliliklerini artırarak rekabetçi bir yapıda iş yapmalarına, büyümelerine ve Ar-Ge
yatırımı yapmalarına destek olmakta, hem de yabancı şirketlerin İrlanda’da
yapılanmaları veya yerel şirketlerle işbirliğine gitmeleri için bu şirketlere
danışmanlık hizmeti vermektedir.
EI fonları; başlangıç aşamasındaki şirketlere yönelik fonlar, gelişme
aşamasındaki şirketlere ilişkin fonlar, ihracata yönelik fonlar, Ar-Ge faaliyetlerine
ilişkin fonlar gibi çeşitli gruplara ayrılmıştır. Bu gruplar da kendi içlerinde şirketlerin
ihtiyaçlarına göre gruplanmıştır. Bu şekilde şirketlerin ihtiyaçlarına en uygun fon
belirlenerek destek verilmektedir. (Bahse konu fonların detayları ve yol haritası için
bkz. Enterprise Ireland Best Conntected Software from Ireland Report 329)

9.2.1.2. İsrail Örneği
Toplam teknoloji ihracatının %25’ini (3,6 milyar dolar), tüm ihracatının ise
%10’unu yazılım sektörü üzerinden gerçekleştiren İsrail’in devlet desteklerinin en
önemli özelliği, İrlanda örneğinde de olduğu gibi, sağlanan destek programının çok
çeşitli ve her bir şirketin kendi ihtiyaçlarına uygun olmasıdır.
70’li yılların sonlarına doğru hükümetler nezdinde sektörün öneminin
anlaşılmasına istinaden oluşturulan politikalar 90’lı yıllarda meyvelerini vermeye
başlamıştır.
Yazılım şirketlerine işletme ve risk sermayesi sağlama noktasında önemli
katkı sağlayan İsrail, yüksek miktarda vergisel teşviklerin yanı sıra sübvansiyonlar,
hibe ve krediler yoluyla devlet desteği verirken, bürokrasiyi azaltmış ve teknolojiye
Erişim Tarihi: 13 Haziran 2012. http://www.enterprise-ireland.com/en/Publications/ReportsPublished-Strategies/Enterprise-Ireland-Software-Strategy-2009-2013.pdf
329
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yatırım yapan kuluçka evresindeki şirketlere altyapı ve danışmanlık hizmetleri
sağlamıştır ve sağlamaya devam etmektedir.

9.2.2. Devlet Teşvikleri
Yapılan araştırma ile devlet teşviklerinin yazılım sektörü üzerinde olumlu
etkisinin dünya uygulamalarında net olarak görüldüğü vurgulanmaktadır.

9.2.2.1. Hindistan Örneği
Yazılım sektörünün ülke ekonomisine katkısı, hükümet politikaları ve kamuözel işbirlikleri ile gerekli altyapının oluşturulması, nitelikli işgücü için eğitim
faaliyetleri gibi proaktif yaklaşımlar ile bir başarı hikâyesine dönüşmüştür.
Hindistan’da yazılım sektörünün gelişmesi için uygulanan teşvikler arasında;
•

Yazılım sektöründen elde edilen kazançların vergiden muaf tutulması,

•

Yazılım teknoloji parklarında gümrük vergisi muafiyeti,

•

Teknoloji parklarında kurulmuş araştırma merkezleri için gerekli
yazılımların ithalinde gümrük vergisi muafiyeti,

•

Teknoloji parklarında yer alan girişimcilerin ürünlerini ihraç etmeleri
halinde ihraç edilen mallara gümrük vergisi muafiyeti

sayılabilir.

9.2.2.2. İrlanda Örneği
İrlanda vergi teşvik sistemi;
•

Hem çok uluslu şirketlerin gelir kaynağı sağlamaları

•

Hem de yerel şirketlerin yabancı pazara girebilmelerini sağlaması

ile yerel endüstrinin desteklenmesine büyük katkı sağlamıştır.
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İrlanda’da, %20 oranında vergi indirimi, harcamalar için ödenecek vergilerde
ise 3 yıla kadar erteleme gibi teşvikler sağlanmaktadır.

9.2.2.3. Çin Örneği
Çin, Hindistan’ın başarı hikâyesini referans almış ve yazılıma yönelik somut
stratejik plan oluşturmuştur. Bunun sonucunda yazılıma özel vergisel teşviklerin yanı
sıra, finans kaynaklarına erişimde maliyetin düşürülmesi, ilgili düzenlemelerin
yumuşatılması gibi önlemler almıştır. Çin’de bazı teknoparklarda personel
giderlerinin her türlü vergiden muaf tutulması gibi uygulamalar da mevcuttur.

9.2.3. Devlet Dolaylı Destekleri
Avrupa yazılım pazarı incelendiğinde yazılım satın almalarının en çok kamu
sektörü tarafından yapıldığı görülmüştür. Dolayısıyla, yazılım sektörünün gelişimi ve
bahse konu sektörde yenilikçi uygulamaların gelişimi için kamu alımları kritik
öneme sahiptir.

9.2.3.1. Tayvan Örneği
Tayvan’da Nankank Yazılım Parkı olarak adlandırılan, yalnızca yazılım
şirketlerinin kümelendiği, birlikte sinerji geliştirmek için üretim yapabildikleri, ucuz
ofis, ortak toplantı salonları ve fuayeler, ucuz bilgi işlem alt yapısı gibi imkanlara
sahip bir gökdelenin yapılması başarılı bir kümelenme ve dolaylı destek modelidir.

9.2.3.2. Malezya Örneği
Malezya, Güneydoğu Asya’nın “Multimedya Süper Koridoru” iddiasıyla
ortaya koyduğu dev projenin bir parçası olarak “Cyberjaya” silikon vadisini kurmuş,
burada yazılım şirketleri için önemli imkânlar, teşvik ve destekler sunmuştur. Bu
kapsamda, devlet tarafından birçok bina inşa edilip altyapısı hazırlanarak yazılım
şirketlerinin kullanımına sunulmaktadır.
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9.2.3.3. Hindistan Örneği
Hindistan hükümeti de yazılım girişimcilerini desteklemek için “Yazılım
Teknoloji Parkları” kurmakta ve buralarda yazılım şirketlerine ofis alanı, bilgisayar
ekipmanları ve geniş bant internet altyapı hizmetlerini bedelsiz olarak sunmaktadır.

9.2.3.4. Brezilya Örneği
Brezilya hükümeti de yerel yazılım sektörünü geliştirme için teşviklerin yanı
sıra, kamu tedarik mekanizmasını da kullanmaktadır.

9.3.

TÜRKİYE’DE

BİLGİ

VE

İLETİŞİM

SEKTÖRÜNE

YÖNELİK

TEŞVİKLER
Türkiye’de yatırım teşviklerinin araç olarak kullanılmasını belirleyen ulusal
strateji/politikalar ve sınırlar; ilgili vergi kanunları, kalkınma planları, yıllık
programlar, kurumsal ve sektörel strateji belgeleri ile çeşitli dönemlerde yapılan ikili
ve çok taraflı anlaşmalar olarak sıralanabilir. Genel olarak, teşvik düzenlemeleri
kanunlar ve anlaşmalarla belirlenen sınırlar dâhilinde Bakanlar Kurulu Kararları ile
yapılmaktadır. Bakanlar Kurulu kararlarının yanı sıra bazı özel kanunlar ve vergi
düzenlemeleri de teşvik unsurları barındırabilmektedir. Bu çerçevede, bilgi ve
iletişim sektörüne ilişkin teşvikler, teşviki sunan idarelere göre tasnif edilerek
aşağıda sunulmuştur:

9.3.1. Ekonomi Bakanlığı Yatırım Teşvikleri 330
Kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda
tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesine, üretim ve
istihdamın artırılmasına, uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırmageliştirme içeriği yüksek bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik

330

Ekonomi Bakanlığının 3.9.2012 tarih ve B.19.0.TUG.0.07-401.99-59796 sayılı yazısı.
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yatırımların özendirilmesine, uluslararası doğrudan yatırımların artırılmasına,
bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına, kümelenme ve çevre korumaya
yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesine ilişkin
usul ve esasları belirlemek amacıyla Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar Bakanlar Kurulu kararı olarak
yürürlüğe konulmaktadır.
Söz konusu kararlar, ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri
doğrultusunda hazırlanmaktadır. Dolayısıyla, anılan program ve strateji belgelerinde
belirlenen eylemlerden sorumlu olan kamu kurum ve kuruluşları, yatırımlara
sağlanacak devlet desteklerine yönelik görüş ve önerilerini de bu sorumlulukları
çerçevesinde hazırlamaktadırlar. Ülkemizde gerçekleştirilen yatırımlara, Ekonomi
Bakanlığı tarafından Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Bakanlar Kurulu
Kararları çerçevesinde devlet yardımı sağlanmaktadır.
Bilgi ve iletişim sektörünün sosyo-ekonomik kalkınmaya olan katkısı, diğer
sektörlerin gelişmesindeki kaldıraç etkisi ve ileri teknolojilerin kullanımına sağladığı
altyapı niteliği dikkate alınarak, sektör, gerek yürürlükte bulunan 15.06.2012 tarih ve
2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da, gerekse de
anılan Karar’dan önce yürürlükte bulunan Kararlarda desteklenecek yatırım konuları
arasında sayılmıştır.
Bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda gerçekleştirilen yatırımlar için
“Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar” çerçevesinde son 10 yılda
sağlanan devlet destekleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.
Tablo 61. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörüne “Yatırımlarda Devlet
Yardımları Hakkında Kararlar” Çerçevesinde Sağlanan Destekler
Mevzuat
Destekler
• Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu İstisnası
10/06/2002 tarih ve
2002/4367 sayılı Karar

• Katma Değer Vergisi İstisnası
• %100 Yatırım İndirimi*
• Vergi, Resim ve Harç İstisnası**

28/08/2006 tarih ve
2006/10921 sayılı Karar

• Gümrük Vergisi Muafiyeti
• Katma Değer Vergisi İstisnası
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14/07/2009 tarih ve
2009/15199 sayılı Karar
15/06/2012 tarih ve
2012/3305 sayılı Karar

• Gümrük Vergisi Muafiyeti
• Katma Değer Vergisi İstisnası
• Gümrük Vergisi Muafiyeti
• Katma Değer Vergisi İstisnası

*Yatırım indirimi destek unsuru 24.04.2003 tarihinden itibaren teşvik belgesi olmaksızın
uygulanmaya başlanmıştır.
** Vergi, resim ve harç istisnası 01.01.2004 tarihinden itibaren teşvik belgesi olmaksızın
uygulanmaya başlanmıştır.

Son 20 yılda teşvik belgesine bağlanan yatırımlar içerisinde bilgi ve iletişim
teknolojileri konusunda düzenlenmiş teşvik belgelerinde kayıtlı sabit yatırım
tutarının payını gösteren tablo aşağıda sunulmuştur.
Tablo 62. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörüne Düzenlenen Teşvik
Belgelerinin Payı
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Yüzde
Teşvik Belgesine Bağlanan
Konusunda Teşvik Belgesine
(%)
Yıl
Toplam Sabit Yatırım
Bağlanan Toplam Sabit
Tutarı (TL) [A]
[B/A]
Yatırım Tutarı (TL) [B]
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

270.278.975
2.216.354.925
1.383.373.438
5.430.829.146
3.774.906.179
7.519.144.225
6.685.287.623
11.095.536.911
17.419.066.074
14.942.726.973
15.434.017.106
22.137.398.195
20.119.798.384
23.004.458.495
21.684.582.114
27.973.470.920
33.985.694.278
35.332.362.512
70.572.199.148
58.226.400.681
25.704.636.098
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0
44.874.479
0
0
0
7.738.213
731.481.832
444.607.373
1.369.649.304
800.037.329
7.366.682
2.523.461
2.607.531.280
119.646.247
247.958.303
2.204.448.153
7.666.083
1.623.766.499
188.695.397
1.637.355.110
816.614.720
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0
2,02
0
0
0
0,1
10,94
4,01
7,86
5,35
0,05
0,01
12,96
0,52
1,14
7,88
0,02
4,6
0,27
2,81
3,18
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15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır:

9.3.1.1. Genel Teşvik Uygulamaları
Teşvik edilmeyecek veya teşviki için aranan şartları sağlayamayan yatırım
konuları hariç olmak üzere, asgari sabit yatırım tutarı ve kapasiteler üzerindeki
yatırımlar bölge ayrımı yapılmaksızın Genel Teşvik Uygulamaları kapsamında
desteklenmektedir.
Genel teşvik uygulamaları için asgari sabit yatırım tutarı,
•

1. ve 2. bölgelerde 1 Milyon TL

•

3., 4., 5. ve 6. bölgelerde 500 Bin TL’dir.

9.3.1.2. Bölgesel Teşvik Uygulamaları
Bölgesel Teşvik Uygulamalarında her ilde desteklenecek sektörler, illerin
potansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklükleri dikkate alınarak tespit edilmiş olup,
bölgelerin gelişmişlik seviyelerine göre yardım yoğunlukları farklılaştırılmıştır. Bu
uygulama kapsamında sağlanan destek oran ve süreleri özet olarak aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.
Bölgesel teşvik uygulamaları için asgari sabit yatırım tutarı 1. ve 2.
bölgelerde 1 Milyon TL’den, diğer bölgelerde ise 500 Bin TL’den başlamak üzere
desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı belirlenmiştir.

9.3.1.3. Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki
Aşağıda belirtilen 12 yatırım konusu, büyük ölçekli yatırımların teşviki
çerçevesinde desteklenmektedir.
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Tablo 63. Büyük Ölçekli Yatırımlar
Sıra
No
1
2
3
4
4-a
4-b
5
6
7
8
9
10
11
12

Yatırım Konuları
Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı
Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı
Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları
Motorlu Kara Taşıtlarının İmalatı Yatırımları
Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi Yatırımları
Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları
Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon
İmalatı Yatırımları
Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları
Elektronik Sanayi Yatırımları
Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları
İlaç Üretimi Yatırımları
Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı
Yatırımları
Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) İmalatı
Yatırımları
Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar:
Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu metalik
madenlerin cevher ve/veya konsantresinden nihai metal
üretimine yönelik yatırımlar (bu tesislere entegre
madencilik yatırımları dahil)

Asgari Sabit
Yatırım
Tutarları
(Milyon TL)
1000
200
200
200
50

50

Bölgesel veya Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Uygulamaları kapsamında
vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından bir alt bölge
destekleri sağlanacak yatırımlar şöyledir:
• OSB’lerde yapılacak yatırımlar
• Aynı konuda faaliyet gösteren firmaların sektörel işbirliğine dayalı
entegrasyon yatırımları
Büyük Ölçekli Yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı 50 Milyon TL’den
başlamak üzere sektörüne göre farklı büyüklüklerle tanımlanmıştır.
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9.3.1.4. Stratejik Yatırımların Teşviki
İthalat bağımlılığı yüksek olan ara malı veya ürünlerin üretimine yönelik
yatırımlar stratejik yatırımların teşviki uygulamaları kapsamında desteklenmektedir.
Bu kapsamda desteklenecek olan yatırımların aşağıdaki kriterlerin tamamını
sağlaması gerekmektedir:
• Asgari sabit yatırım tutarının 50 milyon TL olması,
• Yatırım konusu ürünle ilgili yurtiçi toplam üretim kapasitesinin
ithalattan az olması,
• Yatırımla sağlanacak asgari katma değerin %40 olması (rafineri ve
petrokimya yatırımlarında bu şart aranmayacaktır),
• Üretilecek ürünle ilgili toplam ithalat değerinin son 1 yıl itibariyle en
az 50 Milyon $ olması (yurt içi üretimi olmayan mallarda bu şart
aranmayacaktır)
Bu uygulama kapsamında sağlanan destekler özet olarak aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.
Stratejik Yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı 50 Milyon TL’dir.
Yukarıda dört ana başlıkta toplanan uygulamalar kapsamında sağlanacak
destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
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KDV İstisnası
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Vergi İndirimi
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
Gelir Vergisi Stopajı Desteği*
Sigorta Primi Desteği*
Faiz Desteği **
Yatırım Yeri Tahsisi
KDV İadesi***























Teşviki

Stratejik Yatırımların

Teşviki

Büyük Ölçekli Yatırımların

Uygulamaları

Destek Unsurları

Bölgesel Teşvik

Uygulama Çeşitleri

Genel Teşvik Uygulamaları

Tablo 64. Yeni Teşvik Sisteminde Uygulamalar Kapsamında Sağlanacak Destek
Unsurları











* Yatırımın 6. bölgede gerçekleştirilmesi halinde sağlanır

** Bölgesel teşvik uygulamalarında, yatırımın 3., 4., 5. veya 6 . bölgelerde gerçekleştirilmesi halinde
sağlanır.
*** Sabit yatırım tutarı 500 Milyon TL üzerinde olan stratejik yatırımlara sağlanır.

Teşvik uygulamaları açısından iller gelişmişlik düzeyine göre 6 bölgeye
ayrılmıştır. İllerin gelişmişlik düzeyine göre yer aldığı bölge aşağıdaki Türkiye
haritasında gösterilmiştir.
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Yeni teşvik sisteminde yer alan destek unsurları ise aşağıda listelenmiştir:
a. Katma Değer Vergisi İstisnası:
Teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek
yatırım malı makine ve teçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde
uygulanır.
b. Gümrük Vergisi Muafiyeti:
Teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine
ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.
c. Vergi İndirimi:
Gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına
ulaşıncaya kadar, indirimli olarak uygulanmasıdır.
d. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği:
Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi
gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının
Bakanlıkça karşılanmasıdır.
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e. Gelir Vergisi Stopajı Desteği:
Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için belirlenen gelir
vergisi stopajının terkin edilmesidir. Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar
için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.
f. Sigorta Primi Desteği:
Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi
gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça
karşılanmasıdır. Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek bölgesel, büyük ölçekli ve
stratejik yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.
g. Faiz Desteği:
Faiz desteği, teşvik belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli yatırım
kredileri için sağlanan bir finansman desteği olup, teşvik belgesinde kayıtlı sabit
yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr
payının belli bir kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.
h. Yatırım Yeri Tahsisi:
Teşvik Belgesi düzenlenmiş yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen
usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilmesidir.
i. Katma Değer Vergisi İadesi:
Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirasının üzerindeki Stratejik Yatırımlar
kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV’nin iade
edilmesidir.

9.3.2. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Teşvikleri
5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun “İlkeler” başlıklı 4’üncü
maddesinde, her türlü elektronik haberleşme cihaz, sistem ve şebekelerinin kurulması
ve işletilmesine müsaade edilmesi, gerekli frekans, numara, uydu pozisyonu ve
benzeri kaynak tahsislerinin yapılması ile bunların düzenlenmesinin devletin yetki ve
sorumluluğu altında olduğu belirtilmiş ve ilgili merciler tarafından elektronik
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haberleşme hizmetinin sunulmasında ve bu hususta yapılacak düzenlemelerde göz
önüne alınması gereken ilkeler sayılmıştır. Bu ilkeler arasında, “teknolojik
yeniliklerin uygulanması ile araştırma-geliştirme faaliyet ve yatırımlarının teşvik
edilmesi” de yer almaktadır. Dolayısıyla, elektronik haberleşme sektörüne yönelik
yapılacak tüm düzenlemelerde araştırma – geliştirme faaliyet ve yatırımlarının teşvik
edilmesi ilkesinin gözetilmesi kanuni bir zorunluluktur.
5809 sayılı Kanun’un 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun görevleri arasında; Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme

Bakanlığı’nca

yapılacak

düzenlemeler

çerçevesinde,

elektronik

haberleşme sektörüne ilişkin araştırma, geliştirme ve eğitim faaliyetlerine ilişkin
olarak, mevcut gelirlerini göz önünde bulundurarak gelirlerinin % 20’sini aşmamak
kaydıyla ayıracağı kaynağı anılan Bakanlığa aktarmak da sayılmış ve bu aktarım
katma değer vergisi ve damga vergisi dahil her türlü vergi, resim, harç ve benzeri
mali yükümlülüklerden de istisna tutulmuştur. Bu çerçevede, Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumu’nun gelirlerinin en fazla %20’sinin, elektronik haberleşme
sektörüne ilişkin araştırma, geliştirme ve eğitim faaliyetlerine ayrılması ve bu
amaçlarla Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na aktarılması kanuni
güvence altına alınmıştır. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 2011 yılında 1.364
milyon TL tutarında gerçekleşen gelirinin 228 milyon TL’sini bu kapsamda
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na aktarmıştır 331.
Öte yandan, ülkemizce üçüncü nesil mobil elektronik haberleşme
hizmetlerinin (3N) yetkilendirilmesi sürecinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu’nca hazırlanan “IMT-2000/UMTS Hizmet ve Altyapılarına İlişkin
Yetkilendirme Planı” Bakanlar Kurulu’nun 05.02.2007 tarih ve 2007/11617 sayılı
kararıyla kabul edilmiş ve 16.02.2007 tarih ve 26436 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanmıştır.
Anılan Yetkilendirme Planında, Ar-Ge projeleri; amacı, kapsamı, süresi,
bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak ayni
ve/veya nakdi destek miktarları, sonuçta doğacak fikri ve sınai mülkiyet hakları ile
bu hakların ilgililer arasındaki paylaşım esasları belirlenmiş, yeni bir ürün üretilmesi,
Erişim: 12 Eylül 2012. http://www.btk.gov.tr/kutuphane_ve_veribankasi/raporlar/faaliyet_
raporlari/fr2011.pdf
331
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ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi, maliyet düşürücü ve standart yükseltici
mahiyette yeni tekniklerin geliştirilmesi veya yeni bir teknoloji geliştirilmesi
konusunda bilimsel esaslara uygun, araştırma-geliştirme faaliyetlerinin aşamalarını
içerecek biçimde hazırlanmış ve sonuçlarının faydalı araç, gereç, malzeme, ürün,
yöntem, sistem ve üretim tekniklerine dönüştürülmesine yönelik çalışmalar olarak
tanımlanmıştır. Yetkilendirme Planının 16’ncı maddesinde, “İşletmeci, her yıl yer
kiralama, kule, direk, boru, konteynır, kanal, enerji nakil hatları ve benzeri altyapı
niteliğindeki tesislere yaptıkları yatırımlar hariç olmak üzere, şebekeye ilişkin
yatırımlarının (donanım, yazılım vs.);
a) En az %40'ını, imtiyaz sözleşmesinin imzalanmasından itibaren birinci yıl
içinde en az 200, ikinci yıl içinde en az 300 ve üçüncü yıl içinde en az 500
mühendisin çalıştığı bilgi ve iletişim teknolojileri alanında Ar-Ge projeleri
geliştirmek üzere Türkiye'de kurulmuş Ar-Ge merkezi bulunan tedarikçi şirketlerden
veya imtiyaz sözleşmesinin imzalanmasından itibaren; birinci yıl içinde en az 150,
ikinci yıl içinde en az 250 ve üçüncü yıl içinde en az 350 mühendisin çalıştığı Ar-Ge
merkezi ile birlikte ayrıca birinci yıl içinde en az 50, ikinci yıl içinde en az 100 ve
üçüncü yıl içinde en az 150 mühendisin çalıştığı teknik destek merkezi bulunan
tedarikçi şirketlerden sağlamakla yükümlüdür.
Bir tedarikçi şirket, Ar-Ge ve teknik destek merkezlerini diğer tedarikçi
şirketler hariç olmak üzere bilgi ve iletişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren ve
diğer tedarikçi şirketlerle birlikte kurduğu Ar-Ge ve teknik destek merkezleri
bulunmayan, Türkiye'de yerleşik bir şirket, kurum veya kuruluşla beraber kurabilir.
Tedarikçi şirketlerin söz konusu merkezlerde en az %50 ortaklığı bulunmalıdır.
b) En az %10'unu da Türkiye'de ürün veya sistem geliştirmek üzere kurulmuş
olan KOBİ niteliğindeki tedarikçilerden sağlamakla yükümlüdür.
(2) Tedarikçi şirket tarafından çalıştırılacak mühendisler içerisinde mevzuat
çerçevesinde kısmi zamanlı çalışacak üniversite öğretim elemanları da yer alabilir.
Öğretim elemanları sayısı, yukarıda belirtilen toplam çalışan mühendis sayısının
%5'inden fazla olamaz.” hükmüne yer verilmiştir. Bu doğrultuda, Bilgi Teknolojileri
ve İletişim Kurumu’yla üçüncü nesil mobil elektronik haberleşme hizmetlerini
sunmak

üzere

yetkilendirilen

işletmeciler
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sözleşmelerinde de paralel hükümlere yer verilmiştir. Dolayısıyla, bilgi ve iletişim
teknolojileri alanında araştırma-geliştirme projeleri geliştirmek üzere en az beş yüz
mühendisin çalıştığı Ar-Ge merkezlerinin kurulması ve işletmecilerin şebekeye
ilişkin donanım, yazılım gibi yatırımların önemli bir kısmını bu merkezlerden
sağlaması imtiyaz sözleşmeleriyle güvenceye alınmış, işletmecilerin bu önemli
yükümlülüğünün takibi görevi de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na
verilmiştir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun 24/04/2009 tarih ve 27209
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 04.03.2009 tarih ve 2009/9 sayılı kararıyla da
“IMT2000/UMTS İşletmecilerinin Şebekelerinde Kullanılacak Donanım ve Yazılım
Yatırımlarının İncelenmesi ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar” kabul
edilmiştir.
Yukarıda belirtilen hususlardan da anlaşılacağı üzere, Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumu, hem aktardığı büyük mali kaynaklarıyla, hem de düzenlemeleriyle
elektronik

haberleşme

sektöründe

araştırma

ve

geliştirme

faaliyetlerinin

geliştirilmesine önemli katkı sağlamakta ve bu faaliyetleri teşvik etmektedir.

9.3.3. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Teşvikleri
5809 sayılı Kanun’un “İlkeler” başlıklı 4’üncü maddesinde yer verilen
“teknolojik

yeniliklerin

uygulanması

ile

araştırma-geliştirme

faaliyet

ve

yatırımlarının teşvik edilmesi” ilkesi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı’nca

elektronik

haberleşme

sektörüne

yönelik

olarak

yapılacak

düzenlemelerde de gözetilmesi kanunen güvence altına alınmış genel bir ilkedir.
5809 sayılı Kanun’un 5’nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın görevleri arasında; elektronik
haberleşme sistemlerinin yerli tasarım ve üretimini, bu amaçla sektöre ilişkin
araştırma, geliştirme ve eğitim faaliyetlerini teknik ve maddi destek de dâhil olmak
üzere teşvik etmek ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun gelirlerinin %
20’sini aşmamak kaydıyla söz konusu faaliyetlere ilişkin olarak ayıracağı kaynağı
belirlemek ve bu kaynağın kullanımına ilişkin gereken düzenlemeleri yaparak bu
kaynağı kullandırmak da sayılmıştır. Bu hükme paralel olarak, önce 3348 sayılı
Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’a (Mülga) Ek 5’inci
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madde eklenmiş 332 daha sonra 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin
“Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi” başlıklı 40’ncı maddesinde
“(1) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, her üç ayda bir giderlerinin
karşılanmasından sonra kalan miktarın %20’sini, 5018 sayılı Kanun gereğince genel
bütçeye yapılacak ödemeden önce takip eden ayın onbeşine kadar, 5809 sayılı
Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi uyarınca araştırma ve
geliştirme gelirleri olarak genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Bakanlığın merkez
muhasebe birimi hesabına aktarır ve Bakanlığa bildirir. Aktarılan tutarlar
karşılığında araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla ilgili
tertiplere ödenek kaydetmeye ve bu ödeneklerden yılı içerisinde harcanmayan
tutarları ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydetmeye Bakan yetkilidir. Ödeneklerin
kullanımına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir. Bilgi Teknolojileri
ve

İletişim

Kurumu,

elektronik

haberleşme

sektöründe

öncelikli

olarak

desteklenmesini öngördüğü alanlara ilişkin görüşünü, her yıl 1 Eylül tarihine kadar
bir rapor halinde Bakanlığa bildirir. Bakanlık, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin
desteklenmesi kapsamında, gerekli gördüğü bilgileri her türlü kamu kurum ve
kuruluşlarından istemeye yetkilidir. Kendilerinden bilgi istenen kurumlar bu bilgileri
mümkün olan en kısa zamanda vermekle yükümlüdürler.
(2) Birinci fıkrada belirtilen araştırma ve geliştirme destekleri için ayrılan
ödenekten havacılık ve uzay teknolojilerine ilişkin araştırma ve geliştirme destekleri
de verilebilir.
Ek Madde 5 - (Ek madde: 13.02.2011 - 6111 sayılı Kanun’un 198. maddesi)
“Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, her üç ayda bir giderlerinin karşılanmasından sonra kalan
miktarın yüzde yirmisini, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
gereğince genel bütçeye yapılacak ödemeden önce takip eden ayın on beşine kadar, 5/11/2008 tarihli
ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 6 ncı maddesinin (i) bendi uyarınca “Araştırma ve
Geliştirme Gelirleri” olarak genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Bakanlığın Merkez Muhasebe
Birimi hesabına aktarır ve Bakanlığa bildirir. Aktarılan tutarlar karşılığında ilgili tertiplere ödenek
kaydetmeye ve bu ödeneklerden yılı içerisinde harcanmayan tutarları ertesi yıl bütçesine devren
ödenek kaydetmeye Bakan yetkilidir. Ödeneklerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık
tarafından belirlenir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, elektronik haberleşme sektöründe
öncelikli olarak desteklenmesini öngördüğü alanlara ilişkin görüşünü, her yıl 1 Eylül tarihine kadar
bir rapor halinde Bakanlığa bildirir. Bakanlık, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi
kapsamında, gerekli gördüğü bilgileri her türlü kamu kurum ve kuruluşlarından istemeye yetkilidir.
Kendilerinden bilgi istenen kurumlar bu bilgileri mümkün olan en kısa zamanda vermekle
yükümlüdürler.
Bakan, genel bütçeye gelir kaydedilen tutarın yüzde ellisini geçmemek kaydıyla, kaydedilen
ödeneklerden harcanmayan tutarları 16/6/2005 tarihli ve 5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanunu
kapsamındaki hizmetlerde kullanmaya yetkilidir.”
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(3) Destek verilecek araştırma ve geliştirme projelerinin değerlendirilmesi ve
izlenmesinde görevlendirilecek uzmanların vasıfları ile bunlara yapılacak ödemelere
ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlıkça hazırlanan
yönetmelikle belirlenir.
(4) Bakan, genel bütçeye gelir kaydedilen tutarın %50’sini geçmemek
kaydıyla, kaydedilen ödeneklerden harcanmayan tutarları 16/6/2005 tarihli ve 5369
sayılı Evrensel Hizmet Kanunu kapsamındaki hizmetlerde kullanmaya yetkilidir.”
hükümlerine yer verilmiştir. Bu düzenlemeyle, 5809 sayılı Kanun’da Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun gelirlerinden ayrılması öngörülen payın oranı
%20 olarak tespit edilmiş ve pay araştırma – geliştirme gelirleri olarak
sınıflandırılmış, aktarma ve kullanma usulleri de genel olarak belirlenmiştir. Ayrıca,
destek verilecek araştırma ve geliştirme projelerinin değerlendirilmesi ve
izlenmesinde görevlendirilecek uzmanların vasıfları ile bunlara yapılacak ödemelere
ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığının görüşü alınarak yönetmelikle
düzenlenmesi öngörülmüştür. Bu kapsamda, “Elektronik Haberleşme, Uzay ve
Havacılık Sektöründe Araştırma Geliştirme Projelerinin Desteklenmesine İlişkin
Yönetmelik” 12.09.2012 tarihinde yayımlanmıştır.
Diğer taraftan, 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 19’uncu
maddesiyle

Ulaştırma,

Denizcilik

ve

Haberleşme

Araştırmaları

Merkezi

Başkanlığı’nın görevleri arasında “yerli, yabancı ve uluslararası araştırma ve
geliştirme kuruluşlarına araştırma ve geliştirme faaliyeti yaptırmak ve bu amaçla
program hazırlamak ve uygulamak”, “yerli, yabancı ve uluslararası üniversitelere
araştırma ve geliştirme faaliyeti yaptırmak ve bu amaçla program hazırlamak ve
uygulamak”, “yerli, yabancı ve uluslararası araştırma ve geliştirme kuruluşlarıyla
uzman değişimini de içeren teknik ve bilimsel işbirliği protokolleri yapmak ve
uygulamak” hususlarına da yer verilmiştir.
Yukarıda belirtilen hususlardan da anlaşılacağı üzere, Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığı, araştırma – geliştirme faaliyetleri için ayrılan önemli bir
mali kaynağı kullanmak suretiyle araştırma – geliştirme faaliyet ve projelerini
desteklemek ve bu konularda çalışmalar yapmak konusunda önemli icrai nitelikteki
görevler üstlenmiş bulunmaktadır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 381)

– 312 –

9.3.4. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvikleri 333
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Türkiye’de yenilikçilik ve Ar-Ge
faaliyetlerinin desteklenmesi ve stratejik hedeflere ulaşılması için çeşitli kanun ve
yönetmelikler kapsamında yürüttüğü teşvik programları bulunmaktadır. Bilgi iletişim
teknolojileri sektörü de söz konusu kanunda belirtilen teşvik programları ve
muafiyetlerden yararlanmakta olup, bu konudaki projeler de Bilim ve Teknoloji
Genel Müdürlüğünün yürüttüğü programlar kapsamında desteklenmektedir.
Genel olarak özetleyecek olursak; Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce
ekonomik ve sosyal gelişmenin sağlanmasına, rekabet gücünün yükseltilmesine
yönelik olarak 635 sayılı KHK ile 5746 ve 4691 sayılı kanunlar çerçevesinde
araştırma,

geliştirme,

yenilikçilik

ve

girişimcilikle

ilgili

faaliyetler

desteklenmektedir.

9.3.4.1. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
Teknolojinin üretilmesi ve ticarileştirilmesi için üniversiteler ile sanayi
arasında, kurumsallaşmış bir işbirliğinin sağlanması şarttır. Üniversite-sanayi
işbirliğinin kurumsallaşması, aynı veya değişik sektörde faaliyet gösteren yenilikçi
işletmelerin bir araya gelmesinin yarattığı sinerji ile ülkemizde Ar-Ge faaliyetlerinin
artırılması hedefiyle hazırlanan 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu
06.07.2001 tarih ve 24454 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nda Değişiklik yapan 6170 sayılı Kanun
12.03.2011 tarih ve 27872 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun amacı; üniversite ve
sanayi işbirliği sağlanarak ülke sanayinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata
yönelik bir yapıya kavuşturulması amacıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve
üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji
yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli sanayicilerin yeni
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 17.9.2012 tarih ve B.14.0.BHİ.0.00.00.00 - 639 / 122
sayılı yazısı.
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ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, nitelikli istihdam sayısını artırmak ve
yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak
teknolojik altyapıyı oluşturmaktır.
4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile sağlanan destek ve
muafiyetler üç temel başlık altında özetlenebilir:
I) Öğretim Üyelerine
 Bölgelerde görevlendirilen öğretim üyelerinin Bölgede elde edecekleri
gelirler üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulmaktadır.
 Öğretim elemanları Üniversite Yönetim Kurulu izni ile yaptıkları
araştırmalarının sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bu Bölgelerde şirket
kurabilmekte, kurulu bir şirkete ortak olabilmekte ve/veya bu şirketlerin yönetiminde
görev alabilmektedir.
 Bölgede yer alan faaliyetlerde idari personel olarak hizmetine ihtiyaç
duyulan kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelinin, yönetici şirkette
görevlendirilmeleri sağlanmaktadır.
II) Girişimcilere
 Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin,
münhasıran bu Bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları
31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulmaktadır.
 Bu süre içerisinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem
yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta
kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri de katma değer
vergisinden muaf tutulmaktadır.
 Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu
görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2023 tarihine kadar her türlü vergiden muaf
tutulmaktadır.
 Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde bulunan personelin sigorta primi
işveren hissesinin %50’si beş yıl süreyle Maliye Bakanlığınca karşılanır (5746 sayılı
Kanun kapsamında desteklenmektedir).
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 Ar-Ge projesi kapsamında çalışan Ar-Ge personelinin, bölgede yürüttüğü
görevle ilgili olarak, yönetici şirketin onayı ile Bölge dışında geçirmesi gereken
süreye ait ücretlerinin bir kısmı da gelir vergisi kapsamı dışında tutulmaktadır.
 Teknolojik ürünün üretilmesi için yönetici şirketin uygun bulması ve
Bakanlığın izin vermesi ile Bölgede yatırım yapılmaktadır.
 Bölgede çalışan Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretlerine
sağlanan vergi muafiyeti desteği, Ar-Ge personelinin yüzde onunu geçmeyecek
şekilde Ar-Ge Destek personeline de sağlanmaktadır.
III) Yönetici Şirkete
 Bölgelerin kurulması için gerekli idare binası, kuluçka merkezi ve alt
yapı inşası ile ilgili giderlerin yönetici şirket tarafından karşılanamayan kısmı,
yardım amacıyla Bakanlık bütçesine konulan ödenekle sınırlı olmak üzere
karşılanabilmektedir.
 Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini desteklemeye yönelik yönetici şirketçe
yürütülen veya yürütülecek kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve
teknoloji işbirliği programları ile ilgili giderlerin, yönetici şirketçe karşılanamayan
kısmı, yardım amacıyla Bakanlık bütçesine konulan ödenekle sınırlı olmak üzere
karşılanabilir.
 Yönetici şirket, bu Kanunun uygulanması ile ilgili olarak düzenlenen
kâğıtlardan ve yapılan işlemlerden dolayı damga vergisi ve harçtan muaftır. Atık su
arıtma tesisi işleten Bölgelerden, belediyelerce atık su bedeli alınmaz.
 Yönetici şirketin bu kanunun uygulanması kapsamında elde ettiği
kazançlar 31.12.2023 tarihine kadar vergiden muaf tutulmaktadır.
 Bu Kanun kapsamına giren Bölgelerdeki faaliyetlerde; 10/12/2003 tarihli
ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 3/12/2010 tarihli ve 6085
sayılı Sayıştay Kanunu, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile
4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.
 Hazineye ait taşınmazlar için, Maliye Bakanlığı tarafından yönetici şirket
lehine ilk beş yılı bedelsiz olarak, devam eden yıllar için yatırım konusu taşınmazın
emlak vergi değerinin binde ikisi karşılığında irtifak hakkı tesis edilmekte veya
kullanma izni verilmektedir.
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 İrtifak

hakkı

veya

kullanma

izni

verilenlerden

hasılat

payı

alınmamaktadır.

9.3.4.2. SAN-TEZ Programı
05.07.2007 tarih ve 26573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Tezleri Projelerinin Desteklenmesine
İlişkin Yönetmelik” kapsamında yürütülen Sanayi Tezleri (SAN-TEZ) Programı,
sanayimizin önemli bir kısmını oluşturan KOBİ’lerimizin Ar-Ge ve Teknoloji
kültürü kazanmaları ve sorunlarını üniversitede üretilen bilgi birikimini kullanarak,
üniversitelerimizle işbirliği içinde çözme alışkanlığı kazanmalarını sağlayacağı gibi,
üniversitelerde ticarileşebilir ürüne yönelik çalışma yürüten akademisyenlerin de bu
çalışmalarını katma değere dönüştürmelerine olanak sağlayacak bir destek
mekanizmasıdır.
2007 yılında başlatılan, 635 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamede Bilim
ve Teknoloji Genel Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları arasında bulunan
Sanayi Tezleri Programı, (SAN-TEZ Programı) kapsamında BİT projeleri de
desteklenmektedir.
Projelere Sağlanan Destek Oranı
Desteklenmesine karar verilen San-Tez projesinin toplam bütçesinin %75’i
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından teminatsız ve hibe olarak
karşılanmakta olup, toplam proje bedelinin %25’inin proje ortağı kuruluş tarafından
dönemler halinde nakdi olarak karşılanması beklenmektedir.
Başvuru
San-Tez Proje başvuruları yılda iki defa kabul edilmektedir. Son başvuru
tarihleri her yılın Mart ve Ağustos aylarının 15’i olup bu tarihin hafta sonuna gelmesi
halinde takip eden mesai günü sonuna kadar proje kabulü yapılmaktadır.
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9.3.4.3. Ar-Ge Merkezleri
Ar-Ge Merkezleri; dar mükellef kurumların Türkiye’deki işyerleri dâhil,
kanunî veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon
yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurt içinde araştırma ve
geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az 50 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli
istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimlerdir.
Ar-Ge Merkezi kurmak için başvuruda bulunacak firmaların aşağıdaki asgari
şartları taşımaları gerekmektedir:
• Ar-Ge merkezlerinde en az 50 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli
istihdam edilmesi,
• Ar-Ge merkezlerinin Kanun kapsamındaki Ar-Ge faaliyetlerinin yurt
içinde gerçekleştirilmesi,
• İşletmenin; yeterli Ar-Ge yönetimi ile teknolojik varlıklar, Ar-Ge insan
kaynakları, fikrî haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve
kapasitesinin bulunması,
• Ar-Ge merkezlerinin, Ar-Ge ve destek personelinin Ar-Ge merkezinde
çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olması,
• Ar-Ge merkezlerinin konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı
tanımlanmış Ar-Ge ve yenilik program ve projelerinin bulunması,
• Ar-Ge merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir
yerleşke veya fiziki mekân içinde yer alması,
• Ar-Ge merkezlerinin, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre
kurulan teknoloji geliştirme bölgeleri dışında yer alması,
Bunun dışında; işletmelerin, organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim
şeklinde örgütlenmiş birden fazla Ar-Ge merkezinin bulunması durumunda, her ArGe merkezi için ayrı başvuru yapılması gerekmekte olup Ar-Ge faaliyetinde
bulunmak üzere Ar-Ge merkezi kuracak işletmeler için Türkiye’de ayrıca üretim ya
da ticaretle iştigal eden bir işyerinin olması şartı aranmamaktadır.
Ar-Ge Merkezi başvurusu yıl içerisinde her tarihte yapılabilmekte olup
başvurular, en geç 60 gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılmaktadır.
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5746 Sayılı Kanun ile Ar-Ge Merkezlerine Sağlanan Muafiyetler:
5746 Sayılı Kanunun uygulanmasına yönelik olarak hazırlanan “Araştırma ve
Geliştirme

Faaliyetlerinin

Desteklenmesine

İlişkin

Uygulama

ve

Denetim

Yönetmeliği” kapsamında Ar-Ge Merkezi Belgesi verilen işletmelerin yapmış
olduğu Ar-Ge ve Yenilik projeleri ile ilgili olarak yaptıkları harcamalar için;
1. Ar-Ge İndirimi: Ar-Ge merkezlerinde, gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik
harcamalarının tamamı ile, 50 ve üzerinde tam zaman eşdeğer Ar-Ge
personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan Ar-Ge
ve yenilik harcamasının bir önceki yıla göre artışının yarısı, 13/06/2006
tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine
göre kurum kazancının ve 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi
Kanununun 89’uncu maddesi uyarınca ticari kazancın tespitinde indirim
konusu yapılabilmektedir.
2. Gelir Vergisi Stopajı Teşviki: Ar-Ge merkezlerinde, yürütülen Ar-Ge ve
yenilik projelerinde, çalışan Ar-Ge ve destek personelinin; bu çalışmaları
karşılığında elde ettikleri ücretlerinin doktoralı olanlar için yüzde doksanı,
diğerleri için yüzde sekseni gelir vergisinden müstesnadır.
3. Sigorta Primi Desteği: Ar-Ge merkezlerinde, çalışan Ar-Ge ve destek
personeli ile 26/06/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme
Bölgeleri Kanununun geçici 2’nci maddesi uyarınca ücreti gelir
vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında elde
ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin
yarısı, her bir çalışan için beş yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesine
konulacak ödenekten karşılanır.
4. Damga Vergisi İstisnası: Bu Kanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge ve
yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen kâğıtlardan damga vergisi
alınmamaktadır.
9.3.4.4. Rekabet Öncesi İşbirliği Projesi
Günümüzde artık hiçbir şirket yaşamını tek başına sürdürememektedir. Bilgi
işleme teknolojisindeki hızlı değişim, Ar-Ge faaliyetlerine ayrılan yüksek bütçeler,
sabit varlıklara yapılan yatırımların maliyeti, işletmelerin artık öz yeteneğinin güçlü
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olduğu işlerde ve sektörlerde faaliyetlerini yapma isteği ve rekabet olgusu,
işletmeleri kendi sektöründe veya farklı sektörde ve rekabet halinde veya rekabet
halinde olmadığı işletmelerle işbirliği yapmaya zorlamaktadır.
Bu nedenle, Rekabet Öncesi İşbirliği Projesinin daha iyi anlaşılabilmesi için
“Stratejik İşbirliği’nin tanımlanması gerekmektedir.
Stratejik İşbirliği “İki veya daha fazla bağımsız işletmenin kendilerini hem
stratejik olarak konumlandırma hem de öz yeteneklerini karşılıklı yarar sağlayacak
şekilde bazı amaçlar üzerinde birleştirdikleri işbirliği anlaşmaları sonucunda ortaya
çıkan ve bir plan dâhilinde yürütülen çalışmalar” olarak tanımlanmaktadır.
Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri ise Stratejik İşbirliği yapan bir veya daha
fazla işletmenin maddi, teknoloji ve bilgiye dayalı kaynaklarını bir araya getirmek
suretiyle yürüttükleri projelerdir.
Bu destek programı kapsamında bugüne kadar herhangi bir destek
sağlanmamıştır.

9.3.4.5. Teknogirişim Sermayesi Desteği
2009 yılından itibaren, ülkemizin geleceğinde büyük rol oynayacak genç
girişimcilerimizin desteklenmesi amacıyla 5746 sayılı Kanun kapsamında,
Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı başlatılmıştır.
Programın amacı; yüksek eğitimli ve nitelikli gençlerin teknoloji ve yenilik
odaklı iş fikirlerini diğer mekanizmalardan da yararlanarak katma değer ve nitelikli
istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmelerini teşvik
etmektir.
Anılan programa; örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans
programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya
doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön
başvuru tarihinden en çok beş yıl önce almış kişiler başvurabilmektedir.
Kanun kapsamında desteklenmesi uygun bulunan girişimci, firmasını
kurmasını müteakip en fazla 100.000 TL hibe destek ile bir yıl süre boyunca
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desteklenmekte olup, destek ödemeleri bir iş planı çerçevesinde Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Sağlanan destek; belirtilen şartları
taşıyan işletmelere, bir defaya mahsus olmak üzere, teminat alınmaksızın ve hibe
olarak verilmektedir.
Programla ülkemizde nitelikli girişimciliğin özendirilmesi, bu girişimciler
tarafından uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve
süreçleri geliştirebilen firmaların oluşturulması hedeflenmiştir.
Sonuç olarak yürütülen programlar çerçevesinde;
•

Üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin
işbirliği sağlanarak, ülke sanayinin uluslararası rekabet edebilir ve
ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi
üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün
kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim
maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun
üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin
yeni ve ileri teknolojilere uyumunun sağlanması,

•

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun kararları da dikkate alınarak
teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve
vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak
ve yüksek teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini
hızlandıracak teknolojik alt yapının sağlanması,

amaçlanmaktadır.

9.3.5. TÜBİTAK Destek Programları

334

Özel sektör kuruluşlarının araştırma, teknoloji geliştirme faaliyetlerini proje
esaslı olarak desteklemek, özendirmek, izlemek ve üniversite-sanayi ilişkilerini
geliştirmek TÜBİTAK'ın temel işlevleri arasındadır. Bu işlevleri gerçekleştirmek
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun 26.6.2012 tarih ve B.14.2.TBT.5.08.08.04253-73 sayılı yazısı. ile 28.6.2012 tarih ve B.14.2.TBT.0.65.00.00-144-244/10868 sayılı yazısı..
334
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amacıyla TÜBİTAK Teknoloji Yenilik ve Destek Programları Başkanlığı
(TEYDEB) tarafından özel sektör kuruluşlarına yönelik olarak farklı destek
programları yürütülmektedir. Bu destek programları ile sektör ayrımı gözetmeksizin
Türkiye’de yerleşik katma değer üreten kuruluşların Araştırma-Geliştirme nitelikli
yenilikçi projelerine uluslararası tanım ve kavramlar çerçevesinde geri ödemesiz
(hibe) destek sağlanmaktadır. Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında faaliyet
gösteren firmalar da bu destek programlarından faydalanabilmektedir.
Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında TÜBİTAK bünyesinde, güdümlü
çağrıya çıkılacak alt teknoloji konularının belirlenmesine girdi sağlamak ve Ar-Ge ve
yenilik kapasitemizdeki ihtiyaçları belirlemek amacıyla “Bilgi ve İletişim
Teknolojileri Üst Düzey Önceliklendirme Grubu” oluşturulmuştur.
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Üst Düzey Önceliklendirme Grubu, sektördeki
şemsiye kuruluşların ve sivil toplum kuruluşlarının üst düzey yöneticileri, sektöre
yönelik somut çalışmaları olan akademisyenler ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri ana
araştırma alanları arasındaki denge gözetilerek belirlenen sanayi üst düzey
yöneticilerinden oluşturulmuştur. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Üst Düzey
Önceliklendirme Grubu’na ayrıca ilgili Bakanlıklardan ve kamu kurumlarından üst
düzeyde geniş bir katılım sağlanmıştır.
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Üst Düzey Önceliklendirme Grubu’nun
gerçekleştirdiği çalışma neticesinde belirlenen Bilgi ve İletişim Teknolojileri
alanındaki öncelikli konular aşağıdaki şekilde verilmektedir.
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Şekil 38. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Üst Düzey Önceliklendirme Grubu
Tarafından Belirlenen Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alanı Öncelikli Teknoloji
Konuları Listesi

1995-2011 döneminde BİT sektörüne TÜBİTAK tarafından sağlanan
desteklere ilişkin sayısal bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmaktadır. 2000-2011 yılları
arasında; BİT sektörü proje başvuru sayısı ve destek kararı verilen proje sayısı 6 kat
artmıştır. 2000-2011 yılları arasında; bilişim sektörü gerçekleşen Ar-Ge hacmi 2,4
kat; 2000-2011 yılları arasında; bilişim sektörü hibe destek tutarı ise 2,7 kat artmıştır.
(Bkz. aşağıdaki tablo ve şekiller)
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Tablo 65. Bilgi ve İletişim Sektörüne** Ait Projelere İlişkin Veriler (1995-2011)
(Birikimli)

* 2011 yılı sabit fiyatlarıyla ve Milyon TL
** Otomotiv, Savunma, Elektrik-Elektronik ve Makine İmalat Sektörlerinden gelen Bilişim Projeleri
de dâhildir.
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Şekil 39. BİT Sektörü Proje Başvuru Sayısının Yıllara Göre Dağılımı (20002011)

Şekil 40. BİT Sektörü Destek Kararı Verilen Proje Sayısının Yıllara Göre
Dağılımı (2000-2011)
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Şekil 41. BİT Sektörü Sunulan Harcama, Destek Kapsamına Alınan Harcama,
Destek Tutarının Yıllara Göre Dağılımı (2000-2011)

Şekil 42. BİT Sektörü Hibe Destek Tutarının Yıllara Göre Dağılımı (2000-2011)

Bilgi teknolojileri alanında TÜBİTAK tarafından sağlanan destekler
sonucunda çıkan bazı başarı hikâyesi örnekleri ekte sunulmuştur.
Proje başvuru ve değerlendirme süreçleri ile proje destek ve izleme süreçleri
ekte sunulan ve TEYDEB tarafından yürütülen destek programlarına ilişkin bilgiler
aşağıda belirtilmektedir:
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9.3.5.1. Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ile yeni bir ürün üretilmesi,
ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni
tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge
nitelikli projeler desteklenmektedir.
Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan,
ülkemizde yerleşik tüm sermaye şirketleri proje başvurusunda bulunabilmektedir.
Ancak kanuni ve iş merkezi yurtdışında bulunan işletmelerin dar mükellefiyet
statüsündeki Türkiye’de yerleşik temsilcilik ve şubeleriyle vakıflar, dernekler ve
bunların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri ve adi
ortaklıkların proje başvuruları kabul edilmemektedir.
Başvuruda bulunan kuruluşların sektör ve ölçeğine bakılmaksızın, temel
destek oranı %40’dır. Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında sunulan projeler
TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlar içinde yer alan
Enformatik alanında değerlendirildiğinden ilave destek alabilmektedir. Toplam
destek oranı; temel destek oranı ve diğer ilave desteklerle beraber en fazla %60
olmaktadır.
Program kapsamında projeler en fazla 36 ay süre ile desteklenebilmektedir ve
proje bütçesinde üst sınır bulunmamaktadır.

9.3.5.2. KOBİ Yararına Teknoloji Transferi Destek Programı
1505 KOBİ Yararına Teknoloji Transferi Destek Programı, üniversite/kamu
araştırma kurumlarındaki bilgi birikiminin, KOBİ’lerin ihtiyaçları doğrultusunda,
ürüne ya da sürece dönüştürülerek KOBİ’lere aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine
katkı sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.
Proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden KOBİ’ler (müşteri
kuruluş) ile üniversite ya da kamu araştırma kurumları (yürütücü kuruluş) ortak
olarak başvurabilmektedir
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Projelere

sağlanacak

olan

destek

miktarı

projenin

niteliğine

göre

belirlenmekte ve proje bütçesinin %75’i TÜBİTAK, geriye kalan %25’i ise KOBİ
tarafından karşılanmaktadır. Proje bütçesi için üst sınır 300.000 TL ve destek süresi
proje bazında en fazla 18 ay olarak belirlenmiştir. Proje bütçesine ek olarak yürütücü
kuruluşa, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve destek kapsamına alınan proje bütçesinin
%5’i Proje Kurum Hissesi olarak TÜBİTAK tarafından ödenmektedir.

9.3.5.3. KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
Ülkemizdeki tüm işletmelerin %98’ini oluşturan KOBİ’lerin araştırma,
teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile verimliliklerini artırmaları ve katma
değeri daha yüksek ürün ve hizmetlere yönelmelerini teşvik etmek amacıyla 2007
yılında 1507- TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı başlatılmıştır.
Program kapsamında sağlanacak desteklerle KOBİ’lerin, daha rekabetçi olma
yönünde, kurumsal araştırma, teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve
uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir.
Bu programa sadece KOBİ ölçeğindeki firmalar başvurabilmektedir.
KOBİ’lerin yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi,
ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni
tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularındaki 500.000 TL
bütçe ve 18 ay süre ile sınırlı projesine %75 oranında hibe şeklinde mali destek
sağlanmaktadır. Program kapsamında KOBİ ölçeğindeki işletmelerin en az ikisi
ortaklı başvuru olmak kaydıyla ilk beş projesi desteklenir.

9.3.5.4. Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
Avrupa Birliği Çerçeve Programları altında ortak proje çağrılarına çıkan
programlar ve benzeri uluslararası programlara sunulan uluslararası ortaklı araştırma
geliştirme projelerinin desteklenmesi için oluşturulmuştur. Bu tür uluslararası
programlara katılan, Türkiye’de yerleşik, firma düzeyinde katma değer yaratan tüm
kuruluşlar bu programdan yararlanabilmektedir.
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Programın amacı, uluslararası Ar-Ge ve yenilik projeleri yapan Türkiye’de
yerleşik kuruluşlara sağlanacak destekle, ülkemizdeki teknik yeterliliğin ve bilgi
birikiminin artırılması, kuruluşların uluslararası teknoloji birikimine erişiminin ve
teknoloji transferinin sağlanması, edinilen teknolojik bilgi ve deneyimin kuruluş
bünyesinde içselleştirilerek, özgün teknolojilerin geliştirilmesinde ivme kazandırıcı
ve yönlendirici bir etken olması ve kuruluşların uluslararası pazarlarda yer almasına
katkı sağlanmasıdır.
Bu program kapsamında destek almaya hak kazanan büyük ölçekli firmaların
Ar-Ge projelerinin uygun bulunan proje harcamalarına en fazla %60, KOBİ’lerin
proje harcamalarına da %75 oranında hibe destek sağlanmaktadır. Programa
başvuruda bulunacak projelerin destek süresi en fazla uluslararası projenin süresi
kadardır ve proje bütçesinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.
9.3.5.5. Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri
Destekleme Programı
01.04.2012 tarihinde yürürlüğe giren “1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar
Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı”
kapsamında; belirlenen öncelikli alanlarda hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir
sonuçları olan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında
sağlanacak desteğin teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artırılmasında, mevcut
yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesinde ve özgün teknolojilerin
geliştirilmesinde ivme kazandırıcı ve yönlendirici bir etken olması hedeflenmektedir.
Öncelikli alanlar enerji, gıda, otomotiv, bilgi iletişim teknolojileri, makine
imalat teknolojileri, su, savunma ve uzay olarak belirlenmiştir. Her alanda birden
fazla çağrıya çıkılacaktır. Çağrı duyurusunda; konu başlıkları, proje süresi ve bütçesi
için üst sınır, projeyi gerçekleştirecek işbirliği yapısı gibi bilgiler yer alacaktır.
1511 programı, TÜBİTAK özel sektör Ar-Ge destek programlarına önemli
yenilikler getirmektedir.
•

Çağrıya ilişkin bilgiler çağrı duyurusunda belirtilecektir,
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•

Proje başvuruları; proje ön başvurusu ve proje öneri başvurusu şeklinde
2 aşamada alınacaktır,

•

Kabul edilen bütçenin %10’u kadar tutar genel gider ödemesi olarak
destek kapsamına ilave edilecektir,

•

Daha yüksek maaş limitleri uygulanacaktır,

•

Destek oranı her dönem için sabit olup büyük ölçekli kuruluşlar için
%60, KOBİ’ler için %75 olarak uygulanacaktır,

•

Yurt içinde yapılması hiçbir şekilde mümkün olmayan projeye özel
testler vb. hizmet alımı giderleri, yürütme komitesi onayıyla %20
sınırlama uygulamasının dışında kalabilecektir,

•

Birden fazla transfer ödemesi (ön ödeme) verilebilecektir.

Mevcut durumda enerji, gıda, otomotiv, bilgi iletişim teknolojileri ve makine
imalat teknolojileri alanlarında toplam 22 adet çağrıya çıkılmıştır.
Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanının “Gömülü Sistemler, Entegre Devreler”
alanında 2 adet çağrıya çıkılmış olup ön başvurular alınmıştır. Ocak 2013’te Bilgi ve
İletişim Teknolojileri alanında belirlenen diğer öncelikli alanlarda da çağrıya
çıkılması planlanmıştır.

9.3.5.6. Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı
Programla bireysel girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini,
katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere
dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin
desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet
gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve süreçleri geliştirebilen Ar-Ge
yoğun başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlanmıştır.
Program kapsamında girişimcilere girişimcilik eğitimi verilmekte, ayrıca
sanayi deneyimi olan rehberler ile girişimciye teknik, ticari ve idari konularda destek
sağlanmaktadır.
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Program, yenilikçi iş fikirlerinin aşamalı şekilde ticari ürüne/sürece
dönüştürülmesine yönelik olarak aşağıda belirtilen 4 aşamadan oluşmaktadır:
Aşama 1: Bireysel girişimcinin iş fikri başvurusunu sunduğu ve bu fikrin
olumlu değerlendirilmesi durumunda girişimciye bu fikri bir girişim planı ile
projelendirmesi için isteğe bağlı olarak eğitim ve rehber desteği sağlanabilen
aşamadır.
Aşama 2: Girişimcinin kuracağı şirkete geri ödemesiz Teknogirişim Sermaye
Desteği sağlanarak girişim planı çerçevesinde rehber desteği ile kavramsal tasarım,
teknik ve ekonomik fizibilite, teknolojik doğrulama (ön prototip, demo, benzetim,
yazılım algoritması vb.) çalışmalarının gerçekleştirildiği aşamadır.
Aşama 3: İkinci aşamada geliştirilen çıktı üzerinde daha fazla Ar-Ge
çalışmasına ihtiyaç duyulduğu durumlarda, kuruluşun, detay tasarım, ticari prototipin
geliştirilmesi, denemeler ve saha testleri gibi faaliyetlerinin TÜBİTAK 1507 KOBİ
Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında desteklendiği aşamadır. Bu
aşamadan, 5746 sayılı Kanun kapsamında diğer kamu kurumlarından Teknogirişim
Sermaye Desteği almış firmalar da faydalanabilir.
Aşama 4: Kuruluşun talebi üzerine TÜBİTAK’ın girişim sermayesi
firmalarına mektup göndererek, kuruluşa veya proje çıktısına ortak olmaya davet
ettiği ve/veya çıktıların satışını kolaylaştırmak üzere belirli aralıklarla proje pazarları
düzenlediği/desteklediği aşamadır.
Programdan, örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans
programından bir yıl içinde mezun olabilecek öğrenci, yüksek lisans veya doktora
öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini başvuru
tarihinden en çok 5 yıl önce almış kişiler yararlanabilir.
1512 Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı 1. Aşama iş fikri
başvuruları 14.06.2012 tarihinden itibaren http://eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden
elektronik ortamda alınmaya başlanmıştır. Çağrı kapsamında herhangi bir konu
ayrımı gözetilmeksizin, tüm teknoloji alanlarından teknoloji odaklı iş fikri
başvuruları kabul edilmektedir.
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Destek süresi
Projenin destek süresi, projede destek kapsamına alınan faaliyetlerin
gerçekleştirilmesi için gereken ve TÜBİTAK tarafından kabul edilen süredir. Destek
süresi;
•

Aşama 1’de uygun bulunan iş fikirleri için, girişimcilik eğitimi ve
girişim planı hazırlama süresi TEYDEB internet adresinde duyurulur.

•

Aşama 2’nin süresi ek süreler de dâhil olmak üzere en fazla on iki (12)
aydır.

•

Aşama 3 için destek süresi en fazla on sekiz (18) aydır.

•

Aşama 4’ün süresi en fazla on iki (12) aydır.

Teknogirişim Sermaye Desteği
•

Aşama 2’de bir defaya mahsus olmak üzere verilecek Teknogirişim
Sermaye Desteği en fazla yüz bin (100.000) TL’dir. Aşama 3’de
verilecek hibe destek tutarı ve oranı için 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç
Destek Programı’na ilişkin Uygulama Esasları geçerlidir.

•

Teknogirişim Sermaye Desteği 5746 sayılı “Araştırma ve Geliştirme
Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun”da belirtilen üst sınırı
geçmemek kaydıyla Bilim Kurulu tarafından belirlenir.

•

Projeye, destek kararının alındığı yılda geçerli Bilim Kurulu kararı ile
alınmış olan proje destek üst sınırı, proje süresince uygulanır.
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Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı (KOSGEB) tarafından sunulan ve BİT sektöründeki girişimcilerin de
istifade

edebilecekleri

destek

programlarına

referans

teşkil

eden

ulusal

strateji/politikalar aşağıda listelenmiştir:
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının 31.8.2012 tarih
ve B.14.2.KSG.0.65.04.00-041.02/12149 sayılı yazısı.
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a. Dokuzuncu Kalkınma Planı 2007-2013
•

İşletmelerin

uygun

koşullarda

finansman

kaynaklarına

erişimi

kolaylaştırılacak ve bu kaynaklarda çeşitlilik sağlanacaktır. Başta
KOBİ’ler olmak üzere girişim sermayesi, başlangıç sermayesi ve kredi
garanti

sistemi

geliştirilerek

işletmelerin

kredi

temini

kolaylaştırılacaktır.
•

Makine ve beyaz eşya sanayiinin tasarım, mühendislik ve yenilik
yaratma yeteneği desteklenecek, kamu alımlarında yerli üreticilerin
karşılaştığı, dış alımlardan kaynaklanan haksız rekabetin önlenmesi için
farkındalık oluşturulacaktır.

•

KOBİ’lerin ve girişimcilerin rekabet güçlerini artırmak ve yeni
pazarlara açılmalarını sağlamak için, iş kurma ve iş geliştirme
aşamalarında eğitim ve danışmanlık hizmeti sağlanacaktır. Bu amaçla,
İŞGEM ve benzeri yapılanmalar yaygınlaştırılacak ve etkinliklerini
artırmak üzere gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

•

İşletmelerin ortak Ar-Ge, ortak tedarik ve pazarlama faaliyetlerine
önem verilecektir. İşletmelerin fiziki altyapı ihtiyaçları karşılanacak, ağ
oluşturma ve kümelenme girişimleri desteklenecektir. İşletmelerin
belirlenmiş sanayi bölgelerinde kurulması ve mevcutların bu alanlara
taşınması özendirilecektir.

•

Nitelikli insan gücü yetiştirilecek ve mevcut işletmelerde çalışanların
mesleki ve teknik niteliklerinde iyileştirmeye yönelik çalışmalar
desteklenecektir.

•

İşletmeler ve sivil toplum kuruluşlarının nitelikli iş gücü yetiştirmeye
yönelik faaliyetleri desteklenecektir.

•

İstihdam yaratmayı amaçlayan mikro ölçekteki projelere mali destek
sağlanacaktır.

•

Bölgelerde; yenilikçi, rekabet edebilir, dinamik ve yüksek katma değer
yaratabilen öncü sektörler seçilecek ve desteklenecektir.
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•

Yerel dinamiklere ve içsel potansiyele dayalı kalkınma anlayışı içinde;
kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, üniversiteler ve STK’ların
işbirliğiyle girişimciliği geliştirmeye yönelik özel eğitim programları
desteklenecektir.

•

Bölgeler

arası

yakınsama

ve

rekabet

amaçları

bakımından

farklılaştırılmış KOBİ politikaları uygulamaya geçirilecektir. Bu
kapsamda; ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine,
finansman

kaynaklarının

genişletilmesi

ve

araçlarının

çeşitlendirilmesine, pazara ve teknolojiye erişimin kolaylaştırılmasına
özel önem verilecektir.
•

Sürükleyici sektörler liderliğinde ve güçlendirilmiş sosyal ağ yapısı
içinde kümelenmelerin desteklenmesi sağlanacaktır. Bu çerçevede;
yerel kümelenme alanlarını destekleyici, kümedeki aktörler arasında
işbirliğini artırıcı ve kümenin dünya piyasaları ile entegrasyonunu
sağlamaya yönelik mekanizmaların oluşumu özendirilecektir.

•

Kamu hizmetlerinde kalite ve etkinliğin artırılması sağlanacaktır.

b. Orta Vadeli Program 2011 - 2013
•

KOBİ’lerin finansmana erişimlerinin artırılması amacıyla sağlanan
desteklerin etkinliği artırılacak ve finansal araçlar çeşitlendirilecektir.

•

KOBİ’lerin, yeni girişimcilerin,

esnaf ve sanatkârların rekabet

güçlerinin artırılmasına yönelik etkin destekler sağlanacak, desteklere
ilişkin izleme ve değerlendirme sistemleri oluşturulacak ve kurumlar
arası işbirliği ve koordinasyon artırılacaktır.
•

Başta KOBİ’ler olmak üzere, özel kesimin Ar-Ge kapasitesi ve ArGe’ye olan talebinin artırılması sağlanacaktır.

•

KOBİ’lerin büyüme ve birleşmeleri özendirilecek, verimliliklerini
artırmaya,

iş

kurmaya

ve

geliştirmeye

yönelik

desteklenecektir.
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•

KOBİ’lerin rekabet gücü artırılacak ve istihdam yaratma kapasitesi
iyileştirilecektir.

•

İşgücü piyasasında başta gençler, kadınlar ve özürlüler olmak üzere
dezavantajlı kesimlere yönelik destekleyici politikalar sürdürülecektir.

c. Orta Vadeli Program 2012 – 2014
•

Yatırımların ve ihracatın artırılmasına, KOBİ’lerin, yeni girişimcilerin,
esnaf ve sanatkârların rekabet güçlerinin geliştirilmesine yönelik destek
mekanizmaları çeşitlendirilecek ve mevcut desteklerin etkinliği
artırılacaktır.

•

KOBİ’lerin finansmana erişimlerinin artırılması amacıyla; sağlanan
destekler

etkinleştirilecek,

finansal

araçlar

çeşitlendirilecek

ve

KOBİ’lerin muhasebe ve finansal raporlama standartlarına uyum
sağlamaları temin edilecektir.
•

Başta KOBİ’ler olmak üzere, özel kesimin Ar-Ge kapasitesi ve
ARGE’ye olan talebinin artırılması sağlanacak, yenilik tabanlı
girişimcilik desteklenecektir.

•

Yenilikçi fikirlere ve Ar-Ge’ye dayalı katma değeri yüksek ürün ve
hizmetlerin ticarileştirilmesi ve pazarlanma süreçleri desteklenecektir.

•

KOBİ’lerin büyüme ve birleşmeleri özendirilecek, verimliliklerini
artırmaya, iş kurma ve geliştirmeye yönelik faaliyetleri ile bilgi ve
iletişim teknolojileri altyapıları desteklenecektir.

•

Gençler, kadınlar ve özürlüler başta olmak üzere işgücü piyasasında
dezavantajlı kesimlere yönelik destekleyici politikalar ilave tedbirler
alınarak sürdürülecektir.

ç. 2011 Yılı Programı
•

Kredi Garanti Fonu A.Ş.’nin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması
sağlanacaktır.

•

KOBİ’ler proje esaslı destek programlarıyla desteklenecektir.
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•

KOBİ’lere

sağlanan

destekleri

Ar-Ge

etkinleştirilecek

ve

yaygınlaştırılacaktır.
•

KOBİ’lerin ortak iş yapma kültürü geliştirilecektir.

•

İş geliştirme ve kuluçka merkezlerinin sayısı artırılacaktır.

d. 2012 Yılı Programı
•

KOBİ’ler proje esaslı destek programlarıyla desteklenecektir.

•

Kredi

Garanti

Fonu

A.Ş.’nin

geliştirilmesi

ve

uygulamanın

yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
•

KOBİ’lere

sağlanan

destekleri

Ar-Ge

etkinleştirilecek

ve

yaygınlaştırılacaktır.
•

KOBİ’lerin ortak iş yapma kültürü geliştirilecektir.

•

İş geliştirme ve kuluçka merkezlerinin sayısı artırılacaktır.

e. Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi 2011-2014 (Avrupa Üyeliğine Doğru)
Eylem Planı
•

Sanayi sektöründe girişimciliğin yaygınlaştırılmasına yönelik eğitimler
verilecek ve destekler sağlanacaktır.

•

KOBİ’lerin pazarlama ve ihracat kapasitesini artırmaya yönelik
destekler verilecek ve etkinlikler sürdürülecektir.

•

KOBİ’lerdeki yönetim becerileri ve nitelikli istihdam kapasitesi
artırılacaktır.

•

KOBİ'lerin finansman kaynaklarına erişimi kolaylaştırılacaktır.

•

KOBİ'ler

Ar-Ge,

yenilikçilik

ve

kalite

geliştirme

konusunda

desteklenecek, KOBİ'lerde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı
yaygınlaştırılacaktır.
•

KOBİ’lere

yönelik

olarak

bölgesel

kalkınma

desteklenecektir.
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f. 2011 - 2013 KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı
•

Girişimcilik kültürünün tüm topluma yayılması sağlanarak, girişimcilik
ortamının gelişmiş ülkeler ile kıyaslanabilir düzeyde iyileştirilmesi,

•

Girişimcilerin kuracakları yeni işletmeler için iş yeri mekânı, ofis
hizmetleri, eğitim ve danışmanlık gibi hizmetler sunarak büyümeleri,

•

Özel hedef gruplarının iş kurma sürecinde önlerine çıkan engelleri
aşmaları ve yeni iş kurmaları için destekler,

•

KOBİ’lerin; yönetim, kurumsallaşma, pazarlama, verimlilik, kalite,
standardizasyon, sınai mülkiyet hakları, bilgi iletişim teknolojilerinin
kullanımı vb. konularda bilgiye erişimlerinin kolaylaştırılması ve
desteklenmesi,

•

KOBİ’lerin uluslararası pazarlara erişim becerilerinin geliştirilmesi ve
desteklenmesi,

•

KOBİ’lerde işbirliği kültürünün geliştirilmesi ve desteklenmesi,

•

Nitelikli işgücü istihdamının desteklenmesi ve işletme çalışanlarının
niteliğinin geliştirilmesi,

•

KOBİ’lerin,

ilgili

ulusal

ve

uluslararası

standartlara

uyum

yeteneklerinin arttırılması,
•

İş ve yatırım ortamını etkileyen düzenlemelerde ve kamu hizmetlerinin
sunumunda KOBİ ihtiyaçlarına duyarlılığın arttırılması,

•

KOBİ’lerle

ilgili

konularda

sağlıklı

karar

verme

zemininin

oluşturulması için politika üreticilerin ihtiyaç duyacağı KOBİ
istatistiklerinin üretilmesi,
•

KOBİ’lerin Ar-Ge, yenilik, tasarım konusundaki farkındalıklarının
arttırılması ve faaliyetlerinin desteklenmesi,

•

Ar-Ge ve yenilik projelerinin ticarileştirilmesine yönelik desteklerin
uygulanması,
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•

KOBİ’ler ile büyük ölçekli işletmeler ve üniversiteler arasındaki
işbirliğinin arttırılması,

•

KOBİ’lerin banka kredilerine erişiminin arttırılması,

•

Uluslararası kredi kriterleri ve kurumsal yönetişim ilkeleri konusunda
KOBİ’lerin bilinçlendirilmesi,

•

Girişim Sermayesi, İş Melekleri ve KOBİ Borsası sistemlerinin
geliştirilmesi sağlanacaktır.

g. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2010-2014 Stratejik Planı
•

Esnaf, sanatkâr, sanayici, tacir, KOBİ’ler ve tüketiciler için, AB
normlarıyla uyumlu, rekabetçi, etkin ve güvenli bir piyasanın
oluşmasına ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının giderilmesine katkı
sağlamak üzere, sanayinin planlı gelişimine destek vermek ve yatırım
ortamını sürekli iyileştirmek

•

Sanayi stratejisi öncelikleri doğrultusunda, sınaî mülkiyet haklarından
yararlanarak, yüksek katma değerli teknolojik ürünlere dayalı üretim
anlayışıyla ülke sanayiinin teknolojik yapısını güçlendirmek, gerekli
altyapıyı

oluşturmak,

üniversite

sanayi

işbirliğini

geliştirmek,

yenilikçilik ve sınai Ar-Ge kapasitesini artırmak
15.06.2010 tarih ve 27612 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KOSGEB
Destek Programları Yönetmeliği kapsamında 7 destek programı çerçevesinde
KOBİ’ler desteklenmekte olup Destek Programları ile ilgili bilgiler aşağıda yer
almaktadır.
Aşağıda bilgisi verilen desteklerden; 18.11.2005 tarihli ve 25997 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri
ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” kapsamında yer alan ve 18.9.2009 tarihli
ve 27353 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2009/15431 numaralı Bakanlar Kurulu
kararı ile tespit edilen (Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü de dâhil olmak üzere)
sektörlerde

faaliyet

gösteren

küçük

ve

orta

büyüklükteki

yararlanabilmektedir.
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9.3.6.1. KOBİ Proje Destek Programı
İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan
kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda
sunacakları projelerin desteklendiği bir programdır. Kısaca KOBİ Proje Destek
Programı işletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve
projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programdır
Program ve Proje Limitleri
Program Süresi: 3 Yıl
Proje Süresi: 6-24 ay(+12 ay)
Destek Üst Limiti:150.000 TL
Proje Destek Oranı
1. ve 2. Bölgelerde %50
3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde %60
Desteklenecek Proje Konuları
İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan
kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda
sunacakları;
•

İstihdam artırıcı,

•

İhracat artırıcı,

•

Pazar payı artırıcı,

•

Verimlilik artırıcı,

•

Maliyet düşürücü,

•

Kapasite artırıcı,

•

Ürün/hizmet kalitesi yükseltici,
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•

Bölgesel gelişim düzeyine katkı sağlayıcı,

•

Kaynakların etkin kullanımını sağlayıcı,

•

Kurumsallaşmaya yönelik,

•

Müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik

projeleri desteklenir.
Desteklenecek Proje Giderleri
Bu program kapsamında desteklenecek proje giderlerine Değerlendirme ve
Karar Kurulu karar verir. Ancak, arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt
aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile
ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman
giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmez.
Proje ile ilişkilendirilmiş makine-teçhizat, hammadde ve malzemeye ilişkin
KOSGEB desteği, Değerlendirme ve Karar Kurulu tarafından karar verilen toplam
KOSGEB destek tutarının % 10’unu aşamaz. Proje kapsamında alınacak yazılım için
sağlanacak KOSGEB desteği bu sınırlamaya dâhil değildir.
Desteğin Amacı
Desteğin amacı, küçük ve orta ölçekli işletmelerde proje kültürü ve bilincinin
oluşturulması, işletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi suretiyle
ulusal ve uluslararası rekabet güçlerinin ve ülke ekonomisine sağladıkları katma
değerin arttırılmasıdır.
Başvuru ve Değerlendirme Kriterleri ve Süreçler
Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin KOSGEB Veri Tabanında yer
alması koşulu aranır. KOSGEB Veri Tabanında yer almak isteyen işletme,
www.kosgeb.gov.tr internet adresinden KOBİ Bilgi Beyannamesi ve KOBİ Bilgi
Dokümanını doldurarak KOSGEB Veri Tabanına kaydını yapar. İşletme bu
belgelere, işletme yetkilisi/yetkililerinin imza sirküleri/imza beyannamesi, bağlı
bulunduğu odadan alınmış Faaliyet Belgesi ve Ticaret/Esnaf Sicili Gazetesini
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ekleyerek KOSGEB Hizmet Merkezine teslim eder. Hizmet Merkezi tarafından
gerekli inceleme yapılır. Başvurunun uygun bulunması halinde elektronik ortamda
uygunluk teyidi verilerek işletmenin KOSGEB Veri Tabanına kaydı gerçekleştirilir.
KOSGEB Veri Tabanına kaydı yapılan işletmenin bu destek programından
yararlanabilmesi için ilgili Hizmet Merkezine proje başvurusu yapması esastır.
Yapılan proje başvurusu, bilgi, belge ve şekil yönünden ön incelemeye tabi tutulur ve
nihai değerlendirme için Değerlendirme ve Karar Kurulu’na sunulur. Kurullar
Hizmet Merkezlerinde oluşturulur. Kurul, KOSGEB’den 2, üniversiteden 2 öğretim
üyesi ve Ticaret Odası/Sanayi Odası/Ticaret ve Sanayi Odası/Esnaf Odaları
Birliği’nden 1 üye olmak üzere toplam 5 kişiden oluşur. Kurul Başkanı ilgili Hizmet
Merkezi Müdürüdür. Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; proje kabul
edilebilir, reddedilebilir veya projenin düzeltilmesi istenebilir. Değerlendirme sonucu
işletmeye bildirilir.
Projesi kabul edilen işletmeden taahhütname istenir. Taahhütnamenin
KOSGEB Biriminde kayda alındığı tarih, projenin başlangıç tarihi olarak kabul
edilir.

9.3.6.2. Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı
Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli
işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet
üretilmesi ve ticarileştirilmesi için araştırma, geliştirme, inovasyon ve endüstriyel
uygulama projelerinin desteklendiği programdır.
Program ve Desteklenecek Proje Giderleri:
Ar-Ge ve İnovasyon Programı’nda proje süresi en az 12 ay, en çok 24 aydır.
Kurul kararı ile 12 aya kadar ek süre verilebilir. Ar-Ge ve İnovasyon Programı için
belirlenen destek üst limitleri proje bazlı olup, işletmelerin her yeni projesinde destek
üst limiti yeniden başlatılır.
Ar-Ge ve İnovasyon Programı kapsamında sağlanan destekler ve üst limitleri
aşağıdaki şekildedir:
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Tablo 66. Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı
Destek Üst
Limiti (TL)
İşlik Desteği

Destek
Oranı
(%)

İşliklerden bedel alınmaz

Kira Desteği

12.000

75

100.000

75

200.000

75

Personel Gideri Desteği

100.000

75

Başlangıç Sermayesi Desteği

20.000

100

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde,
Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde,
Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği
(Geri Ödemeli)

Proje Danışmanlık Desteği

25.000

Eğitim Desteği

5.000

Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları
Desteği

Proje
Geliştirme
Desteği

Proje Tanıtım Desteği

25.000

5.000

75

Yurtdışı
Kongre/Konferans/Fuar
Ziyareti /Teknolojik İşbirliği

15.000

Ziyareti Desteği

Endüstriyel Uygulama Programı’nda proje süresi en çok 18 aydır. Kurul
kararı ile 12 aya kadar ek süre verilebilir. Endüstriyel Uygulama Programı için
belirlenen destek üst limitleri proje bazlı olup, işletme bu Programdan bir defa
faydalanır.
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Endüstriyel Uygulama Programı kapsamında sağlanan destekler ve üst
limitleri aşağıdaki şekildedir:
Tablo 67. Endüstriyel Uygulama Programı
Destek Üst

Destek

Limiti

Oranı

(TL)

(%)

Kira Desteği

18.000

% 75

Personel Gideri Desteği

100.000

% 75

150.000

% 75

200.000

% 75

Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi,
Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği
Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi,
Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri
Ödemeli)

Desteklenecek Proje Konuları:
Ar-Ge ve İnovasyon Programı kapsamında;
•

Yeni bir ürün/hizmet üretilmesi,

•

Ürün/hizmet kalitesi veya standardının yükseltilmesi,

•

Maliyet düşürücü ve standart yükseltici mahiyette yeni tekniklerin
geliştirilmesi,

üretim/hizmetle

ilgili

olarak

yeni

bir

teknoloji

hazırlanacak

projeler

geliştirilmesi,
•
yönelik

Yeni bir süreç ve sistem geliştirilmesine
olarak

prototip

geliştirilmesi

amacıyla

desteklenmektedir.
Endüstriyel Uygulama Programı kapsamında ise Ar-Ge ve/veya inovasyon
projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanmış ve/veya patent
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belgesi ile korunan veya doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan yeni bir
ürün/hizmetin üretilmesi, kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet
düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin
pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi faaliyetleri desteklenmekte olup, Endüstriyel
Uygulama Programı kapsamında, prototip geliştirme aşaması sonrasında ürünün
ticarileştirilmesi amacıyla hazırlanan projeler desteklenmektedir.
Desteğin Amacı:
Desteğin amacı, bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip
küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç,
bilgi ve/veya hizmet üretilmesi ve ticarileştirilmesi için araştırma, geliştirme,
inovasyon ve endüstriyel uygulama projelerinin desteklenmesidir.
Başvuru ve Değerlendirme Kriterleri ve Süreçler:
Projelerin değerlendirilme aşaması başvuru sahibi girişimcinin veya
KOBİ’nin, KOSGEB Veri Tabanı üzerinden proje başvurusunu yapması ile başlar.
Hizmet Merkezi Müdürlüğünce ön değerlendirmesi yapılarak varsa eksik belge/alan
tamamlatıldıktan sonra proje başvuruları, ilgili TEKMER İşbirliği Protokolü
kapsamındaki paydaşlardan oluşan bir Değerlendirme ve Karar Kurulu (Kurul)
tarafından değerlendirmeye tabi tutulur.
Kurul; projeyi kabul edebilir, reddedebilir, proje ile ilgili üniversiteden görüş
veya proje sahibinden revizyon talep edebilir. Nihai karar, projenin desteklenmesine
yönelik ise, girişimci/işletme ile Taahhütname imzalanmak üzere proje sahibi Hizmet
Merkezi’ne davet edilir. Bu aşamadan sonra, proje sahibi girişimci ise 60 gün
içerisinde işletmesini kurması ve Taahhütname imzalaması; işletme ise 30 gün
içerisinde KOSGEB Hizmet Merkezine başvurarak Taahhütname imzalaması
gerekmektedir. Taahhütnamenin imzalandığı tarih, proje başlangıç tarihi olarak kabul
edilir. İlerleyen süreçte işletme, Kurul kararı ile uygun bulunan desteklere başvuru
yaparak desteklenmeye başlar.
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9.3.6.3. İşbirliği-Güç Birliği Destek Programı
İşletmelerin; işbirliği güç birliği anlayışıyla bir araya gelerek, ortak tedarik,
ortak tasarım, ortak pazarlama, ortak laboratuvar, ortak imalat ve hizmet sunumu ve
benzeri konularda hazırlayacakları projelerin desteklendiği bir programdır.
Program ve Proje Limitleri
Proje Süresi: 6-24 ay (+12 ay)
Destek Üst Limiti: 750.000 TL (250.000 TL Geri Ödemesiz + 500.000 TL
Geri Ödemeli)
Proje Destek Oranı
1. ve 2. Bölgelerde %50
3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde %60
Desteklenecek Proje Konuları
İşletmelerin;
• Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz
temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik,
• Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini
artırmak amacıyla ortak imalat ve hizmet sunumu,
• Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek, ulusal ve uluslararası pazar paylarını
artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslararası pazarın ihtiyaçlarına cevap
vermeleri amacıyla ortak pazarlama,
• Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar,
• Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet
geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları
amacıyla ortak tasarım,
ve benzeri alanlarda ortak sorunlara ortak çözümler getiren, maliyet düşürücü ve
rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki projeleri İşletici Kuruluş marifetiyle desteklenir.
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İşbirliği-Güçbirliği Ortaklık Modelleri
• Proje ortağı işletmeler mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak olan işletici
kuruluşa ortak olabilirler.
• Proje ortağı işletmelerin bir kısmı ya da tamamı kendilerini feshederek
kurulacak işletici kuruluşa ortak olabilirler.
• Proje ortağı işletmelerin bir kısmı kendilerini feshederek ortaklardan birinin
bünyesinde birleşebilirler.
Her bir ortaklık modelinde en az 5 işletmenin bir araya gelmesi, en az üç
işletmenin aynı sektörde faaliyet göstermesi ve her bir işletmenin de bir yıl önce
kurulmuş olması şartı aranır.
Desteklenecek Proje Giderleri
Bu program kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir.
Kurul; projenin gerektirdiği ve uygun bulunan gider kalemlerini ve desteğe esas
tutarı belirler. Ancak; bina inşaat veya tadilat, gayrimenkul alım, tefrişat, taşıt aracı
alım ve kiralama, haberleşme, enerji ve su ile finansman giderleri, proje ile ilgili
olmayan personel giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer giderler, vergi, resim
ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.
Personel giderleri yeni istihdam olması şartı ile net ücret (asgari geçim
indirimi hariç) üzerinden desteklenir.
Proje kapsamında satın alınacak makine, teçhizat ve donanımların yeni
olması gerekir.
Proje başlama tarihinden önce İşletici Kuruluş ortaklarının bu programda
tanımlanan ortaklık ve birleşme amacı ile aldıkları teknik, hukuki ve mali
danışmanlık giderleri ile proje etüt, fizibilite çalışması giderlerinden Kurul tarafından
uygun bulunanlar da desteklenebilir. Ancak, bu gider kalemlerine ilişkin verilecek
KOSGEB desteği üst limiti 10.000 TL’yi aşamaz.
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Kurul tarafından uygun bulunması kaydıyla, proje ile ilişkilendirilmiş
malzeme ve hammadde için verilecek KOSGEB desteği, Kurul tarafından uygun
bulunan toplam KOSGEB Desteğine esas tutarın % 5’ini geçemez.
Desteğin Amacı
• KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışında bir araya gelerek “Ortak Sorunlara
Ortak Çözümler” üretilmesi,
• KOBİ’lerin tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü
zayıflığı, finansman başta olmak üzere tek başlarına çözümünde zorlandıkları
birçok soruna çözüm bulunması,
• KOBİ’lerin bir araya gelerek kapasite ve rekabet gücü yüksek işletmelere
dönüşmesi,
• Ölçek ekonomisinden yararlanılarak kaynak tasarrufu sağlanması,
• KOBİ’ler arasında ortaklık ve işbirliği kültürünün geliştirilmesi.
Başvuru ve Değerlendirme Kriterleri ve Süreçler
Programdan yararlanmak için; KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif
durumda olan, en az 5 (beş) işletmenin bir araya gelerek proje başvurusu yapmaları
esastır. KOSGEB Veri Tabanında yer almak isteyen işletme, www.kosgeb.gov.tr
internet adresinden KOBİ Bilgi Beyannamesi ve KOBİ Bilgi Dokümanını doldurarak
KOSGEB

Veri

Tabanına

kaydını

yapar.

İşletme

bu

belgelere,

işletme

yetkilisi/yetkililerinin imza sirküleri/imza beyannamesi, bağlı bulunduğu odadan
alınmış Faaliyet Belgesi ve Ticaret/Esnaf Sicili Gazetesini ekleyerek KOSGEB
Hizmet Merkezine teslim eder. Hizmet Merkezi tarafından gerekli inceleme yapılır.
Başvurunun uygun bulunması halinde elektronik ortamda uygunluk teyidi verilerek
işletmenin KOSGEB Veri Tabanına kaydı gerçekleştirilir.
KOSGEB Veri Tabanına kaydı yapılan işletmelerin bu destek programından
yararlanabilmesi için ilgili Hizmet Merkezine proje başvurusu yapmaları esastır.
Yapılan proje başvurusu, bilgi, belge ve şekil yönünden ön incelemeye tabi tutulur ve
nihai değerlendirme için Kurula sunulur. Kurullar Hizmet Merkezlerinde oluşturulur.
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Kurul, KOSGEB’den 2, üniversiteden 2 öğretim üyesi ve Ticaret Odası/Sanayi
Odası/Ticaret ve Sanayi Odası/Esnaf Odaları Birliği’nden 1 üye olmak üzere toplam
5 kişiden oluşur. Kurul Başkanı ilgili Hizmet Merkezi Müdürüdür. Kurul tarafından
yapılan değerlendirme sonucunda; proje kabul edilebilir, reddedilebilir veya projenin
düzeltilmesi istenebilir. Değerlendirme sonucu başvuru sahibine bildirilir. Başvuru
sahibinden bildirim tarihinden itibaren 60 gün içinde İşletici Kuruluşu kurması ve
taahhütname vermesi istenir. Projesi Taahhütnamenin KOSGEB Biriminde kayda
alındığı tarih, projenin başlangıç tarihi olarak kabul edilir

9.3.6.4. Tematik Proje Destek Programı
KOBİ’lerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve Meslek Kuruluşları
tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi amacıyla daha fazla proje
hazırlamalarının teşvik edilmesini sağlayan bir program olup, bu destek programı, a)
Çağrı Esaslı Tematik Programı ile b) Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı olmak
üzere iki alt programdan oluşur.
Tablo 68. Tematik Proje Destek Programları ve Proje Limitleri
Çağrı Esaslı Tematik
Meslek Kuruluşu Proje

Başvuru Yapabilecekler

Program

Destek Programı

KOBİ’ler ve Meslek

Meslek Kuruluşları

Kuruluşları
Program Süresi

36 Ay

Proje Süresi

24 Ay (+ 12 Ay)

Destek Oranı

1. ve 2. Bölgede % 50
Proje Teklif Çağrısında
Belirtilir

3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde
%60

Destek Türü

Geri Ödemesiz

Destek Üst Limiti

150.000 TL
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a. Çağrı Esaslı Tematik Programı
Desteklenecek Proje Konuları
Desteklenecek Proje konuları KOSGEB tarafından tematik alanda belirlenir.
Desteklenecek Proje Giderleri
Çağrı Esaslı Tematik Program çerçevesinde aşağıda belirtilen proje giderleri
geri ödemesiz olarak desteklenir.
•

Personel ücretleri ve seyahat giderleri,

•

Makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri
(azami %25),

•

Sarf malzemesi giderleri,

•

Hizmet alım giderleri,

•

Genel idari giderler (azami %10)

Desteğin Amacı
Desteğin amacı, makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler
dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların
karşılanması,

KOBİ’lerin

uluslararası

mevzuat

ve

önceliklere

uyumunun

sağlanmasıdır.
Başvuru ve Değerlendirme Kriterleri ve Süreçler
KOSGEB tarafından Hükümet Programı, Kalkınma Planı, Orta Vadeli
Program, diğer üst politika dokümanları, KOSGEB Stratejik Planı ile KOBİ’lere
ilişkin araştırma sonuçları ve raporları değerlendirilerek gerekçeleri ile birlikte
yıllık/çok yıllık olarak taslak Tematik Alan belirlenir. Belirlenen Tematik Alanlar
için Tematik Program hazırlanır.
Her bir Tematik Program; amaç, hedef kitle, bölge, bütçe, proje destek üst
limiti ve süre bilgileri ile Programın performans göstergelerini içerecek şekilde
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hazırlanır. Hazırlanan Tematik Programlar İcra Komitesi’ne sunulur. Tematik
Programın İcra Komitesi’nce onaylanmasından sonra KOSGEB tarafından Proje
Teklif Çağrısı hazırlanır ve www.kosgeb.gov.tr internet adresinde yayınlanır
Tematik Programlardan yararlanma koşulları Proje Teklif Çağrısında
belirtilir. Çağrı Esaslı Tematik Program Proje Teklif Çağrısına İşletmeler ve/veya
Meslek Kuruluşları başvurabilir.
İşletmenin/Meslek Kuruluşunun Destek Programından yararlanması için
KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olması esastır.
KOSGEB Veri Tabanında yer almak isteyen İşletme, www.kosgeb.gov.tr
internet adresinden KOBİ Bilgi Beyannamesi ve KOBİ Bilgi Dokümanını doldurarak
KOSGEB

Veri

Tabanına

kaydını

yapar.

İşletme

bu

belgelere,

işletme

yetkilisi/yetkililerinin imza sirküleri/imza beyannamesi, bağlı bulunduğu odadan
alınmış Faaliyet Belgesi ve Ticaret/Esnaf Sicili Gazetesini ekleyerek Hizmet
Merkezine teslim eder.
KOSGEB

Veri

Tabanında

yer

almak

isteyen

Meslek

Kuruluşu,

www.kosgeb.gov.tr internet adresinden KOSGEB Veri Tabanına kaydını yaparak
gerekli belgeleri Hizmet Merkezine teslim eder.
Çağrı

Esaslı

Tematik

Program

Proje

Teklif

Çağrısına

aşağıdaki

kurum/kuruluşlar iştirakçi olarak başvurabilirler:
•

Belediyeler ve Belediye İktisadi Teşekkülleri

•

Enstitüler

•

Eğitim ve öğretim kurumları

•

Köylere hizmet götürme birlikleri, İl Özel İdaresi ve Yerel Yönetim
Birlikleri vb.

•

İşletme tanımına uymayan diğer işletmeler

Hizmet ettiği sektörler, 18.09.2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan

2009/15431

sayılı

Bakanlar
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desteklenmeyecek sektörler ile sınırlı olan Meslek Kuruluşları başvuru yapamaz ve
proje ortağı olamaz.
Proje başvurusu, başvuru yapılan KOSGEB Birimi tarafından bilgi, belge ve
şekil yönünden ön değerlendirmeye tabi tutulur ve Kurul tarafından nihai
değerlendirme yapmak amacıyla KOSGEB Başkanlığı’na iletilir.
Destek Programı kapsamında sunulan projeleri değerlendirmek ve karar
almak üzere KOSGEB Başkanlığında Kurul oluşturulur. Kurul, KOSGEB’den 3
(Başkan Yardımcısı/Başkan Müşaviri/Daire Başkanı/Müdür), üniversiteden 2
öğretim üyesi olmak üzere toplam 5 kişiden oluşur. Kurul Başkanı KOSGEB Başkan
Yardımcısıdır.
b. Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı
Desteklenecek Proje Konuları
Program

kapsamında

desteklenecek

projeler,

proje

sonuçlarından

yararlanabilecek işletme sayısının büyüklüğü, ilin ve/veya bölgenin öncelikli geçim
kaynakları, yeni girişimci potansiyeli, bölgede oluşturulacak istihdam ve pazara giriş
imkânlarının sunulması, insan kaynaklarının geliştirilmesi, çevre ve enerji
verimliliği, iş güvenliği, teknik mevzuat vb. hususlar gözetilerek işletmelerin ve/veya
girişimciliğin geliştirilmesi gibi konularda hazırlanan projeler desteklenir.
Desteklenecek Proje Giderleri
Bu program kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir.
Ancak bina inşaat veya tadilat, gayrimenkul alım, makine-teçhizat, tefrişat, taşıt
aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri,
finansman giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri,
kira giderleri, proje ortaklarından alınan danışmanlık ve hizmet alımı giderleri ve
proje ile ilişkilendirilmemiş giderler desteklenmez.
Desteğin Amacı
Bu programın amacı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin kendi işletmelerini
geliştirmeleri ve meslek kuruluşları tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin
geliştirilmesi amacıyla hazırlanan projelerin desteklenmesidir.
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Başvuru ve Değerlendirme Kriterleri ve Süreçler
Programdan yararlanmak isteyen meslek kuruluşlarının KOSGEB Veri
Tabanında yer alması koşulu aranır.
Proje başvuruları, Başkanlıkça belirlenen ve www.kosgeb.gov.tr internet
adresinde duyurulan başvuru dönemlerinde, meslek kuruluşları tarafından ilgili
KOSGEB birimine yapılır. Proje başvurusu, başvuru yapılan KOSGEB birimi
tarafından bilgi, belge ve şekil yönünden ön değerlendirmeye tabi tutulur ve Kurul
tarafından nihai değerlendirme yapmak amacıyla KOSGEB Başkanlığı’na iletilir.
Kurul, KOSGEB’den 3 (Başkan Yardımcısı/Başkan Müşaviri/Daire Başkanı/Müdür),
üniversiteden 2 öğretim üyesi olmak üzere toplam 5 kişiden oluşur. Kurul Başkanı
KOSGEB Başkan Yardımcısıdır.
Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; proje kabul edilebilir,
reddedilebilir veya projenin düzeltilmesi istenebilir. Kurulun kabule ve redde ilişkin
verdiği kararlar nihaidir. Değerlendirme sonucu meslek kuruluşuna bildirilir.
Projesi

kabul

edilen

meslek

kuruluşundan

taahhütname

istenir.

Taahhütnamenin KOSGEB biriminde kayda alındığı tarih, projenin başlangıç tarihi
olarak kabul edilir. İlk projenin başlangıç tarihi, Programın başlangıç tarihidir.
Hizmet ettiği sektörler, 18.09.2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan

2009/15431

sayılı

Bakanlar

Kurulu

Kararı

kapsamında

desteklenmeyecek sektörler ile sınırlı olan Meslek Kuruluşları başvuru yapamaz ve
proje ortağı olamaz.

9.3.6.5. Girişimcilik Destek Programı
Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan
girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını
sağlayan bir programdır.
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Kapsam
Bu program, küçük ve orta ölçekli işletmelere, girişimcilere ve işletici
kuruluşlara yönelik olarak KOSGEB tarafından uygulanacak Girişimcilik Destek
Programına ilişkin esasları kapsar.
Destek Programı;
a. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini,
b. Yeni Girişimci Desteğini,
c. İş Geliştirme Merkezi Desteğini,
d. İş Planı Ödülünü
kapsar.
a. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
Uygulamalı girişimcilik eğitiminin amacı, modelleri, hedef kitlesi, kapsamı ve
süresi
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve
girişimcileri iş planı kavramı ile tanıştırarak başarılı işletmelerin kurulmasını
sağlamak amacı ile verilir. Eğitim sonunda girişimci adaylarının kendi iş fikirlerine
yönelik iş planlarını hazırlayabilecek bilgi ve deneyimi kazanmaları hedeflenir.
Bu kapsamda düzenlenecek eğitimler;
• KOSGEB

Birimleri

tarafından

düzenlenen

Uygulamalı

Girişimcilik

Eğitimleri,
• Ulusal veya uluslararası projeler kapsamında KOSGEB tarafından yürütülen
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri,
• Kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik
Eğitimleri,
• Üniversiteler tarafından örgün eğitim kapsamında verilen girişimcilik
dersleridir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 381)

– 352 –

Uygulamalı Girişimcilik Eğitiminin hedef kitlesi kendi işini kurmak isteyen
gerçek kişiler olup, eğitimler genel katılıma açık olarak düzenlenebileceği gibi, genç
girişimci, kadın girişimci ve üniversite öğrencileri gibi belirli bir hedef gruba yönelik
olarak da yapılabilir.
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi dört ana modülden oluşan toplam 70 saatlik
sınıf içi ders ve atölye çalışmalarını kapsar.
b. Yeni Girişimci Desteği
Destekten yararlanma koşulu
Yeni Girişimci Desteğine;
• Bu program kapsamında gerçekleştirilen bir Uygulamalı Girişimcilik
Eğitimini veya
• 24.04.2005 tarih ve 25795 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KOSGEB
Destekleri Yönetmeliği kapsamında düzenlenmiş olan; Genç Girişimci
Geliştirme Programı veya KOSGEB’in işbirliği ve denetimi çerçevesinde
başka kurum/kuruluşlar tarafından düzenlenen uygulamalı girişimcilik
eğitimini veya
• KOSGEB tarafından yürütülmüş olan Birinci ve İkinci Özelleştirme Sosyal
Destek Projesi kapsamında düzenlenmiş bir Küçük Ölçekli İşletme Kurma
Danışmanlığı Desteği (KÖİDD) Programı’nı tamamlayarak, eğitim veya
programa katıldığını belgeleyen girişimcilerin söz konusu eğitim veya
programı tamamladıktan sonra kurdukları işletmeler ile
• İŞGEM’de yer alan işletmeler (eğitime veya programa katılma şartı
aranmaksızın) İş Planı hazırlayarak başvuru yapmaya hak kazanırlar.
Başvuru, Değerlendirme ve Onay
Destekten yararlanmak isteyen işletme, Yeni Girişimci Desteği Başvuru
Formunu ve Yeni Girişimci Desteği Girişimci İş Planı Formunu www.kosgeb.gov.tr
internet adresinden elektronik ortamda doldurarak çıktılarını Hizmet Merkezine
teslim eder. Ön değerlendirme sonucu uygun bulunan başvurular Yeni Girişimci
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Desteği Değerlendirme ve Karar Kurulu’na sevk edilir. İşletme temsilcileri görüşme
yapılmak üzere Yeni Girişimci Desteği Değerlendirme ve Karar Kurulu’na davet
edilir. Yeni Girişimci Desteği Değerlendirme ve Karar Kurulu’nda, bütçe imkânları
dikkate alınarak, yenilikçi, yeni teknik ve teknoloji kullanabilecek, katma değeri
yüksek veya ihraç edilebilecek ürün veya hizmet üretebilecek işletmeler, imalat
sektöründe kurulan işletmeler ile mesleki ve teknik eğitim mezunu ve mesleki
yeterlilik belgesine sahip olanları istihdam eden işletmelerin başvuruları öncelikli
olarak değerlendirilir. Yeni Girişimci Desteği Değerlendirme ve Karar Kurulu,
başvuruyu kabul edebilir, reddedebilir veya yeniden değerlendirme yapmak üzere
başvuru sahibinden revizyon isteyebilir.
Tablo 69. Yeni Girişimci Desteği Kapsamında Sağlanacak Desteklerin Üst Limit
ve Oranları
Destek
Destek
Destek
Oranı
Oranı
Üst
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
(3., 4., 5.
Limiti
(1. ve 2 .
ve 6.
(TL)
Bölge)
Bölge)
İşletme Kuruluş

5.000

Desteği
Kuruluş Dönemi
Makine, Teçhizat

Geri

ve Ofis Donanım

ödemesiz

10.000

Desteği
İşletme Giderleri

12.000

Desteği
Sabit Yatırım

Geri

Desteği

Ödemeli

Türkiye Büyük Millet Meclisi

% 60

%70

(Kadın

(Kadın

veya

veya

özürlü

özürlü

girişimciler girişimciler
için %70)

için %80)

70.000

(S. Sayısı: 381)

– 354 –

Yeni Girişimci Desteği Kapsamındaki Destekler
Yeni Girişimci Desteği kapsamında işletmelere, Kurul tarafından uygun
bulunan ve aşağıda yer alan geri ödemeli ve/veya geri ödemesiz destekler verilir.
i. İşletme Kuruluş Desteği
Geri ödemesiz olan bu destek, aşağıda belirtilen işletme kuruluş giderlerini (ücretler,
hizmet bedelleri, harçlar vb.) kapsar:
•

İşletme kuruluş aşaması noter masrafları (iş ana sözleşmesinin
hazırlanması ve onaylanması, işletme müdürü imza sirküleri/imza
beyanı, defterlerin tasdik ettirilmesi),

•

İşletmenin ticaret/esnaf sicil kaydının yapılması,

•

İşletmenin sicil gazetesinde ilanı,

•

Fatura, irsaliye ve gider pusulası belgelerinin basımı ve tasdiki,

•

İlgili odalara kayıt yaptırılması,

•

İşyeri açma ve çalışma izin ve ruhsatlarının alınması,

•

Yazar kasa alımı,

•

Mali müşavir ve muhasebeci ücreti (Serbest Muhasebeci, Serbest
Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin
Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve her yıl
yayımlanan asgari ücret tarifesindeki tutar)

ii. Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği
İşletmenin kuruluş tarihinden itibaren 12 ay içinde satın alınan/alınacak
makine, teçhizat, yazılım ve ofis donanımları için geri ödemesiz olarak verilir.
iii. İşletme Giderleri Desteği
Desteğin başlangıç tarihinden itibaren 24 ay içinde gerçekleşen işletme
giderlerine yönelik geri ödemesiz olarak verilen desteğin üst limiti her ay için 1.000
TL olmak üzere toplam 12.000 TL’dir.
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Aşağıda belirtilenler işletme gideri olarak sayılır:
•

Personel net ücretleri (yeni istihdam şartı aranmaz, asgari geçim
indirimi net ücrete dâhil edilmez),

•

İşyeri kirası (stopaj ve ortak giderler hariç), elektrik, su, ısıtma,
telekomünikasyon, işyerinde ürün/hizmet üretim amaçlı kullanılan
makine ve teçhizata ait yakıt giderleri

İŞGEM’e ödenen işyeri kirası (stopaj ve ortak giderler hariç), elektrik, su,
ısıtma, telekomünikasyon giderleri de destek kapsamındadır.
iv. Sabit Yatırım Desteği
Desteğin başlangıç tarihinden itibaren 24 ay içinde satın alınacak, makine ve
teçhizat için teminat karşılığı geri ödemeli olarak verilen bu desteğin üst limiti
70.000 TL’dir.
Geri ödemeli destek kapsamında yapılacak geri ödemeler, desteğin başlangıç
tarihinden sonraki 24 ayı ödemesiz olmak üzere, 3’er aylık dönemler halinde 8 eşit
taksitte yapılır. Geri ödemeler zamanında ödendiği takdirde, işletmeye verilen geri
ödemeli desteklerde faiz ve komisyon uygulanmaz.
c. İş Geliştirme Merkezi Desteği
İş Geliştirme Merkezleri ve İŞGEM
İş Geliştirme Merkezi; bünyesinde barındırdığı işletmelere, işletme geliştirme
koçluğu, destek ağlarına ulaşım, finans kaynaklarına erişim imkânı, uygun koşullarda
iş yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı, ofis hizmetleri gibi hizmetler sunarak
işletmelerin en kırılgan oldukları ilk yıllarını sağlıklı bir şekilde aşmalarını ve
büyümelerini sağlamak amacıyla kurulan ve işletilen, İşletme Kuluçkası veya İşletme
Fidanlığı olarak da adlandırılan merkezlerdir.
İŞGEM adı KOSGEB tarafından koruma altına aldırılmış olup, İş Geliştirme
Merkezlerinin bu adı kullanabilmesi; İŞGEM kriterlerine haiz olması ve KOSGEB’in
izni ile mümkündür.
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İş Geliştirme Merkezi Destekleri Kapsamı
a) İŞGEM Adı Kullanım Hakkı,
b) İŞGEM Kuruluş Desteği,
c) İŞGEM İşletme Desteği
verilir.
Tablo 70. İş Geliştirme Merkezi Destekleri
İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ
DESTEĞİ

Mobilya Donanım

•

İŞGEM Yönetim

İŞGEM İşletme Desteği
(36 ay)

(1. ve 2 .

(3., 4., 5. ve

Bölge)

6. Bölge)

%60

%70

%60

%70

125.000
25.000

100.000

•

Personel

30.000

•

Eğitim,

50.000

Danışmanlık
•

Oranı

600.000

Geri Ödemesiz

•

Oranı

750.000

(18 ay)
Bina tadilatı

Destek

Üst Limiti
(TL)

İŞGEM Kuruluş Desteği

•

Destek

Destek

20.000

Küçük tadilat

Desteklenecek Giderler
İŞGEM Kuruluş Desteği
Yeni kurulacak İŞGEM’ler için verilen bu destek, İŞGEM kurma talebi Kurul
tarafından kabul edilerek, İŞGEM Adı Kullanım Hakkı Sözleşmesi imzalanmış olan
İşletici Kuruluşa verilir.
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Bu destek kapsamında;
a. Bina tadilatı için toplam 600.000 TL,
b. Ofisler ve ortak kullanım alanları için gerekli olan mobilyalar ve
donanım (bilgisayar altyapısı dâhil) alımı için toplam 125.000 TL,
c. İŞGEM Yöneticisinin net ücreti üzerinden aylık 2.000 TL olmak üzere
toplam 25.000 TL
olmak üzere geri ödemesiz destek üst limiti toplamı 750.000 TL’dir.
Bu destek, İŞGEM Adı Kullanım Hakkı Sözleşmesi’nin imzalandığı tarihten
itibaren en fazla 18 ay için verilir.
İŞGEM İşletme Desteği
Bu destek, İŞGEM Adı Kullanım Hakkı Sözleşmesi imzalanmış ve kuruluş
dönemi faaliyetleri tamamlanmış olan İşletici Kuruluşa verilir.

İŞGEM İşletme

Desteği, en fazla 36 ay süre ile verilir.
Bu destek kapsamında İŞGEM’ler için;
a. En fazla üç adet olmak üzere personel giderleri (yönetici dâhil) karşılığı
olarak her bir personel için net ücret üzerinden aylık 1.000 TL olmak üzere
toplam 30.000 TL
b. İŞGEM işletmelerine yönelik toplu eğitim/danışmanlık faaliyetleri için
50.000 TL
c. İŞGEM binası küçük tadilat işleri için 20.000 TL
olmak üzere geri ödemesiz destek üst limiti toplamı 100.000 TL’dir.
İş Geliştirme Merkezi desteklerinden yararlanma koşulu
İş Geliştirme Merkezi Desteğinden yararlanmak isteyen kurucu, İş Geliştirme
Merkezi Desteği Başvuru Formu, İş Geliştirme Merkezi İş Planı ve diğer belgeler ile
ilgili Hizmet Merkezine başvuru yapar.
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başvurular ise İş Geliştirme Merkezi Desteği Değerlendirme ve Karar Kurulu
değerlendirmesine sunulmak üzere ilgili Başkanlık Birimine gönderilir.
İlgili Başkanlık Birimi, İş Geliştirme Merkezi Desteği Başvuru Formu ve
eklerini toplantı öncesi incelenmek üzere İş Geliştirme Merkezi Desteği
Değerlendirme ve Karar Kurulu üyelerine gönderir. Kurucu, görüşleri alınmak üzere
İş Geliştirme Merkezi Desteği Değerlendirme ve Karar Kurulu’na davet edilir. İş
Geliştirme Merkezi Desteği Değerlendirme ve Karar Kurulu, başvuruyu kabul
edebilir, reddedebilir veya yeniden değerlendirme yapmak üzere başvuru sahibinden
revizyon isteyebilir.
Destek başvurusu, değerlendirme ve onay
Destekten yararlanmak isteyen işletici kuruluş İş Geliştirme Merkezi Desteği
Destek Talep Formu ve ekleri ile ilgili Hizmet Merkezine başvuru yapar.
KOSGEB birimi gerekli değerlendirmeyi yapar ve değerlendirme sonucunu
işletici kuruluşa bildirir. Destek başvurusu kabul edilen işletici kuruluştan İş
Geliştirme Merkezi Desteği Taahhütnamesi istenir. İŞGEM Kuruluş Desteği için
taahhütname veren işletici kuruluştan İŞGEM İşletme Desteği için yeni bir
taahhütname istenmez.
d. İş Planı Ödülü
İş Planı Ödülü Yarışması, üniversiteler tarafından örgün eğitim içerisinde en
az 28 saatlik “Girişimcilik” dersi alan öğrenciler arasında, işbirliği yapılan her bir
üniversite ile her bir öğretim yılında bir defa düzenlenir.
Başvuru, Değerlendirme ve Onay
İş Planı Ödülünden yararlanmak isteyen üniversite, eğitim dönemi sona
ermeden “İş Planı Ödülü Üniversite Başvuru Formu” ile ilgili Hizmet Merkezine
başvurur. Başvuru ilgili Hizmet Merkezi tarafından “İş Planı Ödülü Üniversite
Başvuru Değerlendirme Formu” ile değerlendirilir ve değerlendirme sonucu olumlu
ise sonuç, örnek İş Planı formatı ile birlikte üniversiteye bildirilir.
İlgili üniversite; girişimcilik dersi almış öğrenciler tarafından KOSGEB’in
belirlediği formata uygun olarak hazırlanmış olan Girişimci İş Planlarını
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değerlendirerek, başarılı bulduğu 6 adet Girişimci İş Planını, İş Planı Ödülü
yarışmasında değerlendirilmek üzere ilgili Hizmet Merkezine gönderir.
İş Planları, ilgili Hizmet Merkezi tarafından oluşturulan jüri tarafından
değerlendirilir. Jürinin aldığı kararlar nihaidir.
İş planı sahibi öğrenci, jüri toplantısına davet edilebilir. Her bir iş planı için
değerlendirme sonuçlarının aritmetik ortalaması İş Planı Ödülü Jüri Karar Formuna
işlenir. İş planının dereceye girmesi için eşik değer 70 puandır.
Ödül Miktarı
İş planları ilk üç dereceye girmiş olan öğrencilerden, en fazla 24 ay içinde
işini kurmuş olmaları kaydı ile en başarılı iş planı sahibine 15.000 TL, ikinciye
10.000 TL, üçüncüye 5.000 TL ödül verilir.

9.3.6.6. Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı
Gelişme ve büyüme potansiyeli taşıyan küçük ve orta ölçekli işletmelerin,
sermaye piyasalarından daha kolay ve daha düşük maliyetler ile finansman kaynağı
sağlayabilmelerine olanak sunmak amacıyla İMKB bünyesinde Gelişen İşletmeler
Piyasası’na (GİP) katlanmak zorunda kalınan giderlerin KOSGEB tarafından geri
ödemesiz olarak desteklendiği bir programdır.
Desteklenecek Giderler
Bu program kapsamında, paylarının Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem
görmek üzere halka açılma sürecinde, işletmelerin;
a. Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli,
b. Bağımsız denetim hizmeti bedeli,
c. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kurul kaydına alma ücreti,
d. İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti,
e. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) masrafı,
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f. Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu,
giderlerine geri ödemesiz destek verilir.
Program Destek Limiti
Destek Üst Limiti:150.000 TL’dir.
Tablo 71. Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı
Destek Ödemesi Üst
Destek Unsurları
Limiti (TL)

Oranı (%)

Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli

60.000

75

Bağımsız denetim hizmeti bedeli

20.000

75

10.000

100

10.000

75

SPK kurul kaydına alma ücreti
İMKB GİP Listesine kabul ücreti
Merkezi Kayıt Kuruluşu masrafı
Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu

Desteğin Amacı
Bu desteğin amacı; gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta
ölçekli işletmelerin paylarının, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Gelişen
İşletmeler Piyasası’nda işlem görmesini sağlayarak, sermaye piyasalarından fon
temin etme kapasitelerinin geliştirilmesi suretiyle ulusal ve uluslararası rekabet
güçlerinin ve ülke ekonomisine sağladıkları katma değerin arttırılmasıdır.
Başvuru ve Değerlendirme Kriterleri ve Süreçler
Programdan yararlanmak isteyen işletmenin KOSGEB Veri Tabanında yer
alması ve ticaret şirketi (Kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif
şirketleri) statüsünde olması gerekir. KOSGEB Veri Tabanında yer almak isteyen
işletme, www.kosgeb.gov.tr internet adresinden KOBİ Bilgi Beyannamesi ve KOBİ
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Bilgi Dokümanını doldurarak KOSGEB Veri Tabanına kaydını yapar. İşletme bu
belgelere, işletme yetkilisi/yetkililerinin imza sirküleri/imza beyannamesi, bağlı
bulunduğu odadan alınmış Faaliyet Belgesi ve Ticaret/Esnaf Sicili Gazetesini
ekleyerek KOSGEB Hizmet Merkezine teslim eder. Hizmet Merkezi tarafından
gerekli inceleme yapılır. Başvurunun uygun bulunması halinde elektronik ortamda
uygunluk teyidi verilerek işletmenin KOSGEB Veri Tabanına kaydı gerçekleştirilir.
KOSGEB Veri Tabanına kaydı yapılan işletmenin bu destek programından
yararlanabilmesi için ilgili Hizmet Merkezine destek başvurusu yapması esastır.
Yapılan

destek

başvurusu,

ilgili

Hizmet

Merkezi

yapılan

değerlendirilir.

Değerlendirme sonucu işletmeye bildirilir. Destek başvurusu kabul edilen işletmeden
taahhütname istenir. Taahhütnamenin KOSGEB biriminde kayda alındığı tarih,
desteğin başlangıç tarihi olarak kabul edilir

9.3.6.7. Genel Destek Programı
Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni
dahil olmuş sektörlerdeki KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden
faydalanması, KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,
mevcut KOSGEB desteklerinin revize edilerek daha fazla KOBİ’nin bu desteklerden
yaygın şekilde faydalanması, KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini
yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,
KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve
pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesinin desteklendiği bir programdır.
Genel Destek Programının Amacı:
Program ile ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında,
küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve
düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun
biçimde gerçekleştirmek hedeflenmektedir. Program kapsamında verilen destekler
geri ödemesizdir.
Program Süresi: 3 Yıl
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Tablo 72. Genel Destek Programı Kapsamında Uygulanan Destekler ve Üst
Limitleri
DESTEK ORANI
DESTEK ÜST
GENEL DESTEK PROGRAMI
LİMİTİ
1. ve 2.
3., 4., 5. ve 6.
DESTEKLERİ
(TL)
Bölgeler
Bölgeler
Yurt İçi Fuar Desteği

30.000

Yurt Dışı İş Gezisi Desteği

10.000

Tanıtım Desteği

15.000

Eşleştirme Desteği

15.000

Bağımsız Denetim Desteği

10.000

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

20.000

Danışmanlık Desteği

15.000

Eğitim Desteği

10.000

Enerji Verimliliği Desteği

30.000

Tasarım Desteği

15.000

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

20.000

Belgelendirme Desteği

10.000

Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği

20.000

%50

%60

Eğitim desteği kapsamında KOSGEB tarafından organize edilen eğitim
programlarında destek oranı % 100’e kadar uygulanabilir.
Başvuru ve Değerlendirme Kriterleri ve Süreçler
Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin KOSGEB Veri Tabanında yer
alması koşulu aranır. KOSGEB Veri Tabanında yer almak isteyen işletme,
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www.kosgeb.gov.tr internet adresinden KOBİ Bilgi Beyannamesi ve KOBİ Bilgi
Dokümanını doldurarak KOSGEB Veri Tabanına kaydını yapar. İşletme bu
belgelere, işletme yetkilisi/yetkililerinin imza sirküleri/imza beyannamesi, bağlı
bulunduğu odadan alınmış Faaliyet Belgesi ve Ticaret/Esnaf Sicili Gazetesini
ekleyerek KOSGEB Hizmet Merkezine teslim eder. Hizmet Merkezi tarafından
gerekli inceleme yapılır. Başvurunun uygun bulunması halinde elektronik ortamda
uygunluk teyidi verilerek işletmenin KOSGEB Veri Tabanına kaydı gerçekleştirilir.
KOSGEB Veri Tabanına kaydı yapılan işletmenin bu destek programından
yararlanabilmesi için ilgili Hizmet Merkezine başvuru yapması esastır. Yapılan
program başvurusu, bilgi, belge ve şekil yönünden ilgili Hizmet Merkezi
Müdürlüğü’nce incelenir. Değerlendirme sonucu işletmeye bildirilir. Program
başvurusu kabul edilen işletmeden taahhütname istenir. Taahhütnamenin KOSGEB
biriminde kayda alınmasından sonra Genel Destek Programı kapsamındaki 13
destekten herhangi birinden yararlanmak isteyen KOBİ, her bir destek için gerekli
koşulları yerine getirerek ilgili destekten faydalanır.
a. Danışmanlık Desteği
Desteğin Tanımı:
İşletmelerin, aşağıda belirtilen konu başlıklarında alacakları danışmanlık
hizmetlerine yönelik olarak sağlanan destektir.
Hizmet Alınabilecek Kurum/Kuruluşlar:
• Üniversiteler,
• Üniversitelerin işletmelere yönelik danışmanlık hizmeti vermek amacıyla
kurulmuş birimleri,
• Kuruluş kanunlarında danışmanlık hizmeti vermek görevi olan kamu kurum
ve kuruluşları
• Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip
danışmanlık kuruluşları, vakıf ve dernekler
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Desteğin Süresi ve Limitleri:
Desteğin Süresi

: Genel Destek Programı süresince (3 yıl)

Hizmetin Süresi

: Her bir konu başlığı için alınacak danışmanlık hizmeti

süresi en az 20 gün.
Destek Üst Limiti

:15.000 TL. Her bir konu başlığı için alınacak

danışmanlık hizmeti destek miktarı 4.000 TL’yi geçemez.
Destek Konuları:
•

Genel Yönetim,

•

AB ve Diğer Uluslararası Kaynaklardan Yararlanmak Üzere Proje
Hazırlama,

•

İş Planı Hazırlama,

•

Yatırım,

•

Pazarlama,

•

Üretim,

•

İnsan Kaynakları,

•

Mali İşler ve Finans,

•

Dış Ticaret,

•

Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri,

•

Enerji Teknolojileri,

•

Yeni Teknik ve Teknolojiler,

•

CE Kapsamındaki Ürün Tasarımı Belgelendirmesi ve CE Belgesine
Uygun Üretim

•

Çevre
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TS-ISO 9000, TS-ISO 14000, TS-ISO 22000, AQAP, EN 17025 ve benzeri
sistem belgelendirmeye yönelik danışmanlık hizmetleri bu destek kapsamı
dışındadır.
b. Eğitim Desteği
Desteğin Tanımı:
İşletmelerin; aşağıda yer alan konu başlıklarında genel katılıma açık veya
işletme içi eğitim katılımlarına yönelik verilen destektir.
Hizmet Alınabilecek Kurum/Kuruluşlar:
•

Üniversiteler

•

Üniversitelerin işletmelere yönelik eğitim hizmeti vermek amacıyla
kurulmuş birimleri

•

Kuruluş kanunlarında eğitim hizmeti vermek görevi olan kamu
kurum/kuruluşları ve eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri

•

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında kurum açma
iznine

sahip,

alanında

program

onayı

olan

özel

eğitim

kuruluşları/vakıf/dernekler
•

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilen
personel belgelendirme kuruluşları

Desteğin Süresi ve Limitleri:
Desteğin Süresi

: Genel Destek Programı süresince (3 yıl)

Destek Üst Limiti

: 10.000 TL.

Her bir konu başlığı altında alınan her bir eğitim için bir işletmeye sağlanacak
desteğin üst limiti 1.000 TL’yi aşamaz.
Program süresince bir konu başlığı altında alınan eğitimler için verilen toplam
destek üst limiti 4.000 TL’dir.
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Destek Konuları:
•

Genel Yönetim,

•

Pazarlama Yönetimi,

•

Üretim Yönetimi,

•

İnsan Kaynakları Yönetimi,

•

Mali İşler ve Finansman Yönetimi,

•

Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat,

•

Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri,

•

Enerji Teknolojileri,

•

Yeni Teknik ve Teknolojiler,

•

Yenilik,

•

Mesleki ve Teknik Eğitim,

•

CE İşareti,

•

Ürün Belgelendirme

•

Çevre

TS-ISO 9000, TS-ISO 14000, TS-ISO 22000, AQAP, EN 17025 ve benzeri
sistem belgelendirmeye yönelik eğitim hizmetleri bu destek kapsamı dışındadır.
Diğer Hususlar:
İşletmelerin eğitim ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda, destek kapsamında
KOSGEB tarafından ayrıca eğitim programları da düzenlenebilmektedir. Bu eğitim
programına katılacak işletmeler için KOSGEB Veri Tabanına kayıt şartı
aranmamaktadır.
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c. Enerji Verimliliği Desteği
Desteğin Tanımı:
Son üç yıllık (içinde bulunulan yıl hariç) toplam enerji tüketimlerinin
ortalaması en az 200 Ton Eşdeğer Petrol (TEP) olan İşletmelerin enerji verimliliği
kapsamında alacakları Ön ve Detaylı Etüt, Verimlilik Arttırıcı Proje (VAP) İçin
Danışmanlık ve Enerji Yöneticisi Eğitimi hizmetlerine yönelik verilen destektir.
Desteğin Süresi ve Limitleri:
Desteğin Süresi

: Genel Destek Programı süresince (3 yıl)

Destek Üst Limiti

: Ön Enerji Etütleri için 2.000 TL; Detaylı Enerji

Etütleri için 20.000 TL; Verimlilik Arttırıcı Projeye yönelik danışmanlık desteği için
5.000 TL; 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında alınacak, “Enerji
Yöneticisi Eğitimleri” için 3.000 TL
d. Belgelendirme Desteği
Desteğin Tanımı:
İşletmelerin;

aşağıda

belirtilen

hizmet

kurum/kuruluşlardan,

akredite

oldukları konularda alacakları ürün, sistem, personel, laboratuvar akreditasyon
belgelerine ilişkin giderlerine verilen destektir.
Hizmet Alınabilecek Kurum/Kuruluşlar:
Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş kurum/
kuruluşlardır.
Desteğin Süresi ve Limitleri:
Desteğin Süresi

: Genel Destek Programı süresince (3 yıl)

Destek Üst Limiti

: 10.000 TL.

Her bir belge için destek üst limiti 2.500 TL.
Diğer Hususlar:
Daha önce herhangi bir konuda belge almış olan işletmelere aynı belge
konusunda destek sağlanmaz. Ayrıca belge yenilemeye de destek verilmez.
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 381)

– 368 –

e. Bağımsız Denetim Desteği
Desteğin Tanımı:
İşletmelerin; aşağıda belirtilen kuruluşlardan aldıkları bağımsız denetim
hizmeti giderlerine, bağımsız denetim raporunun olumlu ya da şartlı görüş içermesi
durumunda verilen destektir.
Hizmet Alınabilecek Kurum/Kuruluşlar:
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından bağımsız denetimle yetkilendirilen
kuruluşlardır.
Desteğin Süresi ve Limitleri:
Desteğin Süresi

: Genel Destek Programı süresince (3 yıl)

Destek Üst Limiti

: 10.000 TL.

f. Yurtiçi Fuar Desteği
Desteğin Tanımı:
İşletmelerin; yurtiçi ve yurtdışı pazar paylarını artırma, rakiplerini tanıma,
yeni ürünler ve teknolojiler hakkında bilgi edinme ve ürünleri için marka imajı
oluşturmalarını sağlamaları amaçlanır. Bu kapsamda, İşletmelerin, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği tarafından internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde
yayımlanan Yıllık Yurt İçi Fuar Takvimi Tebliğinde yer alanlar içerisinden
KOSGEB tarafından belirlenen yurt içi ihtisas ve yurt içi uluslararası ihtisas
fuarlarına ve İzmir Enternasyonal Fuarı’na katılımlarına destek verilir.
Desteğin Süresi ve Limitleri:
Desteğin Süresi

: Genel Destek Programı süresince (3 yıl)

Destek Üst Limiti

: 30.000 TL.

•

Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında 120 TL/m²,

•

Yurt İçi İhtisas Fuarları ve İzmir Enternasyonal Fuarı’nda 80 TL/m²’dir.
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Destekleme alanı her bir fuar katılımı için işletme başına azami 50 m²’dir.
Makine, mobilya, mermer gibi büyük ürün sergileme alanına ihtiyaç duyulan
işkollarında gerçekleştirilecek fuarlarda, işletme başına azami destek alanı Başkanlık
tarafından 100 (yüz) m²’ye kadar artırılabilir.
g. Tanıtım Desteği
Desteğin Tanımı:
İşletmelerin ürün ve/veya hizmetlerini ulusal ve uluslararası pazarlarda
tanıtmaları amaçlanır. Yurtiçi Marka Tescil Belgesi sahibi olan işletmelere verilir
Desteğin Süresi ve Limitleri:
Desteğin Süresi

: Genel Destek Programı süresince (3 yıl)

Destek Üst Limiti

: 15.000 TL.

Bu destek unsurları;
• Broşür, ürün kataloğu giderlerini,
• Etiket baskılı tanıtım amaçlı CD giderlerini,
• Yurtdışında yayınlanan/dağıtılan basılı yayınlara reklam verme giderlerini
kapsar.
Her bir destek unsuru için verilecek destek miktarı 5.000 TL’yi geçemez.
Diğer Hususlar
Bu destek, Yurt İçi Marka Tescil Belgesi sahibi olan işletmelere verilir. Yurt
İçi Marka Tescil Belgesi’nin bir başka işletmeden devir alınması halinde, devir
işleminin Türk Patent Enstitüsü tarafından uygun bulunması gerekir.
h. Tasarım Desteği
Desteğin Tanımı:
İşletmelerin ürün tasarımına yönelik hizmet alımlarına destek verilir. Ancak,
ürün tasarımının Patent Belgesi, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescil
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Belgesi veya Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi alımı ile sonuçlanmış
olması şarttır.
Desteğin Süresi ve Limitleri:
Desteğin Süresi

: Genel Destek Programı süresince (3 yıl)

Destek Üst Limiti

: 15.000 TL.

ı. Yurtdışı İş Gezisi Desteği
Desteğin Tanımı:
İşletmelerin, uluslararası işbirliğini temin etmelerini veya artırmalarını
sağlamak amacı ile organize edilen Yurt Dışı İş Gezisi Programlarına katılmalarına
destek verilir.
Desteğin Süresi ve Limitleri:
Desteğin Süresi

: Genel Destek Programı süresince (3 yıl)

Destek Üst Limiti

: 10.000 TL’dir.

Her bir Yurt Dışı İş Gezisi için işletme başına sağlanacak azami destek
miktarı 2.000 TL’dir.
Destek Konuları:
Bu destek; Hizmet Merkezleri, Meslek Kuruluşu veya Türkiye Seyahat
Acenteleri Birliği (TÜRSAB) üyesi Organizatör Kuruluşlar tarafından düzenlenen
Yurt Dışı İş Gezisi Programlarında işletme temsilcilerinin;
•

Konaklama giderlerini,

•

Ulaşım giderlerini (bulunulan yerden yurt dışı iş gezisinin düzenlendiği
ülkeye kadar olan havayolu/karayolu/demiryolu/denizyolu ile gidişdönüş ulaşım bileti ücretleri),

•

Yurt Dışı İş Gezisi Programı ile ilgili diğer giderlerini (tercüme ve
rehberlik hizmetleri, fuar giriş ücretleri, toplantı organizasyon giderleri)
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kapsar. Yurt Dışı İş Gezisine katılacak işletme temsilcileri, işletme sahibi, ortağı
veya çalışanı olmalıdır.
Diğer Hususlar
Yurt Dışı İş Gezisinin düzenlenebilmesi için sektör farkı gözetilmeksizin en
az 10 (on) işletmenin katılımı gerekmektedir. Bu sayı organizasyonun destek
kapsamına alınması için alt sınırları belirlemekte olup, organizasyona katılacak olan
tüm işletmelerin Yurt Dışı İş Gezisi Desteğinden yararlanmaları şartı yoktur.
i. Eşleştirme Desteği
Desteğin Tanımı:
İşletmelerin Eşleştirme Merkezlerinden alacağı;
•

Danışmanlık

•

Organizasyonel

•

Daimi sergi alanı

hizmetlerine destek verilir.
Desteğin Süresi ve Limitleri:
Desteğin Süresi

: Genel Destek Programı süresince (3 yıl)

Destek Üst Limiti

: 15.000 TL’dir.

Destek Konuları:
Danışmanlık Hizmetleri: Pazar araştırması, potansiyel işbirliği yapılabilecek
işletme araştırması, taleplerin iletilmesi, fuar araştırması, makine-teçhizat ve
teknoloji araştırması, yerel mevzuat araştırması, finans kaynakları araştırması,
yatırım/fizibilite araştırması, sözleşme hazırlama, insan kaynakları araştırması ve
benzeri hizmetlerdir.
Organizasyonel Hizmetler: Projeksiyon, bilgisayar gibi ofis araçları tedariği,
telefon, faks, internet hizmeti, yurt dışı ticari ziyaret organizasyonu yapılması,
şoför/araç

kiralamaya

yardım

hizmeti,
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bankacılık/sigorta/güvenlik hizmetleri, toplantı salonu kiralama, vize/davet mektubu
hazırlama hizmeti, otel rezervasyonu hizmeti, tercümanlık, çeviri hizmetleri, fuara
katılım/temsil ve benzeri hizmetlerdir.
Daimi Sergi Alanı Hizmetleri: Kapalı alan tahsisi, stand konstrüksiyonu,
stand dekorasyonu, ürünlerin yurt içindeki depo ile daimi sergi alanı arası
gidiş/dönüş nakliyesi, ürünlerin yurt dışı indirme/depolama/yükleme işlemleri, daimi
sergi alanının genel güvenlik ve genel temizlik hizmetleri, ürünlerin gümrük
işlemleri ile yurt dışı nakliye sigortalama işlemleri ve benzeri hizmetlerdir.
j. Sınai Mülkiyet Hakları Desteği
Desteğin Tanımı:
İşletmelerin Türk Patent Enstitüsü (TPE) veya muadili

yurt

dışı

kurum/kuruluşlardan;
•

Patent Belgesi,

•

Faydalı Model Belgesi,

•

Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi,

•

Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi

almak için başvuru yapılan kurum/kuruluşlara yaptığı ödemeler ve patent vekili
giderleri ile,
•

Türk Patent Enstitüsü (TPE) muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan
alacakları Marka Tescil Belgeleri

için başvuru yapılan kurum/kuruluşlara yaptığı ödemeler ile marka vekili giderlerine
destek verilir.
Desteğin Süresi ve Limitleri:
Desteğin Süresi

: Genel Destek Programı süresince (3 yıl)

Destek Üst Limiti

: 20.000 TL’dir.
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Diğer Hususlar
Yurt Dışı Marka Tescil Belgesi Desteğine, Yurt İçi Marka Tescil Belgesi sahibi
işletmeler başvurabilir.
k. Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği
Desteğin Tanımı:
İşletmelerin,

kamu

kurum/kuruluşları

veya

üniversitelerce

kurulmuş

laboratuvarlardan alacakları test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon hizmetleri
ile yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlarda akredite olunan test, analiz, kontrol-muayene
ve kalibrasyon konularında alacakları hizmet giderlerine destek verilir.
Desteğin Süresi ve Limitleri:
Desteğin Süresi

: Genel Destek Programı süresince (3 yıl)

Destek Üst Limiti

: 20.000 TL’dir.

Diğer Hususlar
KOSGEB laboratuvarlarından alınan hizmetlere ilişkin giderler destek
kapsamı dışındadır.
Test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon hizmetine tabi tutulacak ürün,
malzeme, parça ve numunelerin; sevk, sigorta ve benzeri giderleri ve bu hizmetlerin
işletme tesislerinde yapılması halinde hizmeti veren personelin; konaklama, ulaşım
ve iaşe giderleri destek kapsamı dışındadır.
l. Nitelikli Eleman Desteği
Desteğin Tanımı:
Bu destek, en az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu yeni eleman
istihdamı için verilir.
Desteğin Süresi ve Limitleri:
Desteğin Süresi

: Genel Destek Programı süresince (3 yıl)

Destek Üst Limiti

: 20.000 TL’dir.
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Diğer Hususlar
Bu destek, işletmenin son 4 (dört) aylık SGK Sigortalı Hizmet Listesinde
bulunmayan yeni istihdam edilecek eleman veya destek başvurusu tarihi itibarı ile
son 30 (otuz) gün içinde istihdam edilmiş olan nitelikli eleman için verilir.
İşletmeler destek üst limiti dâhilinde birden fazla nitelikli eleman
çalıştırılabilir.
Bu desteğin aylık üst limiti, istihdam edilecek her bir eleman için net ücret
üzerinden hesaplanır ve her bir eleman için 1.500 TL’yi geçemez. Asgari Geçim
İndirimi net ücrete dâhil edilmez.

9.3.6.8. KOBİ Kredi Faiz Destek Programları
KOBİ Kredi Faiz Destek Programları; 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan “KOSGEB KOBİ Kredi Faiz Desteği Yönetmeliği”
kapsamında uygulanmakta olup KOBİ’lere uygun koşullarda finansal destek
sağlanmaktadır.
KOSGEB Kredi Faiz Destek Programları ile KOSGEB tarafından; küçük ve
orta ölçekli işletmelere uygun koşullarda finansal destek temin edilerek,
•

Üretim, kalite ve standartlarını artırmaları,

•

Finansman sorunlarının çözümü,

•

İstihdam yaratmaları,

•

Uluslararası düzeyde rekabet etmelerinin

sağlanması amaçlanmıştır.
KOSGEB Veri Tabanında kaydı onaylanmış ve KOSGEB desteklerinden
yasaklı olmayan işletmeler KOSGEB Kredi Faiz Desteği Programlarından
yararlanabilir. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca desteklenen veya kamu
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kaynaklarından sübvanse edilen krediler için ayrıca KOSGEB Kredi Faiz Desteği
kullandırılmaz.
Tablo 73. KOSGEB KOBİ Kredi Faiz Desteği Programları
Sıfır Faizli Diyarbakır İli İşletme Sermayesi Destek
1.
Kredisi Programı
2. 100.000 KOBİ Destek Kredisi Programı
3. Acil Destek Kredisi Programı
4.

Programın

GAP Bölgesi KOBİ Makine Teçhizat Yatırımı

Uygulaması
Bitmiştir

Destek Kredisi Programı

5. Ölçek Endeksli Büyüme Destek Kredisi Programı
6. KOBİ İhracat Finansman Destek Kredisi Programı
7. Acil Destek Kredisi Programı
8. Van İli Acil Destek Kredisi (Devam Ediyor)

9.

Programların

Van İli Sıfır Faizli İşletme Sermayesi Destek Kredisi
(Devam Ediyor)

Uygulanmasına
Devam
Etmektedir.

9.4. DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER
9.4.1. Değerlendirmeler
Ülkemizde genel destek programları bulunmakta; ancak münhasıran BİT
sektörünü ve BİT içinde kritik öneme sahip yazılım alt sektörüne münhasır destek
programları bulunmamaktadır.
Kamu ihalelerinde Ar-Ge ve inovasyon konusunda uzmanlaşmış yerli yazılım
firmaları teşvik edilmemektedir.
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Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren yazılım firmaları devlet
desteklerinden yararlanabilmekte; bu bölgelerde yer alamayan yazılım firmaları ise
bu desteklerin birçoğundan yararlanamamaktadır.
Ayrıca mevzuatta teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan firmaların
desteklerden yararlanabilmesi için personelinin fiilen anılan bölge kampüsünde
bulunması zorunlu kılınmıştır. Ancak, bu uygulama uygun değildir.
Mevcut Ar-Ge teşvik mekanizmasında Ar-Ge merkezlerinde asgari 50
araştırmacı çalıştırma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu durumun bir sonucu olarak;
•

Bahse

konu

teşviklerden

yalnızca

büyük

ölçekli

firmalar

yararlanabilmektedir. Birçok sektörde Ar-Ge faaliyetleri disiplinler
arası ekip çalışmaları gerektirmesine rağmen yazılım sektöründe
bireysel olarak bile Ar-Ge faaliyetleri yapılabilmektedir. Nitekim,
dünyada başarılı birçok dev bilişim firması bir-iki kişilik Ar-Ge
faaliyeti sonucu ortaya konulan inovatif ürünler sonucu başarıya
ulaşmıştır. Ancak ülkemizde mevcut Ar-Ge destek mekanizmasında tek
kişilik girişimler, küçük ölçekli firmalar istifade edememektedir.
•

Ar-Ge desteklerinden istifade eden bahse konu büyük firmaların bir
kısmı gerçek manada Ar-Ge faaliyeti yapmadığı halde, (teknoloji
transferi vb. yöntemler kullanarak) farklı giderlerini (personel giderleri
vb.) karşılamak için bu teşvikleri kullanabilmektedirler. Ayrıca, anılan
firmaların Ar-Ge faaliyetleri sonucunda patent alıp almadıkları takip
edilmemektedir.

Ülkemizde teşvik mekanizması, birçok farklı kurum/kuruluş marifetiyle
yürütülmekte olduğu için karmaşık bir sistem yapısı gözlemlenmektedir. Bu durum,
her kurum/kuruluşa özel (standart olmayan) uygulama yöntemleri/süreçleri ve
mükerrer teşvik programları anlamına gelmektedir.
Ülkemizde bahse konu teşvik programlarının karşılaştırmasını yapacak ve
işletmenin durumuna en uygun teşviki önerebilecek bir bilgi sistemi alt yapısı
bulunmamaktadır.
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Bilgi ekonomilerinde, teknolojik gelişme ve yenilikçilik ile girişimcilik
birlikte anılmaktadır. Ancak ülkemizde henüz girişimcilik kültürünün tam olarak
oluşmadığı değerlendirilmektedir.
Teknoloji geliştirme bölgelerine ilişkin mevcut yasa, bilişim sektörünü teşvik
etmek konusunda yetersiz kalmaktadır. Mezkûr yasa, sadece belirli bölgeleri ve bu
bölgelerdeki Ar-Ge faaliyetlerini teşvik etmektedir. Oysa hedef; bilim ve Ar-Ge’ye
yönelik tüm faaliyetlerin sektörel bazda kurallarının tanımlanması ve bu şekilde
desteklenmesi olmalıdır.
Teknoloji geliştirme bölgeleri, üniversitelerin finansman ve prestij sağlama
aracı olarak görülebilmekte; bu nedenle gerçek misyonlarını kaybetmektedir.
Devlet destek mekanizmalarına ilişkin fayda-maliyet, fizibilite, etki analizi
gibi en temel çalışmalar ya hiç yapılmamakta ya da genel kabul görmüş standartlara
uygun ve sistematik olarak gerçekleştirilmemektedir. Dolayısıyla ulusal strateji ve
politikaların etkin bir şekilde uygulanması için yürürlüğe konulan destek paketlerinin
anılan strateji ve politikalara ne ölçüde hizmet ettiği bilinememektedir.
Teknoloji tabanlı işletmeler incelendiğinde KOBİ ölçeğindeki şirketlerin
büyük çoğunluk oluşturduğu ve sektörde yer alan “büyük” şirketlerin çok sınırlı
sayıda olduğu gözlemlenmektedir. Bu iki ucun arasında yer alacak (ara entegratör)
firmalara ihtiyaç duyulduğu açıktır.
Yukarıdaki bölümlerde bahsedildiği üzere, geniş bir yelpazede Ar-Ge ve belli
oranda ticarileştirme destekleri bulunmaktadır. Ancak ürün geliştirme desteği
eksikliği çekildiği değerlendirilmektedir. Ar-Ge çalışmaları sonrasında prototip
aşamasına ulaşmayı

başaran

şirketler,

ürüne

geçiş

aşamasında

sorunlarla

karşılaşmaktadırlar. Ürünleştirmede inovasyon, büyük boşluğun olduğu bir diğer
alan olarak değerlendirilmektedir.
İlave olarak, teknolojik gelişimin hızı göz önünde bulundurulduğunda, var
olan desteklerin (başvuru ve değerlendirme sürecindeki bürokratik işlemler ve
desteğin sağlanması süreci) bu hıza ayak uyduramadığı değerlendirilmektedir.
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9.4.2. Öneriler
• Devlet desteği sağlanan Ar-Ge faaliyetlerinin amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığına ilişkin etkin bir takip mekanizması geliştirilmelidir.
• Ar-Ge faaliyetlerine destek mekanizması fikri mülkiyet hakları (patent,
faydalı model, vb.) sahipliğini özendirecek şekilde yeniden düzenlenmelidir.
Örneğin, TPE’den, gelişmiş ülkelerden ve çok taraflı patent kuruluşlarından
(WIPO, EPC, vb.)

alınan patentlere ilişkin maliyetler, devlet destekleri

kapsamına alınabilir.
• İhracata

konu

olan

yazılım

projelerinin

Eximbank

tarafından

sigortalanabilmesi önerilmektedir (Eximbank’ın döviz kazandıran mal
ihracatına sağladığı sigorta sistemi uygulaması yazılım ihracatına da
uygulanmalıdır).
• Kamu ihalelerinde yerli yazılım firmalarının aktif biçimde yer almasını
sağlayacak şekilde Kamu İhale Mevzuatında düzenlemeler yapılmalıdır.
• Yazılım ve yazılım platformları üreten firmaların teknoloji geliştirme
bölgeleri muafiyetlerinden yararlanabilmeleri sağlanmalıdır. Bir başka
deyişle, yazılım firmalarının faaliyet yerleri Ar-Ge faaliyeti mekânı olarak
kabul edilmeli, teknoloji geliştirme bölgelerinde fiilen bulunma mecburiyeti
ortadan kaldırılmalıdır.
• TURQUALITY

destek

mekanizmasındaki

akredite

yazılım-danışman

firmalar listesinden, sadece Türkiye dışında geliştirilmiş ürünleri sağlayan
firmalar (veya temsilcileri) çıkarılmalıdır.
• Bilişim sektörü ile ilgili Ar-Ge merkezlerinin oluşturulmasında asgari 50
araştırmacı çalıştırma kuralı (5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme
Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun) bilişim sektörü için makul
sayıya indirilmelidir. (ör: 5) Bu vesileyle olabildiğince fazla girişimcinin
anılan imkândan yararlanması sağlanmalıdır. Ayrıca bilişim sektörünün
yapısı gereği sektöre özel “yerinde” Ar-Ge imkânı tanınmalıdır.
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•

Yazılım projelerini destekleme kriterleri yeniden düzenlenmeli; inovasyona
öncelik verecek iş modelleri benimsenerek destek tutarlarının ödenme
süreleri kısaltılmalıdır.

•

Ar-Ge destekleri sonucunda ortaya çıkan ürün ve hizmetlerin ulusal proje
havuzunda değerlendirilerek uluslararası piyasalara pazarlayacak kurumsal
yapılar teşvik edilmelidir. Bu amaçla yurt dışında proje ofisleri açılmalı,
bahse konu ofisler üzerinden ihracatçıya lojistik, teknik, ilişki yönetimi ve
pazarlama destekleri verilmelidir.

• Teknoloji geliştirme bölge yönetimleri genelde profesyonellikten ve kurumsal
yönetişim ilkelerinden uzak bulunmaktadır. Bahse konu yapıların, teknoloji
geliştirme

bölgeleri

ile

ilgili

mevzuatla

amaçlanan

hedeflerin

gerçekleştirebilmesi için; halka açıklık oranı ve ortak sayısına ilişkin
hükümlerden

muaf

olmak

kaydıyla

SPK

mevzuatına

tabi

olması

önerilmektedir.
•

Tek kişiye özel Ar-Ge teşvik paketleri olmalıdır.

•

Bilişime ilişkin olarak tematik stratejik öncelik alanları (siber güvenlik, ileri
teknolojilere gömülü BİT uygulamaları, ulusal arama motoru, ulusal e-posta
hizmet sağlayıcıları, ulusal sosyal paylaşım platformları, mobil uygulamalar,
dijital oyun üretimi vb.) belirlenmelidir.

•

Bilişimi

merkezine

alan

sektörler

arası

kümelenme

modelleri

desteklenmelidir.
• Özel sektörün sağlıklı gelişimi ile uluslararası arenada rekabet gücünü
artırmak açısından büyük önem taşıyan ve dünyada girişimler için erken
dönem finansman sorununa çözüm olarak geliştirilen iş melekleri (business
angels) ağlarının ülkemizde de kurulması desteklenmelidir.
• Ülkemizde uluslararası standartlarda girişimcilik kültürünün oluşturulması
için farkındalık eğitim ve tanıtım faaliyetleri artırılmalı, bu amaçla destek
mekanizmaları geliştirilmeli ve bu mekanizmaların sürekliliği sağlanmalı ve
etkilerini izleyecek mekanizmalar tesis edilmelidir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 381)

– 380 –
•

Büyük şirketlerin riskli büyümelerinin önüne geçecek, küçük şirketlerin ise
kaynaklarını daha uygun amaçlarla kullanmalarını ve belli teknolojik
alanlarda derinliğine ilerlemelerini sağlayacak “ara entegratör” firmaların
kurulması desteklenmelidir.

•

Ürünleştirme aşaması hem prototip geliştirme hem de ticarileşme ve
pazarlama aşamalarından ayrı olarak değerlendirilmelidir. Akademik
çalışmalardan da istifade edilerek bahse konu süreç sistematik yaklaşımlarla
tanımlanmalıdır. Desteğin sağlandığı firma kontrollerinde gerçekleştirilen
projelerin Ar-Ge niteliği esas alınmalıdır.

• Teknoloji geliştirme bölgeleri çalışanların çok uzun zaman geçirdikleri
alanlardır. Bu nedenle bu alanların aynı zamanda yaşama bölgeleri olarak
değerlendirilmesi ve bu yaklaşıma uygun olarak anılan bölgelerde çalışma
koşullarını iyileştirecek destek programları ortaya konulmalıdır.
• Bilişim sektörünün temel yapı taşlarından biri de animasyon teknolojileri ve
dijital oyundur. Senelik 20 milyar dolarlık bir pazara hitap ettiği hesaplanan
dijital oyun sektöründe, ülkemiz, bu alanda yetiştirilecek kalifiye personel ve
kurulacak dinamik şirketler aracılığıyla hak ettiği payı alabilir. Bu hedefin
gerçekleştirilmesi için bu sektöre katkı sağlayacak şirketler oluşturan, kalifiye
personel yetiştiren birim, kurum ve kuruluşlar desteklenmeli, sektörel
dinamiklerin anlaşılması ve daha hızlı gelişime olanak tanınması hedefi
güden birlik, federasyon, küme vb. teşvik edilmelidir.
• Avrupa Birliği 7. Çerçeve projeleri araştırmacılara hem maddi destek
sağlamakta hem de çok daha zahmetsiz bir yoldan Avrupa (ve hatta dünya)
pazarlarının en büyük oyuncuları ile ortak proje yaparak pazardan pay alma
olanağına ulaşmalarını sağlamaktadır. Bilindiği üzere AB 7. Çerçeve
projelerinin yazılması ve yönetilmesi özel bir uzmanlık gerektirmekte,
projelerin “tüm bölümlerinin” araştırmacılar tarafından yazılması kaynakların
düşük verimle kullanılmasına yol açmaktadır. Bu kaybın önüne geçmek
amacıyla projelerin yazılması ve yürütülmesi aşamalarında araştırmacıları
gerçekten verimli oldukları araştırma kısmında değerlendiren, geriye kalan iş
yükünü ise uzmanlaşmış personel ve ekipler aracılığıyla yapan birimlerin
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kurulmasının gerekliliği değerlendirilmiştir. Bu yapının örnekleri ülkemizde
var

olup

bunların

desteklenmesinin

büyük

getiriler

sağlayacağı

düşünülmektedir.
• Uluslararası örneklerde de görüldüğü üzere ve küreselleşmenin ortaya
çıkardığı koşullar da değerlendirilerek Türkiye’de risk sermayesi (venture
capital) şirketlerinin oluşturulması ve yabancı risk sermayesi şirketlerinin
ülkemizde faaliyet göstermelerinin teşvik edilmesi gerekmektedir. Teşvik
mekanizmaları vergi indirimleri ve/veya ertelemelerini içerebilir. Benzer
şekilde “iş meleği ağları” da daha küçük ölçekteki şirketlere ihtiyaç
duydukları çeşitli desteklere ulaşma olanağı sağlayacaktır.
• İyi uygulama örnekleri arasında sunulan Tayvan, Malezya ve Hindistan’da
olduğu gibi, yalnızca yazılım şirketlerinin ve bireysel girişimcilerin
kümelendiği, birlikte sinerji geliştirmek için üretim yapabildikleri, ucuz ya da
bedelsiz ofis, ortak toplantı salonları, bilgi işlem alt yapısı gibi imkanların
devlet tarafından sunulduğu binaların inşa edilmesi (yazılım teknoloji parkları
oluşturulması) önerilmektedir.
• BİT sektöründe yaşanan hızlı gelişmelere paralel olarak devlet desteklerinin
sunumunda bürokrasiyi minimize edecek şekilde süreç tasarımı yapılmalı ve
bahse konu hizmetlerin mümkün olduğunca ulusal e-dönüşüm hedefleri
doğrultusunda elektronik ortamda sunulması önerilmektedir.
• Devlet destek mekanizmalarının ulusal strateji ve politikalara ne ölçüde
hizmet ettiğine ilişkin değerlendirme, fayda-maliyet, fizibilite, etki analizi
gibi çalışmalar, uluslararası genel kabul görmüş standartlara uygun ve
sistematik olarak gerçekleştirilmelidir.
• Ülkemizde sunulan tüm teşvik programlarının karşılaştırmasını yapacak ve
işletmenin durumuna en uygun teşviki önerebilecek bir bilgi sistemi alt
yapısının kurulması önerilmektedir.
• Ar-Ge’ye dayalı etkin bir kamu tedarik mekanizması tesis edilmelidir. Bu
sayede; yerli firmaların Ar-Ge yatırımları artacak; ülkemizin bilim, teknoloji
ve sanayileşme yeteneği yükselecek, bahse konu firmaların uluslararası
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pazarda rekabet etmesi için özgüven ve tecrübe kazandırılmış olacak,
istihdamın desteklenmesi ile sosyal refah artacak ve ulusal güvenlik açısından
kritik kamu projelerinde yerli firmalar tercih edilmiş olacaktır.
• Türkiye’nin bölge ülkeleri içerisinde üretim ve operasyon merkezi niteliğini
kazanması ve geliştirmesi, sektörde yer alan küçük firmaların, uluslararası
firmaların bölgesel ağlarını kullanarak yurt dışına açılmalarının sağlanması,
dış yatırımın çekilmesi, yerli firmaların iş yetkinliklerinin geliştirilmesi
amacıyla Bilişim Vadilerinin kurulması planlanmaktadır. Konuya ilişkin
Fizibilite Raporu 2010 yılı ağustos ayında tamamlanmıştır. Bu raporda,
Bilişim Vadisinin Türkiye’nin tek bir bölgesiyle sınırlı kalmayıp daha sonra
çoğaltılacak dağıtık bir sisteme olanak sağlaması önerilmektedir. Bilişim
Vadisi yapılanmasının mevcut teknokent yapılanmasından ayrı olarak
kurgulanması
belirlenmesine

ve

Bilişim

yönelik

Vadisinin

mevzuat

kurumsal

düzenlemelerinin

yönetim

modelinin

yapılması

ihtiyacı

sürmekte ve bahse konu düzenlemelerin yapılması aciliyet arz etmektedir.
Projeksiyonlar Çerçevesinde Öneriler
• Ekonomi Bakanlığı verilerine göre, şu anda ülkemizde üretilen bir otomobilin
toplam maliyeti içerisinde yüzde 30-35 arasında paya sahip olan gömülü
yazılımlar ve elektronik ekipmanların payının önümüzdeki 10 yıl içerisinde
yüzde 70’e kadar çıkabileceği tahmin edilmektedir. Ancak, bu ürünlerin
tamamına yakın bir bölümü yurtdışından ithal edilmektedir. Ülkemizde bu
alanlarda yerli araştırma, geliştirme ve üretim kapasitesinin oluşturulamaması
durumunda, yakın bir zamanda otomotiv sektörünün dışa bağımlılığı artacak
ve cari açığı artıran bir sektör olarak konumlanacaktır. Bundan dolayı,
gömülü yazılımlar ve elektronik ekipmanlar alanında yerli kapasitenin
oluşturulması için Ar-Ge çalışmalarının yapılması, geliştirilen ürünlerin
ticarileştirilebilmesi için gerekli ortamı sağlayacak çeşitli düzenlemelerin
(kamu alımları, düzenlemeler vb.) yapılması ve bu ürünlerin ithal ürünlerle
rekabet edebilmesini sağlayacak inovasyon ekosisteminin oluşturulmasına
yönelik tedbirlerin alınması gerekmektedir.
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• Ülkemizde önemli bir konumda yer alan ve girdi olarak çoğunlukla bilgi ve
iletişim teknolojileri ile bu teknolojileri destekleyen ürünlerin (görüntü
paneli, aydınlatma vb.) kullanıldığı bir başka sektör ise elektronik sektörüdür.
Ekonomi Bakanlığı verilerine göre, 2010 yılı içerisinde 11,3 milyar ABD
Doları tutarında yerli üretime karşılık 14,5 milyar ABD Doları tutarında
elektronik sanayi ithalatı gerçekleştirilmiştir. Örnek faaliyet olarak LCD
televizyon üretimi ele alındığında, 2010 yılında 1,4 milyar ABD Doları
tutarında LCD televizyon ihracatı yapılmasına karşılık bu televizyonların
üretiminde kullanılan LCD paneller için 1,7 milyar ABD Doları tutarında
ithalat yapılmıştır. Bu panellerin elektronik cihazlardaki payının ileriki
yıllarda daha da fazla artacağı göz önünde bulundurulduğunda, ülkemizin bu
alanda da dışa bağımlı görüntüsünün daha da artacağı görülmektedir. Buna
çözüm olarak, bu teknolojilerin ülkemize kazandırılması için gerekli Ar-Ge
faaliyetlerinin yapılması ve FATİH gibi büyük ölçekli kamu projelerinin yerli
teknolojilerin

ticarileştirilmesi

için

bir

araç

olarak

kullanılması

önerilmektedir.
• “Küresel e-Sürdürülebilirlik İnisiyatifi” (Global eSustainability Initiative GeSI) tarafından hazırlanan SMART 2020 raporuna göre bilgi ve iletişim
teknolojileri vasıtasıyla, küresel karbondioksit emisyonlarında 2020 yılına
kadar 7,8 milyar ton civarında bir düşüş sağlanabileceği hesaplanmaktadır.
Bu değer, toplam küresel karbondioksit emisyonlarının yüzde 15’ine, bilgi ve
iletişim teknolojileri sektörünün kendisinden kaynaklanan karbondioksit
emisyonlarının ise 5 katına tekabül etmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojileri
vasıtasıyla enerji verimliliği iyileştirmeleri sağlanması bakımından en büyük
potansiyel barındıran alanlar; en fazla enerji tüketiminin gerçekleştirildiği
alanlar olan sanayi, ulaştırma, binalar ve enerji sektörleridir. Bu alanlarda
hayata geçirilen bilişim teknolojileri tabanlı akıllı uygulamalar önemli enerji
verimliliği artışlarına yol açmaktadır. Akıllı üretim sistemleri, akıllı ulaşım
sistemleri, akıllı bina sistemleri ve akıllı elektrik şebekeleri gibi çözümler
sayesinde bahsi geçen sektörlerdeki faaliyet ve süreçler daha etkin hale
getirilmekte, böylece gereksiz enerji sarfiyatının önüne geçilebilmektedir. Bu
bağlamda bilgi ve iletişim teknolojileri destekli akıllı uygulamaların
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ülkemizde yaygınlaştırılması ve bu teşvik sisteminden bu amaca yönelik
olarak istifade edilmesiyle enerjinin daha verimli bir biçimde kullanılmasına
yardımcı olunacak, böylece enerji ithalatı gereksinimini düşürmek suretiyle
cari açığın azaltılmasına katkı sağlanacaktır.
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ONUNCU BÖLÜM
BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR

10.1. FİKRİ MÜLKİYET HAKKINDA KAVRAMSAL ÇERÇEVE
“Hak, hukuken korunan ve sahibine bu korunmadan yararlanma yetkisi
tanınan menfaat” 336 şeklinde tanımlanırken, “fikri hak” ise: “Kişinin her türlü fikri ve
zihni çaba ve emeği sonucunda ortaya çıkardığı ürünler üzerinde hukuken korunan
ve hak sahibi dilediği takdirde bu korumadan yararlanma yetkisi veren
menfaatler” 337 şeklinde tanımlanmaktadır. Fikri haklar için fikri mülkiyet terimi de
kullanılmaktadır 338
Fikri hak sahibinin meydana getirdiği eser üzerinde hem mali yönden, hem de
manevi yönden bir hakkı vardır. İlim ve edebiyat eserleri, güzel sanat eserleri, musiki
ve sinema eserleri gibi “fikir ve sanat ürünleri” üzerindeki yetki ve menfaatler ile
“sınai mülkiyet hakları” olarak da anılan patentler, ticaret markalar, faydalı modeller,
menşe ve mahreç işaretleri ve tasarımlar üzerindeki menfaat ve yetkileri de
kapsamına almaktadır. 339
Kişilerin fikri çabaları sonucu ortaya çıkan ürünler, fikri hakkın konusunu
oluşturur. 340 Fikri eserlerin ancak bir insan tarafından ortaya konulması gerekir.
Örneğin, bir bilgisayar programı tarafından yabancı dilde yazılan bir metin tercüme
edildiğinde ortaya çıkan eser, fikri hukuk anlamında korunmamaktadır. 341
Fikri hakların özellikleri 342:
•

Maddi olmayan mallar üzerinde kurulma: Maddi olmayan mallar
üzerinde tesis edilebilme, soyut nitelikte haklar olan fikri hakların en

Oğuzman, M.K. (1994). Medeni Hukuk Dersleri. 7.Baskı. İstanbul; Filiz Kitabevi.
a.g.e.
338
a.g.e.
339
Tanrıverdi, S. (2007). Fikri Mülkiyet Haklarının Ekonomik Temelleri ve Ekonomiye Yansımaları.
340
E. Hirsch (1948). Fikri ve Sınai Haklar. Ar Basımevi. Ankara; s.2.
341
Ateş, M. (2003). Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Hakların Kapsamı ve Sınırlandırılması,
Ankara; Seçkin.
342
Tanrıverdi, S. (2007). Fikri Mülkiyet Haklarının Ekonomik Temelleri ve Ekonomiye Yansımaları.
336
337
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önemli özelliğidir. Maddi olmayan mal 343: “İnsan zekâsı ve yeteneğinin
ürünü olup, üzerinde tecessüm ettiği maddi maldan ayrı, bir hukuki varlık
ve iktisadi değere sahip olan mal” olarak tanımlanmaktadır.
•

Somutlaştığı eşyadan bağımsız olma: Fikri bir çaba sonucu ortaya çıkan
eser ile bu eserin üzerinde somutlaştığı eşya birbirinden farklıdır. Fikri
eserin bir madde olarak ortaya çıkması, o eserin soyut olmadığını
göstermez.

•

Mutlak haklardan olma: Herkese karsı ileri sürülebilen haklara mutlak
haklar denir. 344 Bir eseri ortaya koyan kişi, eserini yayımlayıp
yayımlamamakta, başkaları ile paylaşıp paylaşmamakta sınırsız bir hakka
sahiptir. Eser sahibinin izni olmadan kimse o eser üzerinde bir değişiklik
yapamaz. Ancak, fikri hakların mutlak haklardan olma özelliğinin bazı
sınırları vardır. Bunlar:
o Ülkesellik ilkesi: Fikri bir eser, ancak ortaya konduğu ülke
sınırları içinde korunur.
o Tükenme ilkesi: Eser sahibi, eserinin satılmasına bir kere onay
vermişse, sonraki satışlara engel olamaz.
o Süre sınırı: Eşya hukuku anlamında mutlak haklar bir süreye
tabi değilken; fikri haklar üzerindeki mutlak hak, bir süre ile
sınırlanmıştır. 345

•

Bölünebilir olma: Fikri hak sahibinin, eseri üzerinde mali ve manevi
hakları vardır. Bu haklar üzerinde de tekel niteliğinde yetkileri vardır.
Hukuki düzenlemeler bir eser üzerinde mali nitelikteki yetkilerin, eser
sahibinin izni ile başka kişiler tarafından da kullanılabilmesine imkân

Dardağan, E. (2000). Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Haklardan Doğan Kanunlar İhtilafı.
Ankara: Betik Yayınları.
344
Ertaş, Ş. (2004). Yeni Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Esya Hukuku. Ankara; Seçkin
Yayınları. s. 57.
345
Ateş, M. (2003). Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Hakların Kapsamı ve Sınırlandırılması.
Ankara; Seçkin, s. 102.
343
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tanımıştır. Örneğin, fikri hak sahibi, eserin yayım hakkını bir kişiye,
dağıtım yetkisini başka bir kişiye verebilir. 346
şeklinde sıralanabilir.
Fikri mülkiyet hakları temel olarak iki kategoride incelenebilir:
•

Fikir ve sanat eserleri: Bir eserin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu’na göre fikri eser olarak kabul edilebilmesi için sahibinin
özelliğini taşıması ve eserin Kanun’da sayılan eser türlerinden birine
girmesi gerekmektedir. Hukuk düzeni, her açıklanan fikri ürünü, eser
olarak kabul etmemektedir. Açıklanan bir fikri ürünün eser olarak kabul
edilebilmesi için belli bir biçim ve formatla ortaya konulması gerekir.

•

Sınai haklar: Sınai mülkiyet hakları, patentler, faydalı modeller, markalar,
tasarımlar ve coğrafi işaretler ve entegre devre topoğrafyaları olarak altı
başlık altında incelenebilir.

Fikri mülkiyet haklarına ilişkin tanımlar, ülkeden ülkeye farklılıklar
içerebilmektedir. Bu itibarla, Türkiye’de güncel mevzuat çerçevesinde fikri mülkiyet
haklarının her birinin tanımı “Türkiye’de Fikri Mülkiyet Hakları” başlıklı bölümde
sunulmuştur.

10.2. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ ÖNEMİ
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişme, küresel ölçekte bilgi tabanlı
ekonomik gelişmeler ile e-dönüşüm sürecinde bilgi toplumu dinamikleri, fikrî haklar
sisteminin önemini giderek artırmaktadır. Gelinen noktada, bu hızlı değişimin temel
unsurlarını oluşturan ürün ve hizmetler; üretkenlik, rekabet edebilirlik ve yenilikçilik
gibi süreçleri de kapsayan disiplinler arası bir yapıya dönüşmüştür. Dolayısıyla, bilgi
ve iletişim teknolojileri ile ekonomi arasındaki önemli köprülerden birisi fikri
mülkiyet hakları sistemidir.

346

a.g.e, s. 4.
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Fikri mülkiyet hakları sisteminin, disiplinler arası yapısı ve değişen toplumsal
ve ekonomik yapı üzerindeki etkisi göz önüne alındığında; yalnızca hukuk
kurallarıyla düzenlenen bir alan olmaktan çıkmakta; ülkelerin sanayi, dış ticaret,
bilim-teknoloji, araştırma-geliştirme, kültür ve eğitim politikalarıyla da desteklenen
ve bu alanlara ilişkin stratejilerin etkileşim halinde olduğu kapsamlı bir ulusal
politikanın parçası olması gerektiği aşikârdır. 347
Daha önceki bölümlerde değinildiği üzere, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki
gelişmeler ekonomik büyüme ve verimlilik artışı için bilgi ekonomisinin
vazgeçilmez bileşenidir. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yenilik ve buluşlar
sayesinde; araştırma ve geliştirme faaliyetleri özendirilmiş olacak ve teknik bilginin
yatırımcılar tarafından değerlendirilerek yaygınlaşması ve sanayiye kazandırılması
sağlanmış olacaktır.
Bir ülkede patent mevzuatının ve tescil sisteminin var olması, buluş yapanları
koruması ve motive etmesi; ayrıca, iş dünyasının yapılan buluşları sanayiye
kazandırarak ekonomik değer haline getirmesini sağlaması açılarından bir teşvik
sistemi olarak da değerlendirilebilir. Teknik bilginin yayılması ve farklı sektörlerde
araştırma geliştirme faaliyetleri sonucu verimlilik artışı sağlayacak teknolojik
ilerlemeyi tetiklemesi bağlamında patent sistemi önemli bir araçtır.
Fikri mülkiyet haklarının etkin olarak korunmadığı, teknolojik ilerlemenin
vazgeçilmez şartı olan buluş faaliyetlerinin teşvik edilmediği riskli bir ülkede yerli
teknoloji üretiminin gerçekleştirilmesi beklenemeyeceği gibi, yabancı yatırımcının
da yeni teknolojiye dayalı yatırım yapmak ve araştırma geliştirme faaliyetlerinde
bulunmak için böyle bir ülkeyi tercih etmesi beklenemez.
Ayrıca, yabancı sermaye, özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından büyük
önem arz etmektedir. Zira gelişmekte olan ülkelerin en büyük çıkmazı; sermaye
yetersizliği ve teknolojik ilerlemenin sağlanmasında karşılaşılan güçlüklerdir.
Teknoloji üretiminde arzu edilen seviyede olmayan bu ülkeler açısından, teknoloji
transferi zorunlu bir yöntem olarak görünmektedir. Bu sayede, ülkeye hem knowhow transferi sağlanmış olacak, hem işletmecilik yöntemlerini kazandıracak hem de
rekabeti artıracaktır. Bu bağlamda, yabancı yatırımcı için ekonomik faktörler
347

Dokuzuncu Kalkınma Planı Fikri Mülkiyet Hakları Özel İhtisas Komisyonu Raporu. (2006). s. 1.
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öncelikli karar verme parametreleri olsa da özellikle yeni teknolojiler veya teknoloji
yoğun yatırımlar için sınai hakların korunması büyük öneme sahiptir 348.
Yabancı yatırımcının bilgi ekonomisindeki önemini görmek açısından, bilgi
ve iletişim teknolojileri sektöründe dünya devi firmaların çok uluslu şirketler olduğu
gerçeğine de vurgu yapmakta fayda bulunmaktadır.
Dolayısıyla, yeni ürünlerin kalitesini simgeleyen markanın kopyalanarak
haksız rekabete maruz kalma tehlikesi, yeni teknoloji ve yöntemler kullanılarak
üretilen patentli ve faydalı modele sahip ürünlerin taklit edilme tehlikesi, hem yerli
yem de yabancı sermayenin ülke ekonomisine kazandırılması açısından büyük
risktir.
Konunun bir başka boyutu ise fikri mülkiyet haklarıyla ilgili düzenlemelerin,
bir taraftan ve esas olarak ürün ve hizmet üreten ve satanlar arasında, bunların rakip
ve hak sahibi olmaları sebebiyle oluşan ilişkileri, diğer taraftan ise bu ürünleri satın
alanlarla, satanlar/üretenler arasındaki ilişkileri düzenlemesi açısından büyük bir
öneme sahiptir.
Sınai haklarla ilgili hukuki düzenlemeler, fiilen tüketicinin korunmasında
önemli katkı sağlar. Sınai haklardan olan markanın; ayırt edicilik, menşe, kalite ve
reklam fonksiyonlarının her birisi tüketicinin korunması açısından büyük öneme
sahiptir.
İlave olarak, fikri mülkiyet hakları konusunda ulusal düzenlemeler ve
uygulamalar, uluslararası ilişkileri; ekonomik ve ticari ilişkilerden, uluslararası
arenada politik kararlara kadar etkilemektedir. Bu durum da fikri mülkiyet hakları
konusunda, uluslararası hukuka uygun, ulusal düzenlemeler yapılmasının önemini
göstermektedir.
Son olarak, fikri mülkiyet haklarının ekonomideki önemi şu şekilde
özetlenebilir 349:
•

Öncelikle ticari işlemlerde açıklığı ve dürüstlüğü sağlar.

Erbay, H. (2007). Türk Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının AB Mevzuatına Uyum Düzeyinin Tespiti
ve Eğitim Gereklerinin Analizi. Ankara; Gazi Üniversitesi.
349
Tanrıverdi, S. (2007). Fikri Mülkiyet Haklarının Ekonomik Temelleri ve Ekonomiye Yansımaları.
İstanbul; Marmara Üniversitesi.
348

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 381)

– 390 –

•

Yeni bilgilerin, icatların başka kişilerle paylaşılmasında rol oynar.

•

Fikri eser sahibine harcadığı zamanın ve emeğin karşılığını vererek bir
kazanç elde etmesine neden olduğundan, yeni yatırımların yapılmasını
teşvik eder.

10.3.

FİKRİ

VE

SINAİ

HAKLARA

İLİŞKİN

ULUSLARARASI

ORGANİZASYONLAR
Sınaî haklar sisteminin gitgide artan önemi, konunun ekonomik boyutuyla
yakından ilgilidir. Fikri hakların dünya ticaretinin bir parçası olduğu, TRIPS
Anlaşması’nın Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) bünyesinde ele alınması ile kabul
edilmiştir.
Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere gelişmiş ülkeler, araştırma
geliştirme faaliyetlerine daha fazla yatırım yapmalarına bağlı olarak daha fazla
teknolojik yenilik gerçekleştirmekte, buna bağlı olarak daha çok patent elde etmekte
ve bu patentlerin ve diğer sınaî hakların sıkı şartlarda korunmasında ısrarcı tavır
takınmaktadırlar.
Buna karşılık teknolojik kapasitesi ve Ar-Ge yatırım düzeyi düşük gelişmekte
olan ve en az gelişmiş ülkelerde hâkim olan görüş, sınaî haklar sisteminin temelde
gelişmiş ülke menfaatlerine hizmet ettiğidir.
Sınaî haklar sisteminin temeline ilişkin bu tartışmalara rağmen sistemin
gitgide yaygınlaşması ve gelişmekte olan ülkeler ile az gelişmiş ülkelerin sisteme
entegre olmalarının nedeni, uluslararası yükümlülüklere uygun hareket etmenin yanı
sıra sistemden beklenen ekonomik yararlardır. Sınaî mülkiyet sisteminin, Amerika
Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinin yanı sıra özellikle Uzak Doğu ülkelerinin
ekonomik kalkınmalarında çok önemli yer tuttuğu bilinen bir gerçektir. Özellikle
Japonların “mucize” olarak ifade edilen atılımının temelinde iyi yapılandırılmış bir
patent sistemi yatmaktadır.350

Dokuzuncu Kalkınma Planı Fikri Mülkiyet Hakları Özel İhtisas Komisyonu Sınai Haklar Ön
Raporu. (2005). Erişim: 06 Ağustos 2012. http://plan9.dpt.gov.tr/oik04_fikrimulkiyet/042fikrhak2.pdf
350

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 381)

– 391 –

Bilişim alanında gerek öncü olan ülkeler gerekse uluslararası ve bölgesel
kuruluşlar tarafından bilişim konusunda ortaya çıkan etik sorunlara bazı çözüm
önerileri getirilmeye çalışılmıştır. Bu alanda faaliyet gösteren başlıca uluslararası
yapılar şunlardır: Birleşmiş Milletler (BM), G8 Ülkeleri, OECD ve Avrupa Konseyi.
Ancak, bu kuruluşların çalışmaları bilişim etik ilkelerinden daha çok bilişim suçları
alanında uluslararası hukuki düzenlemelerin oluşturulması ve üye ülkelere bazı
tavsiyelerde bulunulmasıdır. Bilişim alanındaki çeşitli meslek kuruluşları ve eğitim
kurumları ise doğaları gereği, bu konuda bazı yazılı kurallar (etik kodlar) ortaya
koymaya çalışmışlardır.
Her ne kadar fikri mülkiyet haklarının korunması bir ülkenin iç hukukunu
ilgilendiren bir konu gibi görünse de ticaretin ülke sınırlarını aşan dinamik yapısı,
bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler, fikri mülkiyet hakları
konusunu uluslararası boyuta taşımış ve bazı uluslararası örgütlenmelere sebebiyet
vermiştir. Bu yapılar aşağıda özetlenmiştir.

10.3.1. Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Örgütü (WIPO)
Endüstri devrimi, buna bağlı olarak ortaya çıkan gelişmeler ve ticari kaygılar,
fikri mülkiyet haklarının korunması konusunda uluslararası işbirliğini ve bu alanda
yapılması gereken hukuki düzenlemeleri gerekli kılmıştır. Dünya Fikri Mülkiyet
Hakları Örgütü’nün kökeni;
•

19. yüzyılda imzalanmış olan "Sınai Mülkiyetin Korunmasına Dair
Paris Sözleşmesi (1883)" ve

•

"Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına Dair Bern Sözleşmesi
(1886)"ne dayanmaktadır.

Uluslararası anlaşmalarla öngörülmüş olan ve yalnızca anlaşmaların
uygulanmasını izleyen bürolarla oluşturulan gevşek örgütlenme, zaman içinde
gelişerek, bir uzmanlık kuruluşu olarak Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında
WIPO’ya dönüşmüştür.
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WIPO Anlaşmaları, fikri mülkiyet hakları alanının ve bu hakların korunması
için gereken hukuki altyapının uluslararası boyuttaki genel ve teknik çerçevesini
çizmektedir. WIPO’nun bir yargı organı yoktur. WIPO üyesi ülkelerin de,
anlaşmaların tümüne üyelik gibi bir zorunluluğu bulunmamaktadır.

10.3.2. Avrupa Patent Ofisi (EPO)
Geleneksel patent sisteminin ekonomik ve hukuki bağlamda buluş sahipleri
ve patent kurumlarına getirdiği zorluklardan dolayı Avrupa Patent Sözleşmesi (EPC)
(Münih Sözleşmesi) ile buluşların korunması konusunda Avrupa Devletleri
arasındaki işbirliğini güçlendirmek, üye ülkelerde patentlerin tescilinin tek bir
prosedürle sağlanması ve verilen patentler için standart kuralların oluşturulması
amaçlanmıştır.
Avrupa Patenti, ulusal başvuruları ortadan kaldırmamaktadır. Bu nedenle
başvuru sahibi, başvuru yapmak istediği EPC’ye (Avrupa Patent Sözleşmesi) üye
ülkeler için tek süreçle koruma sağlayan Avrupa Patenti yolunu ya da her ülkeye ayrı
ayrı ulusal başvurular yaparak koruma elde etme yolunu seçme hakkına sahiptir.
Avrupa patentleri, sanayide uygulanabilen, yeni olan ve buluş basamağına
sahip her buluşa verilir.
EPC, “buluş”u tanımlamamakta; ancak buluş olarak nitelenemeyecek
öğelerin veya sanayide uygulanabilirliği kabul edilen veya özellikle patentlenebilirlik
dışında bırakılan buluşların bir listesini vermektedir.

Bunlardan birisi de buluş

olarak talep edilinceye kadar buluş olduğu düşünülmeyen bilgisayar programlarıdır.
Ancak, talep edilen ana konu bilinen teknolojiye teknik bir katkıda bulunuyorsa,
patent, bir bilgisayar programı içermesi nedeniyle hemen reddedilmez. Bu, bir
bilgisayar programı tarafından kontrol edilen, örneğin, makineler, üretim süreçleri
veya kontrol süreçleri için patent alınabileceği anlamına gelmektedir. 351

EPC Avrupa Patenti Başvuru Kılavuzu, Erişim: 5 Ağustos 2012. http://www.turkpatent.gov.tr/
dosyalar/yayinlar/basvuru_kilavuz/EPC_AVRUPA_BK.pdf
351
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Avrupa Patentinin avantajları şu şekilde özetlenmektedir 352:
•

Ekonomi ve verimlilik: Avrupa ülkelerinde daha kısa zamanda ve daha
az maliyetle patent koruması elde edebilmenin bir yoludur.

•

Güçlü bir patent: Her Avrupa patenti, detaylı bir inceleme aşamasından
geçmekte ve üye ülkelerde koruma altına alınabilmektedir.

•

EPC’ye üye ülkelerde tek etki: Başvuru tarihinden itibaren 20 yıl
koruma sağlanmaktadır.

10.3.3. Dünya Ticaret Örgütü TRIPS Konseyi
Geleneksel olarak ticaret konusu kabul edilmeyen fikri ve sınai mülkiyet
haklarını da içeren, 1994 yılında yürürlüğe giren “DTÖ Kuruluş Anlaşması” en
kapsayıcı oluşum olarak kabul edilmektedir. 353 Bu kapsamda DTÖ Kuruluş
Anlaşması ile eki “Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması” da
(TRIPS) yürürlüğe girmiştir. Oluşturulan küresel nitelikli hukuk düzeni ve özellikle
de ulusal teknoloji politikalarına etkisi açısından önemli bir anlaşmadır.
Dünya Ticaret Örgütü’nü kuran anlaşmalar arasında yer alan TRIPS
anlaşmasının uygulanmasına dair konular ile kapsamının geliştirilmesine ilişkin
müzakereler, DTÖ TRIPS Konseyi’nin gündeminde yer almaktadır. TRIPS
Konseyi’nde ayrıca, DTÖ üyelerinin fikri mülkiyet hakları mevzuatlarının DTÖ ve
TRIPS kurallarına uygun olup olmadıkları da gözden geçirilmektedir. 354

352
Türk Patent Enstitüsü. (2007). Avrupa Patenti, Ankara. Erişim: 05 Ağustos 2012.
http://www.turkpatent.gov.tr/dosyalar/yayinlar/bilgikitapciklari/AvrupaPatenti.pdf
İşbu dokümanda, Avrupa Patenti için başvuru, değerlendirme, ücretler ve sürelere kadar tüm detaylara
yer verilmiştir.
353
Erbay, H. (2007). Türk Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının AB Mevzuatına Uyum Düzeyinin Tespiti
ve Eğitim Gereklerinin Analizi içinde GÜVENÇ, N. (1998). Küreselleşme ve Türkiye. İstanbul; BDS
Yayınları. s.185-190.
354
Erbay, H. (2007). Türk Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının AB Mevzuatına Uyum Düzeyinin Tespiti
ve Eğitim Gereklerinin Analizi. Ankara; Gazi Üniversitesi.
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10.3.4. Dünya Gümrük Örgütü Fikri Mülkiyet Hakları Strateji Grubu
Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) Fikri Mülkiyet Hakları (FMH) Strateji Grubu
birçok uluslararası tanınmış marka sahibi firmalar desteğinde kurulmuş, özellikle
fikri mülkiyet haklarına ilişkin sınır önlemleri konusunda dünyanın çeşitli
ülkelerindeki gümrük idarelerinde teknik yardım adı altında seminerler düzenleyerek
sahte markalı eşyaları tanıma konusunda ilgili çalışanları bilgilendirmeyi amaçlayan
çalışmalar yapmaktadırlar. 355

10.4. TÜRKİYE’DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
Türkiye’de fikri mülkiyet hakları, Fikir ve Sanat Eserleri ile Sınai Mülkiyet
Hakları olmak üzere iki temel kategoride incelenebilir. Fikir ve Sanat Eserlerinin
çeşitleri; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda, sınai mülkiyet hakları ise;
•

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
ve 5833 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

•

551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname

•

554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname

•

555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname ve Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

•

5147 sayılı Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanun

ile tanımlanmaktadır. Yukarıda listelenen mevzuat kapsamında fikri mülkiyet
haklarının çeşitleri şu şekilde tanımlanabilir:
a. Fikir ve Sanat Eserleri
Erbay, H. (2007) içinde Gümrük Müsteşarlığı. (2006). Fikri Mülkiyet Hukuku. AB Komisyonu
Türkiye Tarama Toplantısı. Brüksel.

355
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a.1. İlim ve Edebiyat Eserleri:
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 2’nci maddesinde “İlim ve
Edebiyat Eserleri” şu şekilde tanımlanmaktadır:
•

Herhangi bir şekilde dil ve yazı ile ifade olunan eserler ve her biçim
altında ifade edilen bilgisayar programları ve bir sonraki aşamada program
sonucu doğurması koşuluyla bunların hazırlık tasarımları,

•

Her nevi rakıslar, yazılı koreografi eserleri, Pandomimalar ve buna benzer
sözsüz sahne eserleri,

•

Bedii vasfı bulunmayan her nevi teknik ve ilmi mahiyette fotoğraf
eserleriyle, her nevi haritalar, planlar, projeler, krokiler, resimler, coğrafya
ve topoğrafyaya ait maket ve benzerleri, her çeşit mimarlık ve şehircilik
tasarım ve projeleri, mimari maketler, endüstri, çevre ve sahne tasarım ve
projeleri.

•

Ancak, arayüzüne temel oluşturan düşünce ve ilkeleri de içine almak
üzere, bir bilgisayar programının herhangi bir ögesine temel oluşturan
düşünce ve ilkeler eser sayılmazlar.

a.2. Musiki Eserleri:
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 3’üncü maddesinde “Musiki
Eserler”; her nevi sözlü ve sözsüz besteler olarak tanımlanmaktadır.
a.3. Güzel Sanat Eserleri:
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 4’üncü maddesinde “Güzel
sanat eserleri”; estetik değere sahip olan;
•

Yağlı ve suluboya tablolar; her türlü resimler, desenler, pasteller,
gravürler, güzel yazılar ve tezhipler, kazıma, oyma, kakma veya benzeri
usullerle maden, taş, ağaç veya diğer maddelerle çizilen veya tespit edilen
eserler, kaligrafi, serigrafi,

•

Heykeller, kabartmalar ve oymalar,
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•

Mimarlık eserleri,

•

El işleri ve küçük sanat eserleri, minyatürler ve süsleme sanatı ürünleri ile
tekstil, moda tasarımları,

•

Fotoğrafik eserler ve slaytlar,

•

Grafik eserler,

•

Karikatür eserleri,

•

Her türlü tiplemeler

olarak tanımlanmakta ve krokiler, resimler, maketler, tasarımlar ve benzeri eserlerin
endüstriyel model ve resim olarak kullanılmasının, düşünce ve sanat eserleri olmak
sıfatlarını etkilemeyeceği hüküm altına alınmaktadır.
a.4. Sinema Eserleri:
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 5’inci maddesinde “Sinema
eserleri”; her nevi bedii, ilmi, öğretici veya teknik mahiyette olan veya günlük
olayları tespit eden filmler veya sinema filmleri gibi, tespit edildiği materyale
bakılmaksızın, elektronik veya mekanik veya benzeri araçlarla gösterilebilen, sesli
veya sessiz, birbiriyle ilişkili hareketli görüntüler dizisi olarak tanımlanmaktadır.
a.5. İşlenme ve Derlemeler:
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 5’inci maddesinde “İşlenme
ve Derlemeler”e ilişkin olarak aşağıdaki hükme yer verilmektedir:
“Diğer bir eserden istifade suretiyle vücuda getirilip de bu esere nispetle
müstakil olmayan ve aşağıda başlıcaları yazılı fikir ve sanat mahsulleri işlenmedir:
•

Tercümeler;

•

Roman, hikaye, şiir ve tiyatro piyesi gibi eserlerden birinin bu sayılan
nevilerden bir başkasına çevrilmesi;
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•

Musiki, güzel sanatlar, ilim ve edebiyat eserlerinin film haline sokulması
veya filme alınmaya ve radyo ve televizyon ile yayıma müsait bir şekle
sokulması;

•

Musiki aranjman ve tertipleri;

•

Güzel sanat eserlerinin bir şekilden diğer şekillere sokulması;

•

Bir eser sahibinin bütün veya aynı cinsten olan eserlerinin külliyat haline
konulması;

•

Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dâhilinde seçme ve toplama
eserler tertibi;

•

Henüz yayımlanmamış olan bir eserin ilmi araştırma ve çalışma
neticesinde yayımlanmaya elverişli hale getirilmesi (İlmi bir araştırma ve
çalışma mahsulü olmayan alelade transkripsiyonlarla faksimileler bundan
müstesnadır.);

•

Başkasına ait bir eserin izah veya şerhi yahut kısaltılması.

•

Bir bilgisayar programının uyarlanması, düzenlenmesi veya herhangi bir
değişim yapılması;

•

Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dâhilinde verilerin ve
materyallerin seçilip derlenmesi sonucu ortaya çıkan ve bir araç ile
okunabilir veya diğer biçimdeki veri tabanları (Ancak, burada sağlanan
koruma, veri tabanı içinde bulunan veri ve materyalin korunması için
genişletilemez) İstifade edilen eserin sahibinin haklarına zarar getirmemek
şartıyla oluşturulan ve işleyenin hususiyetini taşıyan işlenmeler, bu kanuna
göre eser sayılır.”

b. Sınai haklar
b.1. Patent:
Patentlerin konusunu buluşlar oluşturmaktadır. Buluş kavramı patentlerle
ilgili mevzuatlarda tanımlanmamıştır. Öğretide buluş: “ Bir beşeri gereksinim olarak
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ortaya çıkan soruna, teknik alana giren, uygulanabilir bir öğreti ile çözüm getiren
fikri bir üründür.” 356
Her buluşa patent verilemez. Bir buluşa patent verilebilmesi için belirli şartlar
gerekir. Patent verilebilirlik şartları olarak adlandırılan bazı niteliklerin taşınması
gerekir.
551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname’ye göre Patent Verilebilirlik Şartları:
• Yenilik: Tekniğin bilinen durumuna dâhil olmayan buluş yenidir.
Tekniğin bilinen durumu, patent başvurusunun yapıldığı tarihten
önce, buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde toplumca
erişilebilir yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım veya bir başka yolla
açıklanan bilgilerden oluşur. Patent başvurusu tarihinde veya bu
tarihten sonra yayınlanmış olan ve patent başvurusu tarihinden
önceki tarihli Türk patent ve faydalı model belgesi başvurularının
yayınlanan ilk metinleri, tekniğin bilinen durumuna dâhildir.
• Sanayiye Uygulanabilir Olma: Buluş, tarım dâhil sanayinin herhangi
bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte ise, sanayiye
uygulanabilir olduğu kabul edilir.
• Tekniğin Bilinen Durumunun Aşılması: Buluş, ilgili olduğu teknik
alandaki bir uzman tarafından, tekniğin bilinen durumundan aşikâr
bir şekilde çıkarılamayan bir faaliyet sonucu gerçekleşmiş ise,
tekniğin bilinen durumunun aşıldığı kabul edilir.
Bu şartlara ilave olarak, anılan KHK’da Patent Verilemeyecek Konular ve
Buluşlar da listelenmiştir:
• Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları,
• Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar,

356

Tanrıverdi, S. (2007). içinde Tekinalp, Ü. (1999). Fikri Mülkiyet Hukuku. İstanbul; 1. Baskı.
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• Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan
yaratmalar, bilgisayar yazılımları,
• Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili
teknik yönü bulunmayan usuller,
• İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile
insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri
Bu listede yer verilen başlıkların herhangi birinde münhasıran koruma talep
edilmesi halinde patent verilmez. Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı
olan buluşlar ile bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara
dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usullerine ilişkin buluşlar patent verilerek
korunmaz.
b.2. Faydalı Model:
Faydalı modeller, “küçük patent” olarak da anılırlar. Basit ilkelere dayanarak,
bazı gereksinimlere cevap veren teknik çözümler, faydalı modeldir. 357 551 sayılı
Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre; yeni
olan ve sanayiye uygulanabilen buluşlar, faydalı model belgesi verilerek korunabilir.
Yukarıda patent verilmeyecek konu ve buluşlara ilave olarak usuller ve bu
usuller sonucunda elde edilen ürünler ile kimyasal maddeler hakkında faydalı model
belgesi verilmez.
Faydalı model belgesi başvurusuna konu olan buluş başvuru tarihinden önce,
Türkiye içinde veya dünyada herkesin ulaşabileceği şekilde yazılı olarak veya bir
başka yolla açıklanmış veya yöresel veya ülke çapında kullanılmış ise, yeni değildir.
Faydalı model belgesi başvurusu tarihinden önce, Türkiye'de yapılmış olan
patent veya faydalı model belgesi başvuruları, faydalı model belgesi başvurusu
tarihinden sonra yayınlanmış olsalar dahi, başvuru konusu buluşun yeniliğini ortadan
kaldırır.
b.3. Marka:
357

Tanrıverdi, S. (2007) içinde Tekinalp, Ü. (1999). Fikri Mülkiyet Hukuku. İstanbul; 1. Baskı.
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556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye
göre; marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya
hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dâhil, özellikle
sözcükler, şekiller, harfler, sayılar malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle
görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen
ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir.
Marka, mal veya ambalajı ile birlikte tescil ettirilebilir. Bu durumda mal veya
ambalajın tescili marka sahibine mal veya ambalaj için inhisari bir hak sağlamaz.
İnhisarî hak sağlamayan bu tür unsurlar tescil belgesi üzerinde açıkça belirtilir.
Bu Kanun Hükmünde Kararname ile sağlanan marka koruması tescil yoluyla
elde edilir. Marka tescilinde ret için mutlak nedenler ve nispi nedenler ilgili KHK’nın
7 ve 8’inci maddelerinde ortaya konulmaktadır.
b.4. Endüstriyel Tasarım:
554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamede;
•

“Tasarım”, bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki
süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi
insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu
bütün,

•

“Ürün” ise bilgisayar programları ve yarı iletkenlerin topoğrafyaları
hariç olmak üzere, endüstriyel yolla veya elle üretilen herhangi bir
nesnenin yanı sıra bileşik bir sistem

şeklinde tanımlanmıştır.
b.5. Coğrafi İşaret:
555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname’de “coğrafi işaret”; belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri
itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir
ürünü gösteren işaretler olarak tanımlanmaktadır.
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Bu Kanun Hükmünde Kararname anlamında coğrafi işaretler, menşe adı ve
mahreç işareti olarak ikiye ayrılmıştır.
Bir ürünün menşei olan yöre, alan veya bölge adı, aşağıdaki şartların birlikte
karşılanması durumunda "menşe adını" belirtir:
•

Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan, bölge veya çok özel
durumlarda ülkeden kaynaklanan bir ürün olması;

•

Tüm veya esas nitelik veya özellikleri bu yöre, alan veya bölgeye özgü
doğa ve beşeri unsurlardan kaynaklanan bir ürün olması;

•

Üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tümüyle bu yöre, alan veya
bölge sınırları içinde yapılan bir ürün olması.

Bu şartları karşılayan ve belirli bir yöre, alan veya bölgeden kaynaklanan bir
ürünü belirtmek için geleneksel olarak kullanılan güncel dilde yerleşmiş coğrafi veya
coğrafi olmayan adlar da menşe adları olarak kullanılabilir.
Bir ürünün menşei olan yöre, alan veya bölge adı, aşağıdaki şartların
karşılanması durumunda "mahreç işareti" göstergesini belirtir:
•

Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan veya bölgeden kaynaklanan
bir ürün olması;

•

Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle bu yöre, alan
veya bölge ile özdeşleşmiş bir ürün olması;

•

Üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinden en az birinin belirlenmiş yöre,
alan veya bölge sınırları içinde yapılan bir ürün olması.

b.6. Entegre Devre Topoğrafyaları:
5147

sayılı

Entegre

Devre Topoğrafyalarının

Korunması

Hakkında

Kanun’da;
•

Entegre devre: Elektronik bir işlevi veya bunun gibi diğer işlevleri
yerine getirmek üzere tasarlanmış, en az bir aktif elemanı olan ve ara
bağlantılarından bir kısmının ya da tümünün bir parça malzeme
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içerisinde ve/veya üzerinde bir araya getirilmiş ara veya son formdaki
bir ürün,
•

Entegre devre topoğrafyası: Entegre devreyi oluşturan tabakaların üç
boyutlu dizilimini gösteren, üretim amacıyla hazırlanmış ve herhangi
bir formatta sabitlenmiş görüntüler dizisi olup, her görüntü entegre
devrenin üretiminin herhangi bir aşamasındaki yüzeyinin tamamının
veya bir kısmının görünümü

şeklinde tanımlanmaktadır.
Ülkemizde sınai mülkiyet başvurularının tescil işlemleri Türk Patent
Enstitüsü tarafından, telif haklarının kayıt-tescil işlemleri ise Kültür ve Turizm
Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Yukarıda
belirtilen mevzuat çerçevesinde Türkiye’de fikri mülkiyet haklarının çeşitleri ve
tescil otoriteleri Şekil 42’de kategorize edilmiştir.
Fikri ve sınai hakların ihlali halinde hukuki veya cezai uyuşmazlık çıktığında
devreye giren mahkemeler aracılığı ile söz konusu hakların etkin uygulanmasından
Adalet Bakanlığı sorumludur. Bu kapsamda 2001 yılında ilki İstanbul’da olmak
üzere Fikri ve Sınai Haklar İhtisas Mahkemeleri kurulmuştur. Bu hakların etkin
korunması hususunda konuyla ilgili ihtisas mahkemelerinin önemli yetki ve
sorumlulukları bulunmaktadır. Ülkemizde mevcut durumda fikri ve sınai haklar
konusunda 23 ihtisas mahkemesi faaliyet göstermektedir. Ayrıca ihlallerin önlenmesi
ile ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün
sorumlulukları bulunmaktadır.
Sınai hakların korunması ve hak ihlallerinin önlenmesi hususunda hukuki ve
cezai yaptırımlar Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) düzenlenmiştir. Her bir
sınai mülkiyet türü için ilgili KHK’larda gerekli düzenlemeler mevcuttur.
Ülkemizde sınai mülkiyet haklarının korunması ve ihlal gibi durumları
düzenleyen

yasal

düzenlemeler uluslararası

yükümlülükleri

karşılamaktadır.

Ülkelerin uygulama konusundaki mevzuatları farklılıklar gösterebilmektedir.
Fikri ve sınai mülkiyet alanındaki çalışmaların ilgili kurum ve kuruluşların
işbirliği ve eşgüdüm içerisinde yürütülmesi ve bu alanda politikalar geliştirilmesi
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amacıyla, 2008 yılında Başbakanlık Genelgesiyle Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı müsteşarlarının eş başkanlığında Fikri ve
Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulu oluşturulmuştur. Ayrıca, Avrupa
Birliğine üyelik müzakereleri kapsamında konuyla ilgili bir çalışma grubu
oluşturulmuş olup uygulamaların iyileştirilmesi tartışılmaktadır. 358
Fikri mülkiyet hakları alanında ülkemizin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar
aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
Tablo 74. Fikri Mülkiyet Alanında Türkiye’nin Taraf Olduğu Uluslararası
Anlaşmalar 359
ANLAŞMANIN ADI
ÜYE
SAYISI
Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı WIPO Kuruluş Sözleşmesi

184

Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Kuruluş Anlaşması

150

Avrupa Patent Sözleşmesi (EPC)

31

FİKRİ MÜLKİYET KORUMASI
Sınai Mülkiyetin Korumasına Dair PARİS Sözleşmesi

171

Patent Kanunu Antlaşması (PLT)

14

Marka Kanunu Antlaşması (TLT)

38

Marka Kanununa İlişkin Singapur Antlaşması

-

(Henüz yürürlüğe girmedi)
KÜRESEL KORUMA
Mikroorganizmaların Uluslararası Saklanmasına

66

İlişkin BUDAPEŞTE Antlaşması

358

Türk Patent Enstitüsünün 18 Temmuz 2012 tarihli e-postası.
Türk Patent Enstitüsü, Erişim: 30 Temmuz 2012. http://www.turkpatent.gov.tr/dosyalar/mevzuat/
genel/uluslararasi_ant.pdf
359
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Tasarımların Uluslararası Tesciline İlişkin

45

LAHEY Anlaşması (Cenevre Metni)
MADRİD Anlaşması’na İlişkin Protokol

72

Patent İşbirliği Antlaşması (PCT)

136

SINIFLANDIRMA
Tasarımların Sınıflandırılmasına İlişkin LOCARNO Anlaşması
Marka Tescilinde Eşyaların ve Hizmetlerin Uluslararası
Sınıflandırmasına İlişkin NİS Anlaşması
Patentlerin Uluslararası Sınıflandırmasına İlişkin

80

57

STRASBURG Anlaşması (IPC)
Markaların Figüratif Elemanlarının Sınıflandırılmasına
İlişkin VİYANA Anlaşması
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Şekil 43 - Türkiye’de Fikri Mülkiyet Haklarının Çeşitleri

10.5. BİLİŞİMDE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
Bilgi ve iletişim sektörü, teknolojik boyutuyla ele alındığında sınai mülkiyet
haklarından patent korumasına konu olabilecek bir alandır. Patentlenebilir konular,
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesi ülkeler için TRIPS Anlaşmasının 27’nci
maddesinin 1’inci paragrafı kapsamında belirlenmiştir. Anılan maddede, teknolojinin
tüm alanlarında, patentlenebilirlik kriterlerini (yenilik, buluş basamağı ve sanayiye
uygulanabilirlik) karşılayan her buluşun patent korumasından faydalanacağı
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belirtilmektedir. Bu kapsamda değerlendirildiğinde bilgi ve iletişim sektörü, alt
sektörleri de dâhil olmak üzere, patent korumasından faydalanabilir.
Konuyla ilgili ülkelerdeki uygulamalar, patentlenebilirlik kriterlerinden buluş
basamağı ve sanayiye uygulanabilirlik kriterlerinin yorumlanması noktasında
farklılıklar içerebilmektedir. Mesela, ABD’de yazılımların patentle korunması
mümkün olabilirken, Avrupa Patent Sözleşmesine taraf ülkelerde salt yazılımlar
patentle korunmamaktadır.
Bilgisayar programlarının da içinde bulunduğu bilgisayar tabanlı buluşların
(Computer Implemented Inventions) patentlenebilirliği, gündemde olan ve tartışılan
konulardan biridir. Bilgisayar programları veya önemli bir kısmı veya tamamı
bilgisayarlar

vasıtası

ile

gerçekleştirilen

buluşların

patentlenebilirliğinin

değerlendirilmesine ilişkin farklı bakış açıları bulunsa da WIPO, EPO, ülkemiz ve
çoğu Avrupa ülkesinde benzer bir yaklaşım izlenmekte, bilgisayar programı veya
bilgisayar tabanlı buluşun patentlenebilmesi için söz konusu sistemin teknik bir etki
meydana getirecek teknik karaktere sahip olması beklenmektedir. Patent İşbirliği
Anlaşması 39’uncu maddesinin 1’inci paragrafı ve Avrupa Patent Sözleşmesinin
52’nci maddesi patentlenemeyecek buluşları tanımlamaktadır. Salt bilgisayar
programının korunmasına yönelik patent başvuruları bu maddelere istinaden
reddedilmektedir. TRIPS (DTÖ) Anlaşmasında patentlenebilecek ve patent
verilemeyecek buluşlara ilişkin düzenleme 27’nci madde ile sağlanmıştır. Söz
konusu maddede bilgisayar programları veya bilgisayar tabanlı buluşlar için özel bir
düzenleme bulunmamaktadır.
Ülkemizde yürürlükte olan Patent Haklarının Korunması Hakkında 551 sayılı
Kanun Hükmünde Kararname TRIPS, Avrupa Patent Sözleşmesi ve Patent İşbirliği
anlaşmaları ile uyumludur. 551 sayılı KHK’nın 6’ncı maddesi de PCT ve EPC
anlaşmalarının yukarıda bahsedilen maddeleri ile aynı düzenlemeyi ulusal patent
başvuruları için sağlamakta, buna göre bilgisayar programları veya bilgisayar tabanlı
buluşlar ile ilgili patent başvuruları teknik etki meydana getirecek bir teknik
karaktere sahip olmaları durumunda, patentlenebilirlik kriterleri de göz önünde
bulundurularak patentlenebilmektedir.
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10.6. TÜRKİYE’DE FİKRİ VE SINAİ HAKLARA İLİŞKİN MEVCUT
DURUM
Ülkemizde, fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda uluslararası normlara
uygun hukuki ve idari altyapı mevcut olmakla birlikte, uygulamada arzu edilen
sonuçlara ulaşılabilmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının etkin işbirliğine
duyulan ihtiyaç kapsamında 2008/7 sayılı Başbakanlık Genelgesiyle Fikri ve Sınai
Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulu oluşturulmuştur.
Söz konusu Kurul ile Hükümet Programı, Yıllık Programlar ve "Türkiye’nin
AB

Müktesebatına

Uyum

Programı

(2007-2013)’nda

belirlenen

hedefler

doğrultusunda, ilgili kamu kuruluşları arasında ortak strateji ve politikaların
geliştirilerek uygulama birliğinin sağlanması amaçlanmıştır.
2001-2010 yılları arasında bilgi ve iletişim teknolojisi alanındaki buluşlar için
Türk Patent Enstitüsüne yapılan patent ve faydalı model başvuru sayısı, söz konusu
yıllardaki toplam başvuru sayısı ile bilgi ve iletişim teknolojisi alanındaki başvuru
sayısının toplam başvuru sayısına oranı ile ilgili sayısal bilgiler aşağıdaki tabloda yer
almaktadır.
Tablo 75. 2001-2010 Döneminde TPE’ye Yapılan BİT İle İlişkili Başvuru
Sayıları ve Toplam Başvurular İçindeki Oranları
Yıl
Patent Faydalı Toplam
Toplam
Oran
Başvuru

Model
2001

3

11

14

968

%1,45

2002

20

24

44

1328

%3,31

2003

14

36

50

1696

%2,95

2004

25

40

65

2164

%3,00

2005

31

64

95

2831

%3,36

2006

38

97

135

3514

%3,84

2007

64

101

165

4810

%3,43
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2008

73

79

152

5217

%2,91

2009

110

107

217

5430

%4,00

2010

74

96

170

6244

%2,72

Sınai mülkiyet alanında farklı kurumlar tarafından farklı başlıklar altında
yürütülen ve ekte detayları sunulan teşvik ve destek programları bulunmaktadır. Bilgi
ve iletişim teknolojileri vb. belli bir sektöre özel olmayan söz konusu programlar
aşağıda özetlenmektedir.
Anılan teşvik programları içinde en etkin kullanılanlardan biri, TPE ve
TÜBİTAK işbirliğinde yürütülen “Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme
Programı”dır. Teşvik programının başladığı 2007 yılından 2011 yılı sonuna kadar
4.169 başvuru teşvik kapsamından faydalanmış ve toplam 5,3 milyon TL teşvik
kullandırılmıştır.
Sınai mülkiyet alanında teşvik ve desteklerin etkinliğinin ve verimliliğinin
artırılması, sınai mülkiyet sisteminin daha sağlıklı gelişmesinin sağlanması
konusunda söz konusu teşvik ve destek programlarının kurumlar arası koordinasyon
ve eşgüdüm içinde yapılandırılması ihtiyacına binaen, öncelikle Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığına bağlı/ilgili kuruluşlar tarafından yürütülen sınai mülkiyet
teşvik ve destek programlarının gözden geçirilmesi ve sistemin sağlıklı çalışmasını
sağlayacak tedbir ve uygulamaların görüşülmesi çalışmaları da başlatılmıştır. 360
Üniversitelerden yapılan patent başvuru sayıları son yıllarda önemli artışlar
göstermekle birlikte, toplam başvurulara oranı %3,5’tir. 2001-2011 yılları arasında
TPE’ye ülkemiz üniversitelerinde çalışan akademisyenler tarafından yapılan patent
ve faydalı model başvuru sayıları ve oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

360

Türk Patent Enstitüsünün 18 Temmuz 2012 tarihli e-postası.
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Tablo 76. 2001-2011 Döneminde TPE’ye Akademisyenler Tarafından Yapılan
Patent ve Faydalı Model Başvuru Sayıları ve Oranları
Patent
Faydalı Model
Yıllar

Üniversite Toplam

Oran

Üniversite Toplam

Oran

2001

10

337

2,97%

4

631

0,63%

2002

17

414

4,11%

2

914

0,22%

2003

6

490

1,22%

2

1206

0,17%

2004

15

685

2,19%

5

1479

0,34%

2005

27

935

2,89%

5

1896

0,26%

2006

25

1090

2,29%

15

2424

0,62%

2007

59

1838

3,21%

18

2972

0,61%

2008

83

2268

3,66%

14

2949

0,47%

2009

100

2588

3,86%

32

2842

1,13%

2010

113

3250

3,48%

21

2994

0,70%

2011

173

4087

4,23%

22

3175

0,69%

Ayrıca TPE, bilginin üretildiği üniversiteleri sınai mülkiyet haklarının
potansiyel kullanıcıları olarak görmekte ve bu hedef kitlenin sınai mülkiyet haklarını
etkin kullanmalarını sağlamak için projeler geliştirmektedir. Bu çerçevede Türk
Patent Enstitüsü, Avrupa Patent Ofisiyle birlikte “Üniversitelerde Sınai Mülkiyet
Bilgisinin

Yaygınlaştırılması

Projesi”ni

yürütmektedir.

Proje

kapsamında

gerçekleştirilecek faaliyetlerin belirlendiği “Yol Haritası” oluşturulmuştur. Yol
Haritasının uygulanması amacıyla Ulusal Koordinatör belirlenmiş ve Proje
kapsamındaki faaliyetleri yönlendirmek ve koordine etmek üzere, ülkemizdeki
üniversitelerin mevcut kapasitesi ve coğrafi konumu dikkate alınarak, her coğrafi
bölgeden bir bölge koordinatörü, bu bölgelerde yer alan üniversitelerden bölge
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temsilcileri ve TPE temsilcilerinin yer aldığı bir “Yönlendirme Komitesi”
oluşturulmuştur. Eylül 2011 itibariyle başlatılan Proje kapsamında 23 farklı
üniversitede farkındalık etkinlikleri ve 7 bölgede sınai mülkiyet alanında genel
bilgilerin verildiği, akademisyenlere yönelik “Eğiticilerin Eğitimi” semineri
düzenlenmiştir.

10.7. DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER
Fikrî mülkiyet hakları alanında temel ulusal yasal düzenlemelerin yapılmış
olması, fikrî mülkiyet hakları alanında uluslararası sözleşmelere katılımın önemli
ölçüde gerçekleşmiş olması ve bu alandaki ulusal mevzuatın, uluslararası
sözleşmeler ve AB düzenlemeleri ile önemli ölçüde uyumlu olması, sınai hak
başvurularının çevrim içi (online) olarak gerçekleştirilebiliyor olması; ülkemizde
bilgi ve iletişim sektörünün sağlıklı gelişimi, ulusal/uluslararası rekabet ve eser/hak
sahibinin korunması bağlamında Türkiye’nin önemli bir olgunluk düzeyinde
olduğunu göstermektedir.
Bilgi toplumunda, her alanda olduğu gibi fikri ve sınai haklar alanında da
sektör çalışanlarının, buluş sahiplerinin, Ar-Ge merkezlerinin ve ilgili tüm tarafların
bilgiye hızlı erişimi hayati önem arz etmektedir. Bu bağlamda, TPE kararlarına, fikri
ve sınai haklar alanında yargı kararlarına, ilgili ulusal mevzuata ve uluslararası
anlaşma metinleri ve uluslararası dava kararlarına en kolay şekilde erişim
sağlanmasına ilişkin altyapının oluşturulması gerekmektedir. Bu anlamda kurumsal
düzeyde etkin şekilde takip edilen, kullanıcı dostu, dinamik ve bütünleşik bir internet
sitesinin tasarlanmasında fayda olduğu değerlendirilmektedir.
Kullanıcılar için sınaî haklar sisteminin basit ve aracılara gerek olmaksızın
başvuru yapılabilecek ve takip edilebilecek bir yapıda kurgulanmış olması, sistemin
etkin işlemesi açısından önemlidir.
İlaveten, bilgi ve iletişim sektörünün ulusal ve uluslararası patent veri
tabanlarından daha etkin faydalanmasını sağlayacak eğitim vb. programların
hazırlanması ve uygulanması gerekmektedir.
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Ülkemizde, fikri ve sınai haklar konusunda yetişmiş insan kaynağı sıkıntısı
bulunmaktadır. Bu sorunun çözümü fikri ve sınai haklar konusunda üniversitelerde
programların açılması, bu alanda özellikle BİT sektörüne yönelik bilimsel ve
akademik çalışmaların, araştırma kurum, merkez ve enstitülerinin desteklenmesi
büyük öneme sahiptir.
Ticari işlemlerde açıklık ve dürüstlüğü teşvik etmesi, yeni teknik ve icatların
kamuoyu ile paylaşılması, fikri eser sahibinin emeğinin karşılığı kazanç elde
etmesine imkân sağlaması, yerli ve yabancı yatırımı teşvik etmesi gibi faydaları
sebebiyle fikrî hakların iktisadi öneminin piyasadaki aktörlere daha etkili bir şekilde
anlatılması ve bu alanda toplumsal farkındalığın artırılması gerekmektedir. Ayrıca,
sınaî haklar sisteminin ekonomik boyutu konusu Türkiye’de henüz araştırılmış bir
konu olmadığı için, sınai mülkiyet sisteminin ülkemiz ekonomisi üzerindeki
etkilerinin periyodik araştırmalarla ortaya konulmasının temin edilmesi ihtiyacı
bulunmaktadır.
Ülkemizde bilgi ve iletişim sektöründe buluş yapma kapasitesinin düşük
olması ve BİT sektöründe Ar-Ge faaliyetlerinin arzu edilen düzeyde olmayışının bir
sonucu olarak dünya bilişim pazarında tanınan markalarımızın sayısı oldukça azdır.
Bu alandaki Ar-Ge faaliyetlerinin hem kamu hem de özel kesim tarafından
artırılması, ülkemize uluslararası arenada büyük fırsatlar sunacaktır. Bu amaçla;
• Firmaların PCT başvuru ve sonuçlarının ödüllendirilmesi,
• Ar-Ge destek mekanizmalarının patent başvurusu ile ilişkisinin
güçlendirilmesi,
• Kamu satın alımlarında yerli patentlere yer verilerek, patent sayısının
artırılmasının teşvik edilmesi,
• Üniversite Ar-Ge’lerinin yerli patent başvurularının teşvik edilmesi
önerilmektedir.
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin en yoğun kullanıldığı alanlardan birisi
internet ortamıdır. Fikri ve sınai haklar alanında sıkı düzenlemeler yapılmasını
isteyen ülkeler internet ortamına ilişkin düzenlemeler konusunda ise farklı politikalar
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benimseyebilmektedir. Dünya çapında emekleme aşamasında olan bu alanla ilgili
olarak, eser sahiplerinin haklarının kullanılmasıyla ilgili ayrıntılı bir etki
değerlendirmesi yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda, hak sahibinin hakları ile
toplumun bilgiye erişim özgürlüğü arasında denge sağlayacak bir düzenleme
sistematiği üzerinde çalışılması ihtiyacı bulunmaktadır.
Bu itibarla, sayısal ortamda fikri hakların korunması ve özellikle sayısal hak
yönetimi (Digital Right Management-DRM) konusunda sektörü bilgilendirici ve
ortak hareket zemini sağlamaya yönelik çalışmalar yapılması gerekmektedir 361.
Fikri ve sınai haklara ilişkin ülkemizdeki bütün sektörlerde en genel sorun,
başta KOBİ’ler olmak üzere bu alandaki bilgi ve farkındalık düzeyinin yeterli
seviyede olmamasıdır. Son dönemde yoğunlaşan bilinçlendirme ve tanıtım
faaliyetleri kapsamında artan başvuru sayılarının sürdürülebilirliğinin sağlanması ve
mevcut potansiyelin ekonomik hayata aktarılabilmesi için sınai haklar bağlamında
ticarileşme faaliyetlerine daha fazla destek ve teşvik sağlanması gerekmektedir. 362
Türkiye’de bilişim etiği genellikle mühendislik fakültelerinde teknik ağırlıklı
bir ders olarak okutulmaktadır. Bu derslerde konu, ne yazık ki, birbirinden kopuk
bölümler şeklinde (etik kuramlar, bilişim hukuku ve bilişim uygulamaları) ele
alınmakta, bunlar arasındaki gerekli köprüler tam anlamıyla kurulamamaktadır.
Konunun disiplinler arası doğası sonucunda benzer sorunlar hukuk ve toplumsal
bilimler alanındaki dersler ve eserlerde de görülmektedir 363.
Ülkemizin bütünleşik bir ulusal fikri ve sınai mülkiyet stratejisinin
oluşturulması ve bahse konu strateji içerisinde ulusal bilgi ve iletişim sektöründe ArGe, inovasyon, buluş ve ulusal/uluslararası rekabet avantajı sağlayacak politikaları
desteklemek üzere politikalara yer verilmesinin gerekli olduğu değerlendirilmektedir.
Son olarak, bilgi ve iletişim sektöründen yapılacak ulusal ve uluslararası
düzeyde sınai mülkiyet başvurularına ve ticarileştirilmesine yönelik esnek teşvik ve
destek mekanizmalarının oluşturulması ve bu mekanizmaların sektöre etkili bir
şekilde anlatılarak maksimum düzeyde faydalanılmasının sağlanması, ulusal düzeyde
Dokuzuncu Kalkınma Planı Fikri Mülkiyet Hakları Özel İhtisas Komisyonu Raporu. (2006).
Erişim: 6 Ağustos 2012. http://plan9.dpt.gov.tr/oik04_fikrimulkiyet/04fikrhak.pdf
362
a.g.e
363
Türk Patent Enstitüsünün 18 Temmuz 2012 tarihli e-postası.
361
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BİT sektörünün gelişimi ve kaliteli BİT ürün ve hizmetleri ile uluslararası pazarda
rekabet avantajı elde edilebilmesi açısından hayati öneme sahiptir.
Ar-Ge faaliyetlerine destek mekanizması fikri mülkiyet hakları (patent,
faydalı model vb.) sahipliğini özendirecek şekilde yeniden düzenlenmelidir. Örneğin,
TPE’den, gelişmiş ülkelerden ve çok taraflı patent kuruluşlarından (WIPO, EPC vb.)
alınan patentlere ilişkin maliyetler, devlet destekleri kapsamına alınabilir.
Öğrencilere patent alma süreci öğretilmelidir. Fikri mülkiyet hakkı çeşitleri
ve bu hakların getirileri hakkında bilinçlendirme programları düzenlenmelidir. Ar-Ge
destek mekanizmalarının patent başvurusuyla ilişkileri güçlendirilmelidir. Üniversite
Ar-Ge’lerinin yerli patent başvuruları teşvik edilmelidir. Kamu satın alımlarında
yerli patentlere yer verilerek patent sayısının artırılması teşvik edilmelidir.
Patent alan ve ulusal/uluslararası bilimsel olimpiyatlarda derece yapan
öğrencilerin diledikleri üniversitelere / bölümlere girebilmeleri veya üniversitelerini /
bölümlerini değiştirebilmeleri yönünde ek puan uygulayarak ya da onlara özel
kontenjanlar açarak pozitif ayrımcılık yapılmalıdır.
Tüm bu önelerin nihai hedefi, ulusal düzeyde toplumsal refahın yükselmesi,
ekonomik

kalkınma

ve

sosyal

refahın

yükselmesi

için

BİT

sektörünün

avantajlarından maksimum düzeyde yararlanılması, fikir/hak sahiplerinin fikri
haklarının etkin şekilde korunması, bu sektörde ve BİT’in kullanıldığı diğer
sektörlerde uluslararası rekabet üstünlüğü sağlamak, bunu sürdürülebilir hale
getirmek ve uluslararası pazarda “Türk malı” imajının yerleştirilmesi ve tüm
dünyada tanınmış Türk markalarının oluşturulmasını sağlamak olmalıdır.
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ON BİRİNCİ BÖLÜM
BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK VE STANDARTLAR

11.1.

BİRLİKTE

ÇALIŞABİLİRLİK

VE

STANDARTLARA

İLİŞKİN

KAVRAMSAL ÇERÇEVE
11.1.1. Birlikte Çalışabilirliğin Tanımı
İçinde bulunduğumuz

çağda

yaşanan

dönüşüm

ve modernizasyonu

yönlendiren sosyal, ekonomik ve teknolojik tetikleyici unsurlar, dönüşümün kamu
hizmetlerine yansımasını ve bu yöndeki beklentileri artırmıştır. Bu süreç, vatandaş,
kuruluşlar ve kamu idarelerinin ileri düzeyde etkileşim içerisinde olması gerekliliğini
beraberinde getirmektedir. Bu kapsamda, verilerin kamu kurumları arasında etkin
bir şekilde paylaşımı, iş süreçlerinin bütünleşik bir yapı içerisinde kesintisiz
sürdürülebilmesi, daha kaliteli, hızlı ve daha düşük maliyetle hizmet sunumu, birlikte
çalışmayı gerekli kılmıştır.
Birlikte çalışabilirlik kavramı, The Open Group Architecture Framework
(TOGAF) tarafından:
“İki veya daha fazla sistem veya bileşenin bilgi alışverişi yapabilmesi ve
paylaşılan bilgiyi kullanabilme becerisi; sistemlerin, diğer sistemlere hizmet
sunabilme ve diğer sistemlerden hizmet alabilme ve karşılıklı hizmet değişiminin
sistemlerin etkin bir şekilde birlikte çalışmasını sağlayabilmesi” şeklinde
tanımlanmaktadır.
2002

yılında

benimsenen

2005

e-Avrupa

Eylem

Planı,

Avrupa

Komisyonu’nun e-devlet hizmetlerinin vatandaşa ve iş dünyasına sunumunu
desteklemek için bir birlikte çalışabilirlik çerçevesi hazırlamasını öngörmektedir.
Buna istinaden hazırlanan Pan-Avrupa e-Devlet Hizmetleri için Avrupa Birlikte
Çalışabilirlik Çerçevesi’nde (European Interoperability Framework for PanEuropean e-Government Services – EIF 2.0 ):
Birlikte çalışabilirlik, “tümüyle farklı yapılarda ve çeşitlilikte olan
organizasyonların (kamu idarelerinin), destekledikleri iş süreçleri üzerinden, ilgili
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bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığıyla bilgi ve birikimlerini paylaşarak, karşılıklı
fayda

sağlama

ve

ortak

hedeflere

doğru

ilerleyebilme

becerisi”

olarak

tanımlanmıştır.
Bahse konu Çerçeve’de birlikte çalışabilirliğin, yalnızca entegrasyon,
uyumluluk ya da uyarlanabilirlik olarak tanımlanamayacağına vurgu yapılmıştır.
Ülkemizde ise, 25.12.2009 tarihli e-Devlet ve Bilgi Toplumu Kanun Tasarısı
Taslağı’nda; “birlikte çalışabilirlik; farklı bilgi sistemlerinin veri, süreç ve hizmet
paylaşımını doğru, etkin ve tutarlı şekilde yapabilme yeteneği” olarak tanımlanmıştır.

11.1.2. Birlikte Çalışabilirlik Seviyeleri
Uluslararası kuruluşlarca yayımlanan politika belgelerinde ve akademik
çalışmalarda birçok farklı birlikte çalışabilirlik seviyeleri tanımlanmaktadır. İşbu
çalışma

kapsamında

yalnızca

IDABC 364

ve

NATO 365

tarafından

yapılan

tanımlamalara yer verilmiştir.
2009 yılında yaşanan küresel finans krizi, Avrupa’nın ekonomik ve sosyal
gelişmişlik adına gerçekleştirmiş olduğu birikimlere önemli ölçüde zarar vermiş ve
aynı zamanda ekonomisinde önemli yapısal bozukluklar meydana getirmiştir.
Krizden çıkmak ve gelecekte karşılaşılabilecek zorluklara karşı mücadele edebilmek
adına 2010 yılında benimsenen “Avrupa 2020 Stratejisi”nde bulunan 7 önemli
girişimden birisi “Avrupa için Sayısal Gündem”dir (Digital Agenda for Europe). 366
Avrupa İçin Sayısal Gündem çerçevesinde IDABC tarafından yayınlanan Avrupa

364

Interoperable Delivery of pan-European eGovernment Services to Public Administrations,
Businesses and Citizens.
365
North Atlantic Treaty Organization
366
Avrupa 2020 Stratejisi’nde bulunan 7 önemli girişim aşağıda listelenmiştir:
Akıllı Büyüme
o Avrupa için Sayısal Gündem (Digital agenda for Europe)
o İnovasyonda güç birliği ve ortak çalışma (Innovation Union)
o İlerleyen gençlik (Youth on the move)
Sürdürülebilir Büyüme
o Etkin kaynak kullanımı (Resource efficient Europe)
o Küreselleşme için sanayi politikaları (An industrial policy for the globalisation era)
Kapsayıcı Büyüme
o Yeni beceriler ve yeni işler (An agenda for new skills and jobs)
o Yoksulluğa karşı Avrupa platformu (European platform against poverty)
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Birlikte

Çalışabilirlik

tanımlanmaktadır

367

Çerçevesinde,

üç

birlikte

çalışabilirlik

seviyesi

:

• Teknik: Açık arayüzler, bağlantı servisleri, veri entegrasyonu ve ara
yazılımlar, veri sunumu ve alışverişi, erişilebilirlik ve güvenlik servisleri
gibi bilgisayar sistem ve hizmetlerinin bağlanması. Kamu hizmetlerinin
elektronik ortamda sunulması sürecine ilişkin 4 aşamalı bir olgunluk
modeli sunulmaktadır. Bunlar: (1) Sadece bilgi sunan çevrimiçi hizmetler,
(2) Çevrimiçi yayımlanan formlar, (3) Çevrimiçi süreç takibi (form
doldurma, sipariş verme ve ödeme yapma gibi) (4) Entegre sistemler
marifetiyle kamu, vatandaş ve iş dünyası arasındaki tüm süreçlerin
otomasyonu
• Anlamsal: Alışverişi yapılan bilginin, bu amaçla geliştirilmeyen bir uygulama
tarafından tam olarak anlaşılmasının sağlanması; bir başka deyişle, verinin,
onu üretmeyen kurumlarca da doğru şekilde anlaşılması ve yorumlanması,
• Organizasyonel: İş hedeflerinin tanımlanması, iş süreçlerinin modellenmesi
ve kamu idareleri arası iş birliğinin sağlanması (Teknolojilerden çok süreç
modelleme dilleri, nesneye dayalı yazılım mühendisliği gibi mühendislik
metodojilerine dayanır. 368)
Henüz yayınlanmamış olan yeni versiyonda iki seviye daha tanımlanmıştır:
• Yasal: Herhangi bir üye ülkeden gelen verinin, bu veriyi kullanma
gereksinimi duyan ülkede aynı öneme ve değere sahip olmasını sağlayan
yasal düzenlemelerin yapılması
• Politik: İşbirliği yapan tarafların birbirleri ile uyumlu vizyonlara sahip
olmaları ve aynı noktalara odaklanmalarının sağlanması
NATO C3 Teknik Mimarisi (NC3TA - NATO C3 Technical Architecture)
kapsamında NC3TA Birlikte Çalışabilirlik Referans Modeli (NMI - NC3TA
367

European Commission – IDABC. (2004). European Interoperability Framework for pan-European
e-Government Services, Draft for version 2.0. Erişim: 13 Ağustos 2012. http://ec.europa.
eu/idabc/en/document/3761/5845.html
368
Kalkınma Bakanlığı. (2012). e-Dönüşüm Türkiye Projesi Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi.
(Sürüm 2.1).
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Reference Model for Interoperability) kullanılmış, bu modelde ise şu şekilde bir
sınıflandırma kabul edilmiştir:
• Veri alışverişi yok
• Yapısal olmayan veri alışverişi
• Yapısal veri alışverişi
• Kesintisiz veri paylaşımı
• Kesintisiz bilgi paylaşımı

11.2. BİLGİ TOPLUMU OLMA YOLUNDA BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİĞİN
ÖNEMİ
Kamuda etkin bilgi paylaşımı ile bilgi teknolojileri yatırımlarının geri
dönüşünü hızlandırmak, vatandaşın ihtiyaçlarını gözeterek bütünleşik kamu
hizmetleri sunmak, kamu kurumlarında etkin karar destek mekanizmaları tesis etmek
için kamu kurumlarının tüm paydaşları ile ve sistemler arasında birlikte çalışabilirlik
hayati öneme sahiptir.
Kamunun vatandaşa sunduğu hizmetlerde etkin ve verimli çalışan tek bir
organizasyon gibi davranabilmesi için etkileşimli, izlenebilir, güvenli, güvenilir ve
denetlenebilir bilgi sistemleri ile oluşturulan entegre e-devlet hizmetlerine ihtiyacı
vardır. Bu ihtiyacın karşılanması ise ancak tüm tarafların 369 birlikte çalışabilmesi ile
mümkündür.

369

e-Devlet hizmetlerinde, birlikte çalışabilirlik açısından 5 tür etkileşimden bahsedilebilir:
• Kamu ve vatandaşlar arası etkileşim (G2C-Government to Citizens)
• Kamu ve iş dünyası arası (G2B-Governenment to Business Enterprises)
• Kamu kurumları arası (G2G-Government to Government)
• Kamu kurumları ile diğer organizasyonlar arası (G2Org-Government to Organizations)
• Devletler arası (G2OG-Governments to Other Governments)
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Bu ihtiyacı fark eden Avrupa Birliği tarafından Sayısal Gündem’de, tespit
edilen 7 sorunlu alandan 370 birisi “Birlikte Çalışabilirlik Eksikliği” olarak
belirlenmiştir.
Avrupa İçin Sayısal Gündem’de internet, teknik birlikte çalışabilirliğin en
önemli iyi uygulama örneklerinden birisi olarak gösterilmektedir. Zira internet,
dünyanın her yerinde birlikte çalışabilir araç ve uygulamalar sunabilmektedir.
Avrupa, yeni BİT cihazlarının, uygulamalarının, veri depolarının ve hizmetlerinin internetteki gibi - muntazam çalışacaklarını garanti etmeyi hedeflemektedir. Bu
kapsamda Sayısal Gündem, başarının anahtarı olarak geliştirilmiş standartlar
tanımlamayı,

prosedürleri

belirlemeyi

ve

birlikte

çalışabilirliği

artırmayı

hedeflemektedir. Sayısal Gündem’de birlikte çalışabilirliğin faydaları kamu
kurumları, kuruluş ve sektörler, vatandaş ve herkes için gruplara ayrılarak aşağıdaki
gibi listelenmiştir 371:
a. Kamu kurumları için:
• İşlerini daha iyi yapmalarını sağlar: Daha etkin, daha hızlı ve düşük maliyetli
veri ve işlevlerin yeniden kullanım olanağı ile birim, kurum ve devlet
seviyesinde toplam BİT geliştirme maliyetlerini düşürür.
• Daha etkin bir karar destek sistemi sağlar: Farklı kurumlardan gelen verileri
bir araya getirerek ve entegre ederek, idari karar mekanizmalarını iyileştirir,
daha iyi ve donanımlı kararlar sağlar.
• Kamu hizmetlerinin ve ilgili destek sistemlerin geliştirme sürecini hızlandırır.
• Vatandaş ve kuruluşlara, katma değeri yüksek kamu hizmetlerinin daha
koordineli bir şekilde sunulmasını sağlar.
Avrupa İçin Sayısal Gündem’de tespit edilen Avrupa için 7 sorunlu alan:
o Bölünmüş Sayısal Pazar
o Birlikte Çalışabilirlik Eksikliği
o Siber Suçlar ve Artan Güvensizlik Riski
o Ağlarda Yetersiz Yatırımlar
o Yetersiz Araştırma ve İnovasyon Faaliyetleri
o Yetersiz Sayısal Okuryazarlık ve Beceriler
o Sosyal Sorunların Çözümünde Kaçan Fırsatlar
371
Çalık, S. (2010) içinde European Commission – IDABC. (2004). European Interoperability
Framework for pan-European e-Government Services. Draft for version 2.0. Erişim: 13 Ekim 2009.
http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=31597 Güncel bağlantı adresi: Erişim: 13 Ağustos 2012.
http://ec.europa.eu/idabc/en/document/3761/5845.html
370
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• BİT maliyetlerini düşürür ve satın alma gücünü artırır.
• Uluslararası

işbirliğine

olanak

sağlar:

Farklı

uluslararası

sorunların

(dolandırıcılık, terör, çevre kirliliği, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı vb.)
çözümüne yönelik çeşitli araçlar sunar.
b. Kuruluş ve sektörler için:
• Bürokratik işlemleri azaltır.
• Kamu hizmetlerine tek noktadan erişim için gerekli hizmet entegrasyonunu
sağlar.
• Kamu hizmetlerinin daha iyi koordine edilerek, daha katma değerli olmasını
sağlar.
• Daha yüksek seviyede ve daha adil bir rekabet ortamı sağlar: Açık
standartlara geçiş yapılması, başka türlü varlık gösterme şansı olamayacak
küçük firmalara sektörde daha fazla yer alma olanağı verebilir.
• Yeni sektörlerin oluşmasına fırsat verir.
c. Vatandaşlar için:
• Bürokratik işlemleri azaltır.
• Vatandaşlar bürokratik işlemlerini; kamu kurumları, organları ve birimleri
arasındaki kesintisiz bilgi akışı ile daha doğru ve eksiksiz bilgilerle, tam
donanımlı olarak gerçekleştirir.
• Pek çok farklı kaynağı bir araya getirerek, tek noktadan erişimi sağlayan
vatandaş odaklı hizmetler sunar.
• Sunulan e-devlet hizmetlerinin sürekli, modern ve kolay kullanımlı olmasını
sağlar.
• e-Devlet hizmetlerine sınır ötesi erişim sağlayarak hareket özgürlüğü getirir.
• Daha fazla vatandaşı kapsama alanına alarak, daha geniş bir vatandaş katılımı
sağlar; dolayısıyla demokrasiye katkı sağlar.
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• e-Devlet hizmetlerinin sunumunda kullanılan BİT maliyetlerini düşürüp, satın
alma gücünü artırarak, vatandaşların vergilerinin daha etkin bir şekilde
kullanılmasını sağlar.
• Devletin kendi içinde, devletler arasında ve devlet ile vatandaş ve kuruluşlar
arasındaki kesintisiz bilgi akışı ile şeffaflık ve hesap verebilirlik artar.
d. Herkes için:
• Tedarikçi

bağımlılığından

kurtularak,

kamu

hizmetlerinin

geliştirme

maliyetlerini düşürür ve sonuç olarak vatandaş ve kuruluşlara daha fazla
seçme özgürlüğü sağlar.
• Standartlara dayanan ürünleri geliştiren tedarikçilerin sayısının artması ile
piyasadaki rekabet seviyesi yükselir.
• Açık standartlara geçilerek, kapalı standartlardan doğan engellerin azalması
ve tümüyle ortadan kalkması ile piyasadaki rekabet artar; daha nitelikli
çözümler üretecek insan gücü açığa çıkar ve teknoloji gelişim döngüsü
hızlanır.
• Başka şekilde yerine getirilmesi zor veya imkânsız olan yasal yükümlülükleri
kolaylaştırır.
• Yeni iş alanları oluşturarak büyümeyi tetikler.
Birlikte çalışabilirlik kavramı; kamu, özel ve üniversite işbirliği bağlamında
da değerlendirilebilmektedir. Bu çerçevede;
Kamu ve özel sektör ortaklıklarının OECD ülkelerinde buluşların teşvik
edilmesinde önemli bir yöntem olduğu gözlemlenmektedir. Bu yöntem sayesinde,
kamunun sınırlı Ar-Ge finansmanından daha iyi sonuçlar alınabilir ve sanayi
sektörünün güçlü bir şekilde katılımı sağlanabilir. 372
Fransa’da kamu ve özel sektör ortaklıkları 1998’de rekabete açık tüm
araştırma fonlarının % 37’sini oluştururken; 2002’de bu oran % 78’e çıkmıştır.
Hollanda hükümeti 2003 ile 2010 yılları arasında stratejik alanlardaki kamu ve özel
372

Erkek, D. (2011). Ar-Ge, İnovasyon ve Türkiye. GEKA.
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sektör ortaklıkları için 805 milyon euro ayırmıştır. Avustralya, Avusturya ve
İsveç’teki mevcut kamu ve özel sektör ortaklık programları da ek fonlarla
güçlendirilmiş; Çek Cumhuriyeti, İrlanda, Macaristan ve İsviçre’de ise yeni kamu ve
özel sektör ortaklıkları oluşturulmaktadır. Kamu ve özel sektör ortaklıklarının çoğu
ortak araştırma merkezleri şeklinde olmakla birlikte, Belçika, Danimarka, Fransa,
Hollanda, Yeni Zelanda, İsviçre ve İngiltere gibi ülkeler çalışmalarda eşgüdüm ve
kalitenin arttırılması için çeşitli araştırma merkezlerindeki araştırma uzmanları
arasında iletişim ağları kurmaya çalışmaktadır. Bu itibarla, küreselleşme ve
endüstriyel yapılanmanın birleşme, devralma ve stratejik anlaşmalar gücü ile
ilerlediği gözlemlenmektedir. Bu anlamda, firmaların uluslararası boyutta birlikte
çalışması ve stratejik anlaşmalar, fayda ve maliyetin küresel düzeyde dağıtılmasını
sağlamaktadır. 373
Uluslararası düzeyde, ‘Birleşme & Devralma’ların sayısı 1990-2000 yılları
arasında 2600’den 8300’e yükselmiştir. Bu periyotta ‘Birleşme & Devralma’ların
toplam değeri 153 Milyar Dolardan 1,2 Trilyon Dolara ulaşmıştır. Çok uluslu
birliktelikler ve anlaşmaların çoğalması ve yaygınlaşması bilim ve teknoloji
faaliyetlerinin gerçekleşme hızını ve yönünü değiştirmektedir. 374
Birçok araştırma teknolojik gelişimin, yenilikçiliğin bilim kaynaklı olmasıyla
hızlandığını ortaya koymaktadır. Ayrıca, yenilikçilik, dışsal ve çok disiplinli bilgiye
ihtiyaç duymaktadır. Bu itibarla, 90’lı yıllarda devlet politikalarında, sanayiüniversite işbirliklerine büyük önem verilmiştir. Sanayi ve üniversiteler arasında
kurulan bu bağ iki taraf için de olumlu sonuçlar doğurmaktadır. Bu işbirliklerin
sayesinde, üniversite; öğrencileri için çalışma alanları, kendi araştırmaları için
uygulama fırsatı ve finansal kaynak bulmaktadır. Firmalar için en önemli yarar ise iyi
yetişmiş insan kaynaklarına kolaylıkla erişebilmek olmuştur. Bununla beraber
firmalar,

yenilikçilik

ve

teknolojik

değişim

alanında

pazardaki

sağlamlaştırmayı başarmışlardır 375.

373

a.g.e.
Erkek, D. (2011). Ar-Ge, İnovasyon ve Türkiye. GEKA.
375
a.g.e.
374
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11.3. BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK ÇERÇEVESİ
e-Dönüşüm sürecinde kamu kurumları, kurumlar arası entegrasyon gerektiren
hizmetleri sunabilmek için birlikte çalışmak, hizmet sürecinde kullandıkları ve
ürettikleri verileri paylaşmak durumundadır. Bu durum, birlikte çalışabilirlik için
ortak dil ve bazı standartların getirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu noktadan
hareketle,

birçok

ülke

tarafından

“kamu

birlikte

çalışabilirlik

çerçevesi”

oluşturulmaktadır.
e-Devlet projelerinin önemli bir kısmı için temel teşkil eden birlikte
çalışabilirlik çerçevesi; kamuda bilgi işlem teknolojilerinin uyumu, devletin teknoloji
politikalarının belirlenmesi, vatandaş ve ilgili tüm paydaşlara daha kaliteli ve
kesintisiz bütünleşik hizmet sunma stratejisi için önemli bir altyapı oluşturur.
Çeşitli ülkelerin “Birlikte Çalışabilirlik Çerçevesi” belgesinde yer verilen
tanımlar, aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
Tablo 77. Çeşitli Ülkelerin Birlikte Çalışabilirlik Çerçevesi ve Tanımları 376
Birlikte
Çalışabilirlik

Birlikte Çalışabilirlik Tanımı

Çerçevesi

Avrupa Birliği
(EIF)

Kurumların birbirleri ile etkileşimi için üzerinde anlaştığı –veya
anlaşmak zorunda olduğu standart ve kılavuzlardır. Bu çerçeve ile kamu
kurumları, kuruluş ve vatandaşların, Pan-Avrupa düzeyinde iletişim
kurabileceği bir seri öneri ve kurallar verilir.

Avustralya

Kamu kurumlarının, plan ve program önceliklerine göre hizmet
sunumunda birlikte çalışabilirliği sağlayabileceği ortak dil, kavramsal

(AGTIF)

model ve standart setidir.

Brezilya

Yüksek kalitede elektronik hizmetlerin sunumunu sağlayacak kural ve

(e-PING)

teknik spesifikasyonları bir araya getiren modeldir (paradigmadır).

376

Çalık, S (2010) içinde Emmanuel C. K. (2007). e-Government Interoperability: A Review of
Government Interoperability Frameworks in Selected Countries. United Nations Development
Programme (UNDP). Erişim: 17 Temmuz 2009. http://www.apdip.net/projects/gif/GIF-Review.pdf
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Danimarka

e-Devlet hizmetlerinin uygulanması ile ilgili olarak kullanılan ve
desteklenen standart, teknoloji ve protokollerin tanım ve kullanım

(DIF)

önerilerini içeren ulusal birlikte çalışabilirlik çerçevesidir.

Malezya

Kamu kurumları ve birimleri ile ilgili sistemlerin iletişimi ve bilgi akısı
yanı sıra veri ve iş süreçlerinin alışverişini sağlayan asgari düzeydeki BİT

(MyGIF)

standartları ve teknik spesifikasyonlardır.

Yeni Zelenda

Kamu sektörüne ait veri ve bilgi kaynaklarının, BİT’lerinin ve elektronik
iş süreçlerinin birlikte çalışabilirliğini sağlayan bir dizi ilke, teknik

(NZ e-GIF)

standart ve kılavuzlardır.

İngiltere

Kamu kurumları ve kamu sektörü arasında bilgi akışını sağlayan, asgari

(UK e-GIF)

düzeydeki teknik ilke ve spesifikasyonlardır.

Birleşmiş Milletler Gelişim Programı (UNDP) tarafından hazırlanan birlikte
çalışabilirliğe ilişkin kıyaslama raporunda 377, birçok ülkenin birlikte çalışabilirlik
çerçeveleri incelenmiş ve ortak özellikleri belirlenmiştir. Anılan ortak özellikler şu
şekilde özetlenebilir:
•

Birçok ülke, birlikte çalışabilirlik çerçevesinin kapsamını tüm kamu
kurumları olarak belirtmiş; ancak bazı ülkeler yerel yönetimlere kadar
bir kümeyi alırken, bazı ülkeler ise kapsam dâhiline güvenlik ve
istihbarat teşkilatları ile parlamentoyu da dâhil etmektedir.

•

Hemen hemen her ülkede, birlikte çalışabilirlik çerçevesine uyum
yasal olarak zorunludur. Bu zorunluluk bazı ülkelerde yeni projeler
için sınırlandırılmış; mevcut sistem yapıları için entegrasyon
gereksinimlerinin karşılanması yeterli sayılmıştır.

•

Standart

belirleme

sürecinin

kriterlerini

oluşturan

ve

BİT

geliştirmedeki ulusal öncelik alanlarının göstergesi olan ilkelerin 7
tanesinin birçok Çerçevede ortak olduğu gözlemlenmiştir:
377

United Nations Development Programme (UNDP). (2007). APDIP e-Note 20-Government
Interoperability Frameworks in an Open Standards Environment: A comparative review. Erişim: 01
Ağustos 2012. http://www.apdip.net/apdipenote/20.pdf
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o Birlikte çalışabilirlik
o Ölçeklenebilirlik
o Yeniden kullanılabilirlik
o Açıklık
o Sektör Desteği
o Güvenlik
o Gizlilik ve Mahremiyet
İşbirliği kuralları ile kamu yönetimi ve Avrupa Birliği enstitüleri arasında
birlikte çalışabilirliğin değişik katmanları hakkında farkındalığı artırarak Avrupa’da
kamu hizmet sunumunda birlikte çalışabilirliği geliştirmek amacıyla; IDABC
tarafından Avrupa Birlikte Çalışabilirlik Çerçevesi ve Mimarisi Rehberine paralel
olarak Ulusal Birlikte Çalışabilirlik Çerçeveleri Gözlemevi (National Interoperability
Frameworks Observatory-NIFO) Projesi hayata geçirilmiştir.
Proje kapsamında, ülkelerin Ulusal Birlikte Çalışabilirlik Çerçevesinin var
olup olmadığı, varsa güncel statüsünün ne olduğu, ulusal düzeyde birlikte
çalışabilirliğe katkı sağlayan mimari ve yasal altyapı araştırılmış; bir kıyaslama
modeli ile Çerçeve dokümanları kıyaslanmıştır. NIFO Projesi ile;
•

Ulusal

Birlikte

Çalışabilirlik

Çerçevelerinin

periyodik

olarak

kıyaslanmasına ilişkin bir sistematik oluşturmak,
•

Farklı Birlikte Çalışabilirlik Çerçevelerinin metodolojik olarak yapısını
resmetme ve analitik modeller ile kıyaslama analizi yapmak,

•

Birlikte çalışabilirliğe ilişkin potansiyel

engellerin çoğalmasını

engellemek ve muhtemel uyumsuzluklarla başa çıkmak için öneri seti
oluşturmak,
•

Ulusal birlikte çalışabilirlik çerçevelerinde gelişime yardımcı olmak ve
bahse konu çalışmalar hakkında farkındalığı artırmak

amaçlanmaktadır.
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Çalışma ile Avrupa Birliği üyesi, aday ülke ve Avrupa serbest ticaret
bölgesinde yer alan toplam 34 ülkede Birlikte Çalışabilirlik Çerçevesinin varlığı ve
güncel statüsü incelenmiş, ülkelerin 15 tanesinin (%44) henüz Çerçeve dokümanına
sahip olmadığı; ancak oluşturmak için üzerinde çalıştıkları görülmüştür. Çerçeve
dokümanına sahip ülkeler (14 ülke) ise bu konuda henüz 3-4 yıllık bir geçmişe
sahiptir. Ayrıca, çalışma kapsamında Danimarka, Malta ve Almanya’nın birlikte
çalışabilirlik çerçeveleri detaylı bir şekilde analiz edilerek kıyaslanmıştır. 378
NIFO projesi dışında, dünya genelinde birlikte çalışabilirlik çerçevelerinin
gerçekleştirim başarısı ve sistemlerin açıklığını ölçmeye yönelik ve belirli
endekslerle ülkelerin bu konudaki mevcut durumunu kıyaslayabilecek tamamlanmış
bir çalışma bulunamamıştır. 379
Ülkemizde ise birlikte çalışabilirlik ile ilgili yapılmış çalışmalar şu şekilde
özetlenebilir:
•

e-Dönüşüm Türkiye Projesi kapsamında başta kamu kurum ve
kuruluşları olmak üzere kamuya elektronik ortamda hizmet sunan tüm
kurumlar arasında birlikte çalışılabilirliği sağlamak ve bu çerçevede
yetki, sorumluluk, esas, prensip, yöntem ve kriterler ile teknik
standartları belirlemek amacıyla Başbakanlık, Kalkınma Bakanlığı,
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Türk Standartları
Enstitüsü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, TÜBİTAK UEKAE 380, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türksat A.Ş.,
Türkiye Bilişim Derneği ve Türkiye Bilişim Vakfı gibi kurumların
işbirliği ile Birlikte Çalışabilirlik Çalışma Grubu oluşturulmuştur.

•

Bahse konu Çalışma Grubu tarafından 2005 yılında “e-Dönüşüm
Türkiye Projesi Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi” 381 hazırlanmış

378

Gartner. (2009). NIFO Project Final Report. A Report for European Commission Directorate
General for Informatics. Erişim: 23 Ağustos 2012. http://www.epractice.eu/en/library/312995
379
Çalık, S. (2010). Kamu Sektöründe Birlikte Çalışabilirlik ve Açık Standartlar. İstanbul; İstanbul
Teknik Üniversitesi
380
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma
Enstitüsü
381
“e-Dönüşüm Türkiye Projesi Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi”nde; birlikte çalışabilirliğe
ilişkin olarak European Public Administration Network eGovernment Working Group tarafından
hazırlanan “Key Principles of an Interoperability Architecture” adlı çalışmada kullanılan “bir sistemin
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ve 4.8.2005 tarih ve 2005/20 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile ilk
versiyonu yayımlanmıştır.
•

Rehberin ikinci versiyonu 28.02.2009 tarih ve 27155 sayılı Resmi
Gazete’de 2009/4 sayılı Başbakanlık Genelgesi olarak yayımlanmıştır.

•

Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı’nın Mart 2010’da yayımlanan
5’inci Değerlendirme Raporu’nda “Birlikte Çalışabilirlik Standartları ve
Veri Paylaşımı Altyapısı” eylemine ilişkin olarak yapılan çalışmalar
özetlenmiştir. Bu çerçevede; eylem kapsamında yer alan metaveri ve
anlamsal birlikte çalışabilirlik ile ilgili hususlar konusunda kurumların
bu alandaki tecrübelerinden faydalanmak üzere, Dönüşüm Liderleri
Kurulu tarafından metaveri ve anlamsal birlikte çalışabilirlik konularına
yoğunlaşmak üzere Metaveri Çalışma Grubunun kurulması yönünde
karar alınmıştır. Bahse konu Grup; kavramların, süreçlerin ve
politikaların birbirleriyle uyumunun sağlanması amacıyla, kamu
kurumları tarafından sunulan hizmetlere ilişkin paydaşlarla paylaşılan
tüm verilerin fiziksel ve anlamsal tanımlanması ve paylaşılması için
gerekli ortamın oluşturulması; birçok farklı uygulamada ortak
kullanılan verilerin tanımlanmasında kullanılmak üzere şablonların
oluşturulması ve veri sözlüğü standardı üzerinde çalışılması kararı
almıştır.

•

2012 yılında ise Rehber’de bazı revizyon çalışmaları yapılarak 2.1’inci
versiyon yayımlanmıştır.

Tüm kurumların e-devlet stratejilerini uygularken benimseyecekleri temel
standartları içeren ve uygulama düzeyinde birlikte çalışabilirliği hedefleyen bu
Rehber, birlikte çalışabilirlik ihtiyaçları içerisinde daha çok teknik boyutu
kapsamaktadır.
Anılan Rehber ile; kurumların uyacağı asgari müşterek standartlar vasıtasıyla
uygulama

düzeyinde

birlikte

çalışabilirliğin

gerçekleştirilebilmesine

imkan

tanınması, daha üst katmanlarda (anlamsal ve organizasyonel) ise ihtiyaçların
ya da sürecin, ortak standartlar çerçevesinde bir diğer sistemin ya da sürecin bilgisini ve/veya
işlevlerini kullanabilme yeteneği” tanımı benimsenmiştir.
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karşılanabilmesinde kullanılacak araçların ortaya konması, yapılacak yatırımlarda
uyulacak asgari müşterek standartların belirlenmesi gibi yararların sağlanması
hedeflenmektedir.
Rehber’de

normlar

ve

standartların,

farklı

sistemlerin

birbirleriyle

anlaşabilmesini sağlayacak yöntemi ortaya koyduğu; bu standartların bir taraftan
birlikte çalışmayı mümkün kılarken, diğer taraftan da kurumlara hareket serbestliği
kazandıracak ve rekabet ortamı oluşturacak şekilde belirlenmesinin esas olduğu
belirtilmektedir. Bu itibarla, Rehber’de standartlar belirlenirken; göz önünde
bulundurulan ve mevcut durumun izin verdiği ölçüde uyulan esaslar şunlardır:
•

Avrupa Komisyonu Çalışmalarıyla Uyum

•

Ana İletişim Mekanizması Olarak İnternet ve www’nin Kullanımı

•

Eşit Erişim Hakkı

•

Güvenlik

•

Kişisel Verilerin Korunması

•

Açık Standartların ve Uluslararası Standartların Kullanımı

•

Anlamsal Bütünlüğü Sağlayacak Ortak Standartların Kullanımı

•

Ölçeklenebilirlik

•

Bilginin Zaman İçinde Korunumu

•

Katılımcılık Esası

11.4. BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNDE AÇIK STANDARTLAR
Ekonomik gelişimin sürekliliği için itici bir güç haline gelen standartlar,
ekonomik ve kültürel küreselleşme ile uluslararası boyutta hem iş dünyası hem de
vatandaşlar için giderek daha önemli hale gelmektedir. Bu itibarla, standartlar, bilgi
toplumunun en temel yapı taşı olarak değerlendirilmektedir.
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En basit anlamıyla standart, üzerinde anlaşılmış, tekrarlanabilir en iyi
uygulamaları tarif eder. Bu itibarla, standartları, genel uygulamalar olarak değil; en
iyi uygulamalardan oluşmuş tutarlı tarifleri içeren kılavuzlar olarak değerlendirmek
gerekir. Başka bir ifadeyle standartlar, onaylanmış teknik spesifikasyonlardır. Bilişim
sektöründe bu iki kavram (standart ve teknik spesifikasyon 382) birbirinin yerine
kullanılabilmektedir. Çünkü BİT sektöründe resmi bir standart kurumu tarafından
onaylanmamış birçok teknik spesifikasyon kullanılmaktadır. (Örneğin html, TCP/IP
gibi)
Bilişim sistemlerinde ve e-dönüşüm sürecinde standartlar 383,384, 385, 386;
•

Kullanıcıları tedarikçi bağımlılığından kurtarır.

•

Ürün ve hizmetlerin belirli bir kalitede ve birlikte çalışabilir olmasını
sağlar.

•

Ürün ve hizmetlerin kalite, güvenlik, güvenilirlik, etkinlik seviyelerini
artırır ve bunun en düşük maliyetle geliştirilmesine yardımcı olur.

•

Kesintisiz veri/bilgi alış verişi ile kurumlar arası etkin işbirliği
mekanizmalarının tesis edilmesinde kritik öneme sahiptir.

•

Teknolojik gelişimi şekillendirme ve topluma ne şekilde nüfuz
edeceğini belirleme konusunda güçlü bir role sahiptir.

Avrupa Birlikte Çalışabilirlik Çerçevesi’nde teknik spesifikasyon ve standart kavramları şu şekilde
tanımlanmaktadır:
• Teknik Spesifikasyon: Kalite düzeyi, çevresel faktörler, gereksinimlerin tasarımı (engelli
erişimi gibi), uyumluluk değerlendirmeleri, performans, ürünün kullanımı, güvenlik,
terminoloji, semboller, test yöntemleri, paketleme, markalama ve etiketleme, kullanıcı
talimatları, üretim süreç ve yöntemleri gibi bir ürün için gerekli karakteristik özellikleri
tanımlayan bir dokümandır.
382

Standart: Tanınmış ve kabul görmüş bir standart kurumu tarafından, sürekli ve tekrar eden
uygulamalar için onaylanmış teknik spesifikasyonlardır.
383
Kalkınma Bakanlığı. (2011). Avrupa Birliği’nin Bilgi Toplumu Politikaları ve Avrupa İçin Sayısal
Gündem Girişimi Çalışma Raporu.
384
Kalkınma Bakanlığı. (2012). e-Dönüşüm Türkiye Projesi Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi.
(Sürüm 2.1)
385
European Commission – IDABC (2004): European Interoperability Framework for pan-European
e-Government Services. Draft for version 2.0. http://ec.europa.eu/idabc/en/document/3761/5845.html
386
European Public Administration Network e-Government Working Group. (2004). Key Principles
of an Interoperability Architecture
•
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•

Birçok ulusal ve uluslararası bilişim politika belgesinin temel taşı,
olmazsa olmazıdır.

Bu itibarla geliştirilecek standartların;
•

Teknoloji ya da tedarikçi bağımsızlığını sağlaması,

•

Telif gerektirmeden, herkes tarafından erişim sağlanabilir olması
(bunun için ücretsiz ya da makul fiyatlarla sunuluyor olması),

•

Kullanıcıların/tüketicilerin gereksinimlerini gözetiyor olması,

•

Talepler/ihtiyaçlar

doğrultusunda

geliştirilebiliyor/güncellenebiliyor

olması,
gerekmektedir.

11.5. DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER
Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı’nda (2006-2010) 7 temel stratejik öncelik
çerçevesinde tanımlanan 111 adet eyleme ilişkin 5 no’lu Değerlendirme Raporu’nda,
her bir eyleme ilişkin uygulamada karşılaşılan sorunlar 6 kategoriye ayrılmış ve
sorunun etki derecesi her kategori için puanlanmıştır.
Bahse konu sorunlar konsolide edildiğinde; 111 eylemden 69’unda
koordinasyon kaynaklı sıkıntı ile karşılaşıldığı; bunlardan 41’inin kurumlar arası
koordinasyon kaynaklı, 28’inin ise kurum içi koordinasyon kaynaklı olduğu
görülmektedir. Yapılan etki derecelendirmesinde ise koordinasyon kaynaklı sıkıntı
ile karşılaşılan 69 eylemden 35’inde (%50’den fazlası) koordinasyon kaynaklı
sıkıntıların etkisinin az olmadığı dikkat çekmektedir 387.

Eylem planında her bir eylem için uygulamada karşılaşılan sorunlar:
a. Mevzuat kaynaklı,
b. Mali kaynaklı,
c. Personel kaynaklı,
d. Kurum içi koordinasyon kaynaklı,
e. Diğer kurumlarla koordinasyon kaynaklı,
f. Diğer
olarak kategorilere ayrılmış ve her bir kategorinin sorun olarak etkisi ise
387

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 381)

– 430 –

Bu itibarla bahse konu Değerlendirme Raporuna göre;
•

Kamuda birlikte çalışabilirlik bilincinin eksikliği, e-dönüşüm sürecinin
önemli sorunları arasında yer almaktadır.

•

Bilgi Toplumu Stratejisi ve kurum ihtiyaçları kapsamında öngörülen
kurumlar

arası

entegrasyonun,

tüm

kurumların

bilgi

sistem

altyapılarının ve konuya ilişkin yaklaşımlarının arzu edilen seviyede
olmaması nedeniyle, eylemlerin hedeflenenden daha uzun sürede
gerçekleştiği gözlemlenmektedir.
•

Ayrıca, Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı (2006-2010) uygulama
döneminde gerçekleşmesi hedeflenen eylemlerin yalnızca yarısının
tamamlanabilmiş olmasının en temel gerekçelerinden birisinin,
ülkemizde kamu kurumları arasında hem teknik hem de organizasyonel
boyutta birlikte çalışabilirlik eksikliği olduğu değerlendirilmektedir.

Ülkemizde, 2002 yılında merkezi yönetim bütçesinden BİT yatırımları için
ayrılan ödenek 2012 yılı fiyatlarıyla yaklaşık 577 milyon TL iken, 2012 yılı için bu
değer 2,5 milyar TL’ye yaklaşmıştır. 2008 yılı haricinde bir önceki yıla göre sürekli
artış gösteren kamu BİT yatırımlarında 2002 yılından bu yana 4 kattan fazla bir artış
kaydedilmiştir 388. Merkezi yönetim bütçesinden bilişime ayrılan kaynağın ve bilişim
projeleri sayısının bu denli arttığı bir ortamda;
•

Farklı kurumlarda mükerrer projelerin yapılmaması; bunun yerine
ortak/benzer

süreçler

için

merkezi

otomasyon

sistemlerinin

tasarlanması ya da iyi uygulama örneği olabilecek projelerin diğer
kurumlara teşmil edilmesi,

1: çok az etkili,
2: az etkili,
3: etkili,
4: çok etkili,
5: çok fazla etkili
olarak derecelendirilmiştir.
Yukarıda koordinasyon kaynaklı sorunların etkisinin az olmadığı belirtilen 35 eylem için, (d) ve (e)
kategorisinde etki derecesi 2’den büyük olan dereceler hesaplamaya dâhil edilmiştir.
388
Kalkınma Bakanlığı. (2012). Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yatırımları.
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•

Otomasyon sistemlerine aktarılan süreçlerde kullanılan verilerin belirli
standartlara uygun olarak, kurumlar arası veri paylaşımı ile etkinliğinin
ve verimliliğinin artırılması,

•

BİT çözümünün kullanılacağı alanda ilgili paydaşların veri paylaşım
yetenekleri, sistem yararlanıcılarının profili, kurumsal bilgi mimarisi ve
tercih edilen hâlihazırdaki teknolojik altyapı ile uyumlu olması gibi
parametrelerin gözetilerek çözümün yerindeliğinin sorgulanması ve bu
çerçevede projelendirilmesi,

bu alanda yapılan harcamaların minimize edilmesi ve kamu kaynaklarının daha etkin
ve verimli kullanılabilmesi açılarından hayati öneme sahiptir. Yukarıda sunulan
önerilerin tamamı teknik, anlamsal, organizasyonel, yasal ve politik boyutların
tamamında

birlikte

çalışabilirlik

ve

açık

standartların

kullanılmasını

gerektirmektedir.
Ülkemizde kamu kurumlarında birbirinden farklı birçok bilişim teknolojisinin
tercih edilebildiği, birbirinden bağımsız ve farklı veri yapılarına sahip bu sistemlerin
ise kamuda bütüncül bir hizmet sunumu ve raporlama mekanizmasına engel olduğu
değerlendirilmektedir. Kurumlar arası işbirliği ve birlikte proje geliştirmeye engel
olabilecek, yüksek maliyetli teknoloji tercihleri ise kamu kaynaklarının israfı
anlamına gelmektedir. Ayrıca, bahse konu sistemlerin, sunulan hizmetin gerekleriyle
birebir örtüşmemesi; bir başka deyişle, hizmetin gereklerinden çok daha karmaşık ve
teknolojik altyapı gereksinimlerinin yüksek olması; hem insan kaynağı ve eğitim
maliyetleri, hem de sunulan hizmetin en etkili ve verimli şekilde sunulamaması ve
dolayısıyla kamu zararı anlamına gelebilmektedir. Bu yapının acilen iyileştirilmesi
ve bu riskli yapıyı bertaraf edebilecek politikaların üretilmesi gerekmektedir.
2006/38 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı’yla onaylanan ve 28.07.2006
tarihli ve 26242 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak uygulamaya konulan Bilgi
Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan eylemlerin de etkisiyle önümüzdeki
dönemde kamu bilgi ve iletişim teknolojileri yatırımlarının, proje sayısı ve tutar
bakımından giderek artacağı tahmin edilmektedir. Ülkemizin bilgi toplumuna
dönüşümünde kritik öneme sahip bu tür projelerin hayata geçirilmesinde ve bu
amaca yönelik yapılan yatırımlarda azami etkinlik ve verimlilik sağlanması
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amacıyla; kamu BİT yatırımlarının hazırlık sürecinden başlayarak gerçekçi fayda ve
maliyet analizlerine dayandırılması, belirlenen iş programıyla uyumlu kaynak
tahsisine imkân sağlayarak projelerin zamanında ve beklenen faydayı sağlayacak
şekilde tamamlanması, kurum içi ve kurumlar arası mükerrerliklerin önlenmesi
yoluyla kamu kaynaklarının etkin kullanımının sağlanması ve kamu kuruluşları
arasında bilgi paylaşımını esas alan birlikte çalışabilir bir e-Devlet yapısının
oluşturulması için Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı tarafından
2004 yılında “Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu”389
oluşturulmuş ve 2005 yılında geliştirilmiş ve en güncel versiyonu 2012 yılında
yayımlanmıştır.
Bahse konu rehberde, kamu BİT projelerinde izlenecek politikalar, proje
teklifinin hazırlanmasından, dokümantasyonu, fizibilite etüdü ve değerlendirilmesine
kadarki süreç bir bütün olarak ele alınmıştır. Ancak, bahse konu rehberde sunulan
standart yaklaşımın kamu kurumları tarafından benimsenmesi ve etkili bir şekilde
uygulanmasını temin edecek eğitim programlarının hazırlanması ve etkin bir denetim
mekanizmasının tesis edilmesi gerekmektedir.
Kamu kurumlarının birlikte çalışabilirlik ihtiyaçları çerçevesinde iş
süreçlerinin çıkarılması ve daha kaliteli hizmet sunumu için süreçlerin iyileştirilmesi,
iş süreçlerinde kullanılan ve hizmet ile üretilen verilere ilişkin veri şemalarının
hazırlanması ve paylaşılması çalışmalarının yerine getirilmesi gerekmektedir.
Bu sürecin başında, bahse konu çalışmalara ilişkin tüm kamu kurum ve
kuruluşlarınca uyulması gereken standart bir model ve metodoloji oluşturulması
hayati öneme sahiptir. Bu kapsamda; bünyesinde strateji, iş mimarisi, bilgi mimarisi,
uygulama mimarisi ve teknoloji mimarisi alanlarını bulunduran, uluslararası kabul
görmüş kurumsal mimari çerçevelerinden (Zachman, TOGAF, Gartner gibi) de
istifade ederek bir an önce Kurumsal Mimari Referans Modeli hazırlanmalı, pilot
uygulamalarla test edilmeli ve hayata geçirilmelidir. Anılan modelin uygulanmasında

389

Kalkınma Bakanlığı. (2012). Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu.
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koordinasyon, rehberlik ve eğitim hizmetinin merkezi bir yapı tarafından
gerçekleştirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. 390
Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı’nın Mart 2010’da yayımlanan 5’inci
Değerlendirme Raporu’nda, kamuda etkin bir birlikte çalışabilirlik mekanizması tesis
edilebilmesi için sunulan çözüm önerilerinden bazıları şunlardır:
•

Tüm kamu ve özel sektör, e-dönüşüm sürecine gerek teknik, gerekse
yasal tüm desteği kurumsal olarak vermelidir.

•

İlgili kurumlar ile protokol yapılarak entegrasyon çalışmalarının
yürütülmesi, gerek kurum içi gerekse kurumlar arası standartların
belirlenerek tam uyumun sağlanmasına özen gösterilmesi, işbirliğini
artırıcı tedbirlerin alınması ve gerektiğinde görev tanımlarının gözden
geçirilerek yeniden yapılması, ayrıca, kurum içi koordinasyon
sorunlarının çözümünde ise proje bazlı sorumluların yönetim ile
koordineli çalışması çözüm önerileri olarak sunulmaktadır.

•

Kurumlar arası birlikte çalışabilirlik ile ilgili kurum personeline vizyon
kazandırılmalıdır.

•

e-Dönüşüm

sürecinde

kamu

kurumları

arasında

etkin

süreç

entegrasyonlarının gerçekleştirilebilmesi için farklı firmalar tarafından
sunulan çözümlerin birlikte çalışabilirliğinin sağlanması önem arz
etmektedir.
Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberine uyum sağlamak üzere, Yatırım
Programlarında yer alan bilgi ve iletişim teknolojileri projeleri için her yıl
güncellenen Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzunda,
Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi’ne atıfta bulunularak, Rehber’e uyum zorunlu
tutulmuştur. Ancak, Rehber’de de belirtildiği üzere, kamu ihale mevzuatında da
Rehber’e atıf yapılması ve tüm kamu bilgi ve iletişim teknolojileri ihaleleri şartname
ve sözleşmelerine ilişkin yol gösterici dokümanlarda bu Rehber’e uyumun zorunlu
kılınması, kamu kurumlarının etkin bir şekilde birlikte çalışmaları, kamu hizmetlerini
Kalkınma Bakanlığı. (2012). e-Dönüşüm Türkiye Projesi Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi.
(Sürüm 2.1)
390
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entegre bir şekilde sunabilmeleri ve bu alanda yapılacak kamu yatırımlarında
etkinliğin artırılması açılarından kritik önem arz etmektedir.
Sonuç olarak ülkemizde kamu kurumlarıyla ilgili yapılan gözlem ve
değerlendirmeler neticesinde;
•

Kamu kurumları, genel kabul görmüş “kurumlar arası birlikte
çalışabilirlik standartları”nı ve sistem entegrasyonu ihtiyaçlarını
dikkate almalıdır.

•

Kamu idareleri, herhangi bir kurumsal mimari ve bilgi yönetim
modelini esas almak suretiyle bilişim projeleri geliştirmelidir.

•

Bu projelerin tasarımında, yönetiminde, hayata geçirilmesinde ve
denetiminde katılımcılık sağlanmalıdır.

•

Kurumlar kendi bilgi sistemlerinde olan verileri diğer kurumlarla
paylaşma konusunda keyfi ve çekingen davranmamalıdır.

•

Kamuda bilişim projelerinde yazılım geliştirme süreçlerine özgü kalite
standartları

(CMMI:

Yetenek

Olgunluk

Model

Entegrasyonu-

Capability Maturity Model Integration, SPICE: Yazılım Süreçleri
İyileştirme ve Yetenek Belirleme-Software Process Improvement and
Capability Determination gibi) ve proje yönetimi standartları (PMI:
Proje Yönetim Enstitüsü- Project Management Institute gibi)
kullanılmalıdır.
•

Neticede, ulusal kaynakların etkin ve verimli kullanılması, bilişim
potansiyelinden azami ölçüde yararlanılmalıdır.

Bu kapsamda, kurumlar arası sinerji oluşturmak amacıyla Birlikte
Çalışabilirlik ve Kurumsal Standartlar Enstitüsü kurulması önerilmektedir.
Kuruluşun şu görevleri yürütmesi önerilmektedir:
•

Ulusal Birlikte Çalışabilirlik Çerçevesini oluşturmak,
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•

Ulusal Birlikte Çalışabilirlik Çerçevesinin kamu kurumlarınca etkin
bir şekilde uygulanmasını sağlamak, bunun için danışmanlık
faaliyetleri yürütmek,

•

Ulusal Birlikte Çalışabilirlik Çerçevesine ilişkin kamu kurumlarını
denetlemek, derecelendirmek ve yaptırım mekanizması oluşturmak,

•

Kurumsal Mimari Referans Modelini oluşturup, pilot uygulamasını ve
hayata geçirilmesini koordine edip, gerekli danışmanlık ve eğitim
hizmetlerini sunmak,

•

Tüm kamuda kullanılan verilerin kritiklik seviyesi tanımlarını yapıp,
paylaşım esaslarını belirlemek,

•

Birçok kamu kurumu tarafından kullanılan ortak verilere ilişkin
referans tabloları tanımlayarak “ulusal veri tabanı” oluşturmak,
yönetmek, tanımlanan standartlara uygun olarak söz konusu verileri
ilgili tüm paydaşlarla paylaşmak,

•

Ulusal veri tabanındaki kritik olmayan verileri uygun platformlarda
tüm tarafların kullanabileceği şekilde kamuoyu ile paylaşmak
(il/ilçe/cadde/sokak verileri, üniversite/fakülte/bölüm adları, posta
kodları, devlet teşkilatı veri tabanı vb.),

•

Uluslararası kabul görmüş standartlar esas alınarak yazılım geliştirme
süreçleri ve bilişim projeleri yönetimine ilişkin ulusal standartları
oluşturmak,

•

Birlikte

çalışabilirlik

ve

standartlar

konusunda

uluslararası

koordinasyonu sağlamak,
•

Felaket kurtarma merkezlerine ilişkin ulusal standartları belirlemek,

•

Kamu personeli için bilişim okur-yazarlığı standartlarını belirlemek ve
sertifikasyon hizmeti sunmak,

•

Bilişimden kaynaklanan mağduriyetlerin hızlıca giderilebilmesi ve
bilişime

ilişkin

her

türlü
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karşılanması, mağdurlara teknik, sosyal, psikolojik destek hizmetleri
sunulması amacıyla kurulacak ulusal yardım hattına (help-line) ilişkin
standartları belirlemek,
•

Kamu kurum ve kuruluşlarının kurumsal ve çocuk internet sitelerine
yönelik ulusal standartları belirlemek, standartlara uyum konusunda
kurumları derecelendirmek

Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı’nda 2010 yılına kadar tamamlanması
öngörülen ancak %50 civarında bir kısmı tamamlanabilen eylemlerin büyük bir
kısmının başarısında “Birlikte Çalışabilirlik Standartları ve Veri Paylaşımı
Altyapısı”nın oluşturulması kritik öneme sahiptir. Anılan eylem;
•

Hizmet Dönüşümü Fizibilite Çalışması,

•

e-Devlet Kapısı Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması,

•

Kamu Hizmet Envanteri

eylemleri ile direkt olarak örtüşmektedir. Dolayısıyla bahse konu eylemlerin, yenisi
hazırlanmakta olan Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planında entegre proje yönetimi
mantığı ile ele alınmasının daha uygun olacağı değerlendirilmektedir.
Ayrıca, yeni eylem planında yukarıda bahsi geçen Kurumsal Mimari
Referans Modelinin projelendirilmesi yerinde olacaktır.
Ar-Ge harcamalarının miktarı ve GSYH’ye oranı, bilimsel makale sayısı,
araştırmacı sayısı, üçlü patent sayısı gibi göstergeler, uluslararası kuruluşlarca
hazırlanan bilimsel ve teknolojik gelişmişlik ve yenilikçilik raporlarında önemli
göstergeler arasında yer almaktadır. İşbu Kısmın İkinci Bölümünde belirtildiği üzere,
Türkiye’de yerleşiklerin 1963-2011 döneminde 49 yılda yaptıkları toplam patent
başvurusu sayısı, 1963-2010 döneminde Japonya’da yerleşiklerce yapılan toplam
patent başvuru sayısının yalnızca binde 2’si; 1960-2010 döneminde ABD’de
yerleşiklerce yapılan toplam başvuru sayısının ise yalnızca binde 4’üdür.
Yükseköğretim Kurulu tarafından belirtildiği üzere, ülkemizde doktora tezlerinden
üretilmiş patent sayısı bilinmemektedir. Ancak doktora çalışmalarının çok azının iş
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dünyası tarafından kullanıldığı bilinmektedir. 391 Dolayısıyla, uluslararası rekabet ve

sürdürülebilir ekonomik büyüme için konunun kurumsal düzeyde birlikte
çalışabilirlik çerçevesinde ele alınmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.
Ayrıca, ülkemizde gerek araştırma altyapıları, gerekse araştırmacı insan gücü

açısından kapasite, ağırlıklı olarak üniversitelerimiz ve araştırma kurumlarımızda
oluşturulmaya çalışılmış; ancak özel sektör Ar-Ge alanında ne yazık ki istenen
düzeyde faaliyet gösterememiştir.

Üniversitelerimizde oluşan bilgi birikiminin

başarılı bir şekilde özel sektöre transfer edilebilmesi ve üretilen bilginin yeni ürün ve
teknolojilere dönüşmesinin sağlanabilmesi, ülkemizin rekabet gücünün arttırılması
açısından önemli fırsatlar sağlayacaktır. 2011-2016 yılını kapsayan Ulusal Bilim
Teknoloji ve Yenilik belgesi 392 bu amaçla tasarlanmış ve vizyon olarak “ Ürettiği
Bilgi ve Geliştirdiği Teknolojileri, Ülke ve İnsanlığın Yararına Yenilikçi Ürün, Süreç
ve Hizmetlere Dönüştürebilen Türkiye” vizyonunu benimsemiştir.
Uluslararası örnekler incelendiğinde benzer bir stratejinin Avrupa Birliği
ülkelerinde de mevcut olduğu görülmektedir. Örneğin; Avrupa Birliği 7. Çerçeve
programının temel stratejisi de KOBİ’lere olan desteğin arttırılması ve araştırma
sonuçlarının ticarileştirilmesinin desteklenmesidir. 2014-2020 yıllarını kapsayan
HORIZON 2020 programında ise destekler Mükemmel Bilim, Sanayi Liderliği ve
Toplumsal Sorunlar başlıklarında toplanmış ve sanayi yenilik desteklerinin önemi
vurgulanmıştır.
Bu itibarla;
•

Akademisyenler, sanayiciler ve öğrenciler arasında işbirliğini artırıcı
platformların oluşturulması ve imkânların artırılmasının,

•

Akademik çalışmaların bir buluş basamağı olarak kullanılması ve yerli
patent sayısını artırmaya yönelik projeler üretilmesi ve teşvik
imkânlarının sunulmasının,

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 27.6.2012 tarih ve B.30.0.GNS.864 sayılı yazısı..
Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu 22. Toplantısında 2009-201 sayılı gündem maddesi ekinde
sunulmuştur.
391
392
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•

Üniversitelerde teorik eğitimin yanında iş dünyasının ihtiyaçları ve
teknolojik gelişmeler çerçevesinde eğitim ve tecrübe paylaşım
imkânlarının oluşturulmasının,

•

Akademik dünya, iş dünyası ve kamunun işbirliği yapması ve birlikte
projeler geliştirmesi için uygun ortamların oluşturulması ve farkındalık
eğitimleri/ bilgilendirme faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanmasının,

•

Bu alanda model olabilecek ulusal ve uluslararası yapılanma ve iyi
uygulama örneklerinin kamuoyu ile paylaşılmasının 393

uygun olacağı değerlendirilmektedir.

393

ODTÜ Teknokent tarafından hazırlanan 5.07.2012 tarihli Bilgi Notu.
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ON İKİNCİ BÖLÜM
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ REFORM ÖNERİLERİ

12.1. ALTYAPI YATIRIMLARINA İLİŞKİN ÖNERİLER
• Elektronik haberleşmeyle ilgili alt yapı oluşumunda kullanılan her türlü
taşınır, taşınmaz mal ve teçhizatın İmar Kanunu ve buna istinaden yapı ruhsatiyesi ve
yapı kullanma iznine tabi tutulup tutulmayacağı konusunda yaşanan tereddütler ve
yerel yönetimlerin değişik uygulamaları, elektronik haberleşme altyapısının
kurulmasını güçleştirmeye başlamıştır.
Geçiş haklarının kullanılmasında ve baz istasyonlarının kurulmasında, Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu düzenlemelerine ilave olarak, ayrıca yerel
yönetimlerin izin ve ruhsat uygulamaları ile ilgililerin fahiş ücret talepleri nedeniyle,
hem sabit fiber altyapının hem de mobil altyapının kurulmasında işletmecilerin
karşılaştığı idari ve mali güçlükler ülkemizin bilişim toplumuna dönüşme hedef ve
stratejileriyle örtüşmemektedir.
Bu konuda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından
yapılacak düzenlemelerle, işletmecilerin sadece sektörel düzenlemelere muhatap
kılınmalarının ve Bakanlığın düzenlemelerine uygunluğun tek şart olarak
aranmasının bilişim sektörünün gelişimi açısından uygun olacağı kanaatine
varılmaktadır.
• Barındırma hizmetlerinin yurt dışından alınması yerine trafiğin ve içeriğin
yurt içinde kalmasını sağlayacak tedbirler alınmalıdır (Yurt içinde üretilen içerik ve
verinin yurt içinde tutulabilmesi hatta yurt dışında faaliyet gösteren şirketlerin de
barındırma hizmetlerinin yurt içinde sağlanması için gereken güvenli ve cazip
ortamının sağlanması ve bu amaçla öncelikle Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin
Kanun Tasarısının hayata geçirilmesi ve diğer yapısal tedbirlerin alınması önem
taşımaktadır).
• Ülkemizin internet iletişimi çok büyük oranda karasal iletişim şebekeleri
üzerinden yürütülmektedir. Söz konusu şebekelerde bir kesinti olması veya
şebekelere bir saldırı olması halinde alternatif iletişim alt yapısı yeterince
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kullanılmamaktadır.

Karasal

şebekeleri

tamamlayıcı

kablosuz

(mobil/uydu)

sistemlerine yatırım yapılması gerekmektedir.
• Şehirlerarası iletişim altyapısı çalışmalarında kamulaştırma ve altyapı
güvenliği gibi sıkıntılar yaşanabilmektedir. Bu sıkıntıların etkin bir şekilde
çözülebilmesi için şehirlerarası karasal şebekelerin, TCDD’nin demiryolu ağları ve
BOTAŞ’ın

petrol

ve

doğal

gaz

boru

hatlarının

geçtiği

güzergâhlara

konuşlandırılmasında büyük yarar bulunmaktadır.
• Türkiye’nin jeopolitik konumundan istifade edebilmek için İstanbul’un
peering merkezi (internet omurgaları arasında doğrudan trafik akışı sağlayan
arabağlantı merkezi) haline getirilmesi bir ulusal politika olarak benimsenmelidir. Bu
amaçla, uluslararası platformlarda ön plana çıkan Frankfurt, Amsterdam, Viyana gibi
peering merkezi haline gelmiş şehirler için takip edilen stratejiler incelenmelidir.
• Ülkemiz veri merkezi işletmeciliği için bir cazibe merkezi haline
getirilmelidir. Bu durum, bilgi güvenliği, kişisel verilerin korunması, vergilendirme,
uluslararası platformlarda bu alanda söz sahibi olunması, hukuki anlaşmazlıklarda
avantajlı konumda olabilmek gibi fırsatları bünyesinde barındırmaktadır. Bahse konu
veri merkezlerinin fiziki ortam gerekliliklerine uygunluğu itibarıyla ve kalkınma
politikaları çerçevesinde doğu illeri değerlendirilebilir.
• İnternet adresleme yapısı olarak kullanılan 32 bitlik IPv4'ün adreslemede
yetersiz kalması ve IPv4 ile ilgili ciddi sıkıntılar yaşanıyor olması gibi sebeplerle
uluslararası tüm internet adresleme yapısında; yeni şifreleme yöntemleri ve sınırsız
denilebilecek adres aralığı ile 128 bitlik adres yapısı olan IPv6’ya geçiş kaçınılmaz
olmuştur. Bu anlamda, merkezi bir otorite tarafından internet altyapısında
uluslararası adil paylaşım imkânları en etkili şekilde değerlendirilmeli, ulusal IPv6
altyapısı tasarlanmalı ve IPv6’ya geçiş yönetilmelidir.
12.2. İŞGÜCÜ PİYASASINA YÖNELİK ÖNERİLER
Bilişim sektörüne ilişkin sistemli bir yetkilendirme ve sertifikasyon
mekanizması

olmadığı

için

sektörde

bilişim

eğitimi

almamış

kişiler

çalışabilmektedir. Bu duruma kamu kurumlarında da sıklıkla karşılaşılabilmektedir.
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Bilişim personeline ilişkin iyi yapılandırılmış bir kariyer sistemi ve mevzuat altyapısı
oluşturulmalıdır.
Bu itibarla;
• Bilişim sektörüne yönelik (ve münhasıran siber güvenlik konusunda)
nitelikli işgücü yetiştirilmelidir. Bunun için üniversiteler, STK’lar ve özel sektör
marifetiyle eğitim ve sertifika programları düzenlenmelidir.
• Bilişim işgücüne yönelik meslek birliği kurulmalıdır.

Bu birlik,

sertifikasyona dayalı kariyer sistemi tesis etmeli, uluslararası genel kabul görmüş
standartlara uygun olarak meslek standartları geliştirmeli, bilişim sektörü
projelerinde sertifikalı eleman çalıştırmasını zorunlu hale getirmelidir.
• Kamuda çalışan bilişim uzmanlarına yönelik ortak bir insan kaynakları
veri tabanı oluşturularak bu alandaki insan kaynağı, ülke açısından daha verimli hale
getirilebilir. Kişiler, çalışma hayatları boyunca aynı tür işlerde çalışmak yerine,
gönüllülük esasıyla diğer kurumların projelerinde de görevlendirilebilir ve böylelikle
kişisel düzeyde tatmin ve kamu yararı maksimize edilmiş olur.
• Kamuda proje yönetim kültürü yerleştirilmelidir. Bilişim projeleri, proje
yönetim ilkelerine uygun olarak geliştirilmelidir.
• Kamuda bilişim personeli için performans ve sertifikasyona dayalı ve özel
sektörle rekabet edebilecek ücret rejimi getirilmelidir.
• Bilişim sektörü, yapısı gereği;
o Engelli vatandaşlar için istihdam olanakları
o Kadınların işgücü piyasalarına katılımı
o Home-office gibi alternatif çalışma yöntemleri
açısından en uygun sektördür. Bu imkânlardan azami düzeyde yararlanacak
ulusal istihdam politikaları oluşturulmalıdır.
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12.3.

KAMU

İDARELERİNDE

BİLİŞİM

YÖNETİMİNİN

GÜÇLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN ÖNERİLER
Gelişmiş ülkelerde kurumların en stratejik kaynakları insan kaynakları ve
BİT’tir. İlave olarak, e-devlet projelerinin ve e-dönüşümün başarısı; kurumların iyi
yönetilmesine ve bilişim birimlerinin güçlü olmasına bağlıdır. Bu noktadan
hareketle, kamu kurumlarına ilişkin gözlem ve değerlendirmeler neticesinde
aşağıdaki hususların vurgulanmasında fayda görülmektedir:
• Kamu kurumlarında stratejik yönetim, insan kaynakları yönetimi, risk
yönetimi ve iç kontrol sistemleri geliştirilmelidir.
• Kamu idareleri bilişim yönetişimi uygulamalıdır. Bilişim yatırımları belli
bir stratejik amaca yönelik yapılmalıdır.
• Kamuda bilişim yatırımlarına ve harcamalarına yönelik ihtiyaçlar sağlıklı
şekilde analiz edilmeli, kararlar bilişim birimlerinde görevli kişilerin bireysel
tercihlerine bırakılmamalı, harcamaların yerindeliği denetlenmelidir.
• Bilişim yatırımları için fayda-maliyet, fizibilite, etki analizi gibi çalışmalar
genel kabul görmüş standartlara uygun gerçekleştirilmelidir.
• İç denetim birimlerinin ve Sayıştay’ın bilişim sistemleri denetimi
konusunda uzmanlığı kısıtlı bulunduğundan,

kamu kurumları akredite bağımsız

kuruluşlar tarafından bilişim denetimine tabi tutulmalıdır.
• Kurumların

yöneticilerinin

ve

personelinin

bilişim

okur-yazarlığı

seviyeleri arttırılmalıdır.
• Faaliyetleri tüm kamu sektörünü etkileyen Maliye Bakanlığı gibi bazı
kurumlarda her bir ana hizmet biriminin ayrı bilişim birimleri bulunmaktadır.
Mükerrer yatırımlar yapılmamasını ve ciddi siber risklere yol açılmamasını teminen,
söz konusu birimler arasında eşgüdüm sağlanmalıdır.
Merkezi bir otorite tarafından kamu kurumları stratejik yönetim, iyi
yönetişim, insan kaynakları yönetimi, risk yönetimi, bilgi yönetimi ve iç kontrol
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sistemleri bakımından derecelendirilmelidir. Kurumların yöneticilerinin atanması ve
terfileri kurumun bu bağlamda aldığı nota endekslenmelidir.
• Kurumlarda en uygun bilişim stratejilerinin araştırılması, tasarlanması ve
uygulanmasını sağlayacak bilişim yönetişimi (COBIT benzeri) mekanizmaları
oluşturulmalıdır.
• Kurumların genel kabul görmüş bilgi yönetimi modellerini uygulamaları
sağlanmalıdır.
• Strateji Geliştirme Birimleri kurumsal bilgi yönetimi sisteminin sağlıklı
işletilmesinden sorumlu kılınmalı ve bu birimlerin yöneticilerine CIO (Chief
Information Officer- Bilgi Yönetimi Başsorumlusu) işlevi yüklenmelidir.
• Kurumların uygun bilgi mimarisi modellerini kullanmaları zorunlu
kılınmalıdır.
• Kurumların yazılım geliştirme, bilişim hizmet yönetimi ve bilgi güvenliği
alanlarında Ulusal Birlikte Çalışabilirlik ve Standartlar Enstitüsü tarafından
belirlenecek standartları (COBIT çatısı altında CMMI, ITIL ve ISO 27001 dengi
standartları) uygulamaları zorunlu kılınmalıdır.
• Bilişim yatırım kararları, önceden belirlenmiş bilişim stratejilerine uygun
olarak kurumsal amaç ve hedeflere paralel alınmalı, kaynakların etkili ve verimli
kullanılmasını sağlayacak mekanizmalar geliştirilmelidir.
• Kamuda bilişim birimlerinde sadece uluslararası

geçerliliği olan

sertifikalara sahip kişilerin istihdam edilmesi sağlanmalı, bu kişilere sertifika
seviyelerine bağlı ücret rejimi uygulanmalıdır.
• Kurulması önerilen Birlikte Çalışabilirlik ve Kurumsal Standartlar
Enstitüsü tarafından geliştirilecek standartlara uygun olarak, kamu kurumlarının
personelinin tamamının bilişim okur-yazarlığı seviyesi düzenli hizmet içi eğitim
programları yoluyla artırılmalıdır. Kamu kurumlarında kariyer meslek memurlarının,
yöneticilerin ve günlük işlerinde bilişim teknolojileri kullanan personelin bilişim
okur-yazarlığı sertifikasına sahip olması zorunlu kılınmalıdır. Sertifikaların geçerlik
süresi sınırlanmalı ve süre bitiminde sertifikasyon işlemleri yenilenmelidir.
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• Kamu kurumlarınca gerçekleştirilen işe alımlarda bilişim okur-yazarlığı
adaylarda aranan temel özelliklerden biri olmalıdır.
• E-dönüşüm yukarıdaki şartların tamamını başarıyla sağlayan kurumlardan
başlatılmalıdır.
• Kamu kurumlarının bilişim sistemlerine yönelik iç denetim ve yüksek
denetim (Sayıştay denetimi) standartları belirlenmelidir.
• Kamu kurumlarının bilişim sistemleri düzenli olarak bağımsız dış
denetime tabi tutulmalıdır.
• Kamu kurumların bilişim birimleri kurumların bünyesinde tek çatı altında
toplanmalı, bu birimler organizasyon şemasında doğrudan üst yöneticiye bağlı olmalı
ve statü bakımından ana hizmet birimleriyle aynı seviyede olmalıdır.

12.4. KAMU ALIMLARINA İLİŞKİN ÖNERİLER
BİT alımlarının “Yapım İşleri İhaleleri” kapsamında değerlendirilmesi
sağlıklı bir yaklaşım değildir. Oysa, BİT alımları, mal (donanım, yazılım), hizmet
(kurulum, entegrasyon, güncelleme, optimizasyon, ayakta tutma vb.) ve mühendislik
(boyutlandırma, birlikte çalışabilirlik, yerelleştirme vb.) unsurlarından oluşmaktadır.
Ayrıca

piyasadan

hazır

olarak

alınabilen

yazılımlar

mal

olarak

değerlendirilmekte, Kurumun ihtiyacına özgü olarak temin edilen yazılım ihtiyaçları
ise hizmet alımı kapsamına girmektedir.
• BİT alımlarında sistem, fayda-maliyet, fizibilite, boşluk ve etki analizleri
gibi kritik çalışmalar yapılmamakta, proje yönetim ve yeni sistem kurgusu baştan
belirlenmemektedir.
• Kamu BİT ihalelerinde fiyatı en düşük teklifin kazanması ciddi riskler
doğurmaktadır.
• Kamu

ihalelerine katılan

değerlendirilmesini

sağlayacak

firmaların
bir
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bulunmamaktadır. Bu durum, esas uzmanlığı bilişim olmayan firmaların ihalelere
girmesine olanak sağlamakta, söz konusu firmaların nitelikli işgücü istihdam etmeyi
becerememeleri nedeniyle de bilişim işgücü piyasasını bozucu etki yapmaktadır.
• BİT ihaleleri çok uzun sürmektedir. Bu ise, hem alımı gerçekleştiren kamu
kurumu için hem de ihale katılımcısı için ihaleden beklenen faydayı azaltmakta ve
maliyetin artmasına sebep olmaktadır.
• Uzmanlık gerektiren konularda şartname yazılması, sözleşme tasarlanması
ve muayene kabul süreçlerinde uzmanlaşma göz ardı edilmekte, ihtisas sahibi
kurumların deneyiminden yararlanılmamaktadır.
Bu itibarla;
• Kamu ihale mevzuatında BİT’e özel ayrıntılı düzenlemeler yapılmalıdır.
• Kamu İhale Kanunu’nda “ekonomik açıdan en avantajlı” olma ilkesi, “
“toplam faydası ile toplam maliyeti arasındaki fark fayda lehine en büyük olan”
şeklinde değerlendirilmeli ve bunun anlaşılabilir kılınması sağlanmalıdır.
• Bilişim ihalelerine sadece, kurulması önerilen Bilişim Akreditasyon
Enstitüsü tarafından akredite edilmiş ve ihale konusu alanda gerçekten uzmanlaşmış
firmaların girmesini sağlayacak akreditasyon sistemi geliştirilmelidir.
• İhale sürecini başlatmaya engel olmayacak önemli evraklar (teminat
mektubu, fiyat teklifi, şartnameye uygunluk teyidi vb.) hariç diğer belgelerin (firma
yeterliliğine ilişkin olarak diğer kamu kurumlarından tedarik edilecek belgeler, ürün
katalogları, bunların tercümeleri, yetki belgeleri vb.) ihale değerlendirme aşamasında
tamamlatılmasına imkân verilmeli veya bu evraklar ihale sonuçlandıktan sonra şart
koşulmalıdır.
• Şikâyet mekanizmasının etkinleştirilmesi, muayene, kabul ve teslimat
sürecinin hızlandırılmasına yönelik iyileştirmeler yapılmalıdır. Muayene, kabul ve
teslimata ilişkin kamu kurumlarına tanınan inisiyatif daraltılmalı, süreler için
düzenleyici üst sınırlar getirilerek bu süreler içinde ihalelerin tamamlanması
amaçlanmalıdır.
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12.5. KAMUDA YENİDEN YAPILANMA ÖNERİSİ
• Gelişmiş ekonomiler için sürdürülebilir kalkınmaya katkısı en fazla olan
sektör BİT sektörü olmasına rağmen, söz konusu sektöre ülkemizde yeterli önem ve
öncelik verilmemektedir.
• BİT konusunda ülkemizin uzun vadeli ulusal stratejileri ve politikaları
oluşturulmalıdır (Bilgi Toplumu Strateji Belgesi BİT’e ilişkin önemli fırsatların,
risklerin ve tehditlerin sadece bir bölümünü ele almakta, ağırlıklı olarak kamu
sektörünü merkezine almaktadır).
• BİT sektörü ve BİT’i yoğun olarak kullanan sektörlerin tek bir muhatabı
yoktur.
• Ülkemizde BİT’e ilişkin en temel istatistikler üretilmemektedir.
• BİT’e ilişkin küresel gelişmelerin tamamını izleme konusunda bütünsel bir
yaklaşımla tasarlanmış ulusal bir mekanizmaya ihtiyaç bulunmaktadır.
12.5.1. Kurumsal Yapılanma Önerisi
Yukarıda bahsedilen temel sorunların tamamının çözülebilmesi ve ülkemizde
bilişim sektörünün potansiyelinin harekete geçirilmesi amacıyla bir kurumsal
yapılanmaya ihtiyaç duyulmaktadır.
Bahse konu kurumsal yapı için 3 alternatif öneri sunulmaktadır:
1. SEÇENEK: Bilişim Bakanlığı Kurulması
Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünü ulusal düzeyde stratejik öncelik
alanları arasında tanımlamış ve dünya çapında bu alandaki başarıları ile dünya
gündeminde yer alan ülkelerde olduğu gibi, bir Bakanlık kurulması (Bilişim
Bakanlığı) önerilmektedir.
Söz

konusu

Bakanlığın

sadece

politika/strateji

geliştirme,

ulusal

koordinasyon ve izleme işlevleri olmalı, bu kurum günlük ve operasyonel işlerle
uğraşmamalıdır. Operasyonel işler, kurumsal yönetişim ilkelerine uygun olarak
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faaliyet gösterecek, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlar marifetiyle
yürütülmelidir.
Söz konusu Bakanlığın şu görevleri yürütmesi önerilmektedir:
• Ulusal bilişim politika ve stratejilerini oluşturmak
• Bilişime ilişkin olarak küresel gelişmeleri yakından izlemek, riskleri,
fırsatları, tehditleri ayrıntılı analiz etmek
• Bilişim alanında ulusal koordinasyonu sağlamak
• Uluslararası BİT ilişkilerinde Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil etmek
• Bilişime ilişkin mevzuat taslaklarını hazırlamak veya hazırlanmasında
koordinasyon sağlamak
• Bilişime ilişkin resmi istatistikleri oluşturmak
• Bağlı ve ilgili kuruluşların performanslarını izlemek
• Türkiye’deki gerçek ve tüzel kişilerin kişisel verilerinin korunmasını
sağlamak
• Spektrumun etkin kullanımı ve altyapı paylaşımının etkin bir şekilde
uygulanabilmesi için gerekli tedbirleri almak
• Bilişime ilişkin uluslararası hukukun iç hukuk sistemine uyarlanması
çalışmalarını koordine etmek.
2. SEÇENEK: Bilişim Ajansı Kurulması
Sektörün dinamizmine uygun bir şekilde, gerekli ihtiyaçlara hızlı reaksiyon
verebilecek, uluslararası kabul görmüş kurumsal yönetişim ilkelerine tam uygun,
Başbakana doğrudan bağlı, tüzel kişiliği haiz bir Bilişim Ajansı kurulması
önerilmektedir.
Bu bağlamda, Ajans yetkin kişilerden oluşanan bir yönetim kurulu tarafından
yönetilmelidir. Yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesine ilişkin süreçler, şeffaflık ve
hesap verebilirlik ilkelerine uygun olmalı, üyelerin yetkinliğine yönelik kriterler
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güçlü olmalıdır. Yönetim kurulu; strateji ve politika üretimi, stratejik yönetim, iç
kontrol, risk yönetimi gibi kritik alanlara odaklanmalı, yöneticilerin atanması,
personelin ücret rejiminin belirlenmesi gibi konularda karar alma yetkisi
bulunmalıdır.
Ajansa yönelik kamu pay sahipliği işlevi dikkatli bir biçimde tasarlanmalıdır.
Ajansın, bütçe, yatırım gibi parametreleri bahse konu pay sahipliği modeli ve
kurumsal yönetişim ilkeleri çerçevesinde belirlenmelidir.
Ajansın üst yöneticisi (CEO), Ajansın yönetim kurulunun üyesi olmalı;
kendisi ile Yönetim Kurulu arasında performans sözleşmesi yapılmalı; ancak
görevler ayrılığı ilkesinin gereği olarak üst yönetici, yönetim kurulunun başkanı
olmamalıdır. Ayrıca, atanacak ilk üst yöneticinin küresel düzeyde ya da ülke
düzeyinde kurumsal büyük şirketlerde üst yöneticilik yapmış başarılı bir kişi olması
tavsiye edilmektedir.
Ajans, TBMM’ye hesap vermelidir. Ajansın mali raporları uluslararası
standartlara uygun olmalıdır. Ajansın dış denetimi Sayıştay tarafından yapılmalı,
ayrıca uluslararası standartlara uygun olarak bağımsız dış denetim yapılmalıdır.
Ajansın iç denetimi, yönetim kurulu üyelerinden oluşacak bir denetim komitesi
tarafından gerçekleştirilmelidir.
Ajansın faaliyetlerine, Başbakan başkanlığında önemli e-devlet projelerine
sahip kamu idareleri, bilişim sektörü, STK’lar ve akademik kurumların da temsil
edildiği bir danışma kurulunun yön vermesinde yarar bulunmaktadır. Bu amaçla,
2009 yılında e-Devlet ve Bilgi Toplumu Kanun Tasarısı Taslağında 394 önerilen Bilgi
Toplumu Ajansı, yukarıda Bilişim Bakanlığı önerisi için öngörülen yetki ve
sorumluluklara uygun olarak yeniden kurgulanmalıdır.
Ajansın personel ve ücret rejimi; bilişimin ülkemizin sürdürülebilir
kalkınmasına en fazla katkı yapmasını sağlamasında önem arz eden branşlarda, en iyi
üniversitelerin en başarılı mezunlarını, ilgili alanlarda muteber kurumlarda doktora

2009 yılında hazırlanan e-Devlet ve Bilgi Toplumu Kanun Tasarısı Taslağında öngörülen Ajans
kurgusunun; kurumsal yönetişim ilkelerine uygun olmadığı ve yukarıda bahsedilen yetki ve
sorumlulukları yerine getirmekten uzak olduğu değerlendirilmektedir.
394
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yapmış kişileri ve küresel/milli ölçekte dev bilişim şirketlerinde kritik görevler
üstlenmiş bireyleri cezbedecek nitelikte olması tavsiye edilmektedir. Personelin ve
yöneticilerin

yetkinliklerinin

uluslararası

standartlara

uygun

tanımlanması

gerekmektedir. İşe alım kriterlerinin şeffaf ve modern insan kaynakları yönetimine
uygun olması büyük önem taşımaktadır.
Bu Seçeneğin hayata geçirilmesi durumunda, Bilişim Bakanlığı kurulmasına
ilişkin 1. Seçenekte bağlı, ilgili ve ilişkili kurum/kuruluşlar tarafından icra edilmesi
öngörülen fonksiyonlar, Bilişim Ajansında oluşturulacak münhasır daireler
tarafından yerine getirilebilecektir.
3. SEÇENEK: Mevcut Bakanlıklardan Uygun Olanın Yeniden Yapılandırılması
Yeni bir kurumun oluşturulması (Bakanlık ya da Ajans), ciddi alt yapı
çalışmaları yapılması, merkezi yönetim bütçesinden önemli miktarda ödenek
ayrılması, insan kaynağı temini, kurumlar arası görev dağılımında oluşabilecek
çakışmaların mer’i mevzuattan ayıklanması, yeni mevzuat düzenlemelerinin
yapılması gibi sebeplerden dolayı, zorlu bir süreci beraberinde getirmektedir. Bahse
konu kurumsal yapılanmanın dikkatli tasarlanmaması halinde, değişim süreci;
kamunun

daha

da

hantallaşması,

bürokrasinin

artması,

kurumsallaşmanın

başarılamaması gibi riskler de barındırmaktadır.
Dolayısıyla ilk iki seçenek için, ilgili tüm tarafların katılımıyla kapsamlı bir
şekilde fayda-maliyet analizi, risk analizi ve etki analizi çalışmalarının yapılması
gerekmektedir. Yapılacak çalışmalar neticesinde, yeni bir kurumsal yapının, mevcut
şartlar altında anlamlı olmadığı sonucuna ulaşılması durumunda ise mevcut yapının
iyileştirilmesi önerilmektedir. Bu itibarla, 1. Seçenek’te sunulan ve Bilişim Bakanlığı
tarafından icra edilecek fonksiyonların, mevcut Bakanlıklardan birisi marifetiyle
yapılmasının (Bu Bakanlık, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ya da
Bilim,

Sanayi

ve

Teknoloji

Bakanlığı

olabilecektir.)

uygun

olacağı

değerlendirilmektedir. Ancak, bu alternatifin uygulanması durumunda dahi, yukarıda
sayılan görevlere uygun şekilde, ilgili bakanlığın yetki ve sorumlulukla donatılacak
şekilde teşkilat kanunun revize edilmesi gerekecektir.
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Diğer taraftan, 3. Seçeneğin uygulanması halinde, yeniden yapılandırılacak
idarenin zayıf yanları, maruz kaldığı riskler ve tehditler, öneri kapsamında ilgili
Bakanlığın bünyesinde kurulacak yeni alt birime/birimlere de sirayet edebilecektir.
12.5.2. Bilişim İhtisas Mahkemeleri
Bilişim teknolojilerinin;
• Ülke kalkınması ve güvenliğinde kritik role sahip olması,
• Sürekli olarak hızlı biçimde gelişmesi,
• Sorunlarının çok hızlı biçimde saptanarak çözülmesinin kritik önemde
olması
sebepleriyle bilişim ve siber suçlar alanında ihtisas sahibi yargıçlara ve mahkemelere
ihtiyaç bulunmaktadır.
Ülkemizde bilişimi ilgilendiren konularda pek çok yasal düzenleme
yapılmaktadır. Bu sebeple, bilişim alanında uzmanlaşmış bir ihtisas komisyonuna
ihtiyaç bulunmaktadır.
Bu itibarla;
• Bilgi ve iletişim teknolojilerini ilgilendiren kanun tasarı veya tekliflerini
Anayasa’ya, ulusal plan, program, politika ve strateji belgelerine uygunluk
bakımından değerlendirmek,
• İşbu raporda kurulması önerilen kamu iştiraklerinin (Sayıştay denetimleri
kapsamına girmeyen) denetimini sağlamak,
• Bilişim yatırımlarında ulusal kaynakların etkili ve verimli kullanılıp
kullanılmadığını denetlemek üzere TBMM bünyesinde bir daimi ihtisas komisyonu
kurulması önerilmektedir.
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İKİNCİ KISIM
İNTERNET KULLANIMININ BİREYSEL VE TOPLUMSAL
BOYUTU

BİRİNCİ BÖLÜM
TÜRKİYE’DE İNTERNET KULLANIMI

1.1. KULLANICI PROFİLLERİ VE KULLANIM ŞEKİLLERİ
Son yıllarda bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişmeler bilgiye doğrudan,
güvenli ve hızlı bir biçimde erişebilme ihtiyacının karşılanmasını kolaylaştırmış ve
insan yaşamındaki önemini ortaya koymuştur. Bu açıdan bilgi teknolojilerinin en
önemli yeniliği olarak çocuklardan yaşlılara her bireyin rahatlıkla kullanabileceği
internet, yaşamın tüm alanlarını içine almış, birey, aile ve toplum yaşamını çok yönlü
etkileyen bir iletişim aracı haline gelmiştir. Bilgi

toplumuna

dönüşüm

hedefi

amacıyla bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımında en önemli göstergelerden biri de
bilgi ve iletişim teknolojilerinde hızla ortaya çıkan olanakların toplumun tüm
bireylerine ulaştırılması ve vatandaşların günlük ve iş hayatlarında bilgi ve iletişim
teknolojilerinden etkin biçimde faydalanmasıdır. Hızla gelişen teknoloji, artan ticari
hizmetler (bilgi, haberler, internet alışveriş siteleri ve dijital içerikler) ve e-devlet
uygulamaları (bilgi, kayıt sistemi, vergi ödemeleri ve yerel yönetimler), azalan
fiyatlar, kullanım kolaylığı ve gençlerin sosyal etkileşim alışkanlıklarının değişmesi
gibi birçok neden hane halkının internete erişimini ve kullanımını artırmaktadır.
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hanelerde bilgi ve iletişim teknolojileri
erişimini ve vatandaşların söz konusu teknolojilere ilişkin eğilimlerini saptamak
amacıyla yapılan Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketi, Avrupa Birliği
İstatistik Ofisi standartlarına uygun olarak yürütülmektedir.
2004 yılında yapılan ilk Hane Halkı Bilişim Anketi verilerine göre, hanelerin
% 7.02'sinin internete erişim imkânı mevcuttur. Bu hanelerin % 83.53'ü internet
erişimini kişisel bilgisayar üzerinden sağlamakta olup, en yaygın kullanılan internet
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bağlantı türü çevirmeli bağlantıdır. Aynı yılın Nisan-Haziran dönemi itibariyle 1674 yaş grubundaki hane halkı bireylerinin internet kullanım oranı % 13.25' dir.
Cinsiyet ve yaş grupları dikkate alındığında bilgisayar ve internet kullanım oranının
en yüksek olduğu yaş grubu ise 16-24 yaş grubudur. Tüm yaş gruplarında bu oranlar
erkeklerde daha yüksektir. 2012 yılı Nisan ayında gerçekleştirilen en son Hane Halkı
Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre Türkiye genelinde
hanelerin % 47,2’si evden internete erişim imkânına sahiptir 395. Bu oran 2011 yılının
aynı ayına göre % 5,7 daha fazla, 2004 yılına göre ise yedi kata kadar yüksektir. En
son kullanım zamanına göre bireylerin (16-74 yaş) internet kullanım oranına
aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.
Tablo 78. En Son Kullanım Zamanına Göre Bireylerin (16-74 Yaş Grubu)
İnternet Kullanım Oranı (%)
İnternet

En son kullanım zamanı

İnternet kullananlar

Toplam

Erkek

Kadın

Türkiye

47,4

58,1

37,0

Kent

56,6

67,0

46,3

Kır

26,4

37,1

16,3

Türkiye

42,7

53,0

32,6

Kent

51,4

61,7

41,1

Kır

22,7

32,4

13,6

Türkiye

2,4

2,8

2,0

Kent

2,7

3,0

2,4

Kır

1,7

2,3

1,1

Türkiye

52,6

41,9

63,0

Kent

43,4

33,0

53,7

Kır

73,6

62,9

83,7

Son üç ay içinde
(Ocak-Mart 2012)

Üç ay - bir yıl
arasında

Hiç kullanmayan

Kaynak: TÜİK Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketi, Nisan 2012
395

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Haber Bülteni, Sayı: 10880, 16.08.2012.
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Son üç ay içinde internet kullanan bireyler göz önüne alındığında, önceki
bulgularla benzer olarak kadınların internet kullanım oranlarında erkeklerin çok
gerisinde kaldıkları görülmektedir.
Yine kent yerleşim alanlarında yaşayanların internet kullanımında avantajlı
durumu sürmektedir. Aşağıdaki tabloya bakınca kırsal kesimde internet erişimi
imkânlarının kentlerden az olduğu sayısal uçurum gerçeğini görebiliriz. Hanelerde
internet erişim imkânına aşağıdaki tabloda yer verilmektedir.
Tablo 79. Hanelerde internet erişim imkânı (%)
İnternete erişim imkanı var

İnternete erişim imkanı yok

Türkiye

47,2

51,6

Kent

55,5

43,8

Kır

27,3

70,6

Kaynak: TÜİK Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketi, Nisan 2012

İnternet erişim imkânı olan hane oranı kentsel yerlerde % 55,5 iken, kırsal
yerlerde % 27,3’tür. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey-1’e göre % 60,5
ile İstanbul, % 49,7 ile Batı Marmara, % 60,6 ile Doğu Marmara, % 57,5 ile Batı
Anadolu bölgesinde internet erişim imkanı olan hane oranı Türkiye ortalamasının
üzerindedir.
İnternet kullanan bireyler göz önüne alındığında, 16-74 yaş grubuna
uygulanan anket sonuçlarına göre internet kullanım oranı 16-24 yaş grubunda en
yüksektir. Kadınların internet kullanım oranları her yaş grubunda erkeklerin
gerisinde kalmaktadır. 16-74 yaş grubundaki bireylerde internet kullanım oranları
sırasıyla % 47,4’tür. Bu oranlar 2011 yılında % 45 idi. İnternet kullanım oranları 1674 yaş grubundaki erkeklerde %58,1 iken, kadınlarda %37’dir.
Bireylerin internet kullanımı eğitim seviyesine paralel şekilde artmaktadır.
Yüksekokul, fakülte ve daha üstü eğitime sahip kadınların internet kullanımı
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erkeklere oldukça yakın düzeyde olup eğitim seviyesi düştükçe kadın ve erkek
arasındaki fark artmaktadır. İşgücü durumuna göre en çok internet kullananlar ise
öğrenciler, işverenler, ücretli/maaşlılar ve işsizlerdir. Son üç ay içinde yaş grubu,
eğitim ve işgücüne göre internet kullanım durumuna aşağıdaki tabloda yer
verilmiştir.

Tablo 80. Son Üç Ay İçinde Yaş Grubu, Eğitim ve İşgücü Durumuna Göre
İnternet Kullanımı (%)
İnternet kullanımı
Yaş grubu

Toplam

Erkek

Kadın

16 – 24

67,7

80,6

55,4

25 – 34

58,5

69,6

47,2

35 – 44

42,6

53,3

31,8

45 – 54

25,5

34,8

16,2

55 – 64

11,9

18,5

5,6

65 – 74

3,6

6,4

1,3

Bir okul bitirmedi

3,5

10,0

1,6

İlkokul

17,7

22,0

13,5

57,6

63,8

49,4

76,4

79,7

71,3

93,0

93,1

92,8

54,9

56,3

51,0

Ücretli, maaşlı, yevmiyeli

66,0

64,1

71,9

İşveren

76,6

75,6

91,0

Kendi hesabına çalışan

32,2

32,2

31,9

Ücretsiz aile işçisi

16,9

46,8

5,9

İşsiz

54,4

51,1

64,6

Eğitim Durumu

İlköğretim/Ortaokul ve
dengi
Lise ve dengi
Yüksekokul, fakülte ve
daha üstü
İşgücüne dahil olanlar
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İşgücüne dahil olmayanlar

30,7

43,6

26,3

Ev işleriyle meşgul

19,9

16,9

19,9

Emekli

22,2

20,6

27,6

Öğrenci

89,9

93,4

85,8

Ailevi ve kişisel nedenler

56,8

52,2

62,4

Engelli

6,3

9,8

2,8

Diğer

11,0

0,0

30,6

Kaynak: TÜİK Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketi, Nisan 2012

Avrupa Birliği tarafından belirlenmiş bir kıstas olan düzenli (her gün veya
haftada en az bir defa) internet kullanımı göstergesi internet kullanımında aktif ve
sürekli kullanımı ölçmeyi amaçlamaktadır. Türkiye için 2011 yılında % 36,2 olan
düzenli internet kullanımı 2012 yılında % 37,8’ e yükselmiştir. İnternet kullanan
bireylerin son üç ay içinde internet kullanım oranlarına karşılık düzenli internet
kullanım oranlarının 2012 yılında % 88,5 olduğu görülmektedir. 2011 yılında bu
oran % 89,5 oranıyla biraz daha yüksek çıkmıştır. Düzenli internet kullanımı
açısından kadın-erkek arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Türkiye’de
internet kullanıcılarının büyük bir bölümü interneti aktif ve sürekli kullanmaktadır.
Tablo 81. Düzenli İnternet Kullanımı
Toplam

Erkek

Kadın

Türkiye

37,8

47,6

28,2

Kent

46,1

56,2

36,0

Kır

18,8

27,3

10,6

Kaynak: TÜİK Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketi, Nisan 2012
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Tablo 82. Son Üç Ay İçinde İnternet Kullanan Bireylerin Kullanım Sıklığına
Göre İnternet Kullanım Oranı (%)
Kullanım
sıklığı

Türkiye
Toplam Erkek

Düzenli
internet
Hemen her
gün
Haftada en az
bir defa
Ayda en az bir
defa
Ayda bir
defadan az

Kır

Kent
Kadın

Kadın

Toplam Erkek

Toplam Erkek

Kadın

88,5

89,9

86,3

89,7

91,1

87,5

82,5

84,3

78,2

62,5

64,3

59,7

65,0

67,4

61,5

49,7

50,6

47,5

26,0

25,5

26,6

24,6

23,7

26,0

32,8

33,7

30,8

8,9

7,9

10,6

8,2

7,2

9,8

12,5

11,0

15,9

2,6

2,2

3,1

2,1

1,7

2,7

5,0

4,7

5,9

Kaynak: TÜİK Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketi, Nisan 2012

Bireylerin internet kullanım yerleri kadın ve erkek ayrımında incelendiğinde,
internet kullanımı için genelde en çok tercih edilen yerlerin sırasıyla ev, işyeri ve
arkadaş, akraba evi olduğu görülmektedir. 2011 ve öncesinde internet kafeler en
popüler üçüncü mekân olmasına rağmen 2012 yılında dördüncü sıraya düşmüş
görünmektedirler. Ev, arkadaş, akraba gibi başkalarının evi ile eğitim alınan yerler
kadınlar tarafından erkeklere kıyasla daha fazla tercih edilmektedir. İlk kez 2010 yılı
anketinde sorulmaya başlanan kablosuz bağlantının yapılabildiği yerlerin kullanım
oranı hızlı artış göstermektedir. 2011 yılında % 3,2 iken, 2012 yılında % 5,9’a
çıkmıştır.
Tablo 83. Son Üç Ay İçinde İnternet Kullanan Bireylerin Kullanılan Yere Göre
İnternet Kullanım Oranı (%)
Türkiye
Kullanım Yeri

Topla

Erkek

Kadın

Toplam

Erkek

Kadın

Toplam

Erkek

Kadın

70,0

65,1

77,7

73,0

68,7

79,4

54,3

48,8

66,7

33,8

39,6

24,6

35,3

41,6

26,0

26,0

30,7

15,4

7,2

6,3

8,7

7,3

6,5

8,5

7,0

5,6

10,0

16,0

22,2

6,1

13,7

19,1

5,7

27,7

36,1

8,8

m

Evde
İşyerinde
(evde çalışanlar hariç)
Eğitim alınan yerde
(okul, kurs vb.)

Kır

Kent
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İnternet kafede
Başkalarının evinde
(arkadaş, akraba, vb.)

17,8

15,9

20,8

17,9

16,2

20,4

17,6

14,8

23,9

5,9

6,3

5,3

6,5

7,0

5,7

2,9

3,1

2,3

0,2

0,1

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,1

0,2

Kablosuz bağlantının
yapılabildiği yerlerde
(alışveriş merkezi,
havaalanı, vb.)
Diğer (Sivil toplum
kuruluşları, kütüphane,
postane, otel, belediye
binası ve devlet
kurumları vb.)

Kaynak: TÜİK Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketi, Nisan 2012

2012 yılı ilk üç ayında internet kullanan bireyler interneti en çok % 72,5 ile
çevrimiçi haber, gazete ya da dergi okuma, haber indirme için kullanırken, bunu %
66,8 ile e-posta gönderme/alma, % 61,3 ile mal ve hizmetler hakkında bilgi arama, %
49,1 ile oyun, müzik, film, görüntü indirme takip etmektedir.
Kent ve kır arasında kullanım amaçları incelendiğinde özellikle seyahat ve
konaklama ile ilgili hizmetlerin kullanımı, internet bankacılığı, online sağlık
hizmetlerini kullanma ve mal-hizmet satın alma konularında kırsaldaki kullanıcıların
kentli kullanıcıların gerisinde kaldığı görülmektedir. Diğer taraftan, oyun, müzik,
film indirme veya oynatma, internet üzerinden oyun oynama ile haber, gazete, dergi
okuma faaliyetleri kırsalda kent ile yaklaşık oranlarda gerçekleşmektedir.
Tablo 84. Son Üç Ay İçinde İnternet Kullanan Bireylerin İnterneti Kişisel
Kullanım Amaçları (%)
Kullanım Amaçları
e-posta gönderme/alma
İnternet üzerinden telefonla görüşme / video görüşmesi
(webcam)

Türkiye

Kent

Kır

66,8

67,7

61,8

42,5

42,0

45,2

41,6

41,1

44,1

Sohbet odalarına, blog, haber gruplarına veya online
tartışma forumlarına mesaj gönderme, anlık ileti
gönderme
(Facebook, Twitter vb. sosyal gruplara mesaj gönderme,
Chat, Msn, Skype ile gerçek zamanlı yazışma)
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Online haber, gazete ya da dergi okuma, haber indirme

72,5

72,8

71,0

Mal ve hizmetler hakkında bilgi arama

61,3

63,2

51,9

39,2

40,6

32,3

Oyun, müzik, film, görüntü indirme veya oynatma

49,1

49,0

49,7

Diğer kişiler ile İnternet üzerinden oyun oynama

28,8

28,6

29,7

33,7

33,6

33,7

5,0

5,5

2,9

19,6

21,5

9,5

18,9

20,8

9,2

Mal veya hizmet satışı

7,2

7,8

4,0

İnternet bankacılığı

17,1

18,4

10,1

İnternet üzerinden web radyo dinleme ya da web
televizyon izleme

Kendi oluşturduğunuz metin, görüntü, fotoğraf, video,
müzik vb. içerikleri herhangi bir web sitesine paylaşmak
üzere yükleme
Web sitesi ya da blog oluşturma
Bir web sitesi vasıtasıyla sağlık hizmeti veren hekim
veya diğer sağlık personeli için randevu alma
(örnek: Bir hastane veya sağlık merkezinden)
Seyahat veya seyahat ile ilgili konaklama için online
hizmetleri kullanma

Kaynak: TÜİK Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketi, Nisan 2012

İnternet üzerinden çevrimiçi alışveriş kararlı bir şekilde artmaktadır. İnternet
kullanan bireylerin internet üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet
siparişi verme ya da satın alma oranı % 21,8’dir. 2011 yılında internet üzerinden
alışveriş yapanların oranı % 18,6’dır.. 2011 yılı Nisan ile 2012 yılı Mart aylarını
kapsayan on iki aylık dönemde internet üzerinden alışveriş yapan bireylerin % 44,4’ü
giyim ve spor malzemesi, % 25,5’i elektronik araç, % 21,2’si ev eşyası, % 18,3’ü
gıda maddeleri ile günlük gereksinimler, % 17,4’ü seyahat ile ilgili hizmet (seyahat
bileti, araç kiralama gibi), % 15,6’sı kitap, dergi, gazete (e-kitap dahil) satın almıştır.
İnternet üzerinden alışverişte kırsal kullanıcıların daha önceki yıllarda kentli
kullanıcıların gerisinde kalan talep eğilimleri kırsal kullanıcılar lehine değişim
göstermektedir. Birçok kalemde kentli kullanıcılardan daha fazla alışveriş
yapılmaktadır. Ev eşyası, kitap, elektronik eşya, bilgisayar, giyim, film-müzik ve eöğrenme araçları alımı için kırsaldaki talep kentteki talebin üzerinde gerçekleşmiştir.
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Genelde düşük oranda gerçekleşen elektronik haberleşme hizmetleri alımı için ise
kırsaldan talep çok düşük kalmaktadır.
İnternet üzerinden alışveriş gerçekleştiren bireylerin % 9,4’ü sorun
yaşadıklarını belirtmişlerdir. Yanlış ya da hasarlı ürün ve hizmet teslimi karşılaşılan
en önemli sorun türüdür.
Tablo 85. İnternet Kullanan Bireylerin Kişisel Kullanım Amacıyla İnternet
Üzerinden Mal veya Hizmet Siparişi Verme ya da Satın Alma Oranı (%)
En son yapılan zamana göre

Türkiye

Kent

Kır

21,8

23,2

15,1

Son üç ay içinde (Ocak-Mart 2012)

14,3

15,3

9,5

Üç ay ile bir yıl arasında

5,0

5,3

3,3

Bir yıldan çok

2,5

2,5

2,3

Hiç sipariş vermedi / satın almadı

78,2

76,8

84,9

Mal veya hizmet siparişi veren ya da satın
alanlar

Kaynak: TÜİK Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketi, Nisan 2012

Tablo 86. Son 12 Ay İçinde Kişisel Kullanım Amacıyla Bireylerin İnternet
Üzerinden Sipariş Verdiği ya da Satın Aldığı Mal ve Hizmet Türleri (%)
Son 12 ay içinde İnternet üzerinden mal

Mal ve hizmet türleri

veya hizmet siparişi verenler ya da satın
alanlar içinden
Türkiye

Kent

Kır

18,3

19,1

12,1

Ev eşyası (Mobilya, oyuncak, beyaz eşya vb)

21,2

21,0

23,3

İlaç

4,0

4,1

3,2

Film, müzik

4,3

4,1

6,2

Kitap, dergi, gazete (e-kitap dahil)

15,6

15,3

18,2

1,8

1,7

3,0

Giyim, spor malzemeleri

44,4

44,1

46,5

Oyun yazılımları ile yeni sürümlerinin

2,6

2,5

3,7

Gıda maddeleri ile günlük gereksinimler
(çiçek, kozmetik, tütün ve içecekler de dahil)

e-öğrenme araçları (çevirimiçi eğitim siteleri,
CD vb.)
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yükseltilmesi
Diğer bilgisayar yazılımları ile yeni

2,2

2,3

1,7

6,9

6,2

13,0

25,5

24,4

33,9

1,7

1,8

0,6

Hisse senedi / Finansal hizmet / Sigorta alımı

1,7

1,6

3,0

Konaklama (Otel vb. rezervasyon)

7,2

7,7

3,9

17,4

18,2

11,2

7,6

8,2

3,0

2,9

2,8

3,9

sürümlerinin yükseltilmesi
Bilgisayar ve diğer ek donanım
Elektronik araçlar (Cep telefonu, kamera, radyo,
TV, DVD oynatıcı, video vb.)
Telekomünikasyon hizmetleri
(TV, genişbant abonelik hizmetleri (ADSL vb.),
sabit veya cep telefonu abonelikleri, ön ödemeli
telefon kartları için para yüklemek/yatırmak)

Seyahat ile ilgili diğer hizmetler
(seyahat bileti, araç kiralama vb.)
Sportif ve kültürel faaliyetler için bilet satın
alımı (sinema, tiyatro, konser, maç vb.)
Diğer

Kaynak: TÜİK Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketi, Nisan 2012

Bireylerin internet üzerinden alışveriş yapmama nedenleri arasında internet
üzerinden alışveriş yapmaya ihtiyaç duymamaları oldukça yüksek bir oranla öne
çıkmakta, ancak yıllar itibarıyla bir azalma göstermektedir. Diğer taraftan, “internet
üzerinden ödeme olanağı veren kredi kartı veya sanal kartın olmayışı” oranının bu
tür alışverişlerin önünü açacak şekilde azalmış olduğu görülmektedir. Benzer şekilde
“internet bağlantı hızının düşük olması” son üç yılda sıfıra yakın oranlarda dile
getirilmiş bir sorundur. Nedenler arasında sayılan “ürünü yerinde görerek almayı
tercih etmek ve alışkanlıkları devam ettirmek” yıllar itibarıyla değişkenlik
göstermekle birlikte hala önemini koruyan bir neden olarak görülmektedir. 2009
yılından bu yana güvenlik ve gizlilik kaygılarının birbirine yakın oranlar civarında
kararlı olduğu görülmektedir.
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Tablo 87. İnternet Kullanan Bireylerin Son 12 Ay İçinde Kişisel Kullanım
Amacıyla İnternet Üzerinden Mal ve Hizmet Siparişi Vermeme ya da Satın
Almama Nedenleri (%)
Türkiye

Kent

Kır

80,7

79,3

87,2

76,9

75,7

82,5

32,6

33,8

27,3

6,3

5,8

8,3

İnternet üzerinden sipariş edilen malların teslim problemi

2,1

2,2

1,8

Güvenlik kaygıları

28,3

30,0

21,0

Gizlilik kaygıları

16,8

18,1

10,8

5,4

5,9

2,9

3,9

3,4

5,8

İnternet bağlantı hızının çok düşük olması

0,1

0,1

0,2

Diğer

0,4

0,4

0,4

İnternet kullanan bireylerden son on iki ay içinde internet
üzerinden mal ve hizmet siparişi vermeyenler ya da satın
almayanlar
Mal ve hizmet siparişi vermeyen ya da satın
almayanların satın almama nedenleri
İhtiyaç duymamak
Ürünü yerinde görerek almayı tercih etmek, satış yapılan
yere bağlılık, alışkanlıklar
İnternet üzerinden alış-veriş yapacak yeterli bilgi
olmaması

Ürünü teslim alma iade etme yada şikayet ve sorun
giderme konusunda güvensizlik
İnternet üzerinden ödeme olanağı veren kredi kartı
olmayışı

Kaynak: TÜİK Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketi, Nisan 2012

2011 yılında 12056 hanede, 18 yaş üstü 23379 kişiye uygulanan Türkiye Aile
Yapısı Araştırması’nda internet kullanımı ile ilgili bulgulara aşağıda yer
verilmektedir 396
Evde internet bağlantısının olup olmadığının ölçüldüğü soruya katılımcıların
% 65,8’i “hayır cevabını vermiştir”. “Hayır” cevabını verenlerin oranı kentte % 58,4,
kırda % 85,2 düzeyindedir. “Hayır” cevabını verenlerin oranın en yüksek olduğu
kent % 58,8 ile İzmir, aynı oranın en yüksek olduğu bölge % 87,3 ile Kuzeydoğu

2011 Türkiye Aile Yapısı Araştırması, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Yayınlanmamış Ön
Rapor, Ankara, 2012, Sayfa 243-248.
396
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Anadolu Bölgesi’dir. Alt sosyo-ekonomik statüde bulunanların % 85,5’i evlerinde
internet bağlantısının olmadığını belirtmiştir.
Tablo 88. Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl, Bölgeler ve SosyoEkonomik Statüye Göre İnternet Bulunan Haneler (%)
Evet
Hayır
Toplam
Sayı
Türkiye
34,2
65,8
100,0
10481
YERLEŞİM YERİ

Kent
Kır

41,6
14,8

58,4
85,2

100,0
100,0

7599
2881

51,1
43,7
41,2

48,9
56,3
58,8

100,0
100,0
100,0

1796
751
716

51,1
33,7
41,3
34,3
25,9
43,8
27,0
25,3
30,6
12,7
18,7
14,7

48,9
66,3
58,7
65,7
74,1
56,2
73,0
74,7
69,4
87,3
81,3
85,3

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

1796
719
859
889
873
804
752
932
663
574
653
968

14,5
41,4
66,8

85,5
58,6
33,2

100,0
100,0
100,0

4144
3580
1187

ÜÇ BÜYÜK İL

İstanbul
Ankara
İzmir

BÖLGELER

İstanbul
Batı Marmara
Doğu Marmara
Ege
Akdeniz
Batı Anadolu
Orta Anadolu
Batı Karadeniz
Doğu Karadeniz
Kuzey Doğu Anadolu
Ortadoğu Anadolu
Güneydoğu Anadolu

SOSYO-EKONOMİK STATÜ

Alt
Orta
Üst

Kaynak: Türkiye Aile Yapısı Araştırması, 2011

Türkiye genelinde yerleşim yeri ve bölgelere göre internet kullanma
alışkanlığını ölçmeye yönelik oluşturulan soruya, katılımcıların % 65,3’ü “hiç
kullanmadım” cevabını vermiştir. Tablodan da görüleceği üzere bu oran kırda
yükselmektedir. Kırda yaşayan katılımcıların % 84,3’ü hiç internet kullanmadığını
belirtmiştir. Üç büyük kente bakıldığında hiç kullanmayanlarının oranın en yüksek
olduğu yer İzmir’dir (% 58,9). Hiç internet kullanmayanların oranının en yüksek
olduğu bölge Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi’dir (% 81,4). İnterneti her gün
kullananların oranın en yüksek olduğu bölge Batı Anadolu Bölgesi’dir (% 16,4).
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Türkiye
Kent
Kır
İstanbul
Ankara
İzmir
İstanbul
Batı Marmara
Doğu Marmara
Ege
Akdeniz
Batı Anadolu
Orta Anadolu
Batı Karadeniz
Doğu Karadeniz
Kuzey Doğu Anadolu
Ortadoğu Anadolu
Güneydoğu Anadolu

13,8
4,0
16,9
YERLEŞİM YERİ
17,3
5,0
20,2
5,0
1,8
8,9
ÜÇ BÜYÜK İL
21,6
4,7
22,1
21,5
5,2
21,7
19,9
4,4
16,8
BÖLGELER
21,6
4,7
22,1
11,0
7,4
12,8
15,3
3,9
19,4
14,5
2,9
18,3
12,2
4,6
15,3
16,4
5,3
18,8
11,5
3,1
13,1
9,0
4,7
13,0
10,8
2,8
15,4
5,3
2,4
10,9
8,2
2,7
13,1
5,4
2,0
12,7

Sayı

Toplam

kullanmadım

Hiç

kullanıyorum

Arada bir

kullanıyorum

Sıklıkla

kullanıyorum

Her gün

Tablo 89. Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre
İnternet Kullanma Alışkanlığı (%)

65,3

100,0

20672

57,5
84,3

100,0
100,0

14701
5972

51,7
51,6
58,9

100,0
100,0
100,0

3391
1278
1310

51,7
68,8
61,4
64,2
67,8
59,6
72,3
73,3
71,1
81,4
75,9
79,9

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

3391
1238
1679
1719
1781
1491
1624
1699
1185
1170
1350
2350

Kaynak: Türkiye Aile Yapısı Araştırması, 2011

Cinsiyet, yaş, öğrenim durumu ve sosyo-ekonomik statü göz önünde tutularak
internet kullanma alışkanlığına bakıldığında erkeklerin % 56,9’unun ve kadınların %
73,7’sinin hiç internet kullanmadım cevabını verdiği görülmektedir. Hiç internet
kullanmayanların oranının en yüksek olduğu yaş grubu 65 ve üzeridir (% 98).
Öğrenim durumuna göre bakıldığında ise okuryazar olmayanların %
99,3’ünün, okuryazar olup hiç okula gitmeyenlerin % 95,3’ünün hiç internet
kullanmadığı görülmektedir. Bu oran üniversite ve lisansüstü mezunlarında % 11,3
düzeyindedir. Tablodan görülebileceği üzere öğrenim durumu arttıkça internet
kullanma sıklığının oranının da arttığı tespit edilmiştir.
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Aynı şekilde sosyo-ekonomik statü arttıkça internet kullanma sıklığının oranı
da artmaktadır. Her gün kullananların oranı alt sosyo-ekonomik statüde % 3,8 iken
üst sosyo-ekonomik statüde % 37,4 düzeyindedir.

Sayı

Toplam

kullanmadım

CİNSİYET
Erkek
17,9
5,2
20,0
Kadın
9,6
2,8
13,9
YAŞ GRUBU
18-24
26,7
9,5
32,9
25-34
22,2
5,6
24,4
35-44
15,1
4,3
19,6
45-54
7,9
2,5
11,4
55-64
4,4
1,1
5,5
65+
,5
,1
1,3
ÖĞRENİM DURUMU
Okur-Yazar Değil
,3
,0
,4
Okur-Yazar-Hiç Okula Gitmeyen
,8
,2
3,8
İlkokul Mezunu
3,1
,9
10,1
İlköğretim + Ortaokul Mezunu
11,9
4,4
26,2
Lise
28,4
9,1
34,1
Önlisans
44,2
9,5
30,9
Üniversite ve Lisansüstü
53,9
13,8
21,1
SOSYO-EKONOMİK STATÜ
Alt
3,8
1,7
10,9
Orta
16,1
5,2
21,7
Üst
37,4
8,6
22,2

Hiç

kullanıyorum

Arada bir

kullanıyorum

Sıklıkla

kullanıyorum

Her gün

Tablo 90. Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve Sosyo-Ekonomik Statüye Göre
İnternet Kullanma Alışkanlığı (%)

56,9
73,7

100,0
100,0

10383
10290

30,9
47,8
61,0
78,2
89,1
98,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

2707
4620
4435
3781
2696
2434

99,3
95,3
85,8
57,6
28,4
15,4
11,3

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

1958
1183
8619
2936
3694
701
1582

83,6
57,0
31,8

100,0
100,0
100,0

8539
7187
2277

Kaynak: Türkiye Aile Yapısı Araştırması, 2011

Türkiye genelinde en sık internet kullanılan mekânların neresi olduğunu tespit
etmeye yönelik oluşturulan sorulara, katılımcıların % 58,8’i “evde” yanıtını
vermiştir. Tabloda görüleceği üzere bu oran kentte % 60, kırda % 50,4 düzeyindedir.
Üç büyük kente bakıldığında Ankara’daki katılımcıların % 58,7’si, İzmir’dekilerin %
68,4’ü, İstanbul’dakilerin % 62,9’u “evde” internet kullanmaktadır. Evde internet
kullanma oranın en yüksek olduğu bölge Doğu Marmara Bölgesi (% 67), en düşük
olduğu bölge ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi’dir (% 44,4).
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Tablo 91. Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre
İnternet Kullanılan Mekânlar (%)
İnternet

Türkiye

Evde

İşyerinde

kafede

58,8

22,8

12,8

Cep telefonu
Diğer

Toplam

Sayı

3,2

3,0

100,0

7124

Okulda /iPhone/iPad

1,7

YERLEŞİM YERİ
Kent

60,0

23,4

11,4

1,5

3,2

2,9

100,0

6184

Kır

50,4

18,9

22,4

3,0

3,2

3,5

100,0

940

ÜÇ BÜYÜK İL
İstanbul

62,9

23,9

7,8

1,2

4,2

3,6

100,0

1626

Ankara

58,7

27,3

8,0

1,3

4,0

3,5

100,0

598

İzmir

68,4

23,0

6,1

1,3

3,5

1,7

100,0

538

BÖLGELER
İstanbul

62,9

23,9

7,8

1,2

4,2

3,6

100,0

1626

Batı Marmara

62,2

24,7

8,9

,5

2,3

3,1

100,0

384

Doğu Marmara

67,0

20,7

7,8

1,9

2,2

3,1

100,0

639

Ege

64,4

18,5

11,4

1,6

2,8

3,6

100,0

607

Akdeniz

54,9

21,3

18,0

2,1

2,8

3,2

100,0

567

Batı Anadolu

61,7

24,8

7,3

1,3

3,5

2,7

100,0

601

Orta Anadolu

59,7

23,3

13,4

1,3

2,7

1,3

100,0

447

Batı Karadeniz

58,1

22,9

11,5

1,8

4,0

2,9

100,0

454

61,2

20,3

11,8

2,4

4,7

2,9

100,0

340

39,7

30,1

23,7

4,6

3,2

,5

100,0

219

47,4

21,2

24,0

1,2

3,4

4,7

100,0

321

44,4

17,9

29,3

3,6

2,5

2,5

100,0

475

Doğu
Karadeniz
Kuzey Doğu
Anadolu
Ortadoğu
Anadolu
Güneydoğu
Anadolu

Kaynak: Türkiye Aile Yapısı Araştırması, 2011

Cinsiyete göre baktığımızda kadınların % 70,6’sı, erkeklerin % 51,6’sı
interneti evinde kullanmaktadır. Yaş grubu göze alındığında 55–64 yaş % 74,6’sı;
öğrenim durumunu göz önüne aldığımızda ilkokul mezunlarının % 67,1’i interneti
evinde kullanmaktadır. Orta sosyo-ekonomik statüdekilerin % 60,5’i internete evden
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bağlanırken, interneti kullanmak için internet kafeye gidenlerin oranının en yüksek
olduğu grup % 28,7 ile alt sosyo-ekonomik statüdür.
Tablo 92. Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve Sosyo-Ekonomik Statüye Göre
İnternet Kullanılan Mekânlar (%)
Evde

İşyerinde

İnternet
kafede

Okulda

Cep telefonu
/iPhone/iPad

Diğer

Toplam Sayı

CİNSİYET
Erkek
Kadın

51,6
70,6

18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65+

52,5
55,7
62,1
68,5
74,6
70,8

Okur Yazar Değil
Okur Yazar Değil Okula Gitmeyen
İlkokul Mezunu
İlköğretim +
Ortaokul Mezunu
Lise
Önlisans
Üniversite ve
Lisansüstü
Alt
Orta
Üst

27,6
14,9

2,9
3,8

2,1
4,5

100,0
100,0

444
267

6,6
3,2
1,4
,4
,2
,0

3,7
3,3
2,1
1,6
4,0
11,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

186
239
170
819
295
48

41,3

16,8
1,4
6,3
2,1
YAŞ GRUBU
9,8
25,5
4,2
25,7
13,8
1,0
31,9
4,2
,3
27,5
3,2
1,0
19,1
2,2
1,3
7,5
10,7
,0
ÖĞRENİM DURUMU
25,1
18,4
15,2

,0

,0

100,0

15

50,0

14,0

23,8

3,6

2,8

5,7

100,0

60

67,1

14,8

11,4

,6

2,0

4,7

100,0

56,5

14,7

20,9

,2

5,0

3,4

100,0

120
124

58,6
56,2

19,6
31,7

14,9
9,9

2,4
1,3

3,8
3,3

3,1
1,4

100,0
100,0

55,6

39,7

3,8

2,5

1,5

1,5

100,0

49,3
60,5
60,1

SOSYO-EKONOMİK STATÜ
12,0
28,7
2,1
4,7
22,3
11,7
1,8
3,2
34,8
3,5
1,6
2,3

0
262
585
139
5

4,2
3,0
1,9

100,0
100,0
100,0

139
307
153

Kaynak: Türkiye Aile Yapısı Araştırması, 2011

Türkiye genelinde internet kullanma nedenine bakıldığında, katılımcıların %
39,7’sinin araştırma ve bilgi edinme amacı ile interneti kullandığı görülmektedir.
Tablodan da görüleceği üzere bu oran kentte % 39,1, kırda % 43,3 düzeyindedir.
Büyük kentler göz önünde tutulduğunda Ankara’daki katılımcıların % 42,3’ünün
araştırma ve bilgi edinme için interneti kullandığı tespit edilmiştir. İnterneti araştırma
ve bilgi edinme amaçlı kullananların oranın en yüksek olduğu bölge Doğu Karadeniz
Bölgesi (% 46,5), en düşük olduğu bölge Ege Bölgesi’dir (% 35,2).
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Oyun ve eğlence için

Facebook, Twitter gibi sosyal
paylaşım siteleri için

Araştırma ve bilgi edinme
amacıyla

Banka işlemleri

Diğer

4,2

,5

6,7

24,6

39,7

1,1

1,8

Sayı

Mektuplaşma için

22,9

Toplam

Sohbet chat yapmak için

Türkiye

İşlerimi takip etmek için işim
gereği

Tablo 93. Türkiye Geneli, Yerleşim Yeri, Üç Büyük İl ve Bölgelere Göre
İnternet Kullanma Nedenleri (%)

100,0 7174

YERLEŞİM YERİ
Kent

23,8

3,9

,4

6,6

24,4

39,1

1,2

1,9

100,0 6243

Kır

17,1

6,0

,7

7,3

26,2

43,3

,7

1,0

100,0

931

ÜÇ BÜYÜK İL
İstanbul

24,7

4,6

1,0

4,8

27,5

36,0

1,2

2,4

100,0 1643

Ankara

23,9

3,5

,6

8,9

19,4

42,3

,6

1,6

100,0

620

İzmir

23,1

4,8

,6

6,8

25,1

37,5

1,3

1,7

100,0

541

BÖLGELER
İstanbul

24,7

4,6

1,0

4,8

27,5

36,0

1,2

2,4

100,0 1643

21,6

2,3

,3

5,5

25,5

40,9

1,3

3,1

100,0

384

22,7

3,5

,5

8,0

22,0

42,2

1,2

1,5

100,0

649

Ege

23,0

3,3

,5

10,4

25,5

35,2

1,2

2,0

100,0

608

Akdeniz

20,1

4,9

,2

7,4

21,4

45,4

1,4

,5

100,0

571

20,4

3,8

,2

6,4

22,7

45,0

1,1

2,0

100,0

609

20,8

3,8

,0

6,3

28,6

39,5

1,1

1,3

100,0

448

22,6

4,4

,0

7,5

26,4

38,0

,4

1,5

100,0

455

16,9

4,7

,3

4,9

26,2

46,5

,6

1,7

100,0

344

Batı
Marmara
Doğu
Marmara

Batı
Anadolu
Orta
Anadolu
Batı
Karadeniz
Doğu
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Karadeniz
Kuzey Doğu
Anadolu
Ortadoğu
Anadolu
Güneydoğu
Anadolu

21,9

6,8

,0

4,6

26,0

41,1

,0

1,8

100,0

219

22,4

4,0

,6

6,2

24,0

43,3

,3

,3

100,0

321

21,3

6,1

,2

4,2

23,2

42,4

,6

2,1

100,0

474

Kaynak: Türkiye Aile Yapısı Araştırması, 2011

11,9
24,5
30,0
29,0
23,7
12,7

Okur-Yazar Değil
Okur-Yazar-Hiç Okula
Gitmeyen
İlkokul Mezunu
İlköğretim + Ortaokul
Mezunu
Lise
Önlisans
Üniversite ve
Lisansüstü

19,9

1,4
,7

1,5
2,1

100,0 4469
100,0 2705

33,2
38,8
42,4
46,0
51,9
56,2

,7
1,1
,9
2,2
2,0
,0

1,5
1,6
2,0
1,7
3,3
3,9

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

1873
2413
1717
827
296
48

20,4

,0

,0

100,0

12
57

Sayı

36,8
44,4

Toplam

Facebook, Twitter gibi sosyal
paylaşım siteleri için

Oyun ve eğlence için

Mektuplaşma için

Diğer

18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65+

Banka işlemleri

26,8
16,5

CİNSİYET
4,0
,4
6,9
23,5
4,5
,6
6,3
26,4
YAŞ GRUBU
5,7
,4
5,8
42,2
3,4
,4
6,2
25,5
3,5
,3
6,8
15,0
4,5
,5
9,1
8,9
3,1 1,7 7,9
8,3
11,1 5,3 3,8
7,0
ÖĞRENİM DURUMU
33,2 ,0
9,8
16,8

Araştırma ve bilgi edinme
amacıyla

Erkek
Kadın

Sohbet chat yapmak için

İşlerimi takip etmek için işim
gereği

Tablo 94. Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve Sosyo-Ekonomik Statüye Göre
İnternet Kullanma Nedenleri

15,0 11,6

,0

7,8

33,3

28,0

,0

4,3

100,0

12,7

5,6

,5

11,2

22,0

45,7

,4

2,4

100,0 1211

12,7

6,0

,4

9,6

33,8

36,1

,8

1,6

100,0 1248

19,0
32,1

4,2
2,6

,3
,1

6,0
3,6

29,2
22,1

40,7
37,9

1,4
1,1

1,4
1,4

100,0 2649
100,0 597

44,8

1,6

,9

2,6

10,9

37,2

1,6

2,2

100,0 1400

SOSYO-EKONOMİK STATÜ
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Alt
Orta
Üst

11,5
21,0
38,2

5,7
3,9
3,5

,3
,5
,7

7,9
7,0
4,9

30,9
26,1
17,8

43,2
39,8
34,4

,5
1,0
1,3

1,0
1,8
2,1

100,0 1394
100,0 3103
100,0 1545

Kaynak: Türkiye Aile Yapısı Araştırması, 2011

Cinsiyet, yaş, öğrenim durumu ve sosyo-ekonomik statüye göre bakıldığında,
kadın katılımcıların % 36,4’nün, erkek katılımcıların % 44,4’nün interneti araştırma
ve bilgi edinme için kullanıldığı görülmektedir. Yaş gruplarına göreyse 65 yaş ve
üstü aralığında olanların % 56,2’si interneti araştırma ve bilgi edinme için
kullanmaktadır. Tablodan yaş aralığı yükseldikçe interneti araştırma ve bilgi
edinmek için kullananların oranının yükseldiği tespit edilmiştir. Öğrenim durumuna
göre interneti araştırma ve bilgi edinme için kullananların oranın en yüksek olduğu
grubun ilkokul mezunlarını (% 45,7), en düşük olan grubun ise okuryazar
olmayanların oluşturduğu görülmektedir (% 20,4). Alt sosyo-ekonomik statüden üst
sosyo-ekonomik statüye doğru gidildikçe interneti araştırma ve bilgi edinme amaçlı
kullananların oranı azalmaktadır. Buna karşın interneti işlerini takip etmek için işi
gereği kullananların oranı artmaktadır.
'PC ve İnternet Penetrasyonu' araştırma 397 sonuçlarına göre, en dikkat çeken
bulgu kırsal ve kentsel bölgelerimiz arasında ciddi bir uçurumun bulunmasıdır. Her
ne kadar son yıllarda kırsal bölgelerimizde bilgisayar ve internet kullanımı artış
gösteriyor olsa da, kentlerde internet yaygınlığı % 40 iken, kırsalda bu oran sadece %
19 ile sınırlı kalmaktadır.
Şehir bazlı sıralamada ilk sırada İstanbul gelmektedir. İstanbul'da internet
kullanım oranı % 51.8 olarak belirtilmektedir. Diğer ilk on şehir şöyle
sıralanmaktadır: İstanbul: % 51.8, Ankara: % 49.1, Kocaeli: % 47.1, Tekirdağ: % 43,
Antalya: %

42.7, İzmir/Yalova: %

41.7, Muğla: % 41.1, Eskişehir: % 39.7,

Bursa: % 38. Bölgesel bazlı dağılımda ise bölge lideri şehirler şu şekildedir:
Marmara: İstanbul (% 51.8), Ege: İzmir (% 41.7), Akdeniz: Antalya (% 42.7),
Karadeniz: Rize (% 32.1), İç Anadolu: Ankara (% 49.1), Doğu Anadolu: Tunceli (%
23.4), Güney Doğu Anadolu: Hakkari (% 20).

397

http://blog.ttnet.com.tr/turkiye’nin-internet-ve-bilgisayar-fotografini-ceken-arastirma/
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Şekil 44 - Türkiye ADSL Penetrasyon Haritası

Çalışmada öne çıkan diğer önemli bulgular şu şekildedir:
Ülkemizde 30 milyon internet kullanıcısı bulunmaktadır. Cinsiyete göre
dağılım ise erkekler lehine % 59 'a, % 41 oranlarındadır.
İnternet gezintilerimizin en önemli sebebi yaklaşık % 78'lik oranla sanal
sohbetlerdir. Bunu yaklaşık % 55 ile bilgi amaçlı araştırmalar ve % 38 ile e-posta
kontrolü izlemektedir. Devamında ise % 36 ise haberler geliyor. Oyun % 34 ve
müzik % 21, sonraki aktiviteler.
Araştırma esnasında Türkiye'deki toplam ev sayısı 18.049.667’dir. Bunların
yaklaşık 8 milyonunda yani % 43'ünde bilgisayar olduğu belirlenmiştir. İnternet
bağlantısı olan evlerin oranı ise yaklaşık 6 milyon hane ile % 33'e denk gelmektedir.
İnterneti ve bilgisayarı olmayan 6,5 milyon evde ise en az bir tane internet
kullanıcısı tespit edilmiştir. 5,6 milyon hanede ise bilgisayar, internet ve internet
kullanıcısından hiç biri olmadığı tespit edilmiştir.
İnternetin en yoğun kullanıldığı saatler 21.00-24.00 arası olarak bulunmuştur.
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Tüm internet trafiğinde bandı en çok meşgul eden aktivite yaklaşık % 40 ile
video izlemek, % 28 ile internette gezinmek ve % 11 ile de dosya indirmek şeklinde
sıralanmıştır. Geri kalan trafiğin arkasında ise canlı IP Tv servisi (% 3.7), anlık
mesajlaşma (% 0.8) ve oyun (% 0.2) bulunmuştur. Diğer tüm faaliyetler ise toplamda
% 9.4'lük orana karşılık gelmektedir. Youtube ise tek başına % 7.86 oranında bir
trafiğe sahip bulunmuştur.
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İKİNCİ BÖLÜM
İNTERNETİN SOSYAL VE TOPLUMSAL ETKİLERİ

2.1. GENEL OLARAK
Sanayileşme devrimiyle başlayan süreç sanayileşmenin yayıldığı bütün
ülkelerde olumlu veya olumsuz olarak nitelenebilecek çok önemli sosyal, kültürel,
siyasal ve ekonomik değişim ve dönüşümlere neden olmuştur ve halen de olmaya
devam etmektedir.
Son yıllarda bilişim alanında yaşanan hızlı gelişim ve dönüşüm sanayileşme
sonrasında dünyanın yeni bir çağa girdiğine dair söylem ve tanımlamaları artırmış ve
yeni dönem ‘bilgi çağı’, ‘internet çağı’ olarak tanımlanır hale gelmiştir.
Şüphesiz her büyük değişim ve dönüşüm gibi bu yeni sürecin de çok önemli
sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik sonuçları olmuştur ve olmaya devam edecektir.
Her değişim ve dönüşüm sürecinin, sunduğu imkânlara paralel olarak bazı riskler ve
tehditler de barındırması muhtemeldir. Başta aileler olmak üzere toplumun bütün
kesimlerini az veya çok, olumlu veya olumsuz etkilemesi muhtemel olan yeni
sürecin olumlu sonuçlarının artırılmasına ve risklerinin azaltılmasına dönük çabalar
önemlidir. Bu çabaların başarısı, söz konusu sürecin bütün unsurlarını ve onların
muhtemel bütün sonuçlarını sağlıklı bir biçimde ortaya koyan ciddi ve kapsamlı
çalışmalarla elde edilen veriler üzerine bina edilmesine bağlıdır.
Konunun çok boyutlu olması ilgili bütün disiplinlerin birikimlerinin devreye
sokulduğu kapsamlı ve güvenilir verilerle meseleye yaklaşılmasını kaçınılmaz
kılmaktadır. Dolayısıyla, başta ülkenin yüksek öğrenim kurumları olmak üzere bütün
ilgili kurum ve kuruluşların yeni duruma göre kendilerini yeniden yapılandırıp süreci toplum için yeni sorunlar üreten değil, aksine yeni imkânlar oluşturan bir
yapıya kavuşturmak için- koordineli bir çaba içine girmeleri çok önemlidir.
Bütün toplumun sadece bugününü değil aynı zamanda yakın ve uzak
geleceğini de çok ciddi oranlarda olumlu veya olumsuz olarak etkileme potansiyeli
olan bu sürecin el yordamıyla elde edilmiş bilgi ve verilerle yönetilmeye,
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yönlendirilmeye

çalışılmasının

telafisi

imkânsız

sonuçlar

doğurabileceği

unutulmamalıdır.
Yeni sürecin ekonomik boyutuyla ilgili olumsuzluklar (sürece hızla adapte
olamama, dünyanın gerisinde kalma gibi) ekonominin bilinen kuralları ve işleyişi
içinde er veya geç telafi edilebilir özellikler arz ederken, ortaya çıkaracağı toplumsal
ve bireysel olumsuzlukların (özellikle gençler ve çocuklar açısından) aynı oranda
kolayca telafi edilebilir olumsuzluklar olmadığı akılda tutulmalıdır.

2.2. AİLE VE İNTERNET
Aile yerine getirdiği temel fonksiyonları itibariyle toplumun en önemli sosyal
kurumudur. Bu temel kurumun modernleşme süreci ve onun etkileriyle toplumlarda
meydana

gelen

değişimlerle

önemli

yapısal

dönüşümler

yaşadığı;

birçok

fonksiyonunu kaybederken bazı yeni fonksiyonlar üstlendiği genel olarak kabul
edilen bir görüştür.
Ailenin üreme, sosyalleşme, ekonomik dayanışma, sosyal kontrol ve
psikolojik tatmin sağlama gibi halen devam eden fonksiyonları her toplum için hayati
derecede önemlidir. Ayrıca bu fonksiyonları aile kurumu kadar etkili ve yeterli bir
biçimde yerine getirebilecek herhangi bir başka yapı bu güne kadar ortaya
çıkarılamamış ve çıkarılma ihtimalinin de olmadığı anlaşılmıştır.
Bilişim alanında meydana gelen değişimler, özellikle mobil telefonların ve
internetin yaygın olarak kullanılmaya başlanması ve bu kullanımın da hızla
yaygınlaşma eğiliminde olmasının, hem yapı, hem fonksiyonları hem de aile
üyelerinin ilişkileri açısından aile kurumunu etkilediği ve etkilemeye devam edeceği
hususu açıktır.
Şüphesiz bu etkinin olumlu veya olumsuz yönleri ve bunların dereceleri cep
telefonu ve interneti kullanan kişilere ve kullanış biçimlerine göre farklılaşacaktır.
Bilişim araçları, bilinçli kullanımla aile bireylerinin bilgi edinme ve iletişim
ihtiyaçlarının karşılanması gibi olumlu sonuçlar doğururken, aşırı kullanımla birlikte
hem aile bireylerini hem aile içi ilişkilerini olumsuz yönde etkileyen bir faktöre
dönüşebilmektedir.
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Aile, aile bireylerinin doğal halleriyle bulunabildikleri, yakın ve sıcak ilişkiler
kurabildikleri, en özel sorunlarını bile rahatça paylaşarak birlikte çözüm
arayabildikleri bir ortama dönüştüğü ölçüde dayanışma, psikolojik tatmin sağlama,
sosyalleşme gibi fonksiyonlarını tam olarak yerine getirebilir. Şüphesiz hiçbir aile
her zaman mükemmel ve sorunsuz değildir. Asıl sorun, sorunlar ortaya çıktığında
ailenin ortaya çıkan sorunları çözme kabiliyetine yeterince sahip olmamasıdır.
Aile içi ilişkilerin sağlıklı olmasının, sorunların daha az ortaya çıkmasını
sağlamanın yanında ailenin sorun çözme kabiliyetini de artıracağı açıktır. Bilişim
sektörünün, özellikle internetin aile içi ilişkilere etkisi üzerinde önemle durulması
gerekir. Çünkü sağlıklı aile içi ilişkilerin, aile bireylerinin birbirlerine ayırdıkları
zamanla yakından ilişkisi mevcut olup, internet kullanımı bu konuda önemli bir
faktördür. İnternet kullanımı gerek eşler arası ilişkileri gerekse eşlerin çocuklarıyla
ilişkilerini, sadece birbirlerine ayırdıkları zaman unsuru açısından değil, istenmeyen
içeriklerle ve istenmeyen kişilerle kurulan ilişkiler açısından da olumsuz yönde
etkileyebilmektedir. Dolayısıyla internet kullanımının aile içi ilişkileri hangi yönden
ve ne oranda etkilediği ve bu etkilemenin sonuçları üzerinde ciddi ve kapsamlı
çalışmalara ihtiyaç vardır.
Tek başına belirleyici bir faktör olmasa bile bazı boşanmaların internet
kullanımıyla ilişkilendirildiğine dair haberler kamuoyuna yansımaktadır. İnternetin
yaygın kullanılması süreci henüz yeni olduğundan gerçekleşen boşanmalar üzerinde
internetin etkisinin olup olmadığı ve varsa ne oranda olduğu tam olarak
bilinememektedir. Ancak aşırı internet kullanımının bazı boşanmalar üzerinde
önemli bir faktör olma potansiyeli göz ardı edilmemelidir. Bu konuda ciddi bilimsel
araştırmalara ihtiyaç olduğu açıktır.
Ayrıca, mobil telefon ve kablosuz iletişim araçlarının bebekler, çocuklar ve
yetişkinler açısından fiziksel etkileri hususunda kamuoyuna yansıyan; ne kadarının
gerçek ne kadarının spekülatif olduğu vatandaşlar tarafından tam olarak
kestirilemeyen bir takım bilgilerin kaygılara neden olduğu gözlemlenmektedir. Bu
konularda kullanıcıların kaygılarını giderecek sağlıklı bilgilerin kamuoyuyla
tatminkar bir biçimde paylaşılması ve kaygıların giderilmesi gerekmektedir.
Kısacası, yeni sürecin şekillenmesi hususunda politika oluşturma konumunda
bulunanların, yurt içinde ve yurt dışında yapılacak çalışmalarla, konuyu tüm
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yönleriyle, tam ve güvenilir bilgilerle aydınlatmaları ve elde edilen sonuçları
kamuoyuyla etkin bir biçimde paylaşmaları çok önemlidir. Çünkü bu hususta
sağlanacak başarı sadece aile bireylerinin bilinçlenmelerini sağlayarak yeni sürecin
toplum için bir fırsata dönüşme imkânını artırmayacak aynı zamanda başta çocuklar
ve gençler olmak üzere kullanıcıların maruz kalabileceği muhtemel riskler
konusunda onları bilinçlendirerek sürecin olumsuz etkilerini önemli ölçüde
azaltacaktır.

2.3. ÇOCUKLAR VE GENÇLERE YÖNELİK TEHDİTLER
Bilişim teknolojilerinin çocuk ve ergenlere eğitim, eğlence ve gelişimi
destekleme anlamında vazgeçilmez olanaklar sunduğu açıktır. Buna karşın bu
teknolojilerden,

özellikle

de

internetten

en

fazla

çocuklar

ve

ergenler

etkilenmektedir. Çünkü onların, merak ve deneme isteği, yansız olamama ve doğru
karar verme becerisinin eksikliği, anı yaşama istekleri, risk alma eğilimleri ve
otoriteye karşı çıkma gibi eğilimleri mevcuttur.
Bu özelliklere sahip ergen ve çocuklar; büyük şehirlerde yaşamakta, farklı alt
kültür gruplarıyla karşılaşmakta ve medyanın etkisi altında kalmaktadırlar.
Ebeveynlerinin çoğunlukla çalışması nedeniyle denetimi kısıtlı olmaktadır. Aile içi
çatışmalara da maruz kalabilmektedirler. Büyük şehirlerde boş zamanlarını
değerlendirebilecekleri yerlerin, kırsal kesimde ise aktivite çeşitliliğinin yetersizliği
çocuk ve ergenleri yeni arayışlara, en çok da internete itmektedir. Gerçek dünyada
olduğu gibi siber ortam da çocuklar ve ergenler için birtakım riskler barınmaktadır.
Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan çalışmalar internetten en fazla etkilenenen
grubun 15-17 yaş grubu olduğunu göstermektedir 398
Çocuklar

internete

girdiklerinde

çoğunlukla

tanımadıkları

kişilere

güvenmekte, kişisel bilgilerini paylaşmakta ve bunun sonucunda akran istismarı,
cinsel istismar ve çocuk pornografisi gibi üç önemli riskle karşılaşmaktadırlar 399 .
ABD’de yapılan bir araştırmaya göre çocukların %75’i aileleri veya kendilerine ait
kişisel bilgileri herhangi bir endişe hissetmeksizin ve gönüllü olarak tanımadıkları
398
399

Kaşifoğlu, 2012.
Kaşifoğlu, 2012.
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kişilerle paylaşmakta ve kendilerine bu bilgiler karşılığında herhangi bir şey
verileceği vaadine inanabilmektedirler 400 .
Ayrıca, internete giren çocuklar yeme bozukluğu, uyku bozukluğu, kasiskelet sistemi hastalıkları, fiziksel etkinlikte kısıtlanma gibi bedensel birtakım
sorunlar yaşayabilmekte; dikkat eksikliği, depresyon, anksiyete, sosyal fobi, otistik
davranışlar

gibi

birtakım

psikolojik

ve

nörolojik

problemlerle

de

karşılaşabilmektedirler 401. Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak bir birey ya da
gruba, özel ya da tüzel bir kişiliğe karşı yapılan teknik ya da ilişkisel tarzda zarar
verme davranışlarının tümü olarak adlandırılan siber zorbalık en çok çocukları
olumsuz yönde etkileme potansiyeli taşımaktadır 402.
2.3.1. Çocuk İstismarı
Çocuk istismarı, içeriği geniş bir kavramdır. İnternet kullanımıyla birlikte
ön plana çıkan; akran istismarı, cinsel istismar ve çocuk pornografisidir.
Akran istismarı birbirlerini tanıyan çocuklar arasında, bir diğerinin
hoşlanmayacağı bir profil yaratarak o çocuğu istismar etmesi veya yine internet
ortamında pek çok arkadaşın bir arada paylaştığı bir etkinlikte onun yer almasını
engelleyerek veyahut hoşa gitmeyen sözler, fotoğraflar yayınlayarak ortaya
çıkabilmektedir 403.
Avrupa’da yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre, internette akran
istismarına uğrayan çocukların % 80’i yapılan istismarı herhangi biriyle
paylaşmakta, % 20’si ise paylaşmamaktadır. Paylaşmama oranının Türkiye’de daha
yüksek olduğu tahmin edilmekle birlikte, böyle bir çalışma yapılmadığı için
bilinmemektedir 404.
Ayrıca, internet ortamında büyük bir erişkinin kendini çocuk gibi tanıtıp
çocukla arkadaşlık kurması (grooming) ve onun güvenini kazandıktan sonra gerçek
dünyada onunla buluşarak çocuğu istismar etmesi de söz konusu olabilmektedir. Bu
da oldukça yaygın görülebilen bir istismar çeşididir. Avrupa’da yapılan çalışmalara
400

Çevik,2012.
Kaşifoğlu,2012.
402
Ergene, 2012.
403
Kaşifoğlu,2012.
404
Kaşifoğlu,2012.
401
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göre çocukların % 30’u yabancılarla tanışmakta, % 8’i de tanıştıkları erişkinlerle bir
araya gelmektedir. Ama ailelerine sorulduğunda, ailelerin % 61’i “Hayır, böyle bir
şey yapmış olamaz” demekte, , % 11’i de böyle bir şeyin farkında olmadığını
söylemektedir. Yani, çocukların söz konusu bu erişkinlerle gerçek dünyada bir araya
geldiklerini % 75’e yakınının ailesi bilmemektedir 405.
İnternette pedofili sorunu da mevcuttur. Pedofili “çocuk istismarcısı” olarak
tarif edilebilir. Görsel imajlarla da istismar söz konusu olabilmektedir. İnternet
pedofiller için de çocukları istismar edebilecekleri bir ortam sağlamaktadır. İnternette
cinsel istismara uğrayan çocuklar da gerçek hayatta istismara uğrayan çocuklarla
aynı bulguları, aynı hastalık tablolarını gösterebilmektedir. Depresyondan intihar
girişimine, post travmatik stres bozukluğundan psikomatik eğilimlere kadar pek çok
hastalık söz konusu olabilmektedir 406
Ergenler

internete

girdiklerinde

cinsel

içerikli

görüntülerle

karşılaşabilmektedirler. ABD’de yapılan araştırmalara göre düzenli olarak internete
bağlanan her beş ergenden biri internet üzerinden kendilerine baştan çıkarıcı cinsel
davetlerin geldiğini bildirmektedir. Bu davetler cinsel içerikli konuşmalardan,
karşıdaki kişiye cinsel içerikli bilgi vermeye ve hatta cinsel aktivitelerde bulunmaya
kadar varabilmektedir 407. Ayrıca, çocukları olumsuz yönde etkileyen şiddet
içerikleriyle de karşılaşılabilmektedir.
Bazı hastalıklarla ilgili sitelerden elde edilen bilgiler de olumsuz sonuçlar
doğurabilmektedir.

Mesela

yeme

bozukluklarıyla

ilgili

internet

sitelerinde

karşılaşılan diyet önerileri, sağlık açısından zararlı neticeler verebilmektedir 408.
Kısaca ifade etmek gerekirse yeni iletişim araçları sundukları çok önemli imkanların
yanı sıra çocukların kolaylıkla istismar edilebileceği bir ortam da oluşturmaktadır.
Söz konusu istismarların azaltılması, mümkünse yok edilmesi için hem ailelerin hem
de ilgili kurum ve kuruluşların durumun ciddiyetine uygun bir işbirliği yapmaları
kaçınılmazdır.

Kaşifoğlu,2012.
Kaşifoğlu,2012.
407
Çevik,2012.
408
Kaşifoğlu,2012.
405
406
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Çocukların istismardan korunmaları için en büyük görev ebeveynlere
düşmektedir. Ancak, ilgili kurum ve kuruluşların da onları meselenin her yönüyle
ilgili bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve onlar için uygulanabilir çözüm önerilerini
geliştirmek gibi hayati bir sorumlulukları vardır.

2.3.2. Siber Zorbalık
Başta internet, mobil telefon ve televizyon olmak üzere yeni iletişim araçları,
hem kültür hem onun en önemli unsuru olan dil üzerinde çok etkilidir. Şüphesiz bu
etkinin en önemli unsurunu, söz konusu araçlarla erişilen film, oyunlar ve bilgi gibi
içerikler oluşturmaktadır. Ancak bu etki sadece içerikle sınırlı olmayıp, tek başına o
araçları kullanmak bile hem dili hem kültürü etkilemektedir. Kısa ve hızlı mesaj
gönderme kaygısıyla dilin yozlaşması veya o araçların kullanımıyla kitap okuma
ihtiyacının hissedilmemesi ya da kitap okumaya yetirince zaman ayrılmaması gibi
durumların ortaya çıkması, hem dil hem kültür açısından önemli sonuçları olması
muhtemel olan hususlardır.
Her toplumun içinde yaşadığı bir kültürü vardır ve insanlar içinde doğdukları
kültürün başta dili olmak üzere bütün değerlerini sosyalleşme süreci diyebileceğimiz
bir süreç içinde şu veya bu biçimde ve çeşitli düzeylerde edinirler ve hayatlarını az
veya çok o kültür çerçevesi içinde sürdürmeye çalışırlar.
Sosyalleşme sürecinde, başta aile ve örgün-yaygın eğitim kurumları olmak
üzere, birçok kurumun ve faktörün etkileyici hatta bazen belirleyici olduğu bilinen
bir husustur. Bununla birlikte, son yıllarda, başta televizyon ve internet olmak üzere
yeni iletişim araçlarının kültürün şekillenmesi, oluşumu ve aktarılması hususlarında
çok önemli bir faktör olarak devreye girdiği açıktır. Dolayısıyla, bu yeni faktörün
kültürümüzün oluşumu veya aktarılması hususunda ne tür imkânlar veya riskler
barındırdığının bilinmesi önem kazanmaktadır. Yeni sürecin gerek kültürün yeniden
üretilmesinde gerekse aktarılmasında çok önemli imkânlar sunduğu açıktır. Ancak
aynı şekilde istenmeyen ve hiçbir şekilde kontrol edilemeyen içeriklere ulaşmayı
kolaylaştırması açısından, özellikle çocuk ve ergenler için çok önemli bir risk unsuru
barındırdığı unutulmamalıdır.
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Yeni süreçteki hangi araçların ve bu araçlarla ulaşılabilir hale gelen hangi
içeriklerin kültürümüzü ne yönde etkilediği, disiplinler arası bir yaklaşımla ele
alınmayı gerektiren çok boyutlu bir konudur. Sürecin hızla ilerlemesi ve
yaygınlaşması göz önünde bulundurulduğunda bu konularda yapılacak çalışmaların
vakit kaybedilmeden bir an önce başlatılması ve elde edilen sağlıklı verilerle
uygulanabilir politikaların geliştirilmesi ve uygulanması kültürümüzün geleceği
açısından çok önemlidir.

2.3.3. Oyun
Genel anlamda, bilgisayar oyunlarının, çocuklar ve gençler üzerinde, diğer
oyunlarda (saklambaç, yakan top, körebe vb.) olduğu gibi sakinleştirici, kontrol
edici, üstünlük duygusu kazandırıcı, gergin anlarda bile soğukkanlı kalmayı sağlayıcı
etkileri vardır. Ölçülü ve paylaşımcı bilgisayar oyunları çocuk ve gençlerin
gelişimine katkı sağlamaktadır. Ne var ki, bilgisayar oyunları için zaman ayırmakta
dengenin

korunamaması,

kişiyi

bu

oyunlara

karşı

bağımlılık

derecesine

götürebilmektedir. Bilgisayar oyunları, özellikle şiddet oyunları, öğrenme çağındaki
genç

beyinleri

kolaylıkla

dejenere

edebilmekte

ve

zamanla

tutkuya

dönüşebilmektedir.
Bilgisayar oyunları daha çok internet kafelerde oynanmaktadır. Bu, sadece
ülkemize özgü bir durum değildir. Dünyanın hemen hemen her yerinde internet
kafeler çoğunlukla 20 yaş altı çocuklarla dolmaktadır. Eğlenceyi bilgisayar
oyunlarında arayan insanlar internet kafelerde bir araya gelmekte ve ekran karşısında
sadece ‘kazanmak’ hedefine kilitlenmektedirler. Ayrıca, bilgisayar oyunları sadece
çocukları değil, her yaştan insanı cazibesi altına alabilmektedir.
Bilgisayar oyunları, faydalı (eğitici, öğretici, geliştirici) oyunlar ve zararlı
(şiddet, müstehcenlik, öfke içeren) oyunlar olmak üzere iki gruba ayrılabilir.
Eğitici, Öğretici ve Geliştirici Bilgisayar Oyunları: Gerek bilgisayar ağı,
gerekse internet üzerinden oynanan bilgisayar oyunlarının tamamını tehlikeli ve
zararlı olarak değerlendirmek doğru değildir. Çünkü, bilgisayar oyunlarıyla ilgili
yapılan birçok araştırma, eğitici, öğretici, geliştirici mahiyetteki bilgisayar
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oyunlarının, uygun zamanda ve ölçülü olarak oynanmasının veya oynatılmasının
faydalı olduğunu göstermektedir.
Faydalı olarak kabul edilen oyunlarda genel olarak aşağıdaki özellikleri
görmek mümkündür;
• Bilgisayar kullanma yeteneğinin ve reflekslerin geliştirilmesine katkı
sağlayan özellikleri vardır. Uzay gemilerini vurma, araba yarışı, futbol veya basket
oynama gibi oyunların çocuklarda refleksi geliştiren, kavrama yeteneğini arttıran bir
yönü bulunmaktadır.
• Zekayı ve yabancı dil öğrenme yeteneğini geliştirici özellikleri vardır.
Macera ve serüven içerikli bu tarz oyunlarda, sanal ortamda yolculuk edilmekte,
verilen bazı ipuçlarıyla belli bir hedefe ulaşmaya çalışılmakta veya bir dedektif gibi
esrarlı bir olayı çözmek için uğraşılmaktadır. Bilgisayar oyunları, yabancı dil
öğrenme konusunu eğlenceli hale getirip, çocuğu hem eğlendirip hem de
eğitebilmektedir. Örneğin, “Scrabble" denilen kelime oyunu, özellikle yabancı dil
öğretiminde çocuğun eğlenerek İngilizce kelimeler öğrenmesini sağlamaktadır.
• Çocuğun oyun oynanarak farkına varmadan birçok konuda bilgi sahibi
olmasını sağlayan eğitici özellikler vardır. Bu tarz oyunlarda, bir hedefe atılacak olan
okun hızı ve açısını hesaplama, bu harekete tesir eden faktörlerin bulunması,
deneme-yanılma veya problem çözme metotları çocuğun eğlenerek eğitilmesine
katkı sağlamaktadır.
Zararlı Bilgisayar Oyunları: Bilgisayar oyunları içerisinde en tehlikeli
oyunlar olarak kabul edilen, filmlerde olduğu gibi insanın akıl, şehvet ve öfke
duygusuna hitap eden, içerisinde yoğun olarak çözülmeyi bekleyen problemlerin,
müstehcenlik ve şiddetin işlendiği oyunlardır. Bu oyunlarda, “ırkçılık” ve “din
çatışmaları” gibi gizli propaganda unsurları da sıkça yer almaktadır. Kavga ve savaş
kültürüne dayalı bu türden bilgisayar oyunları, çocuklar ve gençler üzerinde ilgi
uyandırmaktadır. Bu oyunlar çocukları bağımlı hale getirmektedir. Saatlerce bu tip
oyunları oynayan çocuklar ve yetişkinlerin, zihinsel, ruhsal ve bedensel hayatları da
alt-üst olup stres, saldırganlık, sürekli endişe, korku ve gerginlik hali (anksiyete),
içine kapanıklık ve anti sosyal davranışlar sergiledikleri gözlenmektedir.
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Bilgisayar oyunlarının, insanın tabiatında bulunan gerçeklik sınırlarını
bozmak, yanlış model oluşturmak, şiddet ve saldırganlığı özendirmek gibi sakıncalı
yönleri de bulunmaktadır. Bu nitelikteki onlarca oyun, özellikle ilkokul dönemindeki
ve daha küçük yaş grubundaki çocukların favorisi durumundadır. Ancak, bu tür
oyunların sıklıkla oynanması, bu oyunları oynayanları saldırgan davranış ve
tutumlarda bulunmaya sevk etmektedir. Bu tür oyunlarda en çok tercih edilenler,
grup halinde oynanan oyunlar ile internet üzerinden geniş kitlelerle oynanan
oyunlardır.
Grup halinde oynanan oyunlar (Network games), bilgisayarların birbirine
bağlı olduğu özel bir ağ üzerinden oynanan oyunlardır. Takım halinde oynanan bu
oyunlarda, oyunların bilgisayarlarda kurulu olması ve oyuncuların ağ üzerinde
birbirleriyle bağlantıya geçmeleri gerekmektedir. Bu oyunların, bireylerin bir araya
gelip, takım halinde oynanan çeşitlerine daha sık rastlanmakla birlikte, sadece
bireysel katılımın olduğu çeşitlerine de rastlamak mümkündür. Oyuncular, oyunlara
belirledikleri takma isimlerle (nick name) katılmakta ve diğer oyuncunun takma
ismini listesine eklemek suretiyle, rakiplerini veya kendi takımını oluşturmaktadır.
Takımlar oluşturulduktan sonra oyunun tipine göre, oyuncu, ya ait olduğu takımın
kazanması için oyunda üstlendiği rolün gereklerini yerine getirmekte veya bireysel
olarak, kazanmak anlamına gelen ve herkesin ulaşmaya çalıştığı hedefe ulaşmak için
mücadele etmektedir.
Bilgisayar oyunlarının gençler ve çocuklar üzerinde hem olumlu hem de
olumsuz etki yaptığı kuşkusuzdur.
Olumlu Etkileri: Bilgisayar oyunları, gençler ve özellikle çocuklar üzerinde,
onları cezbedecek birçok özelliğe sahiptir. Yine çocukları bilgisayar oynamaya
yönelten, motive eden birçok faktör bulunmaktadır. Bunlar; düzenleyicilik,
tasarlayıcılık, güzeli bulma, rekabet duygusu ve iç motivasyonu arttırma, özgüven,
diğer bilgi sistemleri kullanımını iyi olarak algılama şeklinde özetleyebiliriz.
Olumsuz Etkileri: Özellikle şiddet içerikli oyunlar başta olmak üzere, kimi
oyunların çocuklar ve gençler üzerinde birtakım kişilik bozukluklarına neden
olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca bunlar, iletişim ve algı bozukluklarına da
neden olmaktadır.
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Zamanının büyük çoğunluğunu şiddet içerikli oyunlarla geçiren çocuklar,
öncelikle aileleriyle iletişim problemi yaşamaktadır. Zamanla okul müfredatına uyum
sağlayamayan bu çocuklar, öğretmen ve arkadaşlarıyla ilişkilerinde de sorunlarla
karşı karşıya kalmaktadır.
2.3.4. Yabancılarla Çevrim İçi ve Çevrim Dışı Etkileşim
Avrupa’nın 25 ülkesinde 2010 yılında, internet kullanan 9-16 yaş çocuklar
arasından seçilen 25,142 çocuk ve ebeveynlerinden her birisi ile yüz yüze görüşmeler
yapılmıştır. İncelenen çevrimiçi riskler şunlardır: pornografi, zorbalık, cinsel içerikli
mesaj almak, daha önce tanımadığı kişilerle iletişime geçmek, çevrimiçi görüştüğü
kişilerle çevrimdışı görüşmek, kullanıcı tarafından oluşturulmuş potansiyel zararlı
içerik ve kişisel bilgi istismarı.
Avrupa Çevrimiçi Çocuklar Projesi’ne

(EU Kids Online) göre, her 12

çocuktan 1’i çevrimiçi görüştüğü kişi ile çevrimdışı buluşmuştur ve bu risk çocuklara
göre çok nadir olarak zararlı sonuçlanmıştır.
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Şekil 45 - Yabancılarla Etkileşim

Kaynak: EU Kids Online

Çocuklar tarafından en sıkça belirtilen risk yüz yüze tanışmadıkları insanlarla
iletişime geçmeleridir. İnternet kullanan 9 – 16 yaş arası çocukların %30’u, yüz yüze
daha önce tanışmadıkları kişilerle iletişimde bulunduğunu ve bunu riskli ama
eğlenceli bir aktivite olarak gördüğünü belirtmiştir. Yaşça büyük olan çocukların
yabancılarla çevrimiçi ortamda tanışma oranı daha yüksektir. 9 – 10 yaş grubundaki
çocuklar için bu oran %12 iken, 15 – 16 yaş grubu için bu oran %44’dür. Yine rapora
göre erkeklerin daha önce tanışmadığı biri ile çevrimiçi ortamda tanışma oranı daha
yüksektir.
Çevrimiçi tanıştıkları kişilerle yüz yüze buluşmak, çocuklar için en nadir
durumdur. Çocukların %9’u, geçen yıl, çevrimiçi görüştüğü kişilerle yüz yüze
buluşmuştur. Tüm çocukların %1’i (veya görüşmeye giden dokuz çocuktan biri) bu
görüşmeden rahatsız olmuştur. Daha küçük yaş grubundaki çocukların bu yüz yüze
görüşmelere gitme ihtimalleri daha düşük olsa da, rahatsız olduğunu söyleyenlerin
oranı bu grupta daha yüksektir (%44). Tüm çocukların içinde rahatsız olduğunu
belirten %1’lik (241 çocuğa denk gelmektedir.) gruba daha ayrıntılı sorular
sorulduğunda şu sonuçlar ortaya çıkmıştır: Bu çocuklardan %67’si kendi yaşlarında
biriyle tanıştığını söylemiştir. %8’i kendinden genç birisi ile tanıştığını söylerken,
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%19’u kendinden büyük bir genç ile tanıştığını söylemiştir. %8’i ise bir yetişkinle
tanıştığını söylemiştir. Yine bu çocukların%75’i en son böyle bir buluşmaya
gittiklerinde bir başkasına haber verdiklerini söylemiştir. Bu çocukların %28’i
tanıştıkları kişilerin kırıcı sözler söylediğini, 7’si fiziksel olarak incindiklerini, 10’u
cinsel tacize uğradıklarını ve 16’sı bunların dışında kötü bir şey olduğunu
söylemiştir.
Baltık ülkelerindeki çocukların çevrimiçi tanıştıkları kişilerle yüz yüze
buluşma oranları nispeten daha yüksektir.( Estonya’da %26, Litvanya’da %24).
Buluşmaların en az olduğu ülkeler ise %2 ile Türkiye, %3 ile İtalya ve %4 ile İrlanda
ve İngiltere’dir.
9-10 yaşındaki çocuklar her ne kadar çevrimiçi görüştüğü kişilerle çevrimdışı
buluşmaya en az yatkınlık gösterenlerse de bundan en fazla rahatsızlık duyanlar onlar
olmuştur (görüşmeye gidenlerin %31’i rahatsızlık duymuştur).
Çevrimiçi ortamda biri ile tanışmaya giden çocukların %53’ü bu şekilde bir
ya da iki kişiyle geçen yıllarda tanıştığını belirtmiştir. %23’ü 3 ya da 4 kişi ile
buluştuğunu belirtirken, %24’ü beş ya da daha fazla kişi ile buluştuğunu belirtmiştir.
Çocukların %56’sı ise yüz yüze görüştükleri bu kişilerin sosyal çevresi dışından
olduğunu belirtmiştir.
Yüz yüze görüşülen kişilerle internet ortamında ilk defa temasa geçme yolları
sorulan çocukların %6’sı sosyal paylaşım sitelerini belirtirken, %4’ü anlık
mesajlaşmaları söylemiştir.
Çevrimiçi ortamda tanışılan yabancılarla yüz yüze görüşme konusunda
ebeveynlerin farkındalıkları da önem arz etmektedir.
Avrupa Çevrimiçi Çocuklar Araştırması’na göre ebeveynlerin, çocuklarının
çevrimiçi ortamda tanıştığı biri ile yüz yüze görüşmeye gittiğini bildirme oranı
%4’dür. Bu durumu bildiren çocuk oranı ise %8’dir.
Ailelerin çoğu yüz yüze görüşme ihtimalini hafife almaktadır. Almanya,
Bulgaristan ve Türkiye’deki aileler ise durumu daha ciddi değerlendirmektedir.
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Çevrimiçi ortamda tanıştığı bir yabancı ile yüz yüze görüştüğünü belirten
çocukların ailelerinin %28’i bu durumdan haberdar olduğunu belirtmiştir. %61’i
çocukların böyle bir görüşmeye gitmediğini söylerken, %11’i konuyla ilgili bilgileri
olmadığını belirtmiştir. Görüşmeye gitmediğini belirten çocukların ailelerinin de
birçoğu aynı yanıtı (%89) vermiştir. %4’ü ise çocuklarının görüşmeye gittiğini
düşünmektedir. 9 – 10 yaş grubundan görüşmeye gidenlerin ailelerinin durumdan
haberdar olma oranları ise oldukça düşüktür (%16). 15 – 16 yaş grubundaki
çocukların ailelerinin farkındalıkları ise %31’dir.

2.4. DİL VE KÜLTÜR ÜZERİNE ETKİLERİ
Başta internet, mobil telefon ve televizyon olmak üzere yeni iletişim
araçlarının hem kültür hem onun en önemli unsuru olan dil üzerinde çok etkili
olduğu açıktır. Şüphesiz bu etkinin en önemli unsurunu söz konusu araçlarla
ulaşılan/izlenen filmlerin, oyunların, bilgilerin içeriği oluşturmaktadır.
Ancak bu etki sadece içerikle sınırlı olmayıp, tek başına o araçların
kullanılması bile hem dili hem kültürü etkilemektedir. Kısa ve hızlı mesaj gönderme
kaygısıyla dilin yozlaşması veya o araçların kullanımıyla kitap okuma ihtiyacının
hissedilmemesi ya da kitap okumaya yetirince zaman ayrılmaması gibi durumların
ortaya çıkması, hem dil hem kültür açısından önemli sonuçları olması muhtemel olan
hususlardır.
Bilindiği gibi her toplumun içinde yaşadığı bir kültürü vardır ve insanlar
içinde doğdukların kültürün başta dili olmak üzere bütün değerlerini sosyalleşme
süreci diyebileceğimiz bir süreç içinde şu veya bu biçimde ve çeşitli düzeylerde
edinirler ve hayatlarını az veya çok o kültür çerçevesi içinde sürdürmeye çalışırlar.
Sosyalleşme sürecinde, başta aile ve örgün-yaygın eğitim kurumları olmak
üzere, birçok kurumun ve faktörün etkileyici hatta bazen belirleyici olduğu bilinen
bir husustur. Bununla birlikte, son yıllarda, başta televizyon ve internet olmak üzere
yeni iletişim araçlarının kültürün şekillenmesi, oluşumu ve aktarılması hususlarında
çok önemli bir faktör olarak devreye girdiği açıktır.
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Dolayısıyla, bu yeni faktörün kültürümüzün oluşumu veya aktarılması
hususunda ne tür imkânlar veya

riskler

barındırdığının

bilinmesi

önem

kazanmaktadır. Yeni sürecin gerek kültürün yeniden üretilmesinde gerekse
aktarılmasında çok önemli imkânlar sunduğu açıktır. Ancak aynı şekilde istenmeyen
ve hiçbir şekilde kontrol edilemeyen içeriklere ulaşmayı kolaylaştırması açısından,
özellikle çocuk ve ergenler için çok önemli bir risk unsuru barındırdığı
unutulmamalıdır.
Yeni süreçteki hangi araçların ve bu araçlarla ulaşılabilir hale gelen hangi
içeriklerin kültürümüzü ne yönde etkilediği/etkileyebileceği disiplinler arası bir
yaklaşımla ele alınmayı gerektiren çok boyutlu bir konudur. Sürecin hızla ilerlemesi
ve yaygınlaşması göz önünde bulundurulduğunda bu konularda yapılacak
çalışmaların vakit kaybedilmeden bir an önce başlatılması ve elde edilecek sağlıklı
verilerle uygulanabilir politikaların geliştirilmesi ve uygulanması kültürümüzün
geleceği açısından çok önemlidir.

2.5. İNTERNET KAFELER
Sosyalleşme olgusunun dışa vurulduğu mekanlardan olan ve geçmişte önemli
bir misyon üstlenen ‘kahvehaneler’ toplumsal yapının en eski kurumlarındandır 409.
Toplumların yapısına göre farklılıklar gösteren kahvehaneler, insanın mekanla bir
içecek vasıtasıyla kurmuş olduğu birlikteliğin ürünüdür. Günümüzde, değişik
isimlerle yaşayan kahvehane olgusunu batıya doğu toplumları sunmuştur. Buna
karşın, teknolojik gelişmeyle birlikte ortaya çıkan ve dünyanın hemen her ülkesinde
görülen bir “teknoloji-mekan” bütünleşmesi olan ‘internet kafe’ olgusu ise, batı
kaynaklıdır. Bu anlamda, kendi kültürel yapısını oluşturan internetin bir sonucu olan
internet kafeler dünyadaki hakim kültürün bir görüntüsüdür. Asıl amacı, kiralama
yoluyla internet erişimi sağlama olan bu mekanların en büyük bileşeni ise internettir.
Sosyal hayatın bir parçası haline gelen internet kafelerin, eğitim, bilgi, kültür
ve araştırma amaçlı olarak kullanılabileceği hiçbir zaman göz ardı edilmemelidir.
Türkiye’nin ekonomik şartları ve bilgisayarlaşma oranının düşüklüğü göz önüne
alındığında, bireylerin özellikle öğrencilerin, bir eğitim ve öğretim aracı olarak
409

Arem, 2006.
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kullanılan ve kullanımı günden güne artan internetten internet kafe ortamında
yararlandıkları görülmektedir.
Günümüzde, internet kafelerin, bilgi toplumu olma yolunda, öğrencileri
internetle buluşturan, ayrıca istedikleri bilgiye hızlıca ulaşmalarını sağlayan bir
misyon üstlenmesi mümkündür. Bir başka ifadeyle, internet kafelerin, eğitim ve
öğretim merkezi olarak değerlendirip, öğrencilerin ve toplumun faydasına
sunulmaları halinde, öğrencilerin kendi “öğrenme profiline” göre araştırma,
sorgulama, eleştiri yapabileceği, bilgiyi etkin olarak kullanabileceği, analiz
yapabileceği, iletişim kurabileceği bir düşünce merkezi gibi değerlendirilebileceği
kuşkusuzdur. Kısaca, daha çok magazin içerikli haber, eğlence ve oyun yeri olarak
algılanan internet kafelerin, yapılacak idari ve yasal düzenlemelerle, her yaştan
bireyin, bilişim teknolojilerini yakından takip ettiği, bilgisayar okuryazarlığını
arttırdığı, eğitim merkezlerine dönüşmesi mümkündür. Bu sağlandığı takdirde,
düşünen, öğrenen birey ya da toplum olma yolunda önemli bir adım atılmış
olunacaktır.
Günümüzde, her ülkede internet kafelerle ilgili farklı uygulamalar söz
konusudur. Bunun en büyük sebebi, bu alanda gerek ulusal gerekse uluslararası
düzeydeki yasal düzenlemelerin yetersizliğidir. Bu yetersizlik, ülkelerin internetle
tanışıklığının çok yakın zamana dayanması ve bu alanda düzenleme yapılması
ihtiyacının yeni yeni hissedilmeye başlanmasından kaynaklanmaktadır. Amerika
Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinde, bilgisayara sahip olma oranı oldukça
yüksektir. Konutların büyük çoğunluğunda internet erişimi olmasına rağmen, internet
kafeler de oldukça yaygındır. Bu ülkelerde internet kafeler, daha çok gençliğin bir-iki
saat içinde elektronik postalarını kontrol ettikleri, grup oyunları oynadıkları, sanal
ortamda arkadaşlarıyla sohbet ettikleri veya araştırma yaptıkları ve sosyal ilişkilerin
gerçekleştiği mekanlar olarak değerlendirilmektedir. Bu ülkelerde, internet kafelerin
bu yapıya kavuşmasındaki temel faktör, uygulanan yasalar ve kurallardır. İnternet
kafelerde yapılan aktiviteler belli kurallara bağlanmıştır. Bu kurallar çerçevesinde,
örneğin yeni çıkan tüm bilgisayar oyunları bir kurul tarafından incelendikten sonra
piyasaya sürülmektedir.
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Bu yöndeki uygulamalara bağlı olarak bu ülkelerde, internet kafelerin,
amacına uygun anlamda (teknolojinin kullanımının yaygınlaşması, bilgisayar
okuryazarlığının artması ve yayılması gibi) faaliyetler yürüttüğü söylenebilir.
İnternet kafeleri, genellikle çocuk veya gençlerin tercih ediyor olması,
bilgisayara ve internete olan ilginin, gençler arasında daha yoğun olduğunun
göstergesi olarak değerlendirilebilir. İnternet kafeler, “boş zaman geçirme mekanı”
olarak düşünüldüğünde, bu sonucun çıkması doğaldır. Ayrıca, kahvehanelerin
aksine, internet kafeler, “e-posta kontrol etme”, “internet sohbeti yapma”, “internette
gezinme”, “araştırma yapma” imkanı sağlamaları nedeniyle kadınların da sıklıkla
ziyaret ettikleri yerler olarak ön plana çıkmaktadır.
Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, internet kafeler, Türkiye’de de
dünyadaki gelişmelere paralel bir gelişme göstermiş ve ticari bir sektör halini
almıştır. İnternet kafeler, internet bağlantısı bulunan bilgisayarların kurulu olduğu ve
bireylerin ücret karşılığı belli bir süre için internete erişimini sağlayan ticari
işletmeler olarak tanımlanabilir. “Açılması İzne Bağlı Yerlere Uygulanacak İşlemler
Hakkında Yönetmelikte” İnternet kafeler, “İçerisinde bulunan internet bağlantılı
bilgisayarlar sayesinde oyun oynamaya ve uluslararası yayınları takip etmeye müsait,
alkolsüz içeceklerle birlikte hafif yiyeceklerin de verildiği umuma açık işyerleri”
olarak tanımlanmıştır. İnternet kafeler, bireyler arasında iletişim kurma (e-posta,
chat), eğlenceli aktivitelerde bulunma (bilgisayar oyunları), akademik çalışma ve
araştırmalarda istenilen bilgilere ulaşma, mesleki bilgi ve becerileri geliştirme gibi
imkanlar sunmaktadırlar. Ayrıca, yazdırma ve tarama yapma gibi hizmetler de
vermektedirler. Bilgisayar sahipliğinin ve sürekli internet bağlantısının maliyeti
nedeniyle pratik bir çözüm olarak yaygınlaşan ve sektör haline gelen internet kafeler,
dünya çapında en hızlı büyüyen hizmet kollarından birisi haline gelmiştir.
İnternet kafelerde en fazla zaman harcanan aktiviteler, “bilgisayar oyunları
oynama” ve “sohbet yapma” olarak karşımıza çıkmaktadır. Müşteri isteklerine bağlı
olarak önümüzdeki dönemde internet kafelerin ihtisaslaşması ve bir mekan içerisinde
farklı aktivitelerin yapıldığı bölümlerin birbirinden ayrılması beklenmektedir.
Oyun İnternet kafelerinde, daha çok ağ üzerinden grup halinde oynanan
oyunlar tercih edilmektedir. Ağ üzerinden oynanan oyunların öne çıkanlarının genel
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karakteri ise silahlı mücadele ve şiddet içermesidir. Oyun internet kafe
müdavimlerinin büyük çoğunluğu, hemen her gün uzun süre bu oyunları
oynamaktadır. Strateji oyunları ve basketbol, futbol simülasyonlarını içeren oyunlar
ile eğitim ve yabancı dil öğrenme amaçlı bilgisayar oyunlarına ilgi ise çok daha
azdır.
İnternet kafelerde, yoğun olarak internet sohbeti de yapılmaktadır. Bu
kafelerde, “e-mail okuma”, “sörf yapma”, “araştırma yapma” gibi aktiviteler de
yapılmakla birlikte oranları oldukça azdır. Görünüm olarak, sessiz, sakin,
bilgisayarlar birbirlerinden ayrı ve izole edilmiş, müşteri sirkülasyonunun fazla
olmadığı sohbet internet kafeleri, oyun internet kafelerine göre daha az sayıda
bilgisayar bulunan, kafe içi serviste daha dikkatli ve ürünlerin daha itinalı
hazırlandığı, fonda sürekli olarak bir müzik yayınının yapıldığı, loş mekanlar olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Sohbet internet kafelerinde etkileşim, mekan dışındaki kişilerle ve esnek
zamanlı gerçekleşmektedir. Doğal olarak, sohbet yapacak kişi oyun grubu içerisinde
oturmak istememekte, oyun oynamaya gelen kişi ise, gruplara yakın olmayı tercih
etmektedir.
İnternet kafelere giden kişiler, bilgisayarı etkin kullanmayı, bilgisayar okuryazarlığı kazanmayı, internetle tanışmayı ve oyun oynamayı amaçlamaktadırlar. Bu
kapsamda, internet kafelerin bilgisayar okur-yazarlığını arttırma açısından,
okullardan ve bilgisayar kurslarından daha etkili olduğu söylenebilir. Pek çok kişi,
internetle ilk defa internet kafede tanışmıştır. Bunun nedeni, internete erişimde
sağlanan teknik yardım ve internete erişim ücretlerinin cazipliğidir. Bununla beraber,
birçok insan, bilhassa gençler ve çocuklar, evinde, iş yerinde, internet erişimi
olmasına rağmen internet kafeleri tercih etmektedir. İnternet kafelere giden 15 yaş
altı çocukların %99’nu erkek çocuklar oluşturmaktadır. Bu kişilerin internet kafe
tercihinde en önemli etken arkadaş faktörü olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani birçok
kişi için, internet kafeye gitme davranışı, arkadaşlarla birlikte yapılan bir eylemdir.
Arkadaş ortamında, grup halinde, ağ üzerinde oynanan oyunlar da internet kafeleri
tercih etmede bir başka sebep olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tercihler
doğrultusunda oluşmuş “oyun İnternet kafelerini” kullanıcılar daha çok ‘kalabalık’,
‘biri birine yakın konumlandırılmış bilgisayarlar’, ‘samimi bir ortam’,
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çevresi’, ‘ağ üzerinden oynanan oyunlar’ ve ‘oyun dünyasında yaşanan gelişmeler’
gibi sebeplerden dolayı tercih etmektedir.
Buna karşın, yoğun bir şekilde internet sohbetinin tercih edildiği “sohbet
internet kafelerinde” tercih sebepleri bazı noktalarda değişmektedir. Bu kategorideki
internet kafe müdavimleri, tercihlerinde başlıca, ‘tanıdık ve bildik bir mekanın
olması’, ‘mekanın gürültülü olmaması’, ‘kalabalık olmaması’, ‘izole edilmiş bir
ortamın bulunması’, ‘sohbet ve internet kültürünün takip edilmesinin gerekliliği’ gibi
sebepler rol oynamaktadır.
İnternet kafelerin kurulmasına ilişkin kriterler yeterli olmadığı için internet
kafelerde pek çok olumsuzlukla karşılaşmak da mümkündür. Ayrıca, hiçbir esas ve
usule uygun olmayan, özellikle sokak aralarında kaçak olarak kurulan ve insan
sağlığını olumsuz yönde etkileyecek şartlara sahip internet kafelerin sayısı endişe
verici boyutlara ulaşmaktadır.
İnternet kafelere, çoğunlukla 15 yaş ve altı çocuklar gitmektedir. Bu yaşlar
çocuklar ve gençlerde;
• Kendini tanıma “öz bilinç” ,
• Kendini denetleme veya denetim kurma “özdenetim”,
• Başkasının istek ve ihtiyaçlarını anlayabilme “empati kurma”,
• Zihni ve duygusal olgunluk,
• Sorunlar karşısında ben merkezli olmadan, uzlaşma odaklı çaba içinde
olma “uzlaşma yeteneği”,
• Pozitif düşünce gücünü kullanma “umut besleyebilme”gibi kabiliyetleri
içine alan “duygusal zekanın” gelişme dönemidir.
Ancak, bedenen ve zihnen en hızlı gelişme döneminin olması gereken bu
yaşlarda, gençler ve çocuklar internet kafelerden;
• Argo ve küfürlü konuşma,
• Sigara, alkol ve diğer bağımlılık yapıcı maddelere alışma,
• Zamanından önce cinsellikle tanışma,
• Oynanan oyunlarla şiddete karşı duyarsız olma gibi hem ruhsal durumu,
hem de sağlıklı sosyal gelişimi olumsuz yönde etkileyecek faktörlerle karşı karşıya
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kalmaktadır.

Bu

da,

gençlerde

“duygusal

zekanın”

normal

gelişimini

geciktirmektedir.
İnternet kafeler, çocukların ergenlik dönemlerini de olumsuz yönde
etkilemektedir. Bunu açıklamak için ergenlik dönemi özelliklerine ve internet
kafelerin buna nasıl etki ettiğine bakmakta fayda vardır. Ergenlik dönemi yaş
grubunu oluşturan çocuklar, bir arada bulunmak, aynı yiyecekleri paylaşmak, sır
ortaklığı yapmak, aynı uğraşlarda bulunmak gibi benzer özellikler gösterirler. Bir
gruba ait olma, paylaşma, birlikte hareket etme gençliğin psikolojik doğasında vardır.
Eğer bu özellik, olumlu yöne kanalize edilirse, genç için faydalı olmaktadır. Örneğin,
internet kafelerin ders çalışma, araştırma yapma, teknolojiyi takip etme, internet
sayfası hazırlama ve bilgisayarı öğrenme gibi arkadaşlıkların kurulduğu yerler olması
ve böyle algılanması durumunda, gençlerde araştırma, eğitim, iyi ilişkiler kurma ve
iyi arkadaşlık edinmeye olumlu katkılarda bulunacağı kuşkusuzdur. Ancak,
günümüzde, internet kafeler, gençlerin ve çocukların önüne olumlu, tatmin edici ve
faydalı grup arkadaşlığı seçenekleri sunmaktan uzak bulunmaktadır. Bunun doğal
sonucu olarak da internet kafelerde internet sayfaları çökerten kırıcı (hacker)
gruplarına, banka hesaplarından hırsızlık (dijital para transferi) yapan sanal çetelere
kadar hukuk ve yasa dışı faaliyetlere sıklıkla rastlanmaktadır.
Ergenlik döneminin bir başka özelliği de, çocukluktan yetişkinliğe geçiş
süreci olmasıdır. Fırtınalı bir dönem olarak adlandırılan bu süreçte, gencin önünde iyi
bir rehber bulunmazsa, kimlik bunalımı ve iyi ile kötüyü ayırt edememe gibi
olumsuzlukların yaşanması mümkündür. Böyle bir bunalım içerisinde olan gencin,
yalancı önderlere inanması veya yanlış akımlara kapılması kolay olmaktadır. Bu
açıdan bakıldığında internet kafeler genç ve çocuklar için iyi bir rehber
olmamaktadır. Özellikle internet kafelerde oynanan şiddet içerikli oyunlar,
çocukların gerçek hayatı benzer şekilde algılamasına sebep olmaktadır. Yine sohbet
odalarında tanıştıkları kişilerle kurulan iletişim sonucu satanizm gibi sapkın inanış,
uyuşturucu ve kumar gibi zararlı alışkanlıklar ile pornografik eğilimler içerisine
girebildikleri görülmektedir.
İnternet kafe kullanıcılarının çoğunluğu, buralarda bilgisayar kullanmayı
öğrendikten sonra yoğunlukla bilgisayar oyunlarına, internet sohbetlerine ve
pornografik yayınlara yönelebilmektedir.
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Yani başlangıçta kişi için “teknolojinin takibi”, “bilgisayar okuryazarlığının
kazanılması”, “internetle tanışma” gibi faydalı aktivitelerin öğretildiği bir mekan
olarak kabul gören internet kafeler, devam eden süreçte yasal olmayan fiillerin
öğrenildiği ya da öğretildiği mekanlara dönüşmemelidir.
Ülkemizde, internet kafeler, bilgisayarların multimedya özelliklerinin
kullanıldığı eğlence yerleri, sohbet edilen, oyun oynanan ve boş zaman geçirilen
mekanlar (kahvehaneler gibi) olarak algılanmaktadır. İnternet kafeler, bireylere bilgi
toplumu olma yolunda gerekli bilgi desteği sağlayan eğitim ve bilgi merkezleri
olarak da öne çıkartılmalı ve bu yönü geliştirilmeye çalışılmalıdır.
İnternet Kafelerin Öğrenciler Üzerindeki Etkisi Araştırması
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2006-2007 öğretim yılında gerçekleştirilen
araştırmanın genel amacı, internet kafelerin öğrenciler üzerindeki olumlu ve olumsuz
taraflarını öğrenci, öğretmen ve veli bakışı ile belirleyerek bu amaç çerçevesinde
yapılan yasal ve eğitimle ilgili teknolojik çalışmalardaki düzenlemelere dayanak
oluşturarak, yapılan bu çalışmaları daha da geliştirmektir 410.
Araştırma kapsamında, İstanbul ve Kırklareli, Ankara ve Nevşehir, İzmir ve
Uşak, Adana ve Burdur, Trabzon ve Karabük, Diyarbakır ve Kilis, Van ve Tunceli
illerindeki ikişer ilköğretim (6, 7 ve 8.sınıflar), ikişer de ortaöğretim (9, 10 ve
11.sınıflar) okulu seçilmiştir. Seçilen okullarda 540 öğrenci, 540 veli ve 416
öğretmen olmak üzere toplam 1496 kişiyle anket yapılmıştır. Aşağıda ilgili gruplara
yöneltilen anket sorularının sayısı başlıklara göre verilmektedir:
Tablo 95. İnternet Kafelerin Öğrenciler Üzerindeki Etkileri Araştırması
Gruplara Göre Soru Sayısı
Anket Bölümleri
Öğrenci
Veli
Öğretmen
Kişisel Bilgiler ve Sosyo-Ekonomik

13

7

3

Bilgisayar ve İnternet Kullanımı

8

7

5

İnternet Kafelerle İlgili Düşünceler

9

7

7

İnternet Kafelerle İlgili Durum

22

14

14

52

35

29

Durum

Toplam
410

Cankar, 2009
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Kişisel Bilgiler ve Sosyo-Ekonomik Durum
• Ankete katılan öğrencilerin başarı oranı oldukça yüksektir.
• Velilerin % 29,4’ü ilkokul mezunu veya okur-yazar; % 23,8’i lise veya
meslek okulu mezunu; % 19,5’i ise fakülte mezunudur.
• Velilerin çoğu işçi, memur ve esnaf sınıfındandır. Annelerin yarıdan
fazlası ev hanımı, % 20’si ise işsiz olduklarını belirtmişlerdir.
• Öğrencilerin çok fazla harçlık almadıkları, çoğunun harçlıklarını internet
kafelerde harcamadıkları, harcayanların ise çok azını harcadıkları tespit edilmiştir.
• Aileler orta ve düşük gelir seviyesinde bulunmaktadır.
Bilgisayar ve İnternet Kullanımı
• “Evinizde bilgisayar var mı?” sorusuna öğrencilerin % 51’i, velilerin %
55,7’si ve öğretmenlerin % 87,4’ü “evet” cevabı vermişlerdir. Bilgisayarı olan
öğrencilerin % 65,1’i, velilerin % 74,7’si ve öğretmenlerin de % 75,2’si internet
bağlantılarının olduğunu belirtmişlerdir.
• Öğrencilerin % 34,6’sı haftada 1-2 saat, % 22,2’si günde 1-2 saat, %
14,7’si günde 2 saatten fazla, % 14,5’i ayda 1-2 saat bilgisayar kullandığını, % 8,5’i
okul zamanında izin verilmediğini, sadece % 5,6’lık kısım hiç bilgisayar
kullanmadığını

belirtmiştir.

Buna

göre,

öğrencilerin

%

95’i

bilgisayar

kullanmaktadır.
• Öğretmen ve velilerden bilgisayar kullananlar en çok günde 1-2 saat
kullanırken, velilerin 1/3’ü, öğretmenlerin de çok az bir kısmı hiç bilgisayar
kullanmamaktadır.
• Her 3 grup da bilgisayarı sırasıyla evde, okulda (veliler işyerinde) ve
internet kafelerde kullanmaktadır. Öğrencilerin bilgisayarı internet kafelerde
kullanma oranı % 33,7 ile okula (% 34,6) yakın düzeydedir ve diğer gruplara göre
oldukça yüksektir. Öğrencilerin % 95’i internet kullanmaktadır. Öğretmen ve
velilerin internet kullanım oranları sırasıyla % 91,9 ve % 70,5’dir.
• İnternet kafelere giden öğrencilerin çoğunluğunu bilgisayarı ve internet
bağlantısı olmayanlar teşkil ederken, bilgisayarı ve internet bağlantısı olanlar da
yüksek oranlarda internet kafelere gitmektedirler. Bu durum, internet kafelerin
çocuklar için arkadaşları ile bir araya gelip beraber oyun oynayıp, eğlenebildikleri,
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ödev, araştırma, proje ve çeşitli etkinlikler yapabildikleri, evlerinden farklı bir
ortamda zaman geçirebildikleri yerler haline geldiğini göstermektedir. Bu yüzden,
buraları çocuklara en iyi hizmeti verecek hale getirmek önem arz etmektedir.
• Velilerin öğrenim seviyesi yükseldikçe, çocukların internet kullanım
oranları yükselmekle beraber genel olarak bütün grupların kullanım oranları % 90 ve
üzerindedir.
• Ailelerin gelir seviyeleri ile evde bilgisayar ve internet bağlantısı
bulunması arasında doğru orantılı bir ilişki olduğu için gelir seviyesi yüksek ailelerde
çocukların internet kullanımı daha yüksektir.
• İnternet kullanımı konusunda okulda çok bilgilendirildiklerini söyleyen
öğrenciler oldukça azdır. Çoğunluğu biraz bilgilendirildiklerini belirtmektedir.
Yeterince bilgilendirildiklerini ve hiç bilgilendirilmediklerini belirten öğrencilerin
oranı aynı olup yaklaşık 1/3 kadardır. Bu sonuçlar öğrencilerin çoğunluğunun
yeterince bilgilendirilmediğini göstermektedir.
• Öğrencilerin internete girme nedenlerinin başında öğrencilerde % 73,5 ve
velilerde %80,7 oranında “ödev, proje ve araştırma yapmak” gelmektedir. İkinci
neden olarak sohbet etmek ve üçüncü neden olarak da oyun oynamak belirtilmiştir.
• Öğrencilerin % 80’inden fazlası internet kafelere gitmektedir. Velilerin
eğitim seviyesi yükseldikçe öğrencilerin internet kafelere gitme oranları düşmektedir.
İnternet Kafelerle İlgili Düşünceler
Öğrencilerin % 27,6’sı ayda 1-2 defa, % 26,3’ü yılda 1-2 defa ve % 24,8’i
haftada bir gün gittiğini belirtmiştir. Dolayısıyla, çocuklar internet kafelere çok sık
gitmemektedir. Veli ve öğretmenlerin büyük çoğunluğu ise internet kafelere hiç
gitmemektedir.
Aşağıdaki tabloda öğrenci, veli ve öğretmenlerin internet kafelerle ilgili
durum ve beklentilerine ilişkin katılım düzeyleri verilmektedir. (TK: Tamamen
Katılıyorum, K1:Katılıyorum, KK:Kısmen Katılıyorum, K2:Katılmıyorum, HK:Hiç
Katılmıyorum)
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Tablo 96. İnternet Kafelerle İlgili Durum ve Beklentilere İlişkin Katılım
Düzeyleri
İnternet Kafelerle İlgili Düşünceler
Öğrenci
Veli
Öğretmen
Ders saatlerinde yasaklanmalıdır.

K1

TK

TK

Sadece eğitim ve bilim amaçlı olmalıdır.

KK

K1

K1

Öğrencilere zararlıdır.

KK

KK

KK

İşletmeciler pedagoji eğitimi almalıdır.

TK

TK

TK

Bilgisayarlar ve diğer teknolojiler yeterlidir.

KK

KK

KK

12 yaş sınırlaması uygundur.

K1

K1

KK

Eğitim siteleri listelenerek sunulmalıdır.

TK

TK

TK

Aile, çocuk ve yetişkinler için bölümler

TK

TK

TK

Yiyecek ve içecek satılmalıdır.

KK

KK

KK

Yardımcı teknik eleman çalıştırılmalıdır.

TK

TK

TK

olmalıdır.

• Öğrencilerin internet kafelerde gerçekleştirdikleri işlemlerin başında ödev
yapmak gelmektedir. Sohbet, oyun, e-posta, bilgi edinmek, müzik dinlemek ve boş
zaman değerlendirmek bazen yapılan işlemlerdendir. Neredeyse hiçbir öğrenci,
sigara gibi kötü alışkanlıklar ve arkadaş aramak için internet kafelere gittiğini
belirtmemektedir. Veliler de % 64,1 ile çocuklarının internet kafelere eğitim amaçlı
gittiğini düşünmekte iken öğretmenler öğrencilerin sırasıyla oyun, sohbet ve ödev
amaçlı gittiğini düşünmektedir. Veliler kötü alışkanlıklar için internet kafelere
gidilmediğini düşünürken öğretmenler % 33,4 oranında böyle düşünmektedir.
• Öğrenciler en çok eğitim sitelerini tercih etmekte olup, arama motorları,
oyun, e-posta, film, haber, müzik, sohbet, spor, program indirme, arkadaş arama
siteleri, internette gezmek, belgesel, resim, fal ve burç siteleri sırasıyla diğer
tercihlerdir.
• Her üç grubun % 70’in üzerinde ortak fikri, internet kafelerin
kütüphanelerin yerini alamayacağını düşünmeleridir.
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İnternet Kafelerle İlgili Durum
• Öğrencilerin % 51,3’ü internet kafelerde 1 saatten az kaldıklarını, % 42,8’i
1-2 saat kaldıklarını belirtmişlerdir. Diğer taraftan 7 saat ve daha fazla kalanların
oranı % 0,8 ile sınırlı kalmıştır.
• Öğrencilerin büyük bir kısmı internet kafelerde ve internette çok fazla
kalmadıkları görüşündeyken çok fazla kaldığını düşünenler % 18,1 oranındadır.
İnterneti spora, park/bahçede oyuna ve arkadaşlarına tercih edenlerin oranı %
38,3’dür. Bunlardan kendilerini çok ve çok fazla bağımlı hissedenlerin oranı
toplamda % 14’dür.
• Öğrencilerin

büyük

çoğunluğu

(%60)

internet

kafelere

giderken

ailelerinden izin almaktadır. Hiç izin almayanların oranı % 14,4’dür. Aile ve çevre
ise çocukların internet kafelere gitmelerine bazen olumlu, bazen olumsuz
bakmaktadır.
• Öğretmenler öğrencilerin internet kafelerden olumsuz etkilendiğini
düşünmektedirler. Öğrenciler buna katılmamakta veliler ise kısmen katılmaktadırlar.
• Öğrenci ve veliler internet kafelerin ödevlerini daha iyi hazırlamalarına ve
başarılı olmalarına yardımcı olduğuna katılırken öğretmenler kısmen katılmaktadır.
• Öğrenciler ve veliler, internet kafelerle ilgili olumsuzlukları; sigara
içilmesi, 12 yaşından küçük çocukların velisi olmadan buralara girmesi ve zararlı
sitelere girilmesi olarak belirtmişlerdir.
• Okullar; spor, sanat, sosyal faaliyet ve etkinlikler konusunda % 70’in
üzerinde bir oranda yetersiz görülmektedir. Söz konusu faaliyetlerin yeterli olması
durumunda internet kafelere daha az gidileceği kanısına varılmıştır.
• İnternet kafelere özgü sınırlamalar ve kurallara uyulmamasının temelinde
yetersiz denetim görülmektedir.
• Öğrenciler % 37,9, veliler % 45,4 ve öğretmenler % 57 oranlarında
denetimlerin hem gündüz hem de akşam olmak üzere günde 2 defa olması
gerektiğini düşünmektedirler.
Yukarıda belirtilen anket sonuçları ile ilgili olarak dikkat edilmesi gereken
husus, anketin yapıldığı dönemde 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan
Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele
edilmesi Hakkında Kanun”un yürürlükte olmamasıdır. Ancak, anketin tamamlanması
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aşamasında 5651 sayılı Kanun ve bu Kanuna istinaden çıkarılan yönetmelikler
yürürlüğe girmiştir.
Araştırmanın son bölümünde yapılan öneriler şunlardır:
• Öğrencilere yeterli bilgisayar ve bilinçli internet kullanımları sağlanarak
bir internet etiği, doğru internet kullanım kültürü oluşturulmalıdır.
• Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılmasında ve
dolayısıyla sayısal eşitsizliğin ortadan kaldırılmasında kamuya açık alanlarda,
ücretsiz veya düşük ücretle erişim ve eğitim imkânları sağlanmalıdır. Bu kapsamda
her ilçeye bir internet evi projesi yaygınlaştırılmalıdır.
• Avrupa Birliği’nin güvenli internet eylem planları gibi uluslararası
çalışmalar takip edilerek uygulanmalıdır.
• İnternet kafelerde aile, çocuk ve yetişkinler için ayrı bölümler
oluşturulmalıdır.
• Eğitim siteleri listelenerek öğrencilerin hizmetine sunulmalı ve internet
kafelerde yardımcı teknik eleman çalıştırılmalıdır.
• 5651 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat gereğince internet kafe işletmecilerine
mülki amirliklerce muhakkak yılda bir kez bilgilendirme ve pedagoji eğitimi
verilmelidir.
• Denetim yapan kolluk güçlerinin 5651 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat
kapsamında iyi bir eğitimden geçirilmeleri sağlanmalıdır.
• İnternet kafelerde denetimin yeterli olması sağlanmalıdır.
• Bu mekânların dijital kütüphane olarak algılanmaları ve bu doğrultuda
çalışmaları sağlanmalıdır.
• İnternet kafelerden en çok araştırma, proje ve ödev olmak üzere bilgiye
ulaşım için yararlanıldığından bu mekânlar Avrupa’daki eğitimde yeniden yapılanma
modelinde olduğu gibi eğitim kurumları içinde değerlendirilmelidir.
Türkiye İçin İnternet Kafe Modeli Çalıştayı
08-09.02.2011 tarihlerinde gerçekleştirilen Türkiye İçin İnternet Kafe Modeli
Çalıştayı’nda aşağıdaki gündem konuları ele alınmıştır:
• Fiziki koşullar ve altyapı
• Denetleme ve ceza işlemleri
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• İşletmecilerin yıllık eğitimi
• Mevzuata ilişkin sorunlar
Çalıştaydan çıkan önerilere aşağıda yer verilmektedir.
• İnternetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımına yönelik toplumsal
farkındalığın artırılması için çalışmalar yapılmalıdır.
• Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının (internet kafeler)
fiziksel ve hizmet standardizasyonu gerçekleştirilmelidir. Kalite standartları (yıldız
veya bayrak sistemi gibi) hiyerarşik olarak belirlenmelidir.
• Fiziki şartların geliştirilebilmesi için, internet kafeler maddi olarak
desteklenmelidir.
• İnternet kafelere ilişkin olumsuz algıların giderilmesine yönelik sosyal ve
kültürel etkinliklere ağırlık verilmelidir.
• Denetleme işlemlerinin ortak bir standarda kavuşturulması için denetim
kitapçığı hazırlanmalı, denetleme komisyon üyeleri ve bütçesi belirlenmeli, ortak bir
denetleme formu oluşturulmalı ve İçişleri Bakanlığı teftiş rehberine denetleme
konusu girmelidir.
• Denetleme işlemlerinin uzman kişilerce yapılması sağlanmalıdır. İlgili
bakanlıklara bu hususta kadro tahsis edilmelidir.
• İnternet Geliştirme Kurulu tarafından, internet kafelerin algısı ve kullanıcı
profili araştırması yapılmalıdır.
• Çevrimiçi oyunlar konusunda kriterler geliştirilmeli ve sınıflandırma
yapılmalıdır.
• Eğitim seminerleri devamlı olarak düzenlenmelidir. Sürekli düzenlenen
eğitimler internet üzerinden gerçekleştirilebilmelidir.
• İşletmecilere yönelik düzenlenecek eğitimin içeriği modüler hale
getirilmelidir.
• Yönetmeliklerin normlar hiyerarşisi ve kanunilik ilkesine uygun olarak
yeniden düzenlenmesi gerekir.
• Mevzuatta öngörülen cezalar; önce uyarı, sonra kınama, eğitim ve
kademeli para cezası olarak uygulanmalıdır.
• Tartışılan konulara ilişkin ihtisas çalıştayları yapılmalıdır.
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2.6. ÇEVRİMİÇİ KUMAR VE BAHİS
Gerçek hayatta oynanan kumarın internet ortamına taşınmış hali sanal kumar
olarak adlandırılmaktadır. Günümüzde sanal kumarın boyutları bireyleri bağımlı hale
getirecek noktayı aşmak üzeredir. İnternetteki bahis ve kumar içerikli siteler oldukça
artmış olup, sanal ortamdaki kumar ile kumarhanelerde oynanan kumar bağımlılığı
arasında fark yoktur.
Sanal ortamda sayıları gittikçe artan kumar ve bahis oyunları siteleri artık
sadece yetişkinleri değil çocukları da olumsuz yönde etkilemektedir. Hatta çocuk
sitesi olarak kurulmuş ve bu kategoride yayın yapan bazı çocuk siteleri bile sanal
kumar ve bahis sitelerinin reklamlarını yayınlamakta maalesef bir sakınca
görmemektedirler.
Sanal kumara bulaşan ve bir aşamadan sonra bunun bağımlısı olan bireyler,
bu ortamlarda kaybettikleri parayı tekrar geri kazanmak için oynamaktan
vazgeçmeyerek tam bağımlı hale gelmektedirler. Sanal kumar ve bahis sitelerine
bağlanmanın kolay olması ve bu sitelere istenildiği zaman ulaşılması, bireylerin
beyinlerindeki ödül ve ceza kavramını bozduğundan tedavi sürecinin de, uyuşturucu
bağımlılarında olduğu gibi hastaneye yatırılması hususunu içermesi gerekmektedir.
Sanal kumar oynayan bireyler, kendilerini kumarda kaybettikleri parayı geri
kazanma mecburiyetinde hissettiklerinden kendilerini bundan alıkoyamamaktadırlar.
Bu durum bireyleri, bağımlılığa götüren daha kontrolsüz, daha özensiz bir kumar
oynamaya itmektedir. Bu duruma sebep olan en önemli etken, bireylerin hiçbir çaba
sarf etmeden ve kısa sürede sonuca ulaşma amacı ve sonucu beklerken de hissettiği
heyecandır.
Sanal kumar bağımlısı bireylerin, kumarda kaybettiklerinin artması ve bu
kaybettiklerini geriye kazanma isteği ve hırsı kumarı o kişinin yapması gereken
temel uğraş haline getirmektedir. Böyle durumda bireyler yalan söyleyebilmekte,
ailesinden para çalabilmekte ve büyük borçlar altına girebilmektedirler.
Sanal kumar endüstrisinde oldukça yüksek miktarda paralar dönmektedir.
İnternetin çok hızlı bir şekilde yaygınlaşması sanal kumar endüstrisini oluşturmuş ve
çok ciddi bir şekilde de artmasına sebep olmuştur. Artık bir yetişkinin her hangi bir
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kumarhaneye

gitmesine

gerek

kalmamakta,

bu

ihtiyacını

sanal

ortamda

karşılamaktadır. Sanal kumarda ödemeler kredi kartı ile gerçekleştirilmektedir ve bu
durum kredi kartı ticaretini de çok büyük oranda etkileyecek bir seviyeye gelmiştir.
Bu durum artık tüm ülkeler için bir sorun haline gelmiştir.
Sanal kumarda kazanmayla ve bu kazanımın verdiği heyecanla başlayan süreç
zamanla bireyin hayatını alt üst ederek ruhsal ve dâhili hastalıklara müptela olmasına
sebep olabilmektedir. Alıştıktan sonra her ne kadar kişi kendini bundan uzak tutmaya
çalışsa da bu genellikle başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. Bu başarısız durdurma
girişimleri kişilerde huzursuzluklara neden olarak çok çeşitli dâhili hastalıklara da
kapı aralamaktadır. Bireyleri zamanla depresyona sokan ve intihara sürükleyebilen
sanal kumarı çok net olarak internetin sinsi ve gizli tehlikesi olarak nitelendirmek
mümkündür.
Sanal kumar ve bahis sitelerinin büyük bir çoğunluğu yurtdışı kaynaklıdır.
Bunun en önemli sebebi sanal kumar ve bahisin bazı ülkelerin mevzuatına göre suç
teşkil etmemesinden kaynaklanmaktadır. Türkiye’de yurt dışı kaynaklı sanal kumar
ve bahis sitelerini kullanarak oynayanların sayısı oldukça fazladır. Bazı ülkelerdeki
sanal kumar şirketleri gelirlerinin büyük bir kısmını ülkemizden elde etmektedir.
Goldman Sachs tarafından yayımlanan rapora göre, İsveç’teki bir sanal kumar şirketi
kârının yüzde 26’sını ülkemizden elde etmektedir. Bu açıdan bakıldığında, internet
üzerinden oynanan çevrimiçi kumar ve bahis konusu tüm dünyada olduğu gibi
ülkemizde de sorun olmaya devam etmektedir.
Türkiye'de sanal ortamda kumar oynamaya karşı katı kanuni önlemler
alınmıştır. Türk Ceza Kanunu’nun 228’inci maddesi kumar oynanması için yer ve
imkân sağlama suçunu düzenlemektedir.
Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçu, 5651 sayılı Kanun’un
8’inci maddesinde sayılan erişimin engellenmesi tedbirine konu olacak suçlardan
birisidir. Dolayısıyla, internet üzerinden oynanan çevrimiçi kumar ve bahis ile ilgili
olarak, erişimin engellenmesi kararı, soruşturma evresinde hâkim, kovuşturma
evresinde ise mahkeme tarafından verilir. Soruşturma evresinde, gecikmesinde
sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı tarafından da erişimin engellenmesine
karar verilebilir. Bu durumda Cumhuriyet savcısı kararını 24 saat içinde hâkimin
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onayına sunar ve hâkim, kararını en geç 24 saat içinde verir. Bu süre içinde kararın
onaylanmaması halinde tedbir, Cumhuriyet savcısı tarafından derhal kaldırılır.
Koruma tedbiri olarak verilen erişimin engellenmesine ilişkin karara 5271 sayılı
Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz edilebilir.
İçerik veya yer sağlayıcısının yurt dışında bulunması halinde ise erişimin
engellenmesi kararı resen Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından verilir.
İçeriğin çıkartılması ve erişimin engellenmesi yönündeki talep ve şikayetler 5651
sayılı Kanun kapsamında kurulan Bilgi ve İhbar Merkezine yapılabilmektedir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BİLİŞİM VE İNTERNETİN EĞİTİM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

3.1. TÜRK

EĞİTİM

SİSTEMİNİN

ULUSLARARASI

ÖRNEKLERLE

KIYASLANMASI
Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler eğitim sistemlerini etkilemekte olup,
eğitimde kullanılan ilke, yöntem ve tekniklerin değişmesine, kullanılan araçların
yenilemesine sebep olmuş, ülkeler eğitim ile ilgili yenilikleri sürekli takip ederek
toplumları için ideal eğitim sistemlerine kavuşmaya çalışmaktadır.
Ülkelerin milli eğitim sistemlerinin gelişmişlik düzeylerinin, kalite ve
performanslarının kıyaslanmasında kullanılan en önemli araçlardan biri OECD
tarafından geliştirilen Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA)’dır.
PISA Öğrenci Değerlendirme Programının amacı, kapsamı ve araştırma
yöntemi; araştırma sonuçlarıyla kişi başına milli gelirler arasındaki ilişki ve bahse
konu sonuçların bilişim teknolojileri kullanımı ile ilişkisine dair araştırma sonuçları,
bu raporun, bilişimin ekonomiye etkilerinin incelendiği Birinci Kısmının Birinci
Bölümünde (Bölüm 1.4.2) özetlenmiştir.
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Tablo 97. PİSA 2009’a Katılan Ülkeler

(PISA, 2010: s.07)

PISA 2009’a, 65 katılımcı ülkeden, 15 yaş grubu yaklaşık 26 milyon
öğrenciyi temsilen, 475.460 öğrenci katılmıştır. Bu değerlendirmeye daha sonra
OECD üyesi olmayan 9 ülkeden, 15 yaş grubu yaklaşık 2 milyon öğrenciyi temsilen
50.000 öğrenci daha katılmıştır411. PISA 2009 testlerinin sonuçlarıyla ilgili; “ülke
performanslarının karşılaştırıldığı tabloya aşağıda yer verilmiştir.

411

PISA, 2009.s.07.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 381)

– 504 –

Tablo 98. Ülke Performanslarının Karşılaştırılması

(PİSA, 2010: s.15)

Tabloda ortalamanın üstünde olan ülkeler açık mavi renkle, ortalama
düzeydeki ülkeler koyu mavi renkle, ortalamanın altındaki ülkeler ise açık ve koyu
mavi rengin arasındaki bir tonla gösterilmiştir. PISA testlerinin geneline bakıldığında
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en yüksek puan alan ülkeler Çin, Güney Kore ve Finlandiya olmuştur. En az puan
alan ülkeler ise Kırgızistan, Azerbaycan, Peru, Panama ve Katar’dır.
Puan artışlarının Türkiye'de temel yeterlik düzeyinin altında kalan öğrenci
sayısının azalmasından kaynaklandığı görülmektedir.
Eğitim Reformu Girişimi tarafından yapılan bir çalışmada, PISA testlerinin
sonuçlarından

hareketle

ülkemize

ilişkin

aşağıdaki

değerlendirmeler

yapılmaktadır 412:
• Türkiye PISA 2006’ya kıyasla PISA 2009’da tüm testlerde önemli puan
artışları sağlamıştır, 2006 ile 2009 arasında fen okuryazarlığı testinde en yüksek
puan artışı yakalayan OECD ülkesi olmuştur. Bu puan artışlarının nelerden
kaynaklandığının anlaşılması için PISA’nın sağladığı veri seti kullanılarak
derinlemesine analizler yapılmalıdır.
• Puan artışları, büyük ölçüde temel yeterlik düzeyinin altında kalan
öğrencilerin azalmasıyla ilişkilidir. Türkiye, tüm testlerde ikinci düzeyin altında
kalan öğrenci sayısını düşürmeyi başarmış, özellikle üçüncü düzeydeki öğrenci
sayısında önemli artışlar yakalanmıştır.
• Üstün performans gösteren öğrencilerin varlığı, küresel rekabet ve
eğitim sisteminin çocukların potansiyellerini açığa çıkarma kabiliyeti açısından
önemlidir. Türkiye’de üstün performans gösteren öğrencilerin sayısı, ortalama
performanstaki artışa rağmen OECD ortalamasının çok gerisindedir.
• Toplum içindeki her bireyin temel becerileri edinmesi, eğitim yoluyla
toplumsal eşitsizliklerin giderilmesine katkıda bulunulması için elzemdir. PISA
sonuçları ve okullulaşma oranları birlikte değerlendirildiğinde, Türkiye’de 15
yasındaki çocukların yarısının temel becerileri edinememiş olduğu ortaya
çıkmaktadır.
• En

alt

sosyoekonomik

sosyoekonomik

çeyrekte

bulunan

çeyrekte

bulunan

öğrenciler

öğrencilerle

arasında

92

en

puan

üst
fark

bulunmaktadır.
Erişim: 11 Ekim 2012. http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/PISA2009
DegerlendirmeNotu_Final_08022010.pdf
412

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 381)

– 506 –

• Türkiye’de öğrenci başarısındaki farklılaşmanın % 19’u doğrudan
öğrenciler arasındaki Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Statü (ESKS) endeksi
farklarıyla açıklanmaktadır. Bu, Macaristan ve Belçika’dan sonra OECD ülkeleri
arasındaki en yüksek değerdir.
• Okulöncesi eğitim, sosyoekonomik kökenin belirleyiciliğinin üstesinden
gelinmesi için en etkili politika seçeneğidir. Ancak PISA bulguları, Türkiye’de
okul

öncesi

eğitimin

bu

potansiyelinden

yeterince

yararlanılamadığını

göstermektedir.
PISA ve TIMSS 413 gibi araştırma sonuçları üzerinden yapılan analizler;
ülkelerin eğitim seviyeleri, ekonomik zenginlikleri ve eğitime ayrılan kaynak
miktarıyla doğru orantılıdır.
Aşağıdaki tabloda OECD ülkelerinde kişi başına düşen milli gelir ile ileri ve
orta düzeyde beceri gerektiren ihracatın, toplam ihracat içerisindeki payı
gösterilmektedir 414.

413
414

Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması
TEPAV, 2005
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Tablo 99. 2005 Yılı OECD Ülkeleri Kişi Başına Düşen Milli Gelir Tablosu

Buna göre, PISA testlerinde üst sıralarda yer alan ülkelerde kişi başına düşen
milli gelir; ortalama 30.000$ üzerindedir.
Ülkemizdeki öğrenci sayısının toplam nüfusa oranının yüksek olması, eğitim
yatırımlarında kişi başına düşen milli gelirden alınan payı aşağılara çekmektedir.
Eğitim sistemini iyileştirmek ve iyi bireyler yetiştirmek için kişi başına eğitim
harcamalarına ayrılan payın yükseltilmesi önem arz etmektedir.
Diğer taraftan, hemen hemen aynı gelir seviyesine sahip olan Kore ile
İsrail’in ortalama puanları arasında 99 puanlık bir fark bulunmaktadır. Bu fark, üç
okul yılına karşılık gelmektedir. Diğer bir deyişle, eğitim sisteminin aldığı sonuçları
yalnızca ulusal gelirle ilişkilendirmek doğru olmayacaktır. Bu sebeple, eğitimin
kalitesini ve çıktılarını belirleyen ve finansal kaynaklardan daha önemli etmenler
bulunmaktadır.
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Ulusal gelir eğitimin kalitesi üzerinde kesin bir etkiye sahip olmasa da,
eğitimin

kalitesi

ve çıktıları

ülkelerin

ekonomik

performansını

doğrudan

etkilemektedir 415.
OECD tarafından yayınlanan “Düşük Eğitim Performansının Yüksek
Maliyeti” isimli rapora göre, sınav sonuçlarındaki her 50 puanlık artış, ülkenin yıllık
büyüme oranında % 0,87'lik bir yükselme sağlamaktadır. Buna göre, Türkiye'deki
her öğrencinin PISA puanı OECD ortalamasına (yani 500 puana) çıkarsa,
Türkiye’nin GSYH’sının 2090'da bugüne göre % 1167 daha fazla olacağı
hesaplanmaktadır. 416
Eğitim sisteminin kalitesi ve çıktıları, doğrudan ulusal gelir tarafından
belirlenmese de sürdürülebilir ekonomik büyümenin sağlanması, eğitim sistemlerinin
yüksek performans göstermesine bağlıdır 417.
Bütün bu değerlendirmelere paralel olarak, ülkemizde, merkezi yönetim
bütçesinden eğitime ayrılan pay, her geçen yıl artmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığının
2012 yılı merkezi yönetim bütçesinden aldığı pay, %11,2 oranında artarak toplamda
56,3 Milyar TL olmuştur 418.

3.2. TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ
Türk Eğitim sistemi öğrenci, öğretmen ve okul yapısıyla dünyanın en büyük
ve en dinamik eğitim sistemleri arasında olmakla birlikte birçok Avrupa ülkesinden
daha büyük popülasyona sahiptir. Nüfusa oranla eğitim alan öğrenci sayısı
kıyaslandığında dünyanın en önde gelen ülkelerinin başında gelmektedir. Ülke
nüfusunun 1/3’ü eğitim sistemimizin farklı kademelerinde eğitilmektedir.
2010-2011 eğitim öğretim yılı itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde
öğrenci, öğretmen eğitim kademeleriyle ilgili bilgilere aşağıda yer verilmektedir.

415

ERG, 2009.s.3.
ERG, 2009
417
ERG, 2009
418
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/
12/20111229m1.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111229m1.htm
416
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Tablo 100. 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Eğitim Kurumlarının Kademelere Göre Okul, Öğrenci, Öğretmen ve Derslik Sayıları
Öğrenci Sayısı

Eğitim kademesi

Okul
Toplam

Erkek

Öğretmen Sayısı
Kadın

Toplam

Kadrolu

Sözleşmeli

Derslik

Genel toplam

59 739

24 631 831

12 825 267

11 806 564

845 593

775 602

69 991

591 208

Örgün eğitim toplamı

46 287

16 845 528

8 789 943

8 055 585

743 564

673 701

69 863

503 749

Örgün Eğitim (Resmi)

41 950

15 164 318

7 899 345

7 264 973

687 830

617 967

69 863

466 741

4 335

498 118

271 079

227 039

55 734

55 734

2

1 183 092

619 519

563 573

Okul öncesi eğitim

4 209

1 115 818

580 296

535 522

17 531

14 946

2 585

46 336

Okul öncesi eğitim(resmi)

1 570

1 015 391

527 145

488 246

8 450

5 865

2 585

37 192

Anaokulu

1 452

184 545

96 651

87 894

7 901

5 316

2 585

6 854

22813(1)

824 070

427 022

397 048

29 758(2)

16 529(2)

13 229(2)

29 843

118

6 776

3 472

3 304

549

549

495

Okul öncesi eğitim (özel)

2 639

100 427

53 151

47 276

9 081

9 081

9 144

Anaokulu

1 054

39 769

21 069

18 700

1 473

1 473

3 100

584(1)

20 710

10 912

9 798

1 041(2)

1041(2)

1 381
4 663

Örgün Eğitim (Özel)
Örgün Eğitim (Açıköğretim)

Anasınıfı
657 S.K.191. Mad. göre açılan

37 008

Anasınıfı
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu
İlköğretim

1 585

39 948

21 170

18 778

7 608

7 608

32 797

10 981 100

5 623 476

5 357 624

503 328

443 828

59 500

339 653

İlköğretim (resmi)

31 898

10 308 927

5 283 539

5 025 388

473 904

414 404

59 500

321 193

898

267 294

144 319

122 975

29 424

29 424

1

404 879

195 618

209 261

9 281

4 748 610

2 586 171

2 162 439

222 705

214 927

7 778

117 760

8 482

3 840 000

2 088 661

1 751 339

205 476

197 698

7 778

108 356

İlköğretim (özel)
Açık ilköğretim
Ortaöğretim (Genel+Mesleki
Ortaöğretim)
Ortaöğretim (resmi)
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Ortaöğretim (özel)

798

130 397

73 609

56 788

17 229

17 229

1

778 213

423 901

354 312

Genel ortaöğretim toplamı

4 102

2 676 123

1 408 446

1 267 677

118 378

114 879

3 499

68 964

Genel ortaöğretim(resmi)

3 327

2 002 076

1 027 811

974 265

101 473

97 974

3 499

59 729

774

128 446

72 510

55 936

16 905

16 905

1

545 601

308 125

237 476

Meslekî ve teknik ortaöğretim toplamı

5 179

2 072 487

1 177 725

894 762

104 327

100 048

4 279

48 796

Meslekî ve teknik lise (resmi)

5 155

1 837 924

1 060 850

777 074

104 003

99 724

4 279

48 627

24

1 951

1 099

852

324

324

232 612

115 776

116 836

13 452

7 786 303

4 035 324

3 750 979

102 029

101 901

128

87 459

1 853

4 127 139

1 725 996

2 401 143

12 249

12 173

76

6 197

11 387

3 659 164

2 309 328

1 349 836

88 090

88 090

195 171
131 252
212
REM(resmi)(4)
326 423
(1) Okul öncesi eğitimde 22 813 resmî anasınıfı ile 584 özel anasınıfı okul sayısına dahil edilmemiştir.

1 690

1 638

Açıköğretim lisesi

Genel ortaöğretim (özel)
Açıköğretim lisesi

Meslekî ve teknik lise(özel)
Açıköğretim lisesi
Yaygın eğitim toplamı (3)
Yaygın eğitim (Resmi)
Yaygın eğitim (Özel)

(2) 30 799 okul öncesi öğretmeni kadrolarının bulunduğu, kurumların öğretmen sayılarında gösterilmiştir. Toplama dahil edilmemiştir.
(3) Yaygın Eğitim Kurumlarına ait kursiyer sayısı bilgileri 2009/'10 öğretim yılı sonu itibariyle verilmiştir.
(4) Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin kursiyer sayıları toplama dahil edilmemiştir.
Kaynak: Millî Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim 2010-2011
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Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç; 59.739 okul türü,
24.631.831 öğrenci ve 845.593 öğretmen mevcuttur. Bu rakamlar içerisindeki örgün
eğitim rakamları ise 46287 okul, 16.845.528 öğrenci ve 743.568 öğretmeni
kapsamaktadır. Yaygın eğitim rakamları ise; 13.457 yaygın eğitim kurumu,
7.786.303 yaygın eğitim öğrencisi, 102.029 öğretmen ve 87.459 derslikten
oluşmaktadır.
Okul öncesi 4.209 okul, 1.115.818 öğrenci, 17.531 öğretmen ve 46.333
derslik; ilköğretimde 32.797 okul, 10.981.100 öğrenci, 503.328 öğretmen ve 339.653
derslik; ortaöğretimde ise, 9.281 okul, 4.748.610 öğrenci, 222.705 öğretmen ve
117.760 derslik bulunmaktadır.
Milli Eğitim Bakanlığı; sürekli gelişerek değişen bir yapılanma sürecindedir.
Okullarda çoklu zekâ ve yapılandırmacı yaklaşımın uygulanmaya başlamasıyla
başlayan süreç, yöneticilerin, öğrenci ve öğretmenlerin eğitim ve kişisel bilgilerinin
veri tabanı e-okul modülüne aktarılması, her türlü kayıt, nakil, not verme ve yazışma
hizmetlerinin elektronik ortamlarda yürütülmesi, okullarda yapılan faaliyetlerin web
sitesi marifetiyle dış dünyaya açılmasıyla devam etmiştir.
Her okula bilgisayar, projeksiyon ve bilişim laboratuvarlarının kurulması,
öğrencilerin bilgisayar kullanımlarını artırmak için konulan bilgisayar dersleri ve
öğretmenlerin bilgisayar ve bilişim sistemleriyle ilgili yeterliliklerini artırmak için
düzenlenen hizmet içi eğitim faaliyetleri eğitim sistemini bilişim dünyasıyla
bütünleştirilmiştir. Bilişim ve internetin günlük hayatımızın vazgeçilmezi haline
gelmesi neticesinde; eğitim anlayışında köklü değişiklikler meydana gelmiş; eğitim
içerikleri dijital ortamlara taşınmaya başlanmış, neticesinde eğitim bilişim ağı içerik
sistemleri oluşturulmuştur.
“bilişim

teknolojileri

ve

Bilgisayar dersi yerine ortaokul ve liselerde seçmeli
yazılım”

dersi

getirilmiştir.

Bilgisayar

dersinin

kaldırılmasının temel sebebi; hayat boyu öğrenme süreci içerisinde gerekli olan
temel bilgisayar becerilerinin ilkokul birinci sınıftan itibaren tüm derslerin içerisinde
verilmesinin öngörülmesidir. Yenilenen eğitim sistemi ve Fatih projesine göre;
öğrenciler ilkokul birinci sınıftan itibaren tüm ders içerik ve etkinliklerini bilgisayar
destekli eğitim ortamlarında ve bilgisayar ile yapacağı için bu beceriler sadece
bilgisayar dersinde değil tüm derslerde verilecektir.
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3.3. MİLLİ EĞITIM BAKANLIĞI’NIN BİLGİ TOPLUMU ÇALIŞMALARI
VE E-DÖNÜŞÜM SÜRECİ
Ülkemizin bilgi topluma geçiş sürecinde, Kalkınma Bakanlığı tarafından
2005 yılında hazırlanan e-Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planı
kapsamında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca görev alanlarına ilişkin olarak
çalışmalar yürütülmektedir.
Milli Eğitim Bakanlığı da “e- Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Eylem
Planı

419

”na göre “Eğitim ve İnsan Kaynakları” konulu eylemleri gerçekleştirmekten

sorumlu Bakanlık olarak belirlenmiştir.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, “Eğitim ve İnsan Kaynakları” başlığı
altında başlatılan ya da daha önceden başlatılmakla birlikte bu doğrultuda yeniden
düzenlenen çalışmalar aşağıda özetlenmektedir.
•

Bilgi Toplumu Çalışmaları


Vatandaşlara ve Kamu Çalışanlarına Yönelik Olarak Yürütülen
Çalışmalar



Kurum Personeline ve Öğrencilere Yönelik Olarak Yürütülen
Çalışmalar

•

e- Devlet Uygulamaları


e-Öğrenme Altyapısının Kurulması



e-Kurumun oluşturulması

Bilgi toplumu, bilgili nesillerin yetiştirilmesi, eğitimin yaygınlaştırılması ve
eğitim seviyesinin yükseltilmesiyle sağlanacaktır. Gelişmenin esas unsurunu
oluşturan yetişmiş insan gücü eğitim ile sağlanabilmektedir. Toplumda bilimsel
düşünceyi bir hayat tarzı haline getirmeden bilgi toplumu oluşturulamaz. Bir ülkenin
geleceğini eğitilmiş insan gücü belirlemektedir 420. Ülkemizde bilgili nesillerin
yetiştirilmesi, eğitimin yaygınlaştırılması ve eğitim seviyesinin yükseltilmesi görevi
419
420

http://bilgitoplumu.gov.tr/Documents/1/KDEP/050000_E-DonusunTurkiyeKDEP.doc
21.yüzyılda bilgi toplumu, ekutup.dpt.gov.tr/bilim/yucelih/biltek03.pdf .
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Milli Eğitim Bakanlığı’na aittir. Aşağıdaki tabloda Milli Eğitim Bakanlığı’nın bilgi
toplumu çalışmaları özetlenmektedir.

Tablo 101. Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi Toplumu Çalışmaları
Vatandaşlara ve Kamu Kurumlarında

Kurum Personeline ve Öğrencilere Yönelik

Çalışanlara Yönelik
e- Sınav Uygulamaları

Okullarda Temel BT Eğitimi

BT Eğitimi Sertifikasyonu

BT ile Desteklenen Örgün Eğitim

Kamu İnternet Erişim Merkezleri (KİEM)

BT İle Desteklenen Yaygın Eğitim

Yetişkinlere Temel BT Kursları

Eğitim Portalı ve Bilgi Sistemi

Kamu Çalışanlarına Temel BT Kursları

Okullarda BT Alt Yapısı

Bilgisayar ve İnternet Kampanyası

Eğitim Yazılımları Geliştirme Kapasitesinde
Öğretmen Eğitimi

Milli Eğitim Bakanlığı bilgi toplumu çalışmalarını iki farklı boyutta ele
almaktadır. Boyutlardan birincisi vatandaşlara ve kamu çalışanlarına yönelik olup,
daha çok bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının yaygın eğitim yoluyla
kazandırılması yönündeki çalışmalardır. Bakanlık, vatandaşların bilgi ve iletişim
teknolojisi araçlarıyla buluşturulmasını sağlamak, internetin kullanımını yükseltmek,
bilgi açığını kapatmak ve vatandaşların e- devlet hizmetlerinden en iyi şekilde
yararlanmalarını sağlamak için kamu internet erişim merkezleri açmaktadır. Bunun
dışında Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği sınavlara vatandaşların elektronik
ortamda, istedikleri zaman randevu alarak girdiği ve bilgisayarda yöneltilen soruları
cevaplayabilecekleri e- sınav uygulamalarını da sunmaya çalışmaktadır.
İkinci boyut ise Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarında çalışan
personele ve bu eğitim kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrencilere yönelik
çalışmalardır. Bakanlık, okulların bilgi ve iletişim teknolojileri alt yapısını kurmaya
ve geliştirmeye yönelik olarak Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Intel,
Microsoft gibi uluslararası kuruluş ve firmalarla işbirliği yapmaktadır. Bakanlık
okullarda bilgi ve iletişim teknolojisi alt yapısının kurulmasının yanı sıra okullarda
görevli personelin ve öğrenim görmekte olan öğrencilerin de bilgi ve iletişim
teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik projeler de yürütmektedir.
Bu kapsamda yürütülen projelerden bazıları şunlardır.
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3.3.1. Okullarda BT Alt Yapısının Oluşturulmasına Yönelik Projeler
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yatırımlarla okullarda bilgi ve
iletişim teknolojileri altyapısının kurulmasında büyük aşama kaydedilmiştir. 2009
yılı sonu itibarıyla 27.999 bilgi teknolojisi laboratuvarı kurulmuş, ayrıca 17.261
ilköğretim okuluna da 15 öğrenciye bir bilgisayar, her okula bir projeksiyon cihazı,
bir yazıcı ve bir tarayıcı düşecek şekilde bilgi ve iletişim teknolojileri ekipmanları
sağlanmıştır. Pilot uygulamalarına başlanan ve yaygınlaştırmak için hazırlık
çalışmaları devam eden FATİH (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme
Hareketi) projesi okullarda bilişim altyapısının ve kullanımının güçlendirilmesi
yönünde yeni bir anlayışı ve yeni yatırımları beraberinde getirmektedir. Vatandaşlara
bilgi ve iletişim teknolojileri erişimini sağlamak ve yetkinliği kazandırmak üzere
açılması planlanan Kamu İnternet Erişim Merkezlerinden 1.850 adedinin kurulumu
2009 yılı sonu itibarıyla tamamlanmıştır. Bunun dışında belediyeler, özel sektör ve
sivil toplum kuruluşları tarafından kurulmuş benzer merkezler de bulunmaktadır.
FATİH projesi vesilesiyle Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın
çalışmalarıyla yaklaşık 40.000 okula fiber optik ağlar döşenmeye başlanmıştır.
Kalkınma Bakanlığı 2011 verilerine göre: bilgisayar başına öğrenci sayısı,
ilköğretimde 30,9 ve ortaöğretimde 27,3’dür. İlköğretimde bilgisayar başına en fazla
öğrenci düşen iller, Tunceli 10.4, Artvin 11.9, Bayburt 12.6, Burdur 13.9, ve
Gümüşhane 14.8; bilgisayar başına en az öğrenci düşen iller ise; İstanbul 41.1,
Antalya 41.4, Urfa 44.7, Bursa 49.5 ve Antep 51.9’dur. Ortaöğretimde bilgisayar
başına en fazla öğrenci düşen iller, Tunceli, 8.6, Sinop 9.4, Bilecik 10.1, Gümüşhane
10.1 ve Artvin 10.3; bilgisayar başına en az öğrenci düşen iller ise Diyarbakır 47.9,
Şanlıurfa 48.3, Gaziantep 53.4, Batman 56.7 ve İstanbul 65.3’tür. Bilgisayar başına
en fazla öğrenci genellikle en çok göç alan illerde; en az öğrenci ise en çok göç veren
illerde düşmektedir.
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Okullarda öğretmenlerin kullanımına sunulan bilgisayarlar ele alındığında,
bilgisayar başına öğretmen sayısının ilk ve ortaöğretim için sırasıyla 24,6 ve 17,8
olduğu görülmektedir 421.
Bilgi teknolojileri laboratuvarı kurulması için Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından okulun en az 8 dersliğe ve 150 öğrenciye sahip olması şartı aranmaktadır.
Bu nedenle, illerin okul veya öğrenci sayısı ile bilgi teknolojileri laboratuvarı sayısı
arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır 422.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 2007-2010 yılları arasında toplam 191.186
öğretmene hizmet içi eğitim yoluyla bilgi ve iletişim teknolojileri eğitimi
sağlanmıştır. Ayrıca, 2008, 2009 ve 2010 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından 38.408 erkek ve 3.965 kadın olmak üzere toplam 42.373 kişiye bilgi ve
iletişim teknolojileri eğitimi sağlanmış ve sertifika verilmiştir. Bu rakamlar arasında
kamu internet erişim merkezlerinden eğitim alan kişiler yoktur. Farklı kurum ve
kuruluşlar tarafından kurulan kamu internet erişim merkezleri benzeri merkezlerde
de eğitimler verildiğinden, ülke genelinde eğitim alan kişi sayısını doğru yansıtan
toplu verilere ulaşılamamaktadır 423.

3.3.1.1. Temel Eğitim Programı
Ağustos 1997’de, zorunlu eğitimin süresinin beş yıldan sekiz yıla çıkartılması
sürecinde Dünya Bankası’nın da desteği ile iki aşamadan (fazdan) oluşan Temel
Eğitim projesi 1998 yılında hayata geçirilmiştir.
1- Temel eğitim projesinin ilk aşamasında 424 2451 ilköğretim okuluna
kurulan 2837 bilgi teknolojileri sınıfında kullanılmak üzere toplam 2837 sunucu,
42.205 öğrenci bilgisayarı, 2460 öğretmen bilgisayarı, 2370 idari bilgisayar, 4373
yazıcı ve 2377 tarayıcı ile birlikte ofis paketleri, çevre birimleri ve ağ ekipmanları
satın alınmıştır. Bu okullarda kullanılmak üzere, eğitim yazılımı satın alınarak
okullara dağıtılmıştır. Ayrıca kırsal kesimdeki 22.854 ilköğretim okuluna 45.065
Kalkınma Bakanlığı, 2011:s. 41
Kalkınma Bakanlığı, 2011:s. 41
423
Kalkınma Bakanlığı, 2011:s. 43
424
http://egitek.meb.gov.tr/KapakLink/Projeler/YurutulenProjeler.html
421
422
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adet bilgisayar ve çevre birimi dağıtılmıştır. Projenin ikinci aşaması 425 Eylül 2002
tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Bu fazda; temel eğitim kalitesinin arttırılmasını
teminen, aşağıdaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi planlanmıştır:
1- 3000 ilköğretim okuluna 4000 bilgi teknolojileri sınıfı kurulması,
2- Yeni eğitim yazılımlarının satın alınması,
3- Milli Eğitim Bakanlığı için karar destek sisteminin araştırılması,
4- Milli Eğitim Bakanlığı'na bir eğitim portalının hazırlanması.

3.3.1.2. Bilgisayarlı Eğitime Destek
Günümüz bilgi toplumunun insanı bilgiye ulaşmak için bilgi teknolojilerini
özellikle de bilgisayarı kullanabilen bireyler olarak düşünülmektedir. Ancak maddi
imkânsızlıklar nedeniyle evine bilgisayar alamayan bireylerin, bilişim ve iletişim
teknolojileri ile okul sıralarında tanışmaktan başka pek seçenekleri yok gibidir.
Ülkemizin sahip olduğu bu gerçeği bilen Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin bilgi
ve iletişim

teknolojilerini

kullanabilmeleri

için

öncelikli

olarak

okulların

bilgisayarlarla donatılması amacıyla 2005 yılında Türkiye Bilişim Sanayicileri ve
İşadamları Derneği ile birlikte “Bilgisayarlı Eğitime Destek Kampanyası 426”nı
başlatmıştır.
Eğitime ilk etapta 300 bin bilgisayar bağışını hedefleyen "Bilgisayarlı
Eğitime Destek" projesinde bağışlar ayni veya nakdi olabilmiştir. 5281 sayılı
Kanun’la Milli Eğitim Bakanlığı’na, bilgisayar ve donanımlarının bedelsiz teslimleri,
katma değer vergisinden istisna tutulmuştur.

3.3.1.3. İnternete Erişim Projesi
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul ve kurumların internete hızlı ve
kesintisiz bir şekilde bağlanmalarını sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir projedir.
425
426

http://egitek.meb.gov.tr/KapakLink/Projeler/YurutulenProjeler.html
http://www.meb.gov.tr/duyurular/duyurular2005/BilEgitimeDestek/BilEgtDes_2005.htm
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2008 yılı sonu itibari ile 33.018 okul ve kuruma geniş bant internet erişimi, 4.870
okul ve kuruma uydu internet erişimi olmak üzere toplamda 37.888 okul ve kuruma
geniş bant internet erişimi sağlanmıştır. Buna bağlı olarak; lise ve dengi okul
öğrencilerinin tamamı, ilköğretim öğrencilerinin % 94'ü olmak üzere, yaklaşık
621.000 bilgisayarın internet erişimi sağlanmıştır 427.

3.3.2. Okullarda Bilgi Teknolojilerinin Yaygınlaştırılması
3.3.2.1. Ortaöğretim Projesi 428
Milli Eğitim Bakanlığı’nca, Dünya Bankası’nın desteği ile 2006 yılında
uygulanmaya başlayan projenin amacı,

genel, mesleki ve teknik ortaöğretim

sisteminin

kalitesinin

yeniden

yapılandırılması,

artırılması,

programların

geliştirilmesi ve yenilenen programlara göre öğretmen eğitimi ile eğitim ortamlarının
donatılmasıdır. Projenin bilgi teknolojilerine yönelik alt bileşeninin hedefi, gençliğe
modern bilgi ekonomisinde çalışabilmeleri için bir temel yeterlilik olarak bilgi
teknolojileri eğitimi sağlamak, bilgi teknolojileri kullanarak öğretim ortamını
iyileştirmek, öğrenme imkânlarına erişimi yaygınlaştırmak ve kalıcı ve sağlıklı
öğrenmeyi ve idarî süreçleri desteklemektir.

3.3.2.2. World Links Projesi
Dünya Bağlantıları Gelişim Programı çerçevesinde, Dünya Bankası
Ekonomik Gelişme Kurumu ile işbirliği ile yürütülen World Links Projesinin429
genel amacı; dünyanın çeşitli ülkelerindeki öğretmen ve öğrencileri internette
buluşturarak, ortak öğrenme metodları geliştirmek; işbirliğine dayalı, proje tabanlı,
öğrenci merkezli öğrenme faaliyetlerini gerçekleştirmektir. Gelişim İçin Dünya
Bağlantıları Programı çerçevesinde yürütülen bu proje, öğretme ve öğrenme
işlemlerini geliştirmek için iletişim ve bilgi teknolojisini kullanan pedagojik bir
yenilik programıdır. Bu program aracılığıyla öğretmen ve öğrencilere; projeye dayalı
427

http://www.meb.gov.tr/ADSL/adsl_index.html
http://agri.meb.gov.tr/ar_ge/arge_dosyalar/Page1044.htm
429
Çavaş, Bülent, Aşkar Hilal, Kesercioğlu, Teoman, Web Tabanlı Öğretmen Destek Sistemleri: Feds
Yaklaşımı , ab.org.tr/ab02/tammetin/27.doc
428
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öğrenme, interneti ve Dünya Bilgisayar Ağı (www)'nı kullanarak işbirliği halinde
öğrenme, diğer okullarla birlikte ortak internet projeleri gerçekleştirme metotları
öğretilmektedir.

3.3.2.3. Gelecek İçin Eğitim
Milli Eğitim Bakanlığı ile Intel işbirliğiyle hazırlanan Gelecek İçin Eğitim
programı, bilgisayar teknolojilerinin eğitim alanında nasıl daha verimli bir şekilde
kullanılması

gerektiği

konusunda

öğretmenlere

yardımcı

olmayı

amaçlamaktadır. Programın çok önemli bir diğer amacı ise, öğretmenlere teknoloji
destekli ünite plânları yapma olanağı vererek, bu sayede öğrencilerin yüksek seviye
düşünme ve problem çözme yetkinliklerini geliştirmektir.
Dünyanın çeşitli ülkelerinde de uygulanan Gelecek İçin Eğitim Programları
genel olarak, ilk ve ortaöğrenimde fen ve matematik alanlarında öğrencilerin
yetkinliklerinin artırılması, okullarda bilgisayar teknolojilerinin kullanımının
artırılması, teknolojiyi kullanma oranının artırılması, özellikle kadınların ve maddî
imkânı

olmayanların

teknoloji

odaklı

kariyer

edinmelerinin

sağlanmasını

amaçlamaktadır 430.

3.3.2.4. Eğitimde İşbirliği
Eğitimde İşbirliği programının amacı, öğrenci ve öğretmenlerin eğitimde
bilgisayar teknolojilerini etkin olarak kullanmalarına ve öğrencilerin eğitim ve
öğrenimde gerçek potansiyellerini ortaya koymalarına yardımcı olmaktır. Microsoft
işbirliği ile öğretmenlere eğitim hizmetleri, bilgiye erişim portalı altyapısı, eğitim
karar destek sistemi, Microsoft IT Akademi ve okullara bilgisayar bağışı seferberliği
gibi bir dizi projenin hayata geçirilmesi öngörülmüştür. Bu kapsamda öncelikle
öğretmenlerin uzaktan eğitimine ağırlık verilmiştir 431.

Eğitimde Teknoloji Dönemi Gelecek İçin Eğitim Projesi Bilim Ve Aklın Aydınlığında Eğitim
Dergisi, Şubat 2004, Yıl : 4, Sayı : 48, http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/sayi48/dosya-1.htm
431
http://www.microsoft.com/turkiye/mslife/sayi29/kapakKonusu.mspx
430
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3.3.2.5. Teknik Liselerde Uzmanlık Eğitimi
Milli Eğitim Bakanlığı’nca CISCO firması ile işbirliği sağlanarak, teknik
liselere yerel akademiler kurularak verilecek olan eğitim sonunda öğrencilerin
bilgisayar ağı uzmanı olmaları ve bilgi ve iletişim teknolojileri alanında geçerli bir
sertifika ile mezun olmaları amaçlanmıştır. Bu amaçla kurulan 82 yerel eğitim
merkezinde, 2006 yılından bu yana 1.490 öğretmen, 1.452 öğrencinin eğitim alması
sağlanmıştır.

3.3.2.6. Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmen Eğitimi
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, formatör öğretmenlerin bilgisayarların
eğitim ortamlarında kullanımı konusunda sahip oldukları bilgi ve becerilerinin
yenilenmesi amacıyla 2007 yılında öğretmenlere yönelik olarak “Bilişim
Teknolojileri Formatör Öğretmen Eğitimi Programı” düzenlemiştir.
Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmen Eğitimi Programı ile temel
bilgisayar okur-yazarlık bilgi ve becerisine sahip, elektronik ortamda ders
programlarına

sahip,

öğrencilerin

bireysel

özelliklerine

uygun

etkinlikler

oluşturabilen, oluşturduğu etkinlikleri öğrencileri ile eğitim ortamında uygulayabilen
ve internet üzerinden meslektaşları ile paylaşmayı ilke edinmiş öğretmenlere
rehberlik edebilecek bilişim teknolojileri formatör öğretmenleri yetiştirilmeye
başlanmıştır. Ayrıca, hazırlanan eğitim programı aracılığı ile öğretmenlerin bilişim
teknolojisi araçlarına yönelik olumlu tutum geliştirmeleri de hedeflenmiştir 432.

3.3.2.7. Linux Yetkinlik Merkezi (Linux Eğitimi)
Milli Eğitim Bakanlığı’nca Pardus işletim sisteminin yaygınlaştırılması
amacıyla IBM tarafından kurulan Linux Yetkinlik Laboratuvarı'nda formatör
öğretmenlere yönelik Pardus eğitimi düzenlenmektedir. Bu eğitim ile milli işletim
sistemi

olan

Pardusun

tanıtımının

yapılması,

sistemin

kullanımının

yaygınlaştırılması, açık kaynak kodlu yazılımların geliştirilmesi, öğretmenlerin açık
432
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kaynak kodlu yazılımları bilişim teknolojileri sınıflarına entegre etmelerine yardımcı
olunması ve sınıflarda işlenen derslerde açık kaynak kodlu yazılımların
avantajlarından yararlanmalarının sağlanması suretiyle öğrencilere daha iyi hizmet
sunulması hedeflenmektedir.

3.3.3. Yükseköğretim Kurulu’nun Bilişim Alanındaki Çalışmaları
Yükseköğretim Kurulu’nun bilişim alanındaki politikalarını eğitim ve
araştırma olarak iki kısımda incelemek mümkündür.
3.3.3.1. Eğitimde Bilişim Alanıyla İlgili Çalışmaları
Yükseköğretim Kurulu tarafından, ön lisans, lisans ve yüksek lisans alanında
yapılmış olan çalışmalar şunlardır;
a) Bilişim okur-yazarlığı:
Üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde Temel Bilgi Teknolojisi
Kullanımı ve Temel Bilgisayar Bilimleri adlı dersler seçmeli olarak verilmektedir. Bu
derslerin koordinesi için “Enformatik Bölümleri” kurulmuştur. Bilgisayar yazılımı
ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme seviyeleri ön lisans ve
lisans düzeyinde belirlenmiştir.
b) Bilişim ve enformatik enstitülerinin kurulması;
Öğretim elemanı yetiştirmek üzere, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde
Enformatik Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi’nde Bilişim
Enstitüleri kurulmuştur.
c) Bilgisayar ve bilişim fakültelerinin kurulması
Lisans düzeyinde farklı bilişim tabanlı bölümlere olan ihtiyacın ortaya
çıkması ve bilişim teknolojileri eğitiminin kalitesini arttırmak amacıyla Bilgisayar ve
Bilişim Bilimleri Fakülteleri kurulmaya başlanmıştır. 2010 yılında İstanbul Teknik
Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi’nde Bilgisayar ve Bilişim Fakülteleri
kurulmuştur. 2012 yılında bilgisayar ve bilişim teknolojileriyle ilgili 149 bölüm
bulunmaktadır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 381)

– 521 –

3.3.3.2. Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları
Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesinde üniversiteler önemli
bir rol üstlenmiştir. Üniversitelerin bünyesinde kurulmuş bulunan “Bilimsel
Araştırma

Projeler

Koordinatörlüğü”

ile

üniversitelerdeki

araştırmalar

desteklenmektedir. Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerde görev yapan araştırmacı
ve akademisyenlerle işbirliği içerisinde yürütülen araştırma geliştirme faaliyetlerine
destek sağlamaktadır. Ayrıca, akademisyenlerin araştırma geliştirme faaliyetlerine
üst seviyede katılımının sağlanmasını teminen, kariyer adımlarında bilimsel
araştırma yapma ve bu araştırma sonuçlarını yayınlama şartı getirilmiştir.

3.4. ZİHİNSEL GELİŞİM ÜZERİNE ETKİLERİ
Erasmus, 1512 tarihli ders kitabı De Copia’da; hafıza ve okuma arasındaki
bağlantıdan bahsetmiş, öğrencilerin okudukları kitapların yanlarına haşiyeler
yazmalarını, yazılara göre çeşitli işaretlemeler yapmalarını, aynı zamanda bunları da
defterlerine yazmalarını önermiştir. Metinleri el yazısıyla çoğaltmak ve düzenli
olarak tekrar okumak, onların zihne yerleşmesine yardımcıdır. Ezberleme, bilginin
korunmasıyla birlikte aynı zamanda derin ve kişisel anlayışa göre sentezlemenin ilk
adımıdır. Rummel’e göre bu yaratıcılık ve muhakeme gücü gerektirmektedir.
Francis Bacon 1623’de, iyi tutulmuş bir derlemenin, yazılı eserlerin hafızaya
kaydedilmesine yardımcı olacak icatların malzeme tedarik edicisi olacağını
söylemiştir.
Asırlar boyunca bilgeliğin ve yaratıcılığın uyarıcısı olarak görülen ezberleme,
on dokuzuncu yüzyılda hayalin önündeki bir engel olarak görülmekte, zihinsel
enerjinin israf edilmesi anlamına gelmekteydi. Zihin, depolama aracı olarak değil,
yeni değişen anlayışa göre depolama ve kaydedilme aracı olan teyp kasetleri, video
kasetler, mikro film, mikro fiş, fotokopi makineleri, hesap makineleri, bilgisayarlar
gibi yapay zekayla depolanan bilginin nerede ve nasıl kullanılacağına kafa
yormalıydı.
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İnternet kişisel hafızanın bir tamamlayıcısı olmaktan çok, onun yerine geçer
hale gelmiştir.
Wired yazarı Clive Thompson, interneti, bir zamanlar içsel hafızanın oynadığı
rolü üstlenen dıştan takılan bir beyin olarak tarif etmiştir.
New York Times’ın köşe yazarı David Brooks ise, “bilgi çağının sihrinin
bizim daha fazla bilgi sahibi olmamıza fırsat vermesi olduğunu düşünüyordum. Ama
sonra bilgi çağının sihrinin bizim daha az bilmemize izin vermesi olduğunu fark
ettim. Bize dışsal biliş hizmetçileri (silikon hafıza sistemleri, işbirlikçi online
filtreler, tüketici tercihi algoritmaları ve internet ağlı bilgi ) sağlıyordu. Yükü bu
hizmetçilerin sırtına yüklüyor ve kendimizi özgürleştiriyoruz” demektedir.
American Scene’de yazan Peter Suderman, hafıza şimdi basit bir indeks işlevi
görmeli, internette ihtiyacımız olduğu anda ihtiyacımız olan bilgiyi bulabileceğimiz
yerleri bize hatırlatmalı: ‘Tüm kütüphaneyi taramak üzere hızlı bir tarama
rehberinden yararlanmak için beyninizi kullanmak varken, tek bir kitabın içeriğini
neden ezberleyeceksiniz? Bilgiyi ezberlemek yerine, artık dijital olarak depoluyoruz
ve yalnızca nereye depoladığımızı anımsamamız yetiyor. Web bize düşünmeyi
öğretiyor; teknoloji yazarı Don Tapscott da “uzun pasajları veya tarihi bilgileri
ezberlemenin” modası geçti. Ezberlemek artık “zaman israfıdır.” demektedir. 433
Thompson ve Brooks’un ifadesiyle internet, beyinlerimizde daha değerli ve
hatta “daha insani” hesaplamalar için yer açarken, çok daha geniş bir hafıza imkanı
da sağlamaktadır.
Zeka kavramı, 1900’lü yıllarda zekanın ölçülmesi için bilimsel testler ve
çalışmaların başlamasıyla yeni bir boyut kazanmıştır. Zeka alanındaki çalışmaların
bir kısmı yapay zeka üzerine yoğunlaşmış, hesap makineleri, cep telefonları, gibi
dijital araç-gereçler; hafızalama ve depolama görevi görmeye başlamış, çok büyük
bilgi, belge ses ve görüntü dosyası gibi dosyalar saklanabilmiştir.
Bilim adamları her on yılda bir zeka puanlarının; değişen ve gelişen teknoloji,
bilim alanındaki bulguların eğitime aktarılması, televizyon, okul öncesi eğitim
433
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ortamlarının hayatımıza girmesi ve öğrenme ortamlarının zenginleşmesi gibi
nedenlere dayanarak, yukarı çekildiğini ifade etmektedir 434. James Flynn: IQ testleri
rakamlarını karşılaştırmış ve şaşırtıcı bir şekilde “IQ puanlarının yüzyıl boyunca
(hemen hemen her yerde) istikrarlı bir şekilde artığını” keşfetmiştir. Flynn etkisi
olarak adlandırılan ve ilk açıklandığında tartışmalara yol açan bu çalışma daha
sonraki birçok araştırma ile doğrulanmıştır. Gerçekten puanlar evrensel olarak
yükselmektedir. Televizyon şovları, video oyunları, kişisel bilgisayar ve en son da
interneti savunanlar “Eğer aptallaşıyor olsaydık nasıl daha zeki çıkmaya devam
edebilirdik diyerek Flynn etkisini kullanmaktadırlar. Flynn daha sonraki yıllarda ise;
“ekonomik, teknolojik ve eğitimsel nedenlerle soyut muhakemenin öne çıktığı geçen
yüzyılda tamamen değiştiğini fark etmiş, artık herkesin IQ testlerinin geliştirenlerle
aynı “bilimsel gözlükleri” takmaya başladığını” ifade etmiştir.
Amerika Birleşik Devletleri’nde lise birinci sınıf öğrencilerine yapılan PSAT
sınavlarının sözel bölümünde alınan puanlarda gerilemeler görülmüştür. İnternetin
evlerde ve okullarda kullanımıyla, internet kullanımının yaygınlaşmasına paralel
Flynn etkisi zayıflamaya başlamıştır.
İnternetin ve ekran okumaların hayatımıza girmesiyle birlikte okuma
alışkanlıklarında da değişiklikler olmuştur 435. Aşırı derecede internet başında vakit
geçiren kişilerde ve interneti gezinti yapmak için kullanan kişilerde okuma
alışkanlıklarında

zayıflamalar

görülmektedir.

Aynı

zamanda

ekranda

bilgi

bombardımanına maruz kalan ve aşırı derecede gezinti yapan kişilerde derinlemesine
düşünme ve kendisine ait yeni düşünceler üretme konularında sıkıntılar
yaşanmaktadır.
İnsan beyni aynı zamanda, son derece esnek ve yapısı hızla değişebilen bir
organdır. Beyin hücreleri çevreden aldığı uyarılarla çok hızla değişebilmektedir.
Dolayısıyla, beynin ne ile uğraştığı, neye maruz kaldığı çok önemlidir 436.
Giderek artan bilgi ve iletişim çağında zihin, ciddi bir veri bombardımanıyla
karşı karşıya kalmaktadır. Bireyler de bu veri bombardımanı altında; aynı anda
müzik dinlemek, video izlemek, internette birden fazla pencere arasında gezinmek,
434
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sohbet etmek, yazışmak, telefonla konuşmak ve çalışmak gibi birden fazla işle
meşgul olmakta, bu birden fazla iş ve pencereler arasında geçişler yapmaktadır.
Çoklu görev denilen bu durum, özellikle ders çalışan öğrencileri etkilemektedir.
Öğrenciler, çoklu görev sırasında öğrendiklerini düşünebilirler, hatta derslerinde
yüksek not almaları da bu düşüncelerini destekleyebilir, ancak bu durum yanıltıcıdır.
Çoklu görev, zihinsel süreçleri, hafızayı ve öğrenmeyi olumsuz yönde etkilediği gibi;
ekran başında sabırsız, aceleci, hızla bir veriden diğerine atlayan ve aynı hızla
tüketen bireyler oluşmasına da neden olmaktadır 437.
Verinin hızla üretildiği, dolaştığı ve tüketildiği bir ortamda güvenirliğinin ve
doğruluğunun sorgulanması gerekmektedir. Verinin bilgi olarak değerlendirilmesi
için, zihinsel süreçte işlenerek anılarla ve mevcut bilgilerle sentezlenmesi,
içselleştirilmesi gerekmektedir. Bu da protein sentezi ve zaman gerektiren bir
süreçtir. Verinin bilgiye dönüşmesi, öğrenme ve hafızada bilgi saklama, çok hızlı
gerçekleşecek bir süreç değildir. Bu süreç içerisinde, dikkatin dağılması ve araya
başka zihinsel süreçlerin girmesi durumunda öğrenme gerçekleşememektedir.
Bilimsel

çalışmalar sonucunda,

araç

kullanımı

esnasında mobil

telefonla

konuşmanın, beyin dalgaları üzerinde yarı yarıya etkisinin olduğu ve mobil telefonun
mikrofon kulaklık setiyle dahi kullanımının, dikkat üzerindeki bu olumsuz etkiyi
azaltmadığı tespit edilmiştir438. Araç kullanımı esnasında mobil telefonla
konuşmanın, yasal alkol sınırı içerisinde yapılan kazalardan daha fazla kazaya neden
olduğu da bilimsel çalışmalardan çıkan sonuçlardan birisidir.
Bir zihinsel uyarıdan bir başkasına geçiş durumunda, bilgiyi geri çağırma
esnekliği zorlaşmakta ve bu durum karar verme süreçlerini olumsuz yönde
etkilenmektedir. Dikkatin dağılması, beynin işleyen bellek kapasitesini de
düşürmekte ve dürtüsel hareket etme eğilimini ön plana çıkartmaktadır. Karar
verebilmek için bu ayrıntıları düşünebilecek, değerlendirebilecek bir zamana ihtiyaç
vardır. Sürekli veri bombardımanına maruz kalmak, zekayı artıran bir etken değildir.
Aksine, beceriyi ve tatmin olma duygusunu olumsuz yönde etkilemektedir. “Zihin,
içi doldurulacak bir kazan değil, ateşlenmesi gereken bir kıvılcımdır” Eğitimin ve
eğitimcilerin hedefi, bilgisayarda ya da ansiklopedide olan verileri, bireylerin
437
438
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beynine yüklemek olmamalıdır. Bireyler; var olan bilgileri tekrar etsinler diye değil,
gerektiğinde değerlendirebilsinler, akıllarını kullanarak kendilerine yeni bir yol
açabilsinler diye eğitilmelidir 439. Eğitimin ve eğitimcinin amacı bu olmalıdır.
Bireylerin IQ seviyeleri giderek artmaktadır, geçen yüz yıl içerisinde IQ
testleri ilk ortaya çıktığı döneme göre ortalama üç puan artmıştır. Bu artışın nedeni,
çocuklara küçük yaşlardan itibaren ana okullarda analitik düşünmeye yönelik
testlerin verilmesi ve bu testlere alışkın olmaları gösterilebilir. IQ seviyelerindeki
artışa karşın, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’de yapılan çalışmalar, işlevsel
olarak okuduğunu anlamayan ve hesap yapamayan bir gençliğin oluştuğunu
göstermektedir 440. İngiltere’de yapılan bilişsel testler, on bir yaş çocuğunun, on beş
yıl önceki yaşıtlarına göre iki yıl daha geride olduğunu ortaya çıkartmıştır 441. Temel
problem, okuma, yazma ve hesaplamanın eksikliği olarak görülmektedir. Bu eksiklik
işverenlerin de ana problemlerinden birisi olup, ülkemizde üniversite sınav sistemi ve
öğrenci yetiştirmeye modeli nedeniyle daha vahim durumlar muhtemeldir.
İnsan kelimelerle, kavramlarla düşünmekte olup, bunu ifade şekli önemlidir.
Aksi durumda, kavramların azalması, ifadenin azalması, düşüncenin sığlaşmasını da
beraberinde getirmektedir. İlave olarak, bilişim araçları ve internet ortamında daha az
kelime ile haberleşilmesi, kelimelerin kısaltılması, değiştirilmesi dillerin gramer
yapısını bozmakta, ifade yeteneğini güçsüzleştirmekte ve tüm dilleri tehdit eden ciddi
bir problem olarak görülmektedir.
Bilgisayar ekranından ve internetten okumak suretiyle öğrenme ile kitaptan
okumak suretiyle öğrenmek arasında ciddi farklar mevcuttur. Yapılan çalışmalar,
kitaptan okumanın öğrenme yönünden daha etkili olduğunu ortaya koymaktadır.
Okumanın kişinin isteğiyle, odaklı ve sürekli olması önemlidir. Kâğıda bir şey
yazmak, aceleye getirmeden bir kitap okumak, daha uzun ve daha yoğun düşünmeye
yol açmaktadır. Kitaplar bu nedenle düşünme sisteminin önemli bir parçasıdır,
ardından da yazı yazma gelmektedir. Buna karşın, bilgisayar ekranından okuma,
veriye hızla göz atma amacını gütmeye başlamıştır. Yapılan çalışmalarda, ekrandan
okuma sırasında üç yüz kişiden sadece altısının (%1’inin) düzenli bir sırayla
439
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okuduğu, kalanının (%99) atlayarak, resim, renk ve kalın harflere bakarak kısa
sürede fikir sahibi olmaya çalıştığı gözlemlenmiştir 442. Bu durum, okuma, anlama ve
olayın üzerinde düşünme yeteneklerinde eksikliğe sebep olmaktadır. Bu veriler,
kitabın yeri ve değerini bilip, eğitim sisteminde buna ağırlık verilmesi gerekliliğini
ortaya koymaktadır.
Bilişim teknolojileri, bağlantı kurma, haberleşme, fikirleri yayma ve
geliştirmede önemli bir araç olsa da, insana ilham veren fikirler ve yaratıcı
düşünceler, bu bağlantılardan uzak ve yalnızken, derin düşünce neticesinde ortaya
çıkmaktadır. Yaratıcı düşünceler çoğunlukla, insanın aklına, tek başına yürürken,
doğada ya da hareket hâlinde ya da işte, sürekli bulunduğu ortamın stresinden
uzaklaştığı zaman gelmektedir. İlham verici davranışların ya da ilham verici
düşüncelerin, fikirlerin ortaya çıkabilmesi için, bir hobinin varlığı önemlidir.
Amerika Birleşik Devletleri’nde eleştirel düşünme, analitik düşünme, sorun
çözme ve yazma yeteneklerinin nasıl geliştiğine ilişkin olarak, üniversitenin ilk iki
yılındaki 2322 öğrenci üzerinde yapılan incelemelerde, öğrencilerin akademik
beklentileri, tek başına kaldıkları ve çalıştıkları saatler, okuma ve yazmaya
ayırdıkları zaman, seçilen alan gibi hususlar değerlendirilmiş ve haftada kırk sayfa
okuyan, sömestr başına yirmi sayfa kendine özgü ifadelerle yazı yazan, haftada on
iki

– on beş saat yalnız çalışan öğrencilerin söz konusu yeteneklerine ilişkin

değerlerin oldukça yükseldiği görülmüştür.
İnsan zihninin nihai işlevi, geçmiş tecrübesi ve anda işlemlediği girdiye
dayanarak geleceği öngörmek ve ona göre bir tepki planlamaktır. Dolayısıyla,
bugünkü hareketler, zihindeki gelecek algısıyla ilişkilidir.
Bilgi artışı hızla ivmelenmektedir. 1300’lü yıllarda sadece 7 disiplin
mevcutken, 1950’de 54, 1975’te 1.845, 2011’de ise 8.000’den fazla disiplin
mevcuttur 443.

Bireyler,

bu

disiplinlerden

birisine

göre

yetiştirildiğinde

yetiştirilmediği diğer disiplinler ihmal edilmiş olacaktır. Bireyler, son dönemlerde
tek bir alanda yetişmiş olmayı istememekte, en az yedi sekiz alanda bilgi sahibi
olmak istemektedirler. Gelecekte en çok aranacak meslekleri de bugünden
442
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bilemiyoruz 444. Bugün verilen eğitim ve mesleklerin gelecekte ne kadar geçerli
olacağı bilinemediğinden, yetiştirilen gençlerin, hızlı değişim ortamına hızla adapte
olabilecek, yaratıcılıkları yüksek kişiler olması hedeflenmeli ve bu amaç için özen
gösterilmelidir.
Nüfus yapısı hızla değişmektedir. 1800’lü yıllarda 1 milyar olan dünya
nüfusu, 1930’da 2 milyara, 1999’da 6 milyara çıkmış olup, 2050’de 9 milyar olması
beklenmektedir. 2030 yılında, dünyada ilk kez beş yaş altı nüfusun altmış beş yaş
üstü nüfustan daha az olması öngörülmektedir. Genç nüfus azalırken yaşlı nüfusun
artması, yaşlı nüfusun hayatını idame ettirebilmesi için çalışacak genç nüfusa ihtiyaç
duyulması sonucunu doğurmaktadır. Dolayısıyla, genç nüfusun iyi eğitilmesi son
derece önemlidir. Türkiye’de 2020 yılından itibaren toplam nüfusumuz çok
değişmeden üç ila yirmi iki yaş nüfusunun sayısının hızla azalmaya başlaması, buna
paralel olarak toplam okul çağı nüfusunun da düşmesi (26,9 milyondan 24,8 milyona
inmesi) öngörülmektedir. Ülkemizde, eğitimciler, öğretmenler eğitilerek gençler
daha iyi yetiştirebilirse bu durum fırsata çevrilebilir. Geleneksel eğitim sistemi,
geleceğin alışılageldik üzere yavaş ve doğrusal değişeceği varsayımına göre
kurulmuştur. Ancak,

bugün verilen becerilerin çoğunun ömrünün kısa olması

öngörüldüğünden, gelecekte çoğu birey mesleğini kendisi yaratmak zorunda
kalacaktır. Bu değişimle baş edilmesi için, yaratıcı, hayal gücü ve özgüveni yüksek,
sorunu hızla fark edip, çözüm ve yeni çıkış yolları bulabilecek, esnek düşünebilen
bireyler yetiştirilmesi önem kazanmaktadır. Değişimin çok hızlı olduğu ve bugünün
klasik eğitim ve mesleklerinin hızla kaybolacağı bir gelecek için nasıl bireyler
hedeflediğimizi tespit etmemiz gerekmektedir. Hedefi, ideali olamayan ve kendisine
sunulan çoklu seçeneklerden programlandığı gibi uygun olanını seçen bir veri
bankası mı? Yoksa, birey olma bilinci gelişmiş ve olaylara eleştirel bakabilen,
kendisi sorunları algılayıp, sorgulayıp, çözüm yaratabilen, bilgi üretebilen bireyler
mi?
Yaratıcılık için çok yüksek bir IQ seviyesine gerek olmayıp, 120 civarında bir
IQ yeterlidir 445. Ancak, yaratıcı kişiler dünyaya, olaylara önyargılardan uzak ve
özgün bir şekilde yaklaşma eğilimindedirler. Buna karşılık, eğitim sistemimiz
444
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bireysel farklılıkları, yaratıcılığı, eleştirel bakış açısını geliştirmeye yönelik değildir.
Oysa, düşünme şeklinin, ‘bir sorunun tek bir doğru cevabı vardır’dan ‘kimsenin
düşünmediği başka çözümler nelerdir’ e yönlendirilmesi gerekmektedir.

3.5. ÖĞRETİM

PROGRAMLARI,

EĞİTİM

MATERYALLERİ

VE

İÇERİKLER ÜZERİNE ETKİLERİ
3.5.1. Öğretim Programları Üzerine Etkileri
Bilgisayarlar ve bilgi işlem teknolojileri sadece eğitim sisteminde değil,
toplumsal yaşamın bütün kurumlarında büyük değişikliklere neden olmuştur.
Saatlerce süren hesaplamalar saniyede yapılabilmiş, gerçekliğe çok yakın benzetim
programları ile gerçeklik duygusu oluşturulabilmiştir. Bu gelişmeler sonucu
bilgisayarlar eğitim sisteminin bütün aşamalarında kullanılmaya başlamıştır.
Bilgisayarlar ile öğrenci kayıtları tutulabilmiş, etkili sunular yapılabilmiş ve bire bir
öğretim imkanına sahip olunmuştur.
Bilgisayar

ve

bilgi

işlem

teknolojileri,

eğitim

teknolojileri

olarak

değerlendirilmektedir. Eğitim teknolojileri, daha etkin bir öğrenme-öğretme için
insan-makine sisteminde personel ve öğretim araçlarının etkinliğini koordine eden,
çevresel faktörleri artan bir duyarlılıkla kontrol altında bulunduran kuram ile
uygulamanın birleştiği ve eğitim işlerinin devamlı olarak geliştirildiği uygulamalı bir
disiplindir446.
Eğitim teknolojilerinin gelişmesi 3 dönemde incelenmektedir. 1. Dönem
1900-1955 televizyonun gelişmesi, 2. Dönem 1955-1970 sistemler teknolojisinin
gelişmesi 3. Dönem ise 1970 ve sonrası olarak kabul edilmektedir 447. Bunlara ek
olarak; eğitim ve öğretimin sanal hale geçmesi, sanal gerçeklik ve internet
sistemindeki hızlı gelişmelerin olduğu, sanal okulların oluştuğu bu döneme
otomasyon dönemi, bilişim teknolojilerinin boyutlarının küçüldüğü, iş görme
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kapasitelerinin arttığı, sesle komut alan sistemlerin geleceğinin öngörüldüğü
sibernasyon dönemi de sayılmaktadır 448.
Televizyon ve bilişim teknolojilerinin öğretim aracı olarak kullanılmasıyla
birlikte; televizyonlu öğretim, bilgisayarlı öğretim, programlı öğretim, uzaktan
öğretim ve modüler öğretim kavramları gelişmiştir.
Televizyonlu öğretim: Eğitim dünyasında geliştirilmiş en etkili kitle iletişim
aracı televizyondur. Televizyon; bilgi işlemeye, öğretim gereçlerine ve genel
iletişime bazı nitelikler kazandırmakta, sistemler yoluyla iletilen bilgi yapısı özel
tarzda biçimlendirilmektedir. Birçok ülkede televizyon, okuma yazma, yetişkinlerin
eğitimi, eğitim hizmetlerini yaygınlaştırma, öğretmen yetiştirme ve kaliteyi
yükseltme amacıyla eğitim alanında yaygın olarak kullanılmaktadır 449.
Bilgisayarlı öğretim: Psikologlar tarafından geliştirilmiş yeni öğrenmeöğretme ilkelerinin eğitimciler tarafından programlı öğretim ve değişik öğrenme
stratejilerine göre elektronik araçlara uygulanması esasına dayalı öğretme
yöntemidir 450.
Son yıllarda bilgisayarların öğretim amacıyla kullanılmasıyla, bilgisayar
destekli öğretim uygulamalarına geçilmiştir. Bilgisayar destekli öğretim; bilgisayar
programları aracılığıyla öğrenmenin gerçekleştiği, öğrenme sorumluluğunun
öğrenciye verildiği ve öğrencinin kendi öğrenme düzeyini değerlendirdiği öğretim
biçimidir. Bilgisayar destekli öğretim uygulamalarında öğrenciler dönüt alır,
eksikliklerini giderir, kısaca bilgisayarla etkileşime girer. Bilgisayar destekli öğretim
uygulamalarında,

bilgisayar

öğretmenin

yerine

geçmemekte,

konunun

ve

öğrencilerin özelliklerine göre öğretmen tarafından kullanılmaktadır. Ayrıca,
bilgisayarlar ile, öğrencilerin araçlarla etkileşime girmesi mümkün olmuştur.
Bilgisayarlar; öğrencilere ipucu, pekiştireç ve dönüt vermeye başlamışlardır.
Bilgisayarlı eğitim ile bilgisayar destekli öğretim arasındaki temel fark;
bilgisayarlı eğitimde eğitici bilgisayardır. Bilgisayar destekli eğitimde ise eğitici
öğretmendir.
448

Tosun, 2006, s.16
Alkan; 1996:s 221
450
Alkan; 1996:s 229
449

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 381)

– 530 –

3.5.1.1. Programlı Öğretim
Öğrencinin davranışsal hedeflere ulaşmasına yardım etmek üzere deneysel
olarak geliştirilmiş öğrenme tekniklerinin sistematik olarak uygulanması sürecine
programlı öğretim denilmektedir. Programlı öğretimin temel niteliği canlı bir
öğretmen olmadan öğrencinin kendi kendine kitap ya da bilgisayarla iletişime girerek
öğrenmesidir. Temel araçları ise programı sunan kitap, kart, film, teyp, video ya da
bilgisayardır 451. Programlı öğretim, okuldaki bütün dersleri kapsamaz. Daha çok
bilgi ve kavrama düzeyindeki davranışların kazandırılmasında kullanılır.

3.5.1.2. Modüler Öğretim
Öğrenme ve öğretme etkinliklerinin kendi kendine öğrenme olanağı
sağlayacak tarzda, kendi içinde bütünlüğü olan ve birbirini işlevsel olarak
tamamlayacak biçimde, bağımsız öğrenme elamanları şeklinde düzenlenmesidir. Bu
yaklaşımda esas alınan öğrenme elamanına modül, öğrenme birimine dayalı olarak
düzenlenen öğretim programlarına da modüler program adı verilmektedir.

3.5.1.3. Uzaktan Eğitim
Uzaktan eğitim, daha geniş kitlelere eğitim hizmeti götürebilmek, eğitimde
fırsat eşitliğini sağlayabilmek amacıyla ayrı ve farklı fiziksel mekanlardaki öğretmen
ve öğrencilerin, çeşitli iletişim teknolojileri yardımıyla etkileşimde bulundukları,
öğretme-öğrenme faaliyetlerini gerçekleştirdiği bir sistemdir 452.
Bilgisayarlı öğretim ve televizyonlu öğretimin birleştirilmesi multimedya
sistemini ortaya çıkarmıştır. İnternet alanındaki ilerlemeler sonucunda internet
destekli öğretim ve internet temelli öğretim kavramları da konuşulmaya
başlamıştır 453.
451
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3.5.1.4. Web Tabanlı Eğitim
Teknolojinin sunduğu kolaylıklarla birlikte internete olan ilginin artması ve
World Wide Web (www)’in hızla yayılması, tüm dünyada “web tabanlı uzaktan
eğitim” kavramının yaygınlaşmasını sağlamıştır. Uzaktan eğitim uygulamalarıyla,
eğitimde zaman ve mekan bağımlılığını kaldırılarak, bireyler için yaşam boyu eğitim
ve kendi kendine öğrenme olguları geliştirilmiştir.
İnternetin uzaktan eğitim kapsamında bir yöntem olarak kullanıldığı eğitim
şekli çevrimiçi eğitim veya web tabanlı eğitim olarak adlandırılmaktadır. İnternetten,
günümüzde üniversitelerde ağırlıklı olmak üzere tüm öğretim kurumlarında, özellikle
de uzaktan eğitim kurumlarında yararlanılmaktadır. İnternet tabanlı eğitim ile klasik
eğitim arasındaki en büyük fark öğretme yöntemleridir. İnternet üzerinden öğretim,
hızlı ve etkileşimli öğrenmeye olanak sağlaması, daha fazla danışmanlık hizmetinin
verilmesi, tartışma fırsatı sağlaması gibi özellikler bakımından, öğrenci merkezli,
demokratik ve bireysel öğretime dayalı bir eğitim ortamı olanağı sağlamaktadır 454.

3.5.2. Eğitim Materyalleri Üzerine Etkileri
Çağdaş

eğitim

anlayışı,

öğretmeni,

öğrenmeyi

maksimum

düzeyde

gerçekleştirecek öğretim yöntemini seçme ve uygulama sorumluluğu ve zorunluluğu
ile karşı karşıya bırakmaktadır 455. Bu yüzden çağdaş eğitim anlayışının temelinde
materyal bolluğu ve yaşam boyu eğitim anlayışının gelişmesi bulunmaktadır.
İnternetin eğitim ortamlarında kullanılmasıyla başlayan e-öğrenme, klasik eğitim ve
öğretim anlayışını etkileyecek ve eğitim sürecinin niteliğini değiştirebilecek bir
gelişme olarak görülmektedir. E-öğrenme ile birlikte, sadece öğretimin şekli değil,
öğretim materyalleri de değişime uğramıştır. Günümüzde kitaplar, çoklu ortam
teknolojilerinin de desteğiyle, ekran karşısında okunabilen, duyulabilen, etkileşimli
bir formata dönüşmüş olup ihtiyaç duyulan elektronik içeriklere yer ve zamandan
bağımsız ulaşma imkânını sağlayacak niteliğe kavuşmuştur 456.
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3.5.2.1. Bilgisayar Destekli Eğitim
Bilgisayar destekli öğretim ve internetin eğitim alanında kullanılmasıyla
birlikte; öğrencilerin hem okul, hem de okul dışı eğitim imkanlarını artırmak
amacıyla, ulusal ve uluslararası düzeyde öğretim programları yazılmaktadır. Okul
öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yetişkin eğitimi için programlar bulunmaktadır.
Bu programların temel hedefi, basitten karmaşığa, kolaydan zora tümevarım ve
tümdengelim gibi temel öğrenme yöntemlerini kullanarak, öğretmen yardımıyla veya
öğretmensiz, öğrenmenin yolunu açmaktır. Bu programlardan bazıları okul programı
olarak kullanılabildiği gibi bazıları da bireysel kullanıcılar için hazırlanmıştır.

3.5.2.2. Eğitsel Filmler ve TV Kanalları
Bilişim ve teknoloji alanındaki gelişmelerin; eğitim materyalleri ile ilgili en
büyük etkisi hiç şüphesiz eğitici filmler ve televizyon kanalları olmuştur. Belirli bir
konu hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanan eğitsel filmler; özellikle ikinci
dünya savaşından sonra Amerika Birleşik Devletleri’nde birçok üniversite ve
şirketler tarafından çekilmeye başlamıştır 457. Federal İletişim Komisyonu 1952
yılından bu yana 242 televizyon kanalını öğretici film ve programlara ayırmıştır. Bu
gelişmeler ülkemize de etki etmiştir. 1950 yılından önce eğitim araç-gereçleri yurt
dışından getirilirken 1951 yılında Öğretici Filmler Merkezi (ÖFM) kurulmuştur. Bu
merkezde hem eğitim filmleri yapılmış hem de yurt dışından alınan eğitici filmler
Türkçeleştirilmiştir. 1962 yılında radyo eğitim ünitesinin, 1968 yılında Film, Radyo
ve Televizyonla Eğitim Merkezi’nin kurulması, eğitsel filmlerin örgün ve yaygın
eğitim sürecinde kullanılma çabalarının devam ettiğini göstermektedir.
Amerika Birleşik Devletleri’nde 1950’li yıllarda desteklenen televizyon
programları daha sonraki yıllarda eğitim kanalları olarak karşımıza çıkmıştır.
National Geographic, Discover Channel, Da Vinci Learning, Animals Planet gibi
kanalların çoğalması, yaparak, yaşayarak öğrenme ortamlarını artırmıştır. Bireylerin
becerilerini artıracak televizyon kanal ve programlarının çoğalması, öğrencilerin

457

Aktaş,2011

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 381)

– 533 –

evlerini eğitim ve öğretim ortamı haline getirmektedir. Okul öncesi ve ilköğretim
öğrencilerine hitap eden programlar öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirmektedir.
Ülkemizde, TRT 4 de yayınlarını bu yönde geliştirmeye başlamıştır. TRT
4’ün yayınlarını özellikle belgesel ve yaratıcı düşünceyi geliştirecek etkinliklerle
zenginleştirmesi önemlidir.

3.5.2.3. Okul Materyalleri
İnternetin hayatımıza girmesiyle birlikte okul materyallerinde de köklü
değişiklikler olmuştur. Bilgiyi elektronik ortamda depolama aygıtlarının gelişmesi
neticesinde (CD, flash disk, USB, hard diskler ve harici bellekler gibi) yazılı kitaplar
elektronik ortama aktarılmış ve buralarda saklanmaya başlamıştır. Ders kitapları
dijital ortama aktarılmış, e-kitap 458 ve z-kitap459 kavramı geliştirilmiştir. Geliştirilen
bu kitaplar, bilgisayarlara, eğitim portallarına, interaktif tahtalara ve web sitelerine
eklenmiştir. İnteraktif ve akıllı tahtalar sayesinde, tahtaya yazılan bilgilerin,
öğrencilerce bilgisayarlarına aktarılabilmeleri sağlanarak not tutma alışkanlıklarında
da değişime yol açmıştır. Not tutma aracı olan defterlerin yerine bilgisayar, akıllı
telefon ve tablet bilgisayarlar kullanılmaya başlanmıştır.
Bilişim ve internet sektöründeki hızlı gelişmeler sayesinde görsel ve işitsel
araç ve gereçler çoğalmıştır. Görsel ve işitsel araç ve gereçler farklı öğrenme
sitillerine sahip olan öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştırmıştır. Video film,
animasyon ve simülasyon gibi materyaller sayesinde, hem öğrencilerin derslere olan
ilgileri artırılmış hem de sınıfa getirilmesi imkansız cisim, olgu, olay ve işlemlerin
kolayca ve güvenle gözlemlenmesi ve incelenmesi gerçekleştirilmiştir.
Bilişim ve internet sektöründeki gelişmelerin temel ders araç ve gereçleri
üzerindeki etkileri, gelişim durumlarına göre ders araç gereçleri tablosunda şöyle
gösterilmektedir.

Multimedya unsurlarıyla zenginleştirilerek hazırlanmış kitaplara e-kitap denilmektedir.
Ders Kitaplarının içeriklerinin teknolojinin avantajlarından yararlanılarak zenginleştirilmesi
amacıyla z-kitap geliştirilmiştir. Z-kitap; ders kitaplarının; öğretim programları esas alınarak,
animasyon, video, ses, fotoğraf, harita, grafik, tablo, simülasyon gibi ögelerle etkileşimli hâle
getirilmesidir. Z-kitabın avantajı öğrencilerin dijital ortamda tüm ders içeriklerine ulaşabilmeleridir.
458
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Tablo 102. Gelişim Durumlarına Göre Ders Araç-Gereçleri
No

2000 ve sonrası

2000 öncesi

1

TV

TV, Plazma TV,Lcd TV, Led TV

2

Vhs kaset veya disket

Cd, Flash bellek, USB, Hafıza
kartı VCD, DVD
Masaüstü bilgisayar, Laptop, I pad,

3

Bilgisayar Tepegöz

Tablet Bilgisayar cep telefonu,
projeksiyon, Tepegöz

4

Kara tahta

5

Tebeşir

6

Kitap

7

Defter

8

9

Kara tahta, Cam tahta, İnteraktif
tahta akıllı tahta
Tebeşir, Cam tahta kalemi (board
marker),
Kitap, e-book, z-book, internet
videoları
Defter Bilgisayar,

Fotograf makinası, Yazıcı
Kemera
Harita, Küre vb.

Fotokobi Makinası, Yazıcı, Dijital
fotograf makinası, Cep telefonları,
Digital kameralar, Tarayıcı
Dijital Harita, küre vb.

Ders araç gereçlerindeki değişiklikler öğretmenlerin derste kullandığı araç ve
gereç alışkanlıklarını da değiştirmiştir. Öğretmenler derslerinde kitap tebeşir ve yazı
tahtasının yanında bilgisayar, projeksiyon aleti, televizyon, tepegöz, video çalar,
video kasetler, eğitim içerikli CD’ler, resimler, laboratuvar araç gereçleri, haritalar
ve hatta kuklalar gibi bir çok öğretim araç gereçlerini kullanmaya başlamışlardır 460.
İnternet siteleri, öğretim seti mantığına benzer öğrenme portallarına
dönüştürülmüştür. Öğrenciler portallara girip modül öğrenme ortamlarını takip
ederek yeni öğrenme yaşantıları elde etmekte veya var olan bilgilerini
pekiştirmektedirler. Bilimsel makalelerin yayınlandığı web siteleri olduğu gibi,
özellikle öğrenciler tarafından kullanılan kitap ve web sitelerinin özetlerinin yer
aldığı siteler de eğitimin bir parçası haline gelmiştir. Bilginin kitap raflarından, ders
notlarından dijital ortamlara aktarılması, internet dünyasını kütüphane haline
getirmiştir. Sanal kütüphaneler oluşmuştur.

460
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Öğretmen ve öğrenciler tarafından en fazla kullanılan eğitim amaçlı web
sitelerinin başında ödev siteleri bulunmaktadır. Bazı internet siteleri öğrencileri
araştırmaya yönlendirerek ödevlerini yapmalarını sağlarken, bazı internet siteleri de
belirli bir ücret karşılığında öğrenci yerine ödevi yapmaktadır. İnternetin beraberinde
getirdiği yeni bir sektör olan ödev siteleri uzaktan eğitimin bir boyutunu
oluşturmaktadır 461.
İnternet siteleri; bilginin kaynağının belli olması nedeniyle bilimsel
araştırmalar için kaynak kabul edilmezken günümüzde bu durum kabul edilebilir
olarak değişmiştir.

3.5.3. Eğitim İçeriklerine Etkisi
Bilgisayar ve internetin hayatımıza girmesiyle birlikte herkes bir içerik
hazırlayıcısı olmuştur. Günümüzde bilgisayar programlarını kullanabilen, kamera
veya fotoğraf makinesiyle çektiği video ve resimleri bilgisayar ve internet ortamına
aktarabilen herkes bir içerik oluşturucusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Oluşturulan
içeriklerin bir kısmı eğitim bilimciler, öğretmenler ve akademisyenler tarafından
düzenlenerek, eğitim materyali haline getirilmektedir. Eğitim aracı ve kültür ürünü
olarak yayıncılar tarafından bağımsız olarak üretilen ve bilgisayar ortamına aktarılan
animasyon, video, ses dosyası, dijital fotoğraf, harita, grafik, tablo ve belgelere eiçerik denilmektedir.
Ders içerikleriyle ilgili değişiklerin en iyi görülebileceği çalışma, FATİH
projesi kapsamında kullanılan e-tabletler ve interaktif tahtaların içeriklerinin
oluşturulduğu eğitim bilişim ağıdır.

3.6. BİLİŞİM OKUR-YAZARLIĞI
Bilişim ve internet alanındaki gelişmeler bilinçli bilgisayar ve internet
kullanıcısı kavramını ortaya çıkarmıştır. Bu alandaki gelişmelerin çok hızlı olması
ise, bilinçli bilişim teknolojileri kullanıcısına ilişkin özelliklerin sürekli genişleyerek
461

Yolcu, 2007 s.1
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değişmesine sebep olmuştur. Kullanıcıların bilişim teknolojileri becerileri ve sayısal
okuryazarlık düzeylerine ilişkin eksiklik ve yetersizlikler, çoğu vatandaşın sayısal
toplumun ve ekonominin dışında kalmasına ve bilişim teknolojilerinin verimlilik
artışında

sağladığı

bütünsel

etkiden

yeterince

yararlanamamasına

neden

olmaktadır. 462. Bu amaçla, Avrupa ülkelerinde bilişim ve internet teknolojileri
becerilerini geliştirmek ve bilinçli internet kullanıcısı bireyler yetiştirmek için ders
müfredatları yeniden düzenlenmiştir.
Ülkemizde ilköğretim ve ortaöğretim okullarında 2011-2012 eğitim öğretim
yılına kadar var olan bilgisayar dersleri özellikle program kullanma temelli işlenmiş
olup bilinçli bilgisayar ve internet kullanımıyla ilgili yeterli olmamıştır. 2006 yılında
müfredatımıza giren medya okur-yazarlığı dersi de bu konuda yeterli olmamaktadır.
Avrupa’da ilköğretim düzeyinde internetin bilinçli kullanımıyla ilgili müfredatı
olmayan tek Avrupa ülkesi Türkiye’dir 463. Ülkemizde de bilinçli internet
kullanımıyla ilgili ders programları oluşturulup ortaokul düzeyinde mutlaka zorunlu
olarak verilmelidir.
Kalkınma planları ve millî eğitim şûralarında sıklıkla öğretim programlarının,
öğrencilerin bilgiye ulaşma yollarını öğrenmelerine, sorun çözme ve karar verme
becerilerini geliştirmelerine olanak sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesine
ihtiyaç olduğu dile getirilmektedir 464. Tüm bu ihtiyaçlar doğrultusunda dünyada
yaşanan gelişmelere paralel olarak medya okur-yazarlığı dersi seçmeli ders olarak
ortaokul müfredatına girmiştir. Dersin genel amaçlarından birisi şöyledir;
“Televizyon, video, sinema, reklamlar, yazılı basın, internet gibi ortamlardaki
mesajlara ulaşarak bunları çözümleme, değerlendirme ve iletme yeteneği elde
etmek”. Bu amaca göre bilinçli internet kullanımıyla ilgili temel bir çalışma düzeyi
oluşturulsa da, bu dersin hem seçmeli olması hem de medya ağırlıklı olması
bilgisayar ve internetin bilinçli kullanıması için yeterli görülmemektedir.
Bilinçli bilgisayar ve internet kullanımıyla ilgili, birbirine yakın birkaç
kavram bulunmaktadır. Bu kavramlar; enformasyon okur-yazarlığı, bilişim okur-

BİT 2011 s.19.
BTK 2012
464
Kılavuz, 2006. s.6.
462
463
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yazarlığı, medya okur-yazarlığı sayısal okur-yazarlık dijital okur-yazarlık ve
bilgisayar okur-yazarlığıdır.
Enformasyon okur-yazarlığı 465; enformasyona ihtiyaç olduğunda farkında
olma ve onun bulunduğu yeri saptama, değerlendirme ve ihtiyaç duyulan
enformasyonu etkili olarak kullanma yeteneği olarak tanımlanmaktadır 466.
Medya okur-yazarlığı; “yazılı ve yazılı olmayan, büyük çeşitlilik gösteren
formatlardaki (televizyon, video, sinema, reklâmlar, internet gibi) mesajlara ulaşma,
bunları çözümleme, değerlendirme ve iletme yeteneği kazanabilmek” olarak
tanımlanmaktadır 467.
Sayısal okur-yazarlık; bilgiye ulaşmada kullanılan teknolojik aletlerin temel
yeterlik düzeyinde kullanılması olarak tanımlanmaktadır 468.
Bilgisayar okur-yazarlığı; bilgisayara her yönüyle teknik olarak hakim olmak
yerine günlük hayatta, bilgisayarı kullanılabilecek yerlerin farkında olunması ve
günlük gereksinmeler için sürekli kullanılmasıyla geliştirilecek bir olgu olarak
tanımlanmaktadır 469.
Bilişim okur-yazarı olan kişi; bilgisayardaki programları kullanabilen,
bilgisayar veya internet ortamında ihtiyaç duyduğu bilgilere ulaşabilen ve bu
ortamlarla ilgili sorunlarını kendi başına etkili bir şekilde çözebilen birey olarak
tanımlanmaktadır 470.
Enformasyon okur-yazarlığı, özellikle bilgiye ulaşma; sayısal okuryazarlık;
bilgiye ulaşmada kullanılan teknolojik (bilgisayar, internet, uydu, gibi) aletleri temel
kullanma becerisine sahip olma, medya okur-yazarlığı; var olan bilgiye medya ve
internet aracılığıyla eleştirel bir bakış açısıyla sahip olma, bilgisayar okur-yazarlığı
ve bilişim okur-yazarlığı ise bilgiye ulaşmada kullanılan bilgisayar teknolojilerini
temel düzeyde kullanma becerisi olarak karşımıza çıkmaktadır.

465

(Kapitzke, 2001: 2)
American Library Association, 1989: 1; American Library Association, 1998: 1, Akt: Yalvaç 2001,
140
467
http://www.medyaokuryazarligi.org.tr/nedir.html 25/07/2012
468
BİT:2009, s.19
469
Varol s.3.
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Geçer; 2010 s.21.
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Yukarıda açıklanan ve birbirine yakın olmakla birlikte bazı noktalarda
birbirinden ayrılan kavramlar içerisinde özellikle bilgisayar okur-yazarlığı ve bilişim
okur-yazarlığı kavramı hemen hemen aynıdır. 2012-2013 eğitim öğretim yılı
itibariyle kaldırılan bilgisayar dersi yerine ortaokul ve liselerde seçmeli ders olarak
okutulan “bilişim teknolojileri ve yazılım” dersi de dikkate alınarak raporda bilişim
okur-yazarlığı kavramı kullanılacaktır. Temel bilişim okur-yazarlığı yeterliğinin
saptanması, bu yeterliliğin kazandırılması ve kazandırılan yeterliliğin ölçülmesi,
değerlendirilmesi gerekmektedir. Bütün bunlar için ise standartlara gereksinim
duyulmaktadır 471.
Günümüzde; bilişim teknolojileri ve internetin kullanım alanı
düşünüldüğünde, bu teknolojileri kullanma konusunda kendi kendine yeterli, asgari
yeterlilik düzeyini yakalamış insanlar yetiştirmek, eğitim sisteminin temel
görevlerinden birisi olmalıdır. Bu yüzden okullarda mutlaka bilişim okur-yazarlığı
dersi ilkokuldan itibaren zorunlu olarak verilmeli ve bu dersin içeriği aşağıdaki
kriterlere göre hazırlanmalıdır.
TÜBİTAK Pardus tarafından, bilişim okuryazarlığı tanımı ve temel becerileri
standartları şöyle sıralanmıştır 472.
“Bilişim okur-yazarının bilgisayar teknolojileri hakkında yüzeysel bir bilgiye
sahip olması yeterlidir; kişisel bir bilgisayarı klasikleşmiş bir takım işler için
kullanabilir, yapmak istediği iş için hangi uygulamayı ya da donanımı kullanacağını
seçebilir. Bir sistemin arka planda nasıl çalıştığı hakkında fikir sahibi olması
gerekmez, sadece işine uygun uygulamayı bulabilmesi ve kullanabilmesi yeterlidir.
Bilişim okur-yazarı becerileri
İdeal

ortamda

kullanıcının

aşağıdaki

yeteneklere

sahip

olduğu

düşünülmektedir.
Temel beceriler
Monitörü açıp kapayabilir, iyi görüntü için ayarlayabilir.

471
472

Yalvaç. 2001, s.148-149.
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Güç kablosu takılı mı, güç kaynağı çalışıyor mu kontrol edebilir.
Fare kullanabilir.
Yazıcısının ayarlarını yapıp kullanabilir.
Tarayıcısının ayarlarını yapıp kullanabilir.
Bilgisayarın çevresel aygıtlarını söküp yeniden takabilir.
Yapmak istediği iş için hangi uygulamanın gerekli olduğunu seçebilir
Kendisi için gerekli donanımı seçip alabilir.
Disket, CD, DVD, usb disk, usb memory gibi değişik veri saklama ortamlarını
kullanabilir.
Gerekli uygulamayı kullanıp CD/DVD yazdırabilir.
Bilgisayar

teknolojisi kullanılan

diğer

teknolojileri

de kullanabilir,

bilgisayarı ile bunların iletişimini sağlayabilir (cep telefonu, PDA, dijital fotoğraf
makinesi, vb.)
Masaüstü becerileri
Yazılım kurmayı/güncellemeyi/kaldırmayı bilir.
Masaüstü

ortamının

ne

olduğunu,

neler

yapabileceğini,

nasıl

özelleştirebileceğini bilir. (duvar kağıdı, saat ayarı, ses ayarı, renkler ve çözünürlük,
tema, simgeler, vb.)
Dosyalarını yönetebilir.
Yeni dosya/dizin yaratabilir.
Masaüstünün kopyala/yapıştır/kes özelliklerini kullanabilir.
Dosya/dizin silebilir.
Verilerini değişik ortamlara aktarabilir, saklayabilir, yedekleyebilir.
Bir uygulamadan nasıl çıkacağını bilir
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Arşivlemeyi, sıkıştırmayı ve açmayı bilir.
Yardım dosyalarının varlığını bilir, yazılımlar ile ilgili sorun yaşadığında
yardım dosyalarını okuyabilir.
Disk/disket biçimlendirmeyi bilir.
Ağ üzerinden dosya paylaşımını kullanabilir.
Çoklu ortam teknolojilerini kullanabilir (ses, video, grafik, radyo/TV, vb.)
Kişisel bilgi yönetimi ve ofis uygulamaları becerileri
Kelime işlemci, sunumcu, hesap çizelgesi, vb. ofis yazılımlarını kullanabilir.
Kişisel bilgi yönetimi için ajanda, adres defteri, vb. yazılımları kullanabilir.
İnternet becerileri
İnternete nasıl bağlanacağını bilir.
Web tarayıcı kullanabilir, web sayfalarında gezinebilir, arama motorlarını
kullanabilir.
E-posta kullanabilir.
İnterneti sadece bilgi/eğlence için değil hayatı kolaylaştırmak için kullanır.)
Bazı uygulamalar için eklenti (plug-in) gerektiğinde onları kurabilir.
İnternetten dosya indirebilir.
Başka bir bilgisayara bağlanıp kullanabilir.
Dosya paylaşımı yazılımlarını kullanabilir.
Görsel

hazırlayıcılar

ile

kendi

web

sayfasını

hazırlayabilir

ve

düzenleyebilir.”
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2008 yılında bilişim teknolojileri, temel
bilgisayar okur-yazarlığı modüler programı yayınlamış ve halk eğitim merkezlerinde
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okuma yazma bilen, ilkokul mezunu olan ve mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecek
bedensel ve zihinsel yeterliliğe sahip olan bireylere bu eğitim verilmiştir 473.
Medya okur-yazarlığı dersi müfredatı da değişen ve gelişen bilgi
teknolojilerine göre yenilenerek,

bilişim sistemleri ve internetin bilinçli

kullanılmasıyla ilgili içeriği artırılmalıdır.

3.7. OYUNLARIN

EĞİTİMDE

KULLANILMASI

(İSKOÇYA

THE

CONSOLARIUM ÖRNEĞİ)
Teknoloji temelli öğrenme alanındaki araştırmacılar, oyunları eğitsel
ortamlara dahil etmenin öğrencilerin uygulamalı akıl yürütme, karmaşık problem
çözme, çıkarımda bulunma ve tümevarım yapma ve alternatif çözüm yolları üretmek
için sembolik haritalar kullanma becerilerini geliştirdiğini belirtmişlerdir. Çoğu oyun
uzaysal, sembolik, hareketli olduğu için ve farklı alanlarda ilerleyen şeylere sahip
oldukları için, oyunların bilişsel etkisi üzerinde önceki araştırmalar, çoğunlukla
uzaysal, sembolik ve dikkat becerileri üzerinde yoğunlaşmıştır 474.
Dempsey ve arkadaşları (1996) eğitsel oyun konusunda 100 makaleyi
incelemiş ve oyunların büyük bir kısmının sözel bilgi çıktılarının tersine yüksek
düzeyde zihinsel beceri ve tutum gerektiren öğrenmeyi sağlamayı amaçladıklarını
tespit etmişlerdir 475.
Bilgisayar oyunları birçok değişik türü ve oynanma koşulları ile, oynayan
kişiye psikolojik ve fiziksel olarak zarar verebileceği gibi bazı tarz oyunların
eğitimde kullanılması ile çok başarılı sonuçlar almak da mümkündür. Örnek olarak,
İlköğretim 6. sınıftan 12 öğrencinin katılımıyla yapılan bir derslik çalışmada
fotosentez konusu öğrencilere klasik sunum şeklinde anlatıldıktan sonra, bir bölüm
öğrenciye eğitimsel amaçla hazırlanmış 3D fotosentez oyunu oynatılmıştır. Dersin
öncesinde ve sonrasında öğrencilerin konuyla ilgi mevcut ve kazanılmış olan bilgileri

473

http://www.akmek.org.tr/v2/bilgisayar-dersleri-moduler-sistem-programlari-akmek/91.html
/25/07/2012
474
Akt: Akbaş ve diğer: 2009
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Akt: Akbaş ve diğer: 2009
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değerlendirildikten sonra çalışma sonucunda oyun oynatılan öğrencilerin konuyla
ilgili bilgisinin diğerlerinin ortalamasından yüksek olduğu görülmüştür 476.
Çocukların oyunlara harcadıkları vakitler yadsınamayacak derecededir.
Genelde çocuk gelişimi için özellikle oynanan oyun türüne bağlı olarak olumsuz bir
tablo çizen oyunların eğitimde kullanılarak bilimsel olarak faydaya dönüştürülebilme
olanağı değerlendirilmelidir. Bilgisayar oyunlarının eğitimde kullanılabilirliği
sonucu; fen, matematik, tıp, mühendislik, dil öğrenme, problem çözme ve stratejik
düşünme gibi alanlardaki becerilerin çocuklarımıza rahatlıkla kazandırılması
mümkündür.
Bilgisayar oyunları çocukların olgu ve olayları algılama, kritik durumlara
ilişkin karar alma ve etkinlikte bulunma bilgi ve becerilerinin kazanılmasına katkı
sağlamaktadır. Bu nitelikler, üzerinde önemle durulan konulardır. Bazı bilgisayar
oyunlarının ise çocukları şiddete özendirebileceği tartışma konusu olabilmektedir. Bu
konuda eğitsel oyunları hazırlayan ve bunlar arasında seçim yapma durumunda olan
programcı, öğretmen ve eğitimcilerin daha dikkatli olmaları ile sorun önlenebilir.
Ayrıca, bilgisayar oyunlarının en önemli yararlarından birisi de bu oyunlar sayesinde
bilgisayarla çocuk arasında yakınlaşma ve teknoloji kültürü kazanmaya olanak
sağlamasıdır 477.
Oyunların eğitimde başarılı bir şekilde kullanılması “eğitsel oyunlar” ile
gerçekleşebilir. Eğitsel oyunlar eğlencenin yanı sıra bünyesinde yarışma, çeldiricilik,
hayal ve güvenlik gibi unsurları da barındırır. Bu oyun türlerine mantık, mücadele,
kelime, ticaret ve macera oyun türleri girebilmektedir.
İskoçya’da 2006 yılında başlatılan girişim ile ülke genelinde eğitimciler ile
birlikte bilgisayar oyunlarının eğitim ve öğretime nasıl bir pozitif katkı sunabileceği
değerlendirilmektedir. Kurulan bir merkez vasıtası ile okul müdürleri, öğretmenler ve
diğer eğitim sorumluları bu merkezde farklı bilgisayar oyunları ve oyun tasarım
teknolojilerini gözlemleyerek kendi okullarında uygulayabilecekleri en uygun eğitsel
oyunları seçmeye çalışmaktadırlar. Bu amaçla kurulan geliştirici takım, ülkedeki
okullarla ve eğitimcilerle proje işbirliği yapmakta ve ebeveynlerle görüş alışverişinde
476
477

Hayran, 2012
Odabaşi, 1998
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bulunmaktadırlar. Eğitim Merkezi, oyun ve oyun konsollarını da okullara ödünç
verebilmektedir 478.
Oyun tasarımları, problem analiz edebilme, yapıcı çözümler sunabilme ve
sürekli gözden geçirebilme becerilerini kullanıcıya sunabilmektedir. Ayrıca takım
çalışması, bilgi paylaşımı, anlatım ve karakter analizleri, matematik ve bilişim
teknolojileri zekâsı gibi özellikler genç yaştaki kullanıcılara kazandırılabilir.
Özellikle FATİH Projesi ve eğitim bilgi ağı, oyunların eğitimde
kullanılabilmesi için büyük bir fırsattır. Bu fırsatın değerlendirilebilmesi için, Milli
Eğitim Bakanlığı, sivil toplum kuruluşları ve içerik sağlayıcıların işbirliğine ihtiyaç
vardır.

3.8. UZAKTAN EĞİTİM
Günümüzde bilişim ve internet sektöründeki gelişmeler eğitim alma
alışkanlıklarında da büyük değişiklikler meydana getirmiştir. En başta, eğitimi
yerinde alma fikri eğitimi, eğitilecek kişiye getirme fikriyle yeni bir boyut
kazanmıştır. Çevrimiçi ders etkinlikleri dünya üzerinde yeni eğilim olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bunun sebeplerinden birincisi eğitimde kitle iletişim araçlarından
yararlanma

yoluna

gidilmesi,

ikincisi

ise

öğretme-öğrenme

etkinliklerinin

bireyselleştirilmesi ve kendi kendine öğrenmeye ağırlık verilmesidir 479. Eğitim
teknolojisinin uygulama yöntemlerine baktığımız zaman, sadece uzaktan öğretim
yönteminde hem kitle hem de kendi kendine öğrenme yaklaşımlarının uygulamaya
çalışıldığı

görülmektedir 480.

Uzaktan

eğitim

sistemleri

aracılığıyla

eğitim

uygulamalarında karşılaşılan sorunların birçoğuna çözüm bulunabilmektedir. Bunlar
içerisinde örgün eğitim dışında kalan öğrenci ve yetişkinlerin eğitim eksikliklerini
gidererek fırsat eşitliğini sağlaması ön sıradadır 481.
Uzaktan eğitim ilk zamanlarda mektupla öğretimin yerine kullanılmıştır.
Ancak “mektupla öğretim” daha eski bir terimdir, uzaktan öğretimin, ucuz, posta
478

Education Scotland, 2012.
Şentürk 2009 s.2
480
Hizal, 1983
481
Kaya, 2002; Tascı, 1996; Verduin ve Clark, 1994
479
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servisi ve mektupla iletişimi içeren biçimidir. Mektupla öğretim, yazılı materyal ve
mektup tabanlı iken, uzaktan öğretimde daha çok medya araçları kullanılmaktadır 482.
Gerçekte, “Uzaktan eğitim” terimi ilk olarak Wisconsin Üniversitesi’nin 1892
kataloğunda yer almış ve Wisconsin Üniversitesi’nin direktörü William Lighty
tarafından 1906’da bir yazıda kullanılmıştır. “Uzaktan eğitim” terimi (Almanca:
fernunterricht) 1960 ve 70’lerde Alman eğitimci Otto Peters tarafından Almanya’da
tanıtılmış ve Fransa’da uzaktan eğitim kurumlarına isim (Fransızca: teleenseignement) olarak kullanılmıştır. Amerika’da Bjorn Holmberg ve Michael Moore
tarafından yazışmalı eğitim için toplanan Uluslararası Konsey’de bu terimden
bahsedilmiştir. Uzaktan eğitim kısaca “öğreten ve öğrenen kişi birbirlerinden uzak
mesafelerde olduğunda herhangi bir öğrenme yolu” olarak ifade edilmektedir 483 .
Uzaktan öğretim, geleneksel öğretme-öğrenme yöntemlerinin sınırlılıkları
nedeniyle sınıf içi etkinlikleri yürütme olanağının bulunmadığı durumlarda, eğitim
etkinliklerini planlayanlar ve uygulayıcılar ile öğrenciler arası iletişim ve etkileşimin,
özel olarak hazırlanmış öğretim üniteleri ve çeşitli ortamlar yoluyla belirli bir
merkezden sağlandığı bir öğretim yöntemi olarak tanımlanmaktadır 484.
Genel olarak uzaktan eğitimin yararları ve sınırlılıkları aşağıdaki gibi
sıralanabilir:
Tablo 103. Uzaktan Eğitimin Yararları ve Sınırlılıkları
Uzaktan Öğretimin Yararları

Uzaktan Eğitimin Sınırlılıkları

(Hızal, 1983; Alkan, 1987; Marsap, 1997; Willis,

(Kaya, 2002; Hızal, 1983; Adıyaman, 2002;

1994)

Uluğ, 1997; Hope ve Guiton, 2006)

Eğitimin geniş kitlelere ulaştırılmasını olanaklı

Yüz yüze eğitim ilişkilerini kolay

kılma,

sağlayamaması,

Tüm eğitim kademelerinde yararlanılabilme,

Öğrencilerin sosyalleşmelerini engellemesi,

Çok değişik disiplinleri kullanabilme,

Yardımsız öğrenemeyen öğrencilere yetersiz

Eğitimde fırsat eşitliğini gerçekleştirebilme,

gelmesi,

Eğitim hizmetlerini ucuz şekilde sağlama,

Çalışan öğrenenlerin dinlenme zamanlarını

Geleneksel eğitim etkinlikleriyle

alması,

bütünleştirilebilme,

Uygulamaya dönük derslerde yeterince

Bireylerin girişimcilik ve karar verme

yararlanılamaması,

482

Tait, 1992
Verduin ve Clark, 1994.
484
Alkan, 1987
483
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yeteneklerini geliştirilebilme,

Beceri ve tutum öğretiminde etkili olamaması,

Ek öğrenim olanakları yaratabilme,

İletişim teknolojilerine bağımlı olması,

Çalışma hayatı ile öğrenimi birlikte

Hemen yardım olanağının güç olması,

yürütülebilme,

İletişim kurma açısından kendi içinde
yetersizlikler bulunması,

- Eğitimi demokratikleştirme,
- Normal zamanda öğrenim görememişlere

- Uygulanan modellerde geliştirme gücünün

öğrenim yapma olanağı verme,
- Her bireye bulunduğu yerde, istediği hızla ve

sınırlanması,
- Etkili bir uzaktan eğitim politikasının

yöntemle öğrenme olanağı verme,

olmaması. 485

- Bireysel gereksinimlere ve aynı zamanda toplum
gereksinimlerine uygun eğitim verme,
- Eğitim sekilerlini bütünleştirebilme,
- Mevcut eğitim kurumlarından daha etkin şekilde
yararlanma,
- Eğitim talebi- mali olanak dengesizliği sorununu
bir ölçüde çözme,
- Yenilikler yaratma, destekleme, geliştirme,
- Gelişmelerin diğer kurumları etkilemesi.

Bilgi çağı eğitim kurumlarının, öğrencilerine, dersliklerde belli zaman
dilimlerinde sınırlı bilgi aktarmak şeklindeki klasik ya da gelenekselleşmiş yapıdan
uzaklaşması gerekmektedir. Bilgi çağı öğrencileri kendilerinden çok şey beklenilen
ve istenilen öğrenciler olacağından, çok iyi öğrenmek, sürekli öğrenmek ve
öğrendiklerini güncellemek zorundadırlar. Bu yüzden eğitim ve öğretimde bilişim
teknolojilerinin ve uzaktan eğitim sistemlerinin yaygınlaştırılması gerekmektedir 486.
İnternet üzerinden eğitimin sağladığı büyük imkanlar ve kolaylıklar sayesinde
eğitimde büyük ölçüde yararlar sağlanmıştır. Web tabanlı olarak yapılan eğitim
programlarıyla, birçok kişinin eğitim alması, günümüz iletişim ve bilişim araçlarıyla
artık kolayca yapılabilmektedir.
Ülkemizde henüz çok yaygın olmayan bu sistem dünya üzerinde oldukça
yaygındır. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada bu konuda en önde olan
ülkeler arasındadır. Ülkemizde 24 üniversite tarafından kısıtlı bölümlerle uzaktan

485
486

Şentürk 2009. s. 8
Akt. Pekgöz 2006.s 72
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eğitim imkanı verilmektedir 487. Bu üniversiteler içerisinde en yaygın ve en bilineni
ise Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’dir.
Ülkemizde uzaktan eğitim veren üniversiteler şunlardır.
Tablo 104. Ülkemizde Uzaktan Eğitim Veren Üniversiteler
Ahmet Yesevi Üniversitesi (Kazakistan)

İstanbul

Çukurova Üniv.

Adana

Afyon KocaTepe Üniv

Afyon

Ankara Üniv.

Ankara

Gazi Üniv.

Ankara

Mehmet Akif Ersoy Üniv (Burdur)

Burdur

Trakya Üniv

Edirne

Fırat Üniv (Elazığ)

Elazığ

Atatürk Üniversitesi (Erzurum)

Erzurum

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim

Eskişehir

Süleyman Demirel Üniv

Isparta

İstanbul Üniv.

İstanbul

Karabük Üniv

Karabük

Kırıkkale Üniv

Kırıkkale

Kocaeli Üniv

Kocaeli

Mersin Üniv

Mersin

Sakarya Üniv

Sakarya

Karadeniz Teknik Üniv

Trabzon

Uşak Üniv

Uşak

Atılım Üniv (Ankara)

Ankara

Bahçeşehir Üniv

İstanbul

Beykent Üniv

İstanbul

İstanbul Aydın Üniv

İstanbul

Türkiye Lojistik Araş. Ve Eğ Vakvı Beykoz

İstanbul

(Arslan, 2011: s.25)

Geleceğin eğitim tarzı olarak kabul edilen uzaktan eğitim ve e-öğrenme
olgularına ülke yönetimi, eğitim bilimciler ve halk tarafından gerekli ilginin
gösterilmesi halinde, hayata geçirilecek uzaktan eğitim projeleriyle ülkemiz eğitim

487

Arslan, 2011: s.25
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düzeyi ve buna bağlı olarak ülkemizin gelişmişlik seviyesi arzu edilen noktalara
ulaşabilecektir 488.

3.9. YETİŞKİN EĞİTİMİ VE YAŞAM BOYU EĞİTİM
Toplumlar sadece öğrencilerinin eğitimleriyle gelişmişlik düzeylerini
artıramayacaklarını anlamışlar ve yetişkin eğitimini temel alan yaklaşımlarla yeni
eğitim sistemleri geliştirmişlerdir. Kamu kurumlarında eğitim daire başkanlıkları ve
hizmet içi eğitim kuruluşları başta olmak üzere, kuruluşların ihtiyaç duyduğu eğitim
alanlarının belirlenmesi, yeni bilimsel ve teknolojik gelişmelerin personele
ulaştırılması amacıyla birimler oluşturulmuştur. Eğitim sistemi içerisinde aktif olarak
yer alamayan bireyler için ise uzaktan eğitim enstitüleri açılmış, açık ilköğretim, açık
lise ve açık öğretim fakülteleri oluşturulmuştur. Halk eğitim merkezleriyle de bu
süreç güçlendirilmiş ve böylece her yaştan insana eğitim hizmetlerinin götürülmesi
amaçlanmıştır.
Bilginin hızla gelişmesi ve değişmesi olgusuyla başlayan kentleşme süreciyle
devam eden yetişkin eğitimi “örgün eğitim sistemine hiç girmemiş ya da herhangi bir
kademesinde bulunan veya bu kademeden çıkmış bireylere; gerekli bilgi, beceri ve
davranışları kazandırmak için örgün eğitimin yanında veya dışında; onların ilgi, istek
ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişimlerini sağlayıcı
nitelikte, çeşitli süre ve düzeylerde yasam boyu yapılan eğitim-üretim-rehberlik ve
uygulama etkinliklerinin tümü” olarak tanımlanmaktadır 489.
Türk toplumu yaşam boyu eğitim anlayışına hiçbir zaman uzak kalmamıştır.
Selçuklu ve Osmanlı eğitim mimarisi yaşam boyu eğitim anlayışının en temel
göstergelerinden birisidir 490. Son yıllarda bilişim ve internet alanındaki hızlı
gelişimin de etkisiyle ülkemizde yetişken eğitimi ön plana çıkmıştır. Bu amaçla ön
lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programları açılmıştır. Yine yurt dışında
açılan çevrimiçi eğitimlere ve yüksek lisans programlarına başvurular da son yıllarda
artmıştır.
488

Kazu ve Özdemir: 2002
Akt: Yıldız U. 2008 s. 8
490
Yıldız: 2009
489
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Yetişkin eğitiminin temel taşlarından birisi de hizmet içi eğitim
programlarıdır.

Özellikle

yeni

gelen

teknolojilerin

öğretilmesi,

kullanılan

teknolojilerin geliştirilmesi, personelin kişisel ve mesleki yeterliliklerinin en üst
seviyelere çıkartılarak, kurum ve kuruluşların rekabet güçlerinin artırılması amacıyla,
hizmet içi eğitim faaliyetleri kapsamında yüksek meblağlar ayrılmaktadır.
Hayat boyu öğrenme kavramının en iyi yerleştiği ülkelerin başında
Danimarka gelmektedir. Danimarka’da hayat boyu öğrenmeye katılanların oranı; %
32.8 iken ülkemizde bu rakam % 2.5 olarak görülmektedir. Yine bu verilere göre
Danimarka’yı; İsviçre; % 30.6, İzlanda; % 25.2, İsveç % 24.5, Finlandiya ise % 23
ile izlemektedir 491. Hayat boyu öğrenmeye katılım ortalaması % 9 iken ülkemiz bu
rakamın altında kalmıştır. Avrupa Birliği tarafından üye ülkelerin hayat boyu
öğrenme etkinliklerini artırmak, aynı zamanda kültürler arasındaki diyaloglarında
gelişimine katkı sağlamak amacıyla uluslararası hareketlilik temelli ve eğitim amaçlı
hibe programları oluşturmuştur. Oluşturulan hibe programlarına ülkemiz 2004
yılından beri Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi
Başkanlığı (Ulusal Ajans) aracılığıyla katılmaktadır.
Ülkemizde yaşam boyu eğitim ile ilgili en temel faaliyetler Milli Eğitim Bakanlığı
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Genel Müdürlük
bünyesinde 969 Halk Eğitim Merkezi, 333 Mesleki Eğitim Merkezi, 15 Olgunlaşma
Enstitüsü, 10 Pratik Kız Sanat Okulu ve 9 Turizm Eğitim Merkezi bulunmakta olup, 6
yaşından itibaren tüm yaş gruplarında eğitim verilmektedir. Halk Eğitim Merkezlerinde
verilen 2010-2011 yılına ait eğitimler aşağıdaki tabloda özetlenmektedir.
Tablo 105. Halk Eğitim Merkezlerinde Verilen Eğitimler ve Cinsiyetlere Göre
Dağılımı
Kadın

Erkek

1.676.403

970.311

Mesleki ve Teknik Kurslar

406.735

362.557

Okuma Yazma Kursları

222.925

717.377

2.306.063

2.050.245

Genel Kurslar

Toplam

491

Biçerli, 2012,s. 24.
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Yukarıdaki tablodan, eğitim alanların çoğunluğunu, kadınların oluşturduğu
görülmektedir.
Türkiye İstatistik Kurumu 2010-2011 verilerine göre Halk Eğitim
Merkezlerinde verilen kurslar ve bu kurslara katılanların yaş durumları ve
cinsiyetlerini belirten tablo şöyledir.
Tablo 106. Halk Eğitim Merkezlerinde Verilen Eğitimlerin Cinsiyet ve Yaşlara
Göre Dağılımı
6-14 yaş
Kadın

Genel

15-22 yaş

23-44 yaş

45 ve üzeri

Erkek
Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

1676403

970311

713087

600971

327370

180848

474965

151005

160981

37487

406735

362557

27141

22642

136224

112691

195749

180383

47621

46841

222925

717377

4431

1608

52363

39374

234179

80314

426404

101629

2306063

2050245

744659

625221

515957

332913

904893

411702

635006

185957

Kurslar
Mesleki ve
Teknik
Okuma
Yazma
Toplam

Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim alan 6-14 yaş arasındaki öğrenicilerin
toplam sayısı; 1.369.880, 15-22 yaş arası öğrenicilerin toplam sayısı; 848.870, 23-44
yaş arası öğrenicilerin toplam sayısı; 1.316.595 ve 45 yaş üzeri eğitim alanların
toplam sayısı ise; 820.963’dür. Tüm yaşlarda eğitim alan öğrenicilerin toplam sayısı
ise; 4.356.308’dir.
Çalışan bireylere, ustalık, kalfalık, işyeri-açma gibi sertifikalar veren okul
türü ise Mesleki Eğitim Merkezleri ve Akşam Sanat Okullarıdır. Bu kurumlarda
verilen eğitimleri ise şöyle sıralayabiliriz.
1.

Çıraklık eğitimi (Kalfa-usta)

2.

Usta öğreticilik eğitimi
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3.

Mesleki ve teknik kurslar

2010-2011 yılı itibariyle Mesleki Eğitim Merkezleri ve Akşam Sanat
Okullarında eğitim alan kursiyer sayıları şöyledir:
Tablo 107. Mesleki Eğitim Merkezleri ve Akşam Sanat Okullarında Verilen
Eğitimler ve Cinsiyetlere Göre Dağılımı
Usta öğreticik

Kalfalık ve

İş yeri açma

Cinsiyete

Cinsiyete

belgesi alan

Ustalık Belgesi

belgesi alan

göre çırak

göre aday

Kursiyer sayısı

Alan Kursiyer

Kursiyer sayısı

sayısı

çırak sayısı

sayısı
Erkek
Kız
Toplam

13.254

76.102

5.697

93.822

2.842

3.796

17.273

1.363

21.541

561

17.050

93.375

7.060

115.363

3.403

Kaynak: Tablo 105, Tablo 106 ve Tablo 107 İle ilgili Sayılar ve Bilgiler 2012 yılı itibariyle MEB
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nden alınmıştır.

Hayat boyu öğrenme faaliyetleri içerisinde değerlendirilen bir diğer okul türü
ise Mesleki Açık Öğretim Lisesi’dir. Mesleki Açık Öğretim Lisesi, örgün eğitime
devam edememiş veya yarıda bırakmış öğrencilere yönelik mesleki ve teknik eğitim
alanlarından herhangi birisinde orta öğretim düzeyinde eğitim veren ve başarılı
olanlara meslek lisesi diploması düzenleyen bir orta öğretim kurumudur. Mesleki
Açık Öğretim Lisesi'nde, alan dersleri örgün mesleki ve teknik orta öğretim
kurumlarında, genel kültür dersleri uzaktan eğitim ve merkezi sınav sistemi ile
okutulmaktadır.
Mesleki Açık Öğretim Lisesinde 117.116’si erkek, 122.567’si kadın olmak
üzere toplam 239.684 öğrenci eğitim almaktadır. Mesleki Açık Öğretim Lisesinden,
kurulduğu 2006 yılından bugüne kadar 30.337 erkek 57.040 kadın olmak üzere
toplam 87.377 öğrenci mezun olmuştur. Mesleki Açık Öğretim Lisesine bugüne
kadar 450.733 öğrenci kayıt yaptırmıştır.
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3.10. E-OKUL SİSTEMİ
Okul öncesi ve ilköğretim öğrencilerinin bütün iş-işlemlerinin elektronik
ortamda yapılmaya başlanmasıyla, öğrencilerle ilgili (kimlik, adres, veli, not, puan,
devam-devamsızlık, okuduğu kitap, haftalık ders programı, öğretmen, davranış
puanları, duyuru, alınan belge bilgileri gibi) bütün bilgilerin fonksiyonel, anlık ve
gerçek veriler olarak oluşması sağlanmıştır. E-okul sistemi tüm ilköğretim
okullarında standart bir yapı oluşturarak uygulamalardan kaynaklanan hataları büyük
oranda ortadan kaldırmış, ders çizelgelerinin oluşturulmasından, karne ve diploma
düzenlemeye kadar her alanda standart bir yapı kurulmuştur.
E-okul sistemi okulların yönetim ve otomasyon işlerinin kolay, hızlı ve
ekonomik bir şekilde yürütülmesini sağlamaktadır. Bu kapsamda e-okul sistemi,
okulların kayıt işlemleri, öğrenci bilgilerinin tutulması, güncellenmesi ve
arşivlenmesi, öğrenci dosyalarının oluşturulması, not ve devamsızlık takibi, karne
işlemleri; demirbaş takibi, kitap seçim işlemleri, yazışmalar, evrak takibi gibi birçok
otomasyon işleminin daha kolay, hızlı ve ekonomik bir şekilde yürütülmesini
sağlamaktadır.
E-okul sistemi öğrencilerin kayıt işlemlerinin hızlı bir şekilde yürütülmesini
sağlamaktadır. Adres bilgileri çevrimiçi olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel
Müdürlüğü’nden alındığından kayıt işlemleri hızlanmakta ve okul yaşı gelen
öğrenciler önceden belirlenebilmektedir. Ulusal Adres Veri Tabanından alınan
bilgilerle 2008 – 2009 öğretim yılından itibaren ilköğretim çağına gelmiş çocuklar
hiçbir başvuru olmaksızın okula kayıt edilebilmektedir.
E-okul sistemi öğrencilerin nakil işlemlerinin hızlı bir şekilde yürütülmesini
de sağlamaktadır. E-okul sistemi özel ilköğretim okulları tarafından da
kullanılmakta, kurumlar arasında yapılan nakil işlemleri sistem üzerinden dakikalarla
ifade edilen sürede tamamlanabilmektedir.
E-okul sisteminde öğrencilerin devam ve devamsızlık takibinin yapılması
suretiyle, sürekli devamsızlık yapan öğrenciler anında il ve ilçe milli eğitim
müdürlüklerinden izlenerek öğrencilerin okullara devamları sağlanmaktadır.
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E-okul sistemi, herhangi bir nedenle okuldan ayrı kalmış çocukların yeniden
eğitim sistemine kazandırılması için gerekli tedbirlerin önceden alınmasını
sağlamaktadır. Sokakta çalışan, sanayide, hizmet sektörünce çalışan ve bu sebeple
okuldan ayrı kalmış çocuklar anında görülmekte ve yeniden eğitim sistemine
kazandırılmaları için gerekli tedbirler alınmaktadır. Değişik sebeplerle öğrenim çağı
dışında kalmış öğrenciler, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan
bilgileriyle karşılaştırmak suretiyle belirlenebilmektedir.
E-okul sistemi, okul-sınıf-öğrenci bilgileri ile okulların fiziki ve personel
bilgilerinin sistemde görülmesi suretiyle yöneticilere, bu konularla ilgili kararlar
vermelerine yardımcı olmaktadır. E-okul sistemi, ülke çapındaki bütün okullar
arasında standart bir yapının oluşturulmasını sağlamaktadır. E-okul sistemi,
bürokrasiyi de azaltmaktadır.
E-okul sistemi, kırtasiye masraflarını da azaltmaktadır. Merkezi sınavlara
katılmak isteyen öğrencilerin başvurularında katılım bedelini ilgili bankalara
yatırmaları yeterli olmaktadır. E-okul sisteminin ilgili bankalarla entegrasyonu
sonucunda, bankaya para yatırıldığı andan itibaren okul idarelerince kimlerin ücret
yatırıp yatırmadığının takibi yapılabilmektedir. E-okul sisteminden önce, merkezi
sınavlarda, basımı yapılan kullanıcı kılavuzları, optik formlar okullara posta ile
gönderilmekte, başvurular postayla alınmakta sınav yeri, sonuç belgesi gibi
dokümanlar basılarak adaylara ulaştırılmaktaydı. Artık kılavuz basımı ve posta
masrafları yapılmamaktadır.
E-okul sistemi, öğretmenlerin daha iyi birer bilgisayar okuryazarı olmalarını
da sağlamaktadır. E-okul sistemi sayesinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile de
bilgi paylaşabilmektedir. E-okul sistemi iki alt modülden oluşmaktadır. Bunlar, eokul yönetim bilgi sistemi ve e-okul veli bilgilendirme sistemidir

3.10.1. E-Okul Yönetim Bilgi Sistemi
E-okul yönetim bilgi sistemi, özel okullar dahil tüm örgün ilköğretim ve
ortaöğretim öğrencileriyle, bağımsız ana okullarını kapsamakta olup öğrencilerle
ilgili bütün iş ve işlemlerin elektronik ortamda yapılmasına yönelik okul yönetimine
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yardımcı bir sistemdir. Sistem bir öğrencinin okula kaydından başlayıp,
mezuniyetine kadar olan tüm süreci içermektedir. E-okul yönetim bilgi sistemi ile
öğrenci kayıt, nakil, devam, devamsızlık, sınav not kaydı, ara karne ve karne,
diploma dökümü, ruhsal dosya gibi tüm iş ve işlemler fonksiyonel olarak merkezi
bilişim sisteminde gerçekleştirilmekte ve bu sistemin veri tabanında kayıt ve takip
edilmektedir.
Öğretmenler, okul idarelerince kendilerine verilen kullanıcı kodu ve şifreyle
okuldan, öğretmenler odasından, evden, cep telefonundan ve internet olan her
yerden; dersine girdiği sınıflarla ilgili sınav ve proje tarihlerini, öğrenci davranış
notlarını, öğrenci ders notlarını, devamsızlıklarını, okuduğu kitap ve sosyal
etkinliklerle ilgili bilgilerini sisteme girmekte ve takip edebilmektedir.
Öğretmenler, not çizelgelerini otomatik olarak sistemden alabilmektedir.
Ayrıca; sınıf öğretmenleri öğrencinin gelişim düzeyini takip etmek için gerekli olan
gelişim dosyası bilgilerini sistemden güncelleyip takip edebilmektedir.

3.10.2. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi
E-okul veli bilgilendirme sistemi; velilerin, öğrenciler ile ilgili kişisel bilgiler
yanında eğitim-öğretim hizmetleriyle ilgili her türlü bilgiye ulaşabilecekleri bir
sistemdir. Veliler bu sistem aracılığı öğrencileri ile ilgili olarak; öğrencinin sınav
tarihlerine, içinde bulunduğu proje ve performans çalışmalarına, sınav sonuçlarına,
haftalık ders programına, derslere giren öğretmenlere, derslerin başlangıç ve bitiş
saatlerine,

özürlü

ve

özürsüz

devamsızlık

durumuna

ilişkin

bilgilere

ulaşabilmektedirler. Veliler ayrıca, okul yöneticileri ya da öğretmenler tarafından
yapılan duyuruları da e-okul sistemi yardımıyla öğrenebilmektedirler.
E-okul sistemi, Nüfus Ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı
“Ulusal Adres Veri Tabanı” ile birlikte çalıştığı için ilkokul ve ortaokul çağına gelen
öğrencilerin kayıtları adrese dayalı olarak, hiçbir başvuruya ihtiyaç duyulmadan
sistem tarafından yapılmaktadır.
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3.11. FATİH PROJESİ “FIRSATLARI ARTIRMA VE TEKNOLOJİYİ
İYİLEŞTİRME HAREKETİ”
Fatih projesi, eğitim ve öğretimin niteliğini artırmak ve fırsat eşitliğini
sağlamak amacıyla bilişim teknolojileri araçlarının öğrenme-öğretme sürecinde etkin
kullanımı için ilk, orta ve liselerdeki tüm dersliklere etkileşimli tahta ve internet
altyapısı, her okula çok amaçlı fotokopi makinesi, doküman kamera ile öğretmenlere
tablet bilgisayar ve örgün eğitimdeki 5-12. sınıf öğretim kademelerindeki öğrencilere
tablet sağlanması ve tabletlere uygun e-içeriklerin oluşturulması sürecidir. Proje
2011-2012 eğitim öğretim yılında 52 okulda pilot olarak uygulanmaya başlanmış ve
2014 yılı sonunda tamamlanması planlanmıştır.
Proje beş ana bileşenden oluşmaktadır. Bunlar:
1- Donanım ve yazılım altyapısının sağlanması,
2- Eğitsel e-içeriğin sağlanması ve yönetilmesi,
3-Öğretim programlarında etkin bilişim teknolojilerinin kullanımı,
4- Öğretmenlerin hizmet içi eğitimi,
5- Bilinçli, güvenli, yönetilebilir ve ölçülebilir bilişim teknolojilerinin
kullanımının sağlanmasıdır 492.
Fatih projesiyle, bilişim teknolojileri araçlarının öğrenme-öğretme sürecinde
daha fazla duyu organına hitap edecek şekilde derslerde etkin kullanımı için;
okulöncesi, ilköğretim ile ortaöğretim düzeyindeki tüm okullarda 620.000 derslikte
dizüstü bilgisayar, projeksiyon

cihazı ve internet altyapısının sağlanması

planlanmıştır. Bu süreçte öğretim programları, bilişim teknolojileri destekli öğretime
uyumlu hale getirilmiş olup, öğretim programlarıyla uyumlu ve derslerde
kullanılabilecek ses, video, animasyon gibi nesnelerle zenginleştirilmiş, dersi
destekleyen bilgisayar tabanlı elektronik kitaplar tabletlere ve tahtalara yüklenmiş
durumdadır. Eğitimde teknoloji kullanımının artması, bilişim teknolojilerinin
eğitimin her yerine girmesi, sınıf seviyesine uygun ve güvenilir e-içerik ihtiyacını
artırmakta olup, eğitsel e-içerikler oluşturulmaya devam edilmektedir.
492

http://www.fatihprojesi.com/?&Bid=870857&/PROJE-HAKKINDA (Erişim tarihi: 27.07.2012)
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Projenin bileşenlerinden biri olan “e-içeriğin sağlanması ve yönetilmesi”
bileşeni kapsamında eğitim içerikleri ile ilgili her türlü bilgi belge ve dokümanları
barındıran, öğretmen ve öğrencilerin elektronik içeriklere kolayca ulaşabileceği,
interaktif eğitim portalı olan eğitim bilişim ağı kurulmuştur.
Öğretmenlerin,

Fatih

projesi,

interaktif

tahta

ve

tablet

bilgisayar

kullanımlarıyla ilgili hizmet içi eğitim faaliyetleri devam etmekte olup, yüz yüze ve
uzaktan eğitim aracılığıyla 2012 yılı Haziran, Temmuz ve Eylül ayında eğitimlerin
büyük bir kısmı tamamlanmıştır.
Fatih projesi, aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere, 06.02.2012 tarihinden
itibaren 2011-2012 eğitim öğretim yılında pilot olarak 17 ilde, 49 lise ve 3 ilköğretim
okulunda uygulama başlamıştır 493.
Fatih Projesiyle birlikte dersliklerde kullanılacak etkileşimli tahta ve tabletler
görsel, işitsel ve dokunmatik olması nedeniyle öğrencilerin birkaç duyusuna birden
hitap etmektedir. Fatih Projesinin; gerek bilişim teknolojisi araçları gerekse zengin
öğrenme içerikleriyle, öğrencileri pasif öğrenme ortamlarından kurtararak, kendi
kendilerine öğrenebilecekleri aktif öğrenme ortamları oluşturacağı ve öğrenmeyi
öğrenme yeteneğini geliştireceği düşünülmektedir.
Fatih projesi materyalleri, ders planlarının hazırlanmasında, derslerin
uygulama, tekrar, ölçme ve değerlendirilmesinde, not işlemlerinin yapılmasında,
eğitsel materyallerin hazırlanmasında öğretmenlerin en büyük yardımcısı olacaktır.
İnternet bağlantısı sayesinde eğitim olanakları her an sınıfın hizmetinde
olacağı gibi dünyadaki en yeni eğitim, kültür ve bilgilere kolayca ulaşma şansı
bulunacaktır. Bilgi teknolojisi sınıfları yalnızca eğitim öğretim saatleri içinde değil,
eğitim öğretim saatlerinin dışında da öğrencilerin, velilerin ve çevre halkının
hizmetinde olacaktır. Velilerin ve çevre halkının bilişim teknolojisi araçlarını
kullanmaları, bilişim okur-yazarı olmaları, bilinçli ve güvenli internet kullanımıyla
birlikte okul-veli- öğrenci arasında işbirliğine dayalı, öğretme-öğrenme süreçlerinde
etkililik, süreklilik ve bütünlük Fatih projesiyle sağlanabilecektir.

493

http://fatihprojesi.meb.gov.tr/tr/duyuruincele.php?id=14 (Erişim tarihi: 01.07.2012)
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3.12. EĞİTİM BİLİŞİM AĞI
Eğitim bilişim ağı 494, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
tarafından yürütülen çevrimiçi bir sosyal eğitim platformudur. Bu platformun amacı;
okulda, evde ve ihtiyaç duyulan her yerde bilgi teknolojileri araçlarını kullanarak
etkili materyal kullanımının desteklenmesi ve teknolojinin eğitime entegrasyonunun
sağlanmasıdır. Bu çalışmanın, sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve incelemeden
geçmiş doğru e-içerikler sunularak yapılması planlanmaktadır. Bu proje sayesinde
bütün öğrenciler aynı standartlarda eğitilecek, kullanılan eğitim kaynakları
bakımından eşit haklara sahip olacak ve böylece eğitimde fırsat eşitliği sağlanmış
olacaktır. Hazırlanan bütün dijital kaynaklar eğitim bilişim ağında paylaşılırken
öğretmenler ve öğrenciler de paylaşımda bulunmaya başlayacaklardır. Böylece
kaynak denizi oluşturulacak, bu kaynaklar öğrenmeye hevesli herkese açılacaktır. Bu
da eğitimin kapılarını bütün insanlara açacaktır.
Öğretmen ve öğrenciler başta olmak üzere eğitimin tüm paydaşları için
tasarlanan eğitim bilişim ağı; farklı, zengin ve eğitici içerikler sunmak, bilişim
kültürünü yaygınlaştırarak eğitimde kullanılmasını sağlamak, içerikle ilgili
ihtiyaçlara cevap vermek, sosyal ağ yapısıyla bilgi alışverişinde bulunmak, zengin ve
gittikçe büyüyen arşiviyle derslere katkı sağlamak, bilgiyi öğrenirken aynı zamanda
yeniden yapılandırabilmek ve bilgiden bilgi üretmek, farklı öğrenme stillerine (sözel,
görsel, sosyal, bireysel, işitsel öğrenme) sahip öğrencileri de kapsamak amacıyla
tasarlanan sosyal bir eğitim platformudur.
Şu anda dokuz modülüyle test yayınında olan eğitim bilişim ağı, içerik
oluşturma çalışmalarının tamamlanması, çekilen video ve üretilen içeriklerin
yüklenmesiyle birlikte tam anlamıyla yayın hayatına başlayacaktır. Eğitim bilişim
ağına öğrenci, öğretmen, eğitimle ilgili olan herkes e- içerik yükleyebilmekte ve
anında herkesle paylaşabilmektedir. Şu anda yayında olan eğitim bilişim ağı
modülleri; haber, dünya, video, ses, görsel, soru cevap, e-posta, forum ve harita
modülleridir.
Haber modülü, öğretmen ve öğrencilerin yaptığı birbirinden güzel
çalışmaları herkesin duyması, görmesi, örnek alarak daha da iyisini geliştirebilmesi
494

http://www.eba.gov.tr/ (Erişim tarihi: 01.08.2012)
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amacıyla tasarlanan bir modüldür. Bu modülde, eğitimle ilgili haberler takip
edilebilmekte, yerel ve ulusal çalışmalar duyurulabilmekte, haber niteliği taşıyan her
türlü bilgi öğrenilebilmektedir.
Dünya modülü, e-içerik, e-kitap ve z-kitap modüllerinin birleştirilmesiyle
oluşturulmaktadır. E-içerik modülü, birbirinden bağımsız eğitim portallerini aynı
adreste buluşturmak ve okul ağı içerisinde ücretsiz olarak kullanıma sunmak
amacıyla tasarlanmıştır. E-kitap modülü, derslerde kullanılacak olan ders
kitaplarının e-kitap olarak PDF haline dönüştürülmesiyle oluşturulmuştur. E- kitaplar
tabletlerde, bilgisayarlarda ve interaktif tahtalarda, indirebilmek ve kullanabilmek
için hazırlanmıştır. Z-kitap modülü, içerisinde yer alan z-kitap ile ders kitapları
geliştirilmekte

ve

kitaplar

video-grafik-etkinlik-fotoğraf-animasyon

ve

ses

dosyalarıyla zenginleştirilmektedir.
Video modülü, derslerde gösterebilecek eğitsel amaçlı videoların tek adreste
bulunabilmesi için tasarlanmıştır. Bu modülde, ders destek, kişisel gelişim, belgesel,
çizgi film, rehberlik, meslekî eğitim gibi alanlarda bireysel ve toplu öğrenmeyi
destekleyen video programları yer almaktadır.
Ses modülünde, ses tabanlı ders destek üniteleri, kişisel gelişim, tarih ve
kültür programları, sesli kitaplar, yabancı dil dinleme metinleri bulunmaktadır.
Görsel modülü, derslerdeki görsel malzemeyi zenginleştirmek için taranmış
ve dijital ortama aktarılmış fotoğraflar ile zenginleştirilmiş bir modüldür. Bu
modülde harita, grafik, animasyon ve simülasyonlara da yer verilmektedir.
Soru-cevap modülü, eğitimde teknoloji kullanımıyla ilgili yeni fikirleri,
hangi e-içeriğin hangi noktada daha faydalı olacağı konusunda, kullanıcıların
düşüncelerini paylaşabileceği; öğretmenlerin birbirleriyle fikir alışverişi yapabileceği
bir modüldür.
E-posta modülü, öğretmenlerin ortak bir haberleşme ağında buluşması
amacıyla tasarlanan bir mesajlaşma servisidir.
Forum modülü, eğitim sistemi, problemleri, ders içerikleri, öğretim ilke ve
yöntemleri, sınavlar gibi konularda fikir alış-verişinin yaşanması amacıyla
oluşturulan bir modüldür.
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Harita modülü, bir bölgenin, eğitim bilişim ağı üzerinde yayınlanan tüm
içeriklerinin görülebildiği bir modüldür.
Fatih projesi kapsamında dağıtılan tablet bilgisayarlarda uygulama marketi de
yüklü olarak gelmektedir. Market uygulaması ile yeni uygulamalar indirebilmekte,
var olanlar da güncellenebilmektedir. İçerisinde z-kitaplar, sözlük, hesap makinesi
gibi yardımcı kaynaklar, eğitici ve öğretici oyunlar, ses dosyaları yer alan market
uygulaması gün geçtikçe büyümekte ve seçenekleri zenginleşmektedir.
İnternet erişimiyle öğretmen ve öğrencilerin internet üzerinde araştırma
yapma imkânına kavuşmalarını teminen, tablet bilgisayarlar üzerinde, internet
tarayıcı da bulunmaktadır.
Proje kapsamında, çeşitli sağlık sorunları ve doğal afetler gibi nedenlerle
okuldan uzak kalan öğrencilerin, elektronik ortamdaki ders içerikleriyle derslerini
takip edebilecekleri e-ders modülleri hazırlanmaktadır. Ayrıca, eğitim öğretim
sürecinde ihtiyaç duyulan maddelerin, sınıflara uygun içerik ve seviyeye uygun
anlatımla yazılması esasına dayanan bir ansiklopedi de hazırlanmaktadır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE İNTERNET KULLANIMININ SAĞLIK
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Bu bölümde, bilişim teknolojisi ürünleri ve internet kullanımın sağlık
etkilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Son otuz yılda yaşamımıza giren bilişim
teknolojisi ürünleri ve internet, bilimin dayanağı olan bilginin, elektronik makineler
aracılığıyla düzenli ve akla uygun bir biçimde işlenmesini sağlamış, teknik,
ekonomik ve toplumsal alanlarda iletişimi artırmıştır. Bilişim teknolojisi ürünleri ve
internetin günlük yaşamımıza giriş aracı olan bilgisayarlar, mobil telefonlar,
kablosuz internet cihazları modern insanın en önemli vazgeçilmez parçası haline
gelmiştir.
Bilişim ve internetin yaygın kullanımı, sağlık alanı başta olmak üzere pek çok
farklı alanı (eğitim, ekonomi, iletişim, hukuk, gibi) etkilemiştir.
Genelde bilişim, özelde internetin sağlık alanına etkisini sadece “internet
bağımlılığı (patolojik internet kullanımı)” bağlamında ele almak mümkün değildir.
Bu noktada bilişim ve internetin sağlık üzerine etkileri, genel “halk sağlığı” ve
“çevre sağlığı” yaklaşımı ile ele alınacaktır.
Öncelikle genel sağlık ve hastalık paradigması doğrultusunda temel tanımlara
yer verilerek çevre-sağlık etkileşimine ve çevre sağlığında korunma süreçlerine
vurgu yapılacaktır.
Bilişim teknolojisi ürünlerinin ve internet kullanımının sağlık etkileri, fiziksel
bir etmen olarak (elektromanyetik alan) oluşturduğu sorunlar ve psikososyal bir
etmen olarak internet bağımlılığı, birey aile ve toplumun yaşam biçimi üzerine
etkileri gibi sorunlar irdelenecektir.
Bilişim teknolojisi ürünleri ve internet kullanımı açısından, çocuk ve gençler
öncelik/risk grubunu oluşturması bağlamında ayrı bir başlık olarak ele alınacaktır.
Bilişim ve internetin kamu sağlığı üzerine diğer etkileri başlığı altında; uzun
süreli ekranlı çalışmaların ergonomik bir etken olarak neden olduğu kas iskelet
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sistemi

hastalıkları,

absentizm

(işten

kalma),

internet/bilgisayarın

sorunlu

kullanımına bağlı (işyerinde sık mesaj kontrolü, sesli, görüntülü konuşma, sosyal
paylaşım sitelerinin kullanımı, internette gezinti yapma, dizi, film izleme gibi)
konular, presentizm (işe kendini verememe), yol güvenliği, sürücülerin araç
kullanırken mobil telefon ile konuşmalarına bağlı oluşan trafik kazaları ve diğer
sağlık etkileri incelenecektir.
Mevcut sağlık hizmetlerinde, Sağlık Bakanlığı’nın bilişim teknolojisi ürünleri
ve internetin kullanımı ile ilgili mevcut durum, tele tıp, e sağlık uygulamalarına ayrı
bir başlık olarak yer verilecektir.
Son bölümde ise bilişim teknolojisi ürünleri ve internetin sağlık alanında
oluşturduğu fırsatlar ve riskler özetlenerek önerilerde bulunulacaktır.

4.1. ÇEVRE-SAĞLIK ETKİLEŞİMİ, İNTERNET VE SAĞLIK
Fiziksel, sosyal ve ruhsal yönden tam bir iyilik hali olarak tanımlanan sağlığı
belirleyen pek çok etmen söz konusudur. Sağlık, bireye ait özellikler ile çevreye ait
özelliklerin hassas dengesinin bir sonucudur 495. Bu çok etmenli bileşkede bireye ait
özelliklerin başında, bireyin genetik yapısı, yaşı, cinsiyeti gibi biyolojik özellikleri ve
beslenme, fiziksel aktivite, alışkanlıklar, kişisel hijyen, stresle baş etme, uyku,
güvenli cinsel yaşam gibi davranışsal özellikleri yer almaktadır. Çevreye ait
özellikler ise bireyin içinde yaşadığı iklim koşulları, radyasyon, su, hava, toprak
kirliliği,

atıklar,

hidrokarbonlar,

kimyasallar,

pestisitler,

metaller

gibi

fizikojeokimyasal mikroorganizmaları içeren biyolojik ve psikososyo kültürel
özelliklerdir. Kısaca, insan sağlığı, çevre ile genetik örüntüsü arasındaki etkileşimin
bir ürünüdür 496.
Sağlıklı olma, birey için temel bir gereksinim, bir hak olmanın yanı sıra
yaşam kalitesinin, sosyal, ekonomik ve kişisel gelişimin temelidir 497. İlk insandan bu
yana bilim ve teknolojinin gelişimi, insanların yaşadığı sağlık sorunlarının
değişmesine ve insanın hastalık nedenleri ile olan mücadelesinde başarılar
Güler, Ç. ve ark. 2011c, Güler, Ç., Vazioğlu, S., 2006, Tekbaş, ÖF, 2010
Güler, Ç. ve ark., 2011c, Babayiğit, MA. ve ark, 2011
497
Akdur R. ve ark., 1998, Tekbaş,ÖF, 2010
495
496

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 381)

– 561 –

kazanmasına yol açmıştır. Gelinen noktada yaşam süresi uzamış (demografik
dönüşüm) ve hastalık örüntüsü değişmiştir (epidemiyolojik dönüşüm). Günümüzde
toplum sağlığını etkileyen, sık görülen, hastalık, sakatlık, ölüm, iş gücü kaybına
neden olan ve yaşam kalitesini azaltan, hastalık yükünün büyük bölümünü oluşturan
sağlık sorunlarının başında kalp-damar hastalıkları, inmeler, kanser, kronik solunum
yolu hastalıkları, şeker (diyabet), gibi bulaşıcı olmayan/süreğen/kronik hastalıklar
gelmektedir 498. Dünyada 2008 yılında meydana gelen 57 milyon ölümün %63’ü
kronik hastalıklara, ağırlıklı olarak da bu dört hastalığa bağlıdır 499. Ayrıca kaza ve
yaralanmalar, akıl ruh sağlığı sorunları, görme, işitme, genetik hastalıklar ve ağız diş
sağlığı sorunları hastalık yükünü artırmaktadır. Bu veriler, 2015 yılında öleceği
tahmin edilen 64 milyon kişiden 41 milyonunun kronik bir hastalık sonucu ölecek
olduğu anlamına gelmektedir 500.
Kronik hastalıkların kontrolü, bulaşıcı hastalıklar ile karşılaştırıldığında daha
uzun zamana yayılmış, zorlu bir mücadeledir. Çünkü bulaşıcı hastalıkların doğal
seyrinde genellikle tek bir etkene maruziyet sonrası kısa süreli bir inkubasyon
dönemi tanımlanırken, kronik hastalıklarda çok etmenli bir bileşkenin, uzun süreli
maruziyeti ile hastalığın ortaya çıkması söz konusudur.
Kronik hastalıkların gelişimi veya bireyin sağlıklı olma durumunda etkili pek
çok etmen vardır, aşağıdaki şemada bu etmenler arasındaki karmaşık ilişki
gösterilmeye çalışılmıştır.

WHO, 2011, Sağlık Bakanlığı, Ulusal Hastalık Yükü ve Maliyet-Etkililik Projesi Hastalık Yükü
Final Raporu 2004
499
Bonita, R., ve ark, 2006
500
WHO, 2011a
498
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Şekil 46 - Yaşam Tarzı, Çevre ve Sağlık Durumu Arasındaki Karmaşık İlişki

Çevresel etmenler dört yolla sağlık sorunlarına ve hastalıklara yol
açabilmektedir 501. Çevresel etmen; hastalıklar için zemin hazırlayabilir, doğrudan
hastalık nedeni olabilir, hastalıkların yayılmasını kolaylaştırabilir, hastalıkların
seyrini ve sonucunu etkileyebilir.
Bu bağlamda bilişim ve internetin çevresel bir etmen olarak sağlık sorununa
ve hastalığa yol açma durumu birer örnekle açıklanabilir.
Uzun süre bilgisayar başında vakit geçirme alışkanlığı psikososyal bir etmen
olarak fiziksel aktivitenin azalması ile şişmanlık (obesite) ve metabolik sendroma
“zemin” hazırlamaktadır 502.

501
502

Akdur, R., ve ark., 1998, Tekbaş, ÖF., 2010, Babayiğit, MA. ve ark, 2011.
Ögel, K., 2012
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Elektrikli ve elektronik cihazların yaydığı düşük frekanslı elektromanyetik
alan fiziksel bir etmen olarak, elektromanyetik hipersensitiviteye 503, çocukluk
çağında lösemi ve lenfomalarına “neden” olmaktadır 504
İletişimin artmasına paralel, internette zararlı içerikler küresel ölçekte çocukgenç-yetişkin tüm bireylerin alışkanlıklarını ve yaşam biçimini etkilemekte, çocuk
pornografisi, istismarı, yasadışı ilaç-madde kullanımı, kumar, güvensiz cinsel yaşam
gibi durumların yaygınlaşmasını “yayılmasını” kolaylaştırmaktadır 505.
Bilişim teknolojisi ürünleri ve internet kullanımı kişilerin sağlık ve hastalık
konusunda farkındalığını etkileyerek hastalıkların erken dönemde saptanmasına,
olumsuz

sonuçlarının

azaltılmasına,

“hastalıkların

seyir

ve

sonucunu”

etkilemektedir 506.
Hastalıkların birçoğu yaşadığımız ve çalıştığımız çevresel etmenlerden ya
kaynaklanmakta ya da etkilenmektedir. Küresel hastalık yükü hesaplamaları,
çevresel etmenlerin genel sağlığa ne ölçüde katkı sağladığını ortaya çıkarmıştır.
Küresel hastalık yükünün %25 ile %35’i, çevresel etmenlere maruziyetten
kaynaklanabilmektedir. Çevre ile ilgili hastalıklar giderek artış göstermektedir. Hava
kirliliği, gürültü, kimyasallar ve elektromanyetik alanların öğrenme ve hafıza
güçlüğü, üreme sistemi bozuklukları, alerji, astım, solunum yolu hastalıkları,
gelişimsel hastalıklar ve kanserle ilişkili olduğu bildirilmektedir 507.
Çocuklar çevresel etkilenme açısından daha duyarlı bir risk grubudur.
Bununla birlikte, önceki nesle göre daha çok ve farklı çevresel etmen etkisi
altındadırlar 508.
Çevresel epidemiyoloji, küresel ölçekte gözlemlenen değişikliklerle birlikte,
önümüzdeki on yılda yeni zorluklarla karşı karşıya kalacaktır. Küresel iklim
değişikliğinin, ozon tabakasının delinmesinin, iyonizon olan/olmayan radyasyonun,
asit yağmurlarının ve nüfus dinamiğinin çeşitli boyutlarının oluşturduğu sağlık
etkilerinin araştırılması gerekmektedir. Pek çok çevresel etmenle ilgili olarak oluşan
Vazioğlu S. ve ark, 2009
Türkkan A., 2009
505
Türk Pediatri Kurumu Derneği, 2012
506
Yirmibeşoğlu, E., ve ark, 2005, Ulusoy, T. ve Gürgan, M, 2011, Demirhan, A. ve Güler İ, 2011
507
Ocaktan, E. ve Akdur R., 2008, Güler, Ç. ve ark, 2011b
508
Bonita, R. ve ark, 2006
503
504
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etki, hafif fizyolojik veya biyokimyasal değişikliklerden, ciddi hastalık veya
ölümlere kadar uzanabilmektedir. Maruziyet başladıktan hemen sonra ortaya çıkan
sorunlar ani-akut-subakut etkiler ve uzun sürede ortaya çıkan sorunlar ise gecikmişsub kronik-kronik etkilerdir. Çevresel etmenlere ilişkin olarak, maruziyet düzeyi ve
süresi oluşacak etkiyi belirlemektedir. Çoğu çevresel etmenin etkileri, uzun bir
maruziyet süresinden sonra ancak görülebilmektedir. Bu nedenle riskli olduğu
bilinen çevresel bir etmenin ortamda ve bireyde (biyolojik) gözetimi uzun zamana
yayılarak yapılmalıdır. Çevresel etmenlerin sağlık üzerine etkilerini belirlemede
“Zaman-Maruziyet Değişimi” en önemli zorluk noktasını oluşturmaktadır. Bireysel
maruziyet düzeyi zamana göre değişiklik gösterebilmektedir. Ayrıca maruziyet
düzeyi, doza ve bireysel özelliklere (yaş, cinsiyet, genetik yapı, emzirme-gebelik gibi
fizyolojik dönemlere) göre de değişim gösterebilmektedir. Çevresel riskleri, bu
değişimleri göz önüne alarak değerlendirmek gerekmektedir 509.
Risk değerlendirme, çevresel seviyelerin veya maruziyetlerin haritasının
çıkarılmasıdır. Ama tek başına risk değerlendirme yeterli değildir, mutlaka eş
zamanlı spesifik bir grup veya toplumun maruziyet durumunun sağlık boyutunda
değerlendirilmesi yani sağlık etki değerlendirmesinin de yapılması gerekmektedir.
Riskler belirlendikten sonra gelinen nokta, son aşama risk yönetimi sürecidir.
Risk yönetimi, sağlık risklerinin azaltılması veya giderilmesiyle ilgili önlemlerin
planlanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesidir. Bu süreçte güvenlik
standartlarının geliştirilmesi önemlidir. Güvenlik standartlarının geliştirilmesi
çevresel ve mesleki epidemiyolojik yöntemlerle “doz-etki” ve “doz-cevap ilişkileri”
göz

önünde

bulundurularak

yapılmaktadır.

Bu

standartların

hem

risk

değerlendirilmesinde hem de yönetim sürecinde büyük katkısı olmakla birlikte
zaman içerisinde değişebileceği de akılda tutulmalıdır 510.
Çevre ile ilgili konularda sağlık hizmeti planlayıcı ve sunucularının temel
rolü, çevre ve biyolojik “gözetim” ve risklerden korunmada ilgili sektörlere
“bilirkişilik ve yol göstericilik” yapmak olarak özetlenebilir 511.

509

Bonita, R. ve ark, 2006
Bonita R ve ark, 2006
511
Akdur R ve ark, 1998
510
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Sağlık sorunlarından korunma ve önlemede bilirkişilik yol göstericilik
yaparken temel halk sağlığı yaklaşımı, çevre sağlığı ve hekimliği konularına da
uyarlanabilmektedir. Bu yaklaşım aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.
Genel olarak sağlıkla, özel olarak da çevre sağlığı ile ilgili pek çok koruyucu
nitelikte girişim-müdahale tasarlanıp gerçekleştirilebilir. Hastalığın doğal seyri göz
önünde bulundurularak etken ile temas öncesi ve sonrası dönemde farklı müdahaleler
yapılabilmektedir.
Sağlıklı olmanın ön koşulları; barış, barınma, beslenme, yeterli gelir, dengeli
bir ekosistem, sürdürülebilir kaynaklar, sosyal adalet ve eşitliktir 512. Bu nedenle
ekonomik, sosyal ve çevresel alt yapının oluşturulması-güçlendirilmesine yönelik
yapılan müdahaleleri içeren ilk aşama “Temel/Primordiyal Korunma”dır. Diğer
korunma süreçleri ile karşılaştırıldığında en etkili olan müdahaledir 513.
Spesifik etkeni ortadan kaldırmaya, bireyi etkene karşı güçlü, bağışık ve
dayanıklı kılmaya yönelik yapılan müdahaleler “Birincil/Primer Korunma”dır. Temel
ve birincil korunma süreçleri ile sağlık sorununun oluşması engellenerek etkene
maruz kalan tüm bireylerin/toplumun korunması mümkün olabilmektedir 514.
“İkincil/Sekonder Korunma”,

hastalık

belirti

ve bulgularının

henüz

görülmediği pencere döneminde sorunların erken tanınması, hastalığın ve
oluşturacağı zararların en aza indirgenmesidir. 515
Hastalık oluşmadan önce ve/veya tanı aşamasında yapılan müdahalelerin
yetersiz kalması sonucu hastalık ilerleyebilmekte, bireyin bedensel, sosyal, mesleki
işlevlerini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Hastalığın bu geç döneminde ise “Üçüncül/Tersiyer Korunma” ile- bireyin hastalık öncesi bedensel, sosyal, mesleki
işlevlerine en yakın noktaya getirilmesi için esenlendirici (rehabilite edici) hizmetler
sunulmaktadır. Çevre sağlığında üçüncül korunma diğer sağlık sorunlarından farklı
olarak çevresel etmene yönelik öykü alınması olarak tanımlanmaktadır 516.

512
513
514
515
516

Sağlık Bakanlığı. TSHGM, 2011
Tekbaş, ÖF., 2010
Tekbaş, ÖF., 2010
Tekbaş, ÖF., 2010
Tekbaş, ÖF., 2010
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Çevre sağlığı uygulamaları farklı disiplinleri kapsayan, temel ve birincil
koruma ağırlıklı, toplumların ekonomik, kültürel yapısı ile yakından ilgili, kentsel
alanda daha etkili ve kolay gerçekleştirilebilen uygulamalardır 517.

517

Tekbaş, ÖF., 2010

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 381)

– 567 –

Tablo 108. Çevre Sağlığında Koruma Düzeyleri 518
Düzey
Hastalık Evresi
Amaç

Hedef

Temel /

Etken/risk etmeni

Altta yatan ekonomik, sosyal

Çevresel, ekonomik,

Tüm toplum veya seçili gruplar;

Primordiyal

oluşmadan, insan

ve çevresel nedensel koşullara

sosyal ve davranışsal

halk sağlığı politikası ve sağlığın

Korunma

vücuduna temas

müdahale ile sağlığa yönelik

koşulların ortaya

geliştirilmesi yoluyla başarılır.

etmeden önce

tehlikeleri en aza indiren

çıkmasını engelleyen

koşulların sağlanması ve

tedbirler.

sürdürülmesi

518

Eylemler

(Bonita R ve ark, 2006 v e Tekbaş,ÖF, 2010)
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Birincil / Primer

Spesifik nedensel etmenlere

Etkenin ortaya çıkışını

Tüm toplum, seçili gruplar ve

Korunma

müdahale ile hastalıkların

engellemek/yok

yüksek risk altındaki bireylere

insidansının azaltılması

etmek, daha az toksik

yönelik koruyucu halk sağlığı

hale dönüştürmek,

programları aracılığıyla başarılır.

yoğunluğunu
azaltmak,
ayırmak/yayılımını
önlemek, vücuda
temasını önlemek
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İkincil / Sekonder

Hastalığın erken

Tarama ve erken tanı-uygun

Erken tanı ve uygun

Hastalık riski altında olan birey

Korunma

dönemi, etken

tedavi ile hastalıkların süresini

tedaviye yönelik, uzun

ve grupların taranması ile erken

vücuda girdikten

kısaltarak yaygınlığının

süreli hastalık ve

tespit edilmiş bireylerin uygun

sonra

(prevalansın) azaltılması

sakatlığın etkisini

tedavisi ile başarılır.

hafifletmeye; acı
çekmeyi en aza
indirmeye; faydalı
ömrün potansiyel
süresini artırmaya
yönelik tedbirler.
Üçüncül /

Hastalığın geç

Rehabilitasyon ile hastalıkların

Çevre sağlığı uygulamalarında tersiyer korunma yer

Tersiyer

dönemi

tıbbi, mesleki sosyal

almamaktadır. Bu bağlamda çevresel uygun-doğru-

kayıplarının

ayrıntılı öykü alınması ile nedenin ortaya konması

önlenmesi/azaltılması/etkisinin

sağlanır.

Korunma

hafifletilmesi
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Sağlıkla ilgili olgu ve olaylara bilimsel yaklaşımımızın ilk aşaması sorunun ve
durumun tanımlanması, ikinci aşama neden-sonuç ilişkilerinin irdelenerek olası
etkenlerinin ortaya konulması son aşama ise bu etkenlere müdahale ile sorunun
kontrolüdür. Bilişim ve internetin toplumda en yaygın kullanım biçimi, bilgisayar ve
mobil telefon sahibi olma ve kullanma durumudur.
Bu konuda, Türkiye İstatistik Kurumu’nun “Hanehalkı Bilişim Teknolojileri
Kullanım Araştırması”, Kalkınma Bakanlığının “Bilgi Toplumu İstatistikleri”, Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın
verileri mevcuttur.
Türkiye 31 milyon Facebook hesabı ile dünyada altıncı, 7 milyon Twitter
hesabı ile on birinci sıradadır. Çevrim içi süre 28 saat/hafta ve en sık ziyaret edilen
25 siteden 15’i sosyal medya içeriği sunan sitelerdir 519

4.2. FİZİKSEL BİR ETMEN OLARAK BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ ÜRÜNLERİ
VE İNTERNETİN SAĞLIK ETKİLERİ
Ev ve iş yerlerinde kullanılan tüm elektrikli aletler, radyo ve televizyon,
iletişim araçları, mobil telefonlar, bilgisayar ekranları, elektrikli ısıtıcılar, floresan
lamba, elektrikli tıraş makinesi, elektrikli battaniye, hastalık tanı ve tedavisinde
kullanılan bazı araçlar, endüstride ısınma ve yalıtım amacı ile kullanılan malzemeler,
uydu-verici televizyon ve radyo antenleri, yüksek gerilim hatları, baz istasyonları,
tüm akım taşıyan kablolar yapay elektromanyetik alanlardan etkilenimin günlük
hayatta temel kaynaklarıdır 520. Aşağıda elektromanyetik alan oluşturan bazı yapay
kaynaklar frekanslarına göre gruplandırılmıştır 521.

519

McKinsey «The Internet’s Impacy on Aspiring Countries» raporu, Ocak 2012, SocialBakers.com,
Alexa.com
520
Tekbaş,ÖF., 2010, Güler Ç. ve ark, 2011a, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 2010b
521
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 2010a,b
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Tablo 109. Elektromanyetik Alan Oluşturan Bazı Yapay Kaynaklar 522
Frekans Bölgesi

Frekans lar

Başlıca Kaynaklar

Statik

0 Hertz

Video gösterim uç birimleri (Video
Display Unit), Manyetik Rezonans
Görüntüleme ve diğer tanısal cihazlar,
Endüstriyel elektroliz, Kaynak cihazları

Son derece düşük

0-300 Hertz

Yüksek gerilim hatları, Evsel dağıtım

elektromanyetik

şebekeleri, Evsel araçlar, tren, tramvay

alanlar (ELF-

ve arabalardaki elektrik motorları,

EM)

Kaynak cihazları

Ara Frekans (IF)

300 Hertz – 100 Kilo Video gösterim uç birimleri, Manyetik
Hertz

Rezonans Görüntüleme, Mağaza
Alarmları, (Handsfree) Elsiz erişim
kontrol cihazları, Metal dedektörleri ve
Kart okuyucuları, Kaynak cihazları

Radyofrekans

100 Kilo Hertz – 300 Cep telefonları, Televizyon ve radyo

dalgaları (RF)

Giga Hertz

yayınları, Mikrodalga fırın, Radar, Sabit
ve Portatif Vericiler, Kişisel mobil
radyo, Manyetik Rezonans
Görüntüleme

Yapay elektromanyetik alan oluşturan cihazlar insana yakın ve uzak mesafede
olmak üzere kategorilere ayrılmaktadır. İnsan vücuduna yakın kaynakların çoğu
mobil telefon ve kablosuz radyo frekans cihazlardır. Mobil telefonlar baz
istasyonuna yakın iken az, uzak iken fazla güç sarf ederler ve bunu otomatik
olarak düzenlerler. Dolayısıyla uzak iken fazla güç çektiğinden daha fazla
elektromanyetik alan oluşturur. Telefon kapalı iken mobil telefonun canlıya
522

(Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 2010)
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herhangi bir etkisi olmaz. Telefon bekleme konumunda çalıştığında ise maksimum
güçte çalışmasına oranla çok daha düşük etkiye neden olur. İnsana uzak yapay
kaynaklar, halkın maruz kaldığı istem dışı sürekli maruziyet kaynaklarıdır,
televizyon ve radyo vericileri ile baz istasyonlarıdır. Televizyon ve radyo verici
istasyon antenlerinin radyo frekans enerji yayılımı, çok güçlü ve sürekli faal
kaynaklardır. Maruz kalan insanlardan en kritik grup, antenleri monte eden ve
bakımını yapan anten kulesi yanındaki işçilerdir. Genel halk maruziyeti, radyo verici
istasyonlarının doğrudan yakınında yaşayan insanlar hariç, çok küçük değerdedir 523.
Elektromanyetik kirlilik ile ilgili olarak sağlık personelinin en çok karşılaştığı
soru “mobil telefon kullanmanın ya da baz istasyonunun yakınında yaşamanın,
çalışmanın ya da buraya yakın bir okula gitmenin sağlık sorunlarına yol açıp
açmayacağıdır”.

Yapılan

ve

yapılmakta

olan

araştırmaların

sonuçları

düşünüldüğünde bu soruya kesin cevap vermek mümkün değildir 524.
Mesleki kullanımlar hariç genelde çok düşük seviyede olan bu alanları
oluşturan cihazların yaydığı elektromanyetik alanların insanlara maruziyet derecesi
öncelikle

kullanıcının

konumundan

kaynağa

olan

mesafeye

bağlıdır.

Elektromanyetik alan maruziyeti, güç yoğunluğu ve mesafe yanında; maruziyet
süresi, tipi (yakın veya uzak alan), kaynağın frekansı, elektrik ve manyetik alan
büyüklüğü ile modülasyon (sürekli dalga veya darbe modülasyonu) gibi fiziksel
özelliklere göre belirlenmektedir. Biyolojik sistemlerdeki maksimum radyo frekans
enerji iletişimi; biyolojik dokulardaki nüfuz (penetrasyon) ve dağılımı, enerji
emilimi, güç depolanması, oluşan elektrik ve manyetik alan tarafından belirlenebilir.
Bunların miktarları, vücudun büyüklüğü ve fiziksel şekliyle ilişkili olarak değişiklik
göstermektedir 525.
Modern toplumlarda yaşayan hemen herkes sürekli olarak elektromanyetik
alan ve dalgaların içinde bulunmaktadır. Elektromanyetik alanların ileri derecede
düşük frekansta bulunanları elektromanyetik spektrumun 0-300 Hertz frekans
bandını tutmaktadır. Enerji nakil ve dağıtım hatları Amerika Birleşik Devletleri’nde
60 Hertz, Avrupa’da 50 Hertz de çalışmaktadır. Nakil ve dağıtım hatları, en önemli
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 2010
Tekbaş, ÖF., 2010
525
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 2010
523
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(çok düşük frekanslı elektromanyetik alan) etkilenim kaynağıdır. Elektrik alanı ise
hattaki voltajın bir fonksiyonudur. Elektromanyetik enerjiler, insanların yaşam
standardını artırmak için yoğun olarak kullanılmaktadır. Dünyada elektrik üretim ve
dağıtım şirketleri ile elektrikli aygıtların üreticileri, bu tür aletlerin insan sağlığı için
bir tehdit olmadığını ya da çok az tehdit oluşturduğunu belirtmektedirler. Ancak bu
konuda çok sayıda araştırma yapan bilim adamları ise insan sağlığı için zararların
olduğunu ifade etmektedirler 526.
Potansiyel biyolojik etkileri açısından elektromanyetik spektrum;
-Doğrudan kimyasal harabiyetin olabileceği iyonlaştırıcı radyasyon kısmı,
-Elektron hareketlenmesinin olabileceği optik radyasyon kısmı (görünür ışık,
infrared ışık)
-Dalga boyunun vücuttan küçük olduğu ve akım indüksiyonu olması
durumunda sıcaklık artışının oluştuğu kısım (mikrodalga ve yüksek frekanslı radyo
frekans) ve
-Dalga boyunun vücuttan büyük olduğu ve akım indiksiyonunun çok nadiren
olması durumunda sıcaklık artışının oluştuğu kısım olmak üzere dört kısma
ayrılabilir 527. Statik elektromanyetik kaynaklar radyasyon üretmez.

526
527

Tekbaş,ÖF., 2010
http://www.btk.gov.tr/tuketici/emd/index.php, (Erişim tarihi:01.07.2012)
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Şekil 47. Elektromanyetik Spektrum 528

Bugün tüm dünyada yaygın olarak kullanılan mobil telefonların da
elektromanyetik alanlar oluşturduğu bilinmektedir. Bu araçların küçük, radyasyon
yayan antenleri insan kafası ile direkt olarak temas halinde olduğu için, bunları
yaygın olarak kullanan halkın ilgi konusu olmuştur. İlk aşamada yapılan çalışmalar,
beyindeki lokal spesifik absorbsiyon oranının (SAR) önerilen radyo frekans
standartlarını geçtiğini göstermektedir. Ancak en önemli sorunlardan birisi lokal
SAR değerlendirilmesi için standart bir metodun olmamasıdır. Aralıklı ve genliği
(amplitudü) düzenli radyo frekans alanlarının özel sağlık etkilerinin olacağı
düşünülmektedir. Mobil telefonların P53 geninde hasara yol açtığının gösterilmesi ve
aynı

frekansın

farelerde

beyin

lezyonu

oluşturduğunun

gösterilmesi,

cep

telefonlarının daha dikkatli ve sınırlı kullanılmasını gündeme getirmektedir529
Elektromanyetik etkilenimin; davranış değişiklikleri, hafızada zayıflama, Parkinson
ve Alzheimer hastalıkları gibi pek çok hastalığın yanı sıra, intihar görülme sıklığında
da artışa neden olduğunu bildiren bazı çalışmalar bulunmakla birlikte bu çalışmaların
tersine, sağlık etkilerinin olmadığını ya da çok düşük olduğunu gösteren çok sayıda
araştırma da vardır. Aslında elektrik ve manyetik alanların bu olası sağlık etkilerinin
bilimsel olarak daha net bir biçimde açığa kavuşturulması gerekmektedir.
Birçok ülkede bireyler elektromanyetik alanların çocuklarının sağlığını nasıl
etkileyeceği konusunda bilgi alacakları bir otorite bulamamaktadırlar. Günümüzde en
528
529

http://www.btk.gov.tr/tuketici/emd/index.php, (erişim tarihi:01.07.2012)
Tekbaş, ÖF., 2010
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önemli ilgi konusu, 50-60 Hertz’deki elektromanyetik alanlardan etkilenim
sonucunda, çocuk ve yetişkinlerde kanserlerin ve diğer sağlık etkilerinin artmasıdır.
Buna dair ipuçları, ev ve işyerlerinde yapılan epidemiyolojik araştırmalardan elde
edilmiştir. Bu çalışmalar, elektromanyetik alan etkilenimine bağlı olarak lösemi,
beyin tümörleri ve diğer kanserlerde artış olduğunu düşündürmektedir 530.
Alanın sadece manyetik bileşeni, olası sağlık etkileri ile ilgili görünmektedir.
Manyetik alanlar, korunması zor alanlardır ve kolayca binalara ve insan vücuduna
nüfuz ederler. Elektrik alanlar ise nüfuz edemezler. Elektromanyetik etkilenimin
sağlık etkileri ile ilgili olarak ayrıntılı çalışmalar yapılmakta ve bilgiler verilmekle
birlikte genelleme yapabilecek türden kanıtlar yoktur.
Çok düşük frekanslı elektromanyetik alanlar canlı dokularla etkileşmektedir.
Konu ile ilgili çok az araştırma bulunmakla birlikte, çalışmalar elektromanyetik
alanın insan fizyolojisi ve davranışları üzerinde etkili olduğunu göstermiştir.
Gönüllüler üzerinde yapılan deneysel çalışmalarda 5 metreye kadar olan manyetik
alanın birçok klinik ve fizyolojik testleri (kan basıncı, elektrokardiyografi, kalp hızı,
bazı kan parametreleri ve vücut ısısı değişimi) etkilediği ortaya konulmuştur 531.
Çok düşük düzeyde elektromanyetik alanın oluşturduğu enerjinin çok daha
fazlası vücutta oluştuğu için, çok düşük frekanslı elektromanyetik alanın canlı
hücreler üzerinde etkisinin olmadığına inanılmaktadır. Çok düşük frekanslı
elektromanyetik alan enerjisi vücuttaki termal enerjinin çok daha azıdır. Bu enerji
çok düşük olduğu için bilim adamları genetik mutasyon oluşturamayacağını iddia
etmektedirler. Ama bilemediğimiz başka etmenler nedeni ile hücre bu alandan
etkilenmektedir ve zararlı etkileri oluşmaktadır.
Elektromanyetik alanın nasıl zararlı etki oluşturduğu kesin olarak açıklanmış
değildir. Bununla birlikte, hücrenin bu manyetik alandan etkilendiği bilinmektedir.
Ancak bu etkiler daha çok uzun süreli etkilenimler sonucu ortaya çıkmaktadır.
Elektromanyetik alanın etki mekanizması konusunda çeşitli hipotezler
bulunmaktadır. Bir hipotez melatonin hormonu üzerinde durmakta ve bunun
onkostatik bir etken olduğu bilinmektedir. Güneş ışığı melatonin akımını inhibe
530
531

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, SCHENIR, 2009
Yıldız, M. ve ark, 2012
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edebilmektedir. Çok düşük frekanslı elektromanyetik alanların da aynı etkiyi
gösterebileceği bildirilmiştir. Bu teoriye göre düşük melatonin seviyeleri değişik
kanser tiplerinde genel bir artışa neden olabilmektedir ve bu kanserler özellikle belli
bir bölgeye ait değildirler. Halen emekleme döneminde olmasına rağmen bu hipotez,
epidemiyolojik araştırmalardaki değişkenliği açıklamaktadır.
Mobil telefon kullanımının yaygınlaşması, yüksek gerilim hattı ve baz
istasyonu kurulmasındaki hızlı artışın neden olduğu sağlık etkileri konusundaki
araştırmalar giderek önem kazanmaya başlamıştır. 1990 yılında Amerika Birleşik
Devletleri Çevre Koruma Ajansı’nın [United States Enviromental Protection Agency
(US EPA)] raporunda, çok düşük frekanslı elektromanyetik alan epidemiyolojik
çalışmalarda, çok düşük frekanslı etkileniminin çocuk kanserlerinde “nedensel
ilişkiyi düşündüren bir örüntüyü sürekli gösterdiği” sonucu belirtilmektedir. 1995
yılında ulusal radyasyon korunma ve ölçüm etkilenmesinin kısıtlanması konusunda
acil önlem alınması gerektiği belirtilmiştir. Ancak, daha sonra Ulusal Bilim
Akademisinin Ulusal Araştırma Konseyi [National Research Council of the National
Academy of Scienses (NRC)] evsel elektromanyetik radyasyondan etkilenmenin
insan sağlığına zarar verdiğini gösteren, sonuca götüren ve sürekli bir bulgu
olmadığını vurgulamıştır. Dünya Sağlık Örgütü de 10 yıl sürecek olan ve 44 ülkenin
katıldığı uluslararası elektromanyetik alan projesini 1996 yılında başlatmıştır. Bu
projeyi aralarında EC, ILO, NATO’nun da bulunduğu 8 uluslararası kuruluş ve 8
araştırma laboratuvarı merkezi desteklemektedir. Bu konuda Amerika Birleşik
Devletleri Çevre Sağlığı Bilimleri Ulusal Enstitüsü [NIEHS (US National Institute of
Environmental Health Sciences)] tarafından 5 yıl süren bir araştırma yapılmıştır.
İyonlaştırıcı olmayan radyasyonun çok düşük frekanslı bölgesi, Uluslararası Kanser
Araştırma Ajansı (IARC) tarafından “insanlar için olası karsinojen 2B grubunda”
(probably carcinogen for human) sınıflandırılmıştır 532.
Avrupa Birliği tarafından yürütülen çok merkezli projelerin çoğunluğu da
mobil telefonlardan yayılan elektromanyetik alanlara odaklı ve kanserle ilgilidir,

532

Tekbaş,ÖF., 2010, Bilişim Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 2011c
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ayrıca işitme, hafıza ve davranış üzerindeki muhtemel etkilerini inceleyen projeler de
yürütülmektedir. Bu projelerden bazılarına ait temel sonuçlar aşağıda özetlenmiştir 533
Cemfec projesi, içme suyunda çok az miktarda bulunan kanserojen olduğu
bilinen kimyasallarla elektromanyetik alanların ne şekilde etkileşebileceğini
gözlemlemiştir. Amaç, mobil telefonlardaki tipik elektromanyetik alanların bu
çevresel kanserojenlerin genotoksisitesinin artması yönünde dolaylı bir etkisinin olup
olmadığını

değerlendirmektir.

Mobil

telefonlardaki

tipik

radyo

frekans

elektromanyetik alan maruziyeti içme suyunda sıkça bulunan MX kimyasal
kanserojeninin kansere yol açma etkisini artırmamaktadır. Hem hayvan, hem de
hücre kültürü çalışmalarında aynı sonuca ulaşılmıştır. Yayınlanmış ve mobil telefon
cihazlarında tipik olarak görülen zayıf tipik radyo frekans elektromanyetik alan
maruziyetinin kanserojen bir tesiri olmadığını ortaya koyan diğer birçok hayvan
temelli çalışma sonuçlarını desteklemektedir.
Ramp 2001 projesi, mobil telefon cihazlarından yayılan radyo frekans
elektromanyetik alanın sinir sistemi üzerindeki etkilerini incelemekte ve hafıza ve
davranışta herhangi bir değişiklik olup olmadığını araştırmaktadır. Proje, deneyleri
teorik modellerle ilişkilendirerek sinir sisteminin elektromanyetik alanlarla
etkileşebileceği mekanizmaları tespit etmeye çalışmaktadır. Henüz tam olmamakla
beraber ön bulgular radyo frekans elektromanyetik alana maruz kalmanın deney
yapılan biyolojik sistemler üzerinde belli bir etkisi olduğunu ortaya koymamaktadır.
Interphone, Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) tarafından
yönetilen bir projedir. Mobil telefon kullanımı ile beyin tümörleri gibi baş ve boyun
bölgesindeki kanser oluşumları üzerine kapsamlı epidemiyolojik veri toplamaktadır.
Araştırmaya dokuz Avrupa Birliği üyesi ülke katılmaktadır ve Avustralya, Kanada,
Japonya ve Yeni Zelanda’da paralel araştırmalar yürütülmektedir. Uzun süredir
mobil telefon kullanmakta olan yaş gurubu ve bölgeler üzerine yoğunlaşan
araştırmacılar veri toplamak için dikkatle kontrol edilen bilgisayar destekli
sorgulamalar kullanmaktalar. Projenin Avrupa Birliği tarafından finansmanına 2005
yılı nisan ayında son verilmiş olup uluslararası veri kümesinin analizi devam
etmektedir. İki ulusal veri altkümesinin analiz ve beş kuzey Avrupa ülkesindeki
Bilişim Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Avrupa Komisyonu Sağlık ve Elektromanyetik Alanlar,
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu SCHENIR
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akustik nöroma verilerinin kombine analizi yayınlamıştır. Danimarka beyin tümörü
ve akustik nöroma analizlerinin hiçbirinde tümör oluşumunda mobil telefon
kullanımına bağlı bir artış görülmemiştir. Ancak uzun dönem kullanıcısı olan vaka
sayısı oldukça azdır. Diğer yandan, düzenli kullanıcılardaki akustik nöromalar,
kullanıcı olmayanların ortalamasından belirgin şekilde yüksektir. İsveç nöroma
analizi, telefon kullanımına bağlı vaka görülme sayısında bir artış tespit etmiştir.
Çalışmaya dahil olmadan önceki on yıl veya daha önce telefon kullanmaya başlayan
deneklerde görülen %90 artış, analiz kullanıcıların telefonu normalde kullandığı
tarafındaki (maruz kalma beklentisinin en yüksek olduğu baş bölgesindeki yerler)
tümörlerle sınırlandırıldığında %290’a yükselmektedir (12 vaka baz alınmıştır).
Bunun tersine İsveç beyin tümörü sonuçları riskte bir artış göstermemektedir.
Kombine Nordic araştırmaları ayrıca düzenli mobil telefon kullanıcıları arasında
nöroma riskinde bir artış bulmamış olmakla beraber uzun dönem kullanıcıları
arasındaki olası risk artışı yok sayılamamaktadır. Günümüze değin çok az
araştırmada mobil telefon kullanımı ile beyin kanseri veya akustik nöroma arasında
bağlantı olup olmadığını net bir şekilde ortaya koyacak uzun dönem kullanıcısı
vakasına yer verilebilmiştir. Nordic analizi bugüne değin yapılmış en büyük
çalışmadır. Ancak daha fazla araştırma ile kesin bir sonuç elde etmek mümkün
olacaktır. Bazı ülkelerin çalışmalarının istatistiksel güç bakımından sınırlı oldukları
göz önüne alındığında Interphone’un dev çok uluslu veri kümesi üzerinde sürmekte
olan analizleri çok büyük öneme sahiptir. Interphone sonuçlarının analizleri devam
etmektedir 534
EMF-NET (elektromanyetik alan networkü) tüm bu araştırma verilerini bir
araya getirerek değerlendiren büyük bir koordinasyon grubudur. Politika yapıcılar ve
kamuoyu için bir uzmanlık ve analiz kaynağı olarak EMF-NET, Avrupa ve ulusal
elektromanyetik alan proje ve araştırmacılarını, bir araya getirmektedir. EMFNET’in hedefi, yeni araştırmalar üretmek değil, dünya çapında mevcut verilerin
toplanması ve yorumlanmasıdır. EMF-NET ayrıca yeni araştırmaların sonuçları ile
bunların kamu sağlığına etkileri ve güvenlik konularında Avrupa Komisyonuna ivedi
önerilerde bulunabilmek üzere bir “hızlı yanıt ekibi” oluşturmuştur. Elektromanyetik
alanların olası sağlık riskleri üzerindeki araştırmaların 2007’den 2013’e kadar
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Avrupa Komisyonu Sağlık ve Elektromanyetik Alanlar,
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 2009
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sürecek Yedinci Çerçeve Programında da devam etmesi yönünde Komisyon
tarafından bir teklif sunulmuştur. İyonize olmayan elektromanyetik alanların sağlığa
olan etkilerini araştıran bilim adamları; statik elektrik ve manyetik alanlardan Tera
Hertz aralığına kadar uzanan frekanslardaki elektromanyetik alanlardan kaynaklı
sorunlar üzerinde çalışmaktadır. Bunun yanı sıra insan vücudunun karmaşık yapısı da
sorunu daha karmaşık hale getirmektedir. Konu üzerinde çok farklı ilgi alanlarına
sahip yerel, ulusal ve uluslararası düzlemde bilim adamları ve araştırma grupları,
politika yapıcılar, siyasiler, devletler ve düzenleyici kurumlar gibi gruplardan oluşan
büyük bir bileşkede dinamik sosyal ve siyasi farklı güçler rol oynamaktadır. Bu
grupların arasında, medya, sağlık profesyonelleri, sanayiciler, yatırımcılar, ticaret
örgütleri, ticari dernekler, pazarlama profesyonelleri, elektro manyetik alana dayanan
cihazların kullanıcıları, hastalar ve benzerleri de unutulmamalıdır. EMF-NET ile
bilim ve politika oluşturma arasında bir “yorumlama ara yüzü” oluşturularak,
Avrupalı politika yapıcıların karar verirken eldeki en iyi bilimsel veriler ışığında
karar verebilmelerine yönelik araştırma sonuçlarının yorumlanmasında bir çerçeve
yapı sağlanmaya çalışılmaktadır. EMF-NET katılımcıları arasında elektro manyetik
alanların sağlık üzerindeki etkileriyle ilgili tüm Avrupa Birliği destekli projelerin
koordinatörlerinin yanı sıra bu alandaki büyük ulusal ve uluslararası araştırma
program ve projelerinin temsilcileri de bulunmaktadır. EMF-NET, bilimsel
uzmanların sadece bilgi alışverişi yapmakla yetinecekleri bir forum olmanın çok
ötesindedir. Diğer katılımcılar arasında mobil telefon işletmecileri ve elektrik
elektronik sektörlerinden sanayiciler, ticaret örgütlerinin temsilcileri ile düzenleyici
makamlardan temsilciler yer almaktadır. Toplam 40 kurum temsil edilmektedir.
EMF-NET yönetim ekibi, üçüncü ve dördüncü nesil mobil telekomünikasyon
sistemleri gibi yeni ortaya çıkan teknolojileri ve gelecekteki araştırmaları da
izleyecektir. Bu bağlamda izleme ve değerlendirme sürecine yardımcı olabilmek
amacıyla ekip bir dizi etkinlik (halk toplantısı, yuvarlak masa toplantısı, çalıştay ve
konferans) düzenlemektedir. Uzman kurulları yeni bilgiler ortaya çıktıkça bunları
yorumlayacak, her kurul kendi uzmanlık alanına giren konulara ilişkin tüm araştırma
bulgularını bir araya getirerek bunları EMF-NET raporlarına aktaracaktır. Yönetim
ekibi bu raporları ilgili gruplara (politika yapıcılar, sağlık hizmeti yöneticileri, bilim
insanları ve kamuoyu) dağıtacaktır. “Risk algılaması” ve “risk iletişimi” proje
gündeminin anahtar öğeleridir. Burada bir yandan zor soruları ertelemeden, baştan
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savmadan ve diğer yandan halkta gereksiz korkulara yol açmadan potansiyel tehlike
veya gerçek risklerle ilgili ne şekilde bilgi aktarımında bulunulacağı üzerinde
durulmaktadır. Hızla gelişen her bilim alanında olduğu gibi, mevcut hareketli, hızlı
değişen zeminde bu oldukça güç bir görevdir. Proje, içerik açısından oldukça zengin
web sitesinin de yardımıyla daha şimdiden bilim ve politika yapıcıları açısından
önemli bir yer edinmiştir. 2004/40/EC sayılı elektromanyetik alanlara mesleki
sebeplerle maruz kalmayı düzenleyen Avrupa Birliği yönergesinin uygulanmasına
ilişkin tartışmalara yönelik etkinlikler yapılmıştır. 2005 yılında ilk 13 yorumlama
raporu setinin yayınına başlanmıştır. Bunlar, epidemiyolojik ve laboratuvar
çalışmalarından yeni ortaya çıkan teknolojilere kadar birçok değişik konuyu
kapsamaktadır. Hızlı yanıt ekibi de İngiltere’nin tavsiyesi üzerine mobil telefonların
çocuklarca kullanımı, baz istasyonlarının sağlığa etkileri ve mobil telefonların handsfree kitlerinde ferit bilyelerin (manyetik alan üreten ferrit bobin kullanılan cihazlar,
kulaklık gibi) kullanımı gibi konularda yanıtları yayınlamış bulunmaktadır.
2010 yılında baz istasyonlarının sağlık üzerine etkileri konulu sistematik
derleme çalışmasında 17 çalışma ele alınmıştır.
Tübitak Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü tarafından 2007
yılında, İngiltere, İrlanda, Hollanda’da yürütülen Dünya Sağlık Örgütü’nün
elektromanyetik

alanların

sağlık

üzerine

etkileri

konulu

çalışmalar

değerlendirilmiştir 535
Uluslararası büyük pek çok araştırma ve projenin bilişim endüstrisi tarafından
kısmen ya da tamamen finanse edilmesinin (finansman biası-yanlılığı) bilişim
teknolojisi ürünlerinin olumsuz etkisi olmadığı yönündeki sonuçlarda artışa yol açtığı
endişesi de önemli bir noktadır 536.
Ulusal düzeyde yürütülen çalışmalar için, Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez
Merkezi’nden; “bilişim” anahtar kelimesi ile tarama yapıldığında 439, “bilgisayar”
anahtar kelimesi ile tarama yapıldığında 3844, “internet” anahtar kelimesi ile tarama
yapıldığında 908, “cep telefonu” anahtar kelimesi ile tarama yapıldığında 56,
“elektromanyetik alan” anahtar kelimesi ile tarama yapıldığında 610 çalışmaya
535
536

Tübitak, UEKAE, 2007
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 2009b, Durusoy R. ve ark, 2010
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ulaşılmaktadır. İkinci bir anahtar kelime olarak “Sağlık” eklendiğinde çalışma
sayıları bilişimde 5, bilgisayarda 13, internette 10, elektromanyetik alanda 56’dır.
Bilgisayar anahtar kelimesi en sık tez çalışmasına sahipken ikinci anahtar kelime
olarak sağlık eklendiğinde elektromanyetik alan konusu ilk sırada yer almaktadır.
Çalışmaların büyük bölümü invivo hücresel-doku çalışmaları ya da invitro hayvan
çalışmaları olup, topluma dayalı ve/veya insan üzerindeki etkilerine yönelik çalışma
sayısı sınırlıdır.
Tablo 110. Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi Bilişim, İnternet,
Elektromanyetik Alan, Bilgisayar, Cep Telefonu ve Sağlık Konularında
Yürütülmüş OlanTezlerin Dağılımı

Tez

“Sağlık”anahtar kelime

Sağlık ile ilgili olan

olarak eklendiğinde

çalışmaların toplam

ulaşılan tez sayısı

içindeki payı

Anahtar Kelime

Sayısı

Bilgisayar

3844

13

%0,3

İnternet

908

10

%1,1

Elektromanyetik alan

610

56

%9,2

Bilişim

439

5

%1,1

56

-

-

Cep telefonu

Bu çalışmalardan bazıları kronolojik sıra ile aşağıda özetlenmiştir.

4.2.1. Deneysel Çalışmalar
Çelebi tarafından, 2003 yılında yürütülen çalışmada, mobil telefonlardan
salınan mikrodalga radyasyonun over üzerine toksik etkilerinin olup olmadığı
araştırılmıştır. Çalışma (30 dişi, altı erkek fare) ve kontrol (30 dişi, altı erkek fare)
grupları oluşturuldu. Sonuç olarak, intrauterin dönemde mobil telefon mikrodalga
radyasyona maruz kalan yavru farelerin, over toksisitesinin bir göstergesi olarak
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düşünülen, primordial folikül sayısında bir azalma olduğu tespit edilmiştir 537. Özgür
tarafından 2006 yılında yürütülen çalışmada mobil telefonlardan yayılan RF
radyasyonunun sese bağlı değişimi ve bu radyasyona farklı sürelerde maruz
kalmanın kollagen sentezine etkisi üç farklı hidroksiprolin yöntemi kullanılarak
araştırılmıştır. Uygulanan mobil telefon radyasyonunun karaciğer hidroksiprolin
miktarında

meydana

getirdiği

artışın

istatistiksel

olarak

önemli

olmadığı

saptanmıştır. Kullanılan üç yöntemden TS ISO 3496 hidroksiprolin tayin yönteminin
en hassas yöntem olduğu istatistiksel olarak da tespit edilmiştir538.
Yaykaşlı tarafından, 2006 yılında yapılan çalışmada, mobil telefon
radyasyonunun sıçan karaciğer dokusundaki oksidan/antioksidan dengesi üzerine
etkisi ve bu etki üzerine C vitamininin olası koruyucu rolünün belirlenmesi
amaçlanmıştır. Mobil telefon grubu, kontrol grubu ile karşılaştırıldığında karaciğer
dokusu anti/oksidan aktivitelerinde anlamlı bir fark gözlenmemekle birlikte önemli
olan bir nokta olarak cep telefonu + C vitamini grubu ile C vitamini grubu
kıyaslandığında, karaciğer dokusu anti/oksidan aktivitelerinde anlamlı bir artış
görülmüştür 539.
Rumevleklioğlu tarafından, 2007 yılında yapılan çalışmada hamilelik
dönemindeki sıçan fetüslerinin karaciğerleri üzerindeki cep telefonu radyofrekansı
etkileri araştırılmıştır. Deney ve kontrol grupları karşılaştırıldığında karaciğer
dokularında ışık mikroskobik düzeyde morfolojik olarak herhangi bir dejenerasyona
rastlanmadığı görülmüştür 540.
Yılmaz tarafından 2007 yılında yürütülen çalışmada 2400 Mega Hertz
frekansında yayın yapan kablosuz yerel ağlardan kaynaklanan elektromanyetik alana
40 gün günde 24 saat süre ile maruz kalmanın, yeni doğan ve yetişkin sıçanların iç
kulak ve işitmelerine herhangi bir etkisi saptanmamıştır 541.
Koç tarafından, 2008 yılında yürütülen çalışmada, mobil telefonun rat testis
dokusundaki apoptozis ve oksidan/antioksidan dengesi üzerine olası etkilerinin,
ayrıca bu etkiler üzerine C ve E vitaminlerinin olası koruyucu rolünün belirlenmesi
537
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Özgür, E., 2006
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amaçlanmıştır. Sonuç olarak testiküler apoptozisi, arama konumundaki mobil
telefonun, oksidatif stresi ise, hem arama hem de stand-by konumundaki mobil
telefonun artırabildiği, ayrıca antioksidanların bu iki hasarlanmayı da düzeltemediği
bulunmuştur. Çalışmada bilindiği kadarıyla mobil telefonun testiküler apoptozis ve
oksidatif stres üzerindeki etkileri, arama ve stand-by konumları ayrı ayrı ve
karşılaştırmalı olarak ilk kez çalışılmış, ayrıca antioksidanların bu iki hasarlanma
üzerindeki etkileri ilk kez değerlendirilmiştir. Ayrıca mobil telefonun testiküler
apoptozisi artırdığı ilk kez bu raporda gösterilmiştir 542.
Pakbaş tarafından, 2008 yılında yürütülen çalışmada, 900 Mega Hertz radyo
frekansının rat lenfosit alt grup yüzdeleri ve lenfositler üzerindeki olası etkileri
incelenmiştir. Sonuç olarak kısa dönem ve uzun dönem RF maruziyetinin ratların
bağışıklık sistem fonksiyonlarını değiştirmediği bulunmuştur 543.
Aslan tarafından, 2009 yılında yürütülen çalışmada mobil telefonlardan
yayılan 900 ve 1800 Mega Hertz frekanslı elektro manyetik dalgaların, kırık
iyileşmesi üzerine etkisinin olup olmadığını araştırılmıştır. Mobil telefonlardan
yayılan 900 Mega Hertz frekansta elektro manyetik dalgaların kırık iyileşmesini
anlamlı derecede olumsuz etkilediği, 1800 Mega Hertz frekansta ise olumsuz etkiler
daha minimal ve istatistiksel olarak anlamlı olmadığı tespit edilmiştir 544.
Saygın tarafından, 2009 yılında yürütülen çalışmada kablosuz ağa bağlı
internetin yaydığı 2.45 Giga Hertz dalga frekansında elektromanyetik alanın
sıçanlarda nöroendokrin sistem ve testis dokusuna etkilerini termal ve stres yoluyla
oluşturduğu ortaya konulmuştur 545.
Gürlek tarafından, 2009 yılında yürütülen çalışmada sıçan embriyosunda
organogenezis döneminde manyetik alanın etkileri araştırılmıştır. Çalışmada,
embriyo kültür ortamına 2000 Mega Hertz’lik (üçüncü nesil) mobil telefonun
oluşturduğu manyetik alanın embriyo gelişimi üzerine olan etkisi araştırılmıştır.. 48
saatlik kültür periyodu sonunda değişik sürelerde (24 saat, 48 saat) mobil telefonun
oluşturduğu manyetik alana tabi tutulan embriyolarda gelişim morfolojik olarak
542
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karşılaştırıldığında kontrol grubuna göre deney gruplarında anlamlı bir gerilemenin
olduğu tespit edilmiştir. Sonuçlar manyetik alanın etkisine bağlı olarak embriyonik
gelişimde gerileme ve bozukluğun olabileceğini ortaya koymaktadır 546.
Nasrabadi tarafından, 2009 yılında yürütülen çalışmada prenatal ve yetişkin
dönemde maruz kalınan elektromanyetik alanın sıçan kalp dokusundaki etkileri
biyokimyasal ve histopatolojik olarak değerlendirilmiştir. Sonuçlar, elektromanyetik
alanın miyokard dokusunda oksidatif stress, apopitozis ve morfolojik patolojiye
neden olduğunu göstermektedir 547.
Sağdilek tarafından 2010 yılında yürütülen çalışmada 50 Hertz frekanslı
manyetik alanların, trombositlerin agregasyonu üzerine etkisi araştırılmıştır.
Manyetik alanın kollajen ile uyarılan agregasyonda, agregasyon grafiğinin eğimini
ve maksimum değerini anlamlı olarak arttırdığı bulunmuştur 548.
Seçkin tarafından, 2010 yılında yürütülen çalışmada koklear gelişim
sürecinde GSM radyo frekans kaynaklarından yayılan elektromanyetik (EM) alanın
işitme üzerine olan etkileri gösterilmiştir. Koklear gelişim süreci dikkate alınarak
günde 1 saat süreyle 900 Mega Hertz ve 1800 Mega Hertz’lik yayın yapan GSM
sistemlerinden kaynaklanan elektromanyetik alanın sıçanların işitme fonksiyonuna
olumsuz etkisi saptanmamıştır 549.
Öztürk tarafından, 2010 yılında yürütülen çalışmada 22 adet wistar albino
cinsi ratın, tibialarında kırık oluşturulduktan sonra, 8 pulse elektromanyetik alan
tedavisi, 8 rata lineer polarize polikromatik ışık tedavisi uygulanmış, 6 rat kontrol
grubuna alınmış ve hiçbir tedavi uygulanmamıştır. 15 seans pulse elektromanyetik
alan tedavisi ve lineer polarize polikromatik ışık uygulaması sonrasında; kırık
bölgesinden histomorfometrik ölçüm, radyolojik skorlama ve kemik mineral
yoğunluğu ölçümleri yapılmış, kan kalsiyum, fosfor düzeylerine bakılmıştır. Pulse
elektromanyetik alan tedavisi uygulanan ratlarda beyin, böbrek, karaciğer ve akciğer
dokularındaki histolojik değişimler incelenmiş, sonuç olarak, pulse elektromanyetik
alan tedavisi kırık iyileşmesinde etkin bir fizik tedavi ajanı olduğu, beyin ve iç
546
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organlara yan etki göstermemesi ile de güvenli bir şekilde kullanılabileceği, lineer
polarize polikromatik ışığın indirekt uygulamasının ise kırık üzerine etkisiz olduğu
düşünülmüştür 550.
Alihemmati tarafından, 2010 yılında yürütülen çalışmada günlük yaşamda sık
karşılaşılan 50 Hertz titreşimli elektromanyetik alanın, gebelik döneminde anne ve
yavru sıçanlarda elektromanyetik alana bağlı oluşan hasara karşı melatoninin
antioksidan etkisinin, tiroid bezi üzerinde koruyucu etkiye sahip olduğu tespit
edilmiştir 551.
Güleçol tarafından, 2010 yılında yürütülen çalışmada kablosuz internet
cihazlarından yayılan 2.45 GHz elektromanyetik alan maruziyetinin kutanöz
oksidatif stres üzerine muhtemel etkileri ve β-glukanın oluşabilecek olası oksidatif
hasara karşı koruyucu etkisini saptamak amacıyla dokuda total antioksidan seviye
(TAS) ve total oksidan seviye (TOS) düzeylerine bakılmıştır. Sonuç olarak çalışmada
kablosuz internet ağlarından yayılan 2.45 Giga Hertz elektromanyetik alanın kutanöz
oksidatif stresi artırmadığı saptanmıştır. İstatistiksel olarak anlamlı olmasa da betaglukan verilen gruplarda, doku TOS seviyelerinin azaldığı, TAS seviyelerinin arttığı
tespit edilmiştir552.
Çeliközlü tarafından, 2010 yürütülen çalışmada mobil telefonun oluşturduğu
manyetik alanın sıçanlarda bazı kan parametreleri ve beyin histolojisi üzerine etkileri
incelenmiştir. Mobil telefon dalgaları, kan glukoz ve protein seviyesini yükseltirken
kolesterol seviyesinde önemli bir değişiklik olmamıştır. Haftalık ağırlık artışı,
kontrolle kıyaslandığında bütün gruplarda azalma göstermiştir. Elektromanyetik alan,
beynin korteks bölgesindeki piramidal nöron miktarını %51,15 azaltmış, iskemik
nöron miktarını %73 arttırmıştır. Sonuç olarak, elektromanyetik alan, bazı
biyokimyasal parametreleri ve beynin özellikle korteks bölgesini etkilemiştir 553.
Çölbay tarafından, 2012 yılında yürütülen çalışmada elektromanyetik alana
maruz kalan deney hayvanlarının, açlık-tokluk hormonlarında ortaya çıkan
değişiklikler ve kilolarında gelişebilecek değişim, kilo almayı açıklayabilecek
550
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davranış değişikliklerinin saptanması amaçlanmıştır. 1800 Mega Hertz veya 2100
Mega Hertz elektromanyetik alan uygulaması vücut ağırlığı üzerinde anlamlı bir
değişikliğe sebep olmamıştır. Elektromanyetik alan uygulamasının MSH dışındaki
açlık-tokluk hormonlarının üzerine anlamlı bir etkisinin olmadığı görülmüş,
elektromanyetik alana bağlı ağrı eşikleri anlamlı oranda azalmıştır (ağrıya duyarlılık
artmıştır). Çalışmada 1800 Mega Hertz ve 2100 Mega Hertz gibi doku penetransının
az olduğu yüksek frekans uygulanmış olması, kilo artışının olmamasının bir sebebi
olarak yorumlanmıştır. Kilo aldıracak derecede bir termal etkisinin olmayışının yanı
sıra elektromanyetik alan, iştah merkezi olan hipotalamustaki açlık-tokluk hormon
dengesini de etkilememiştir. Sonuçta; elektromanyetik alan ile MSH hormon
düzeyindeki azalma, şahlanmadaki artış non-iyonizan ışınların canlılar üzerinde
etkilerinin olabileceğinin delili olarak yorumlanabilir ve bu alanının çok iyi
kurgulanmış yeni araştırmalara ihtiyacı olduğunun ifadesi olabilir 554.

4.2.2. Elektromanyetik Alan Ölçümleri
Yıldız tarafından, 2009 yılında İzmir’de yapılan çalışmada iki ayrı sağlık
merkezi bölgesinde evde bakılan, bir yaş altındaki çocukların yaşam alanlarında
elektriksel ve manyetik alan ölçümlerinin yapılması amaçlanmıştır. Manyetik alan
ölçüm sonuçları ile ölçüm yapılan evlerin trafoya olan uzaklığı arasında istatistiksel
olarak anlamlı ters bir ilişki saptanmıştır. Ölçüm sonuçlarından elektrik alan
ortalaması, Dünya Sağlık Örgütü’nün izin verdiği değerler içerisinde bulunmuştur.
Manyetik alan ölçümlerinin çoğunluğu Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirtilen
sınır değer olan 200 nT düzeyinin altında olmakla birlikte %11,3’ü riskli düzeyler
olduğu bilinen 200 nT’nın üzerinde bulunmuştur. Bu çalışma ülkemizde bir yaş
altındaki çocukların evlerinde yapılmış ilk elektromanyetik alan ölçüm çalışması
olup, elde edilen manyetik alan değerleri, çoğu Batı Avrupa ve Amerika ülkesinde
saptanan değerlerin üst sıralarında gibi görünmektedir. Bu nedenle sağlık
otoritelerinin bu konuya daha duyarlılıkla yaklaşması ve çocukluk çağında

554
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elektromanyetik alan riskinin azaltılması için sağlık çalışanlarınca aile eğitimi
verilmesi son derece önemlidir denilmiştir 555.
Uygunol tarafından, 2009 yılında yapılan çalışmada, Konya’da baz
istasyonlarının

oluşturduğu

elektromanyetik

alan

değerlerinin

ölçümü

gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda; ortamda belirlenen sınır değerleri
aşan baz istasyonu bulunmadığı gözlemlenmiştir. Buna rağmen bazı baz
istasyonlarında diğerlerine nazaran daha yüksek değerler olduğu tespit edilmiştir.
Selçuklu İlçesinde baz istasyonlarına 200 metre mesafede 11 eğitim kurumu, 4 sağlık
kurumu, Meram İlçesinde 5 eğitim kurumu, 5 sağlık kurumu, Karatay ilçesinde ise 2
eğitim kurumu bulunduğu tespit edilmiştir. Baz istasyonlarının oluşturduğu
elektromanyetik alanların olası etkilerinden korunmak amacıyla elektromanyetik
kalkanlama boyaları veya elektromanyetik kalkanlama dokumalarının kullanılması
önerilmiştir 556.
Düzgün tarafından, 2009 yılında yürütülen çalışmanın temel amacı uzun
süreli elektromanyetik alanlara maruz kalan kişilerin sağlıkla ilgili problemlerini
saptamaktır. Bu amaçla yüksek gerilim hatlarına (trafo) yakın ve uzak yerlerde
oturan 1128, mesleklerinden dolayı 380 kV ve daha az gerilime maruz kalan 196 kişi
ile anket yapılmıştır. Yüksek gerilim hatlarına 30 metre kadar yakında olmanın, bazı
rahatsızlıkların ortaya çıkmasında (baş ağrısı, romatizmal hastalıklar, sinir bozukluğu
(sinirsel ya da psikolojik rahatsızlıklar), kalp, solunum yolu rahatsızlıkları (astım,
bronşit gibi), tansiyon bozukluğu, iyi ve/ya kötü huylu kistler (beyin, yumurtalık,
kasık, tiroit, guatr gibi), kansızlık (lösemi, akdeniz anemisi), göz kusurları ve göz
hastalıkları, kulak-burun-boğaz sorunları, halsizlik yorgunluk) etkin rol oynadığı
anlaşılmaktadır. Dolaşım sistemi ile ilgili rahatsızlıklar (böbrek, karaciğer, bağırsak
problemleri gibi), düşük ve doğurganlık ile ilgili rahatsızlıklarda (kısırlık gibi) fark
bulunmamıştır. Yüksek gerilime mesleki olarak maruz kalanlarda baş ağrısı,
iştahsızlık, mide bulantısı, asabiyet, kısırlık, baş dönmesi, halsizlik, yorgunluk gibi
hastalık veya rahatsızlıkla ilgili anlamlı bir ilişki bulunmamıştır 557.
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Cansız tarafından, 2010 yılında Diyarbakır’da yüksek ve düşük frekans
kaynaklı elektrik ve manyetik alan ölçümleri yapılmıştır. Yüksek frekanslı elektrik
alan ölçümünde daha önceki çalışmalardan farklı olarak drive test yöntemi 558
kullanılmıştır. Elektrik alan değerinin yüksek çıktığı yerlerde manuel ölçüm alma
yöntemi ile de ölçümler yapılmıştır. Böylece iki farklı ölçüm tekniği ile ölçüm
sonuçları karşılaştırılmış ve durum değerlendirilmesi yapılmıştır. Düşük frekans
kaynaklı elektrik ve manyetik alan ölçümlerinde manuel ölçüm alma yöntemi
kullanılmıştır. Yapılan ölçüm sonuçlarında yüksek frekans kaynaklı elektrik alan
değerlerinin

Uluslararası

İyonlaştırıcı

Olmayan

Radyasyondan

Korunma

Komisyonu’nun [ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Raditaion
Protection)] belirlemiş olduğu halk maruziyet limitlerini aşmadığı görülmüştür.
Ancak her geçen gün artan baz istasyonları, radyo ve televizyon vericileri gibi
elektromanyetik alan yayan cihazların sayısı artmaktadır. Dolayısıyla bu ölçümlerin
sürekli yapılması ve limit değerlerinin aşıldığı durumlarda ilgili yerlere bilgi
verilmesi gerekmektedir 559.
Türk tarafından, 2010 yılında yürütülen çalışmada GSM frekanslarındaki
elektromanyetik alanların insan kafası üzerindeki ısı etkisini araştırılmıştır. Sonuçlar
GSM sistemlerinde geniş ölçüde kullanılan 900 Mega Hertz ve 1800 Mega Hertz
gibi iki farklı frekansta elde edilmiş, dielektrik sabiti, iletkenlik ve ısı potansiyeli
arasındaki ilişkileri araştırmak için farklı yarıçap, dielektrik sabiti ve iletkenliğe
sahip bir küre üzerinde nümerik sonuçlar bulunmuştur 560.
Yaman tarafından, 2011 yılında yürütülen çalışmada Karadeniz Teknik
Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi içerisinde kritik bölgelerde ortamın
elektromanyetik alan şiddeti ölçümleri yapılmıştır. Hastaneyle aynı bölgede bulunan
orta dalga radyo vericisinin, gücüne ve çalışma saatlerine bağlı olarak oluşturduğu
elektromanyetik alandan dolayı hastane içerisinde bulunan bazı servislerde tıbbi
cihazların etkilendiği görülmüştür. Hastanenin bazı odalarında yapılan ölçümler
sonucunda elde edilen elektrik alan şiddeti değerleri, belirlenen limit değerin üstüne
çıkmıştır. Hastane içinde en çok elektromanyetik alana maruz kalınan yerler ise
Bu yöntem ile herhangi bir yerleşim yerinin elektrik alan değeri kısa sürede hızlı bir şekilde
ölçülmekte ve ortamdaki elektromanyetik alan kirliliği hakkında bir fikir edinilmektedir.
559
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hastane içinde bulunan servislerin orta dalga radyo vericisine bakan cepheleri
olmuştur 561.

4.2.3. Klinik Çalışmalar
Şimşek tarafından, 2001 yılında mobil telefonların erkeklerde serum PSA
(prostata spesifik antikor) düzeyinin etkisinin incelendiği tez çalışmasında yaşlan 22
ile 65 arasında olan ve daha önce hiçbir şekilde mobil telefon kullanmamış 20 erkek
çalışmaya alınmış, çalışmaya katılan kişilerden mobil telefon kullanmadan önce ve
mobil telefon kullandıktan 30 gün sonra kan alınmış, total PSA, serbest PSA ve
serbesl/total PSA oranlan açısından karşılaştırılmış ve hiçbir parametre açısından
istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır. Bu sonuçlara göre mobil telefon
kullanmanın kısa sürede PSA değeri üzerine anlamlı bir etkisinin olmadığı ancak bu
konuda daha uzun süreli değişik çalışmalara gereksinim olduğu belirtilmiştir 562.
Taşkın tarafından, 2002 yılında yürütülen araştırmada internet kullanan
ergenlerin psiko sosyal özellikleri ve internetin gençler üzerindeki etkileri, Konya ve
Aksaray İllerindeki ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki ergenler ile internet
kafelerde internet kullanan 1024 ergen üzerinde incelenmiştir. Araştırmada,
ergenlerde internet kullanım oranının yüksek olduğu, interneti en çok erkeklerin
kullandığı, internetin en çok internet kafelerde ve eğlence amaçlı kullanıldığı
görülmüştür. Bununla beraber internetin, internet kullanan ergenleri özellikle insan
ilişkilerinde olumlu yönde etkilediği, ergenlerin sosyal becerilerini geliştirdiği tespit
edilmiştir. İnternet kullanan ergenler insan ilişkilerinde ve özellikle karşı cinsle
ilişkilerinde daha rahattırlar. İnternette sohbet eden ergenlerin insan ilişkilerinde ve
karşı cinsle ilişkilerinde daha rahat olduğu, yakın çevreleriyle ve özellikle aileleriyle
ilişkilerinde ise problem yaşadıkları belirtilmiştir 563.
Samancı tarafından, 2003 yılında yürütülen araştırmada, ilköğretim bilgisayar
öğretim süreçleriyle bilgisayarın öğrenciler üzerindeki sosyal etkileri incelenmiştir.
Araştırma, nitel yöntemlere göre Erzurum’da, seçmeli bilgisayar dersi okutulan 4
561
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ilköğretim okulunda yürütülmüştür. Veri toplamak amacıyla gözlem ve görüşme
yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma süresince 4 ilköğretim okulundaki 7 öğretmen,
132 öğrenci ve 33 veli ile görüşmeler yapılmıştır. Araştırma okullarında dört ay
kalınarak, ilköğretimde bilgisayar dersi olan farklı sınıf düzeylerinde belli aralıklarla
44 saat ders gözlemi yapılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerine göre toplanan veriler
içerik analiz yöntemine göre analiz edilmiştir. Veri analizi sonucu ulaşılan bulgular,
bilgisayar öğretim süreçleri ve bilgisayarın öğrenciler üzerindeki sosyal etkileri
olmak üzere iki ana tema altında ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Ayrıca araştırma
sonuçlan yorumlanarak bu konudaki uygulama ve araştırmalar için önerilerde
bulunulmuştur 564.
Aydoğdu tarafından, 2003 yılında yürütülen araştırmanın amacı (18-24 yaş)
gençlerin televizyon ve bilgisayardan psiko sosyal açıdan etkilenme durumlarını
belirlemek, elde edilen verilerle bu dönem gençlerin televizyon ve bilgisayardan
daha verimli ve olumlu bir şekilde nasıl faydalanabileceklerini ortaya koymaktır.
Araştırma neticesinde 18-24 yaş gençlerin az ya da çok televizyon izledikleri ve
bilgisayar (internet) kullandıkları ancak bu iki kitle iletişim aracından daha çok
olumsuz yönde etkilendikleri tespit edilmiştir 565.
Yücel tarafından, 2003 yılında yürütülen araştırma, Ankara'da iki ilköğretim
okulunda okuyan 3-8’inci sınıf öğrencilerinin bilgisayar ve internet kullanım
özelliklerinin ve bilgisayar kullanırken ergonomik durumlarının değerlendirilmesi
amacı ile yapılmıştır. Araştırmaya, Gazi Üniversitesi Vakfı Özel İlköğretim
Okulu’ndan 359 öğrenci (%95.5) ve Alpaslan İlköğretim Okulu’ndan 484 öğrenci
(%86.4) katılmıştır. Araştırmanın ergonomik değerlendirme bölümüne bu araştırmayı
kabul eden 47 öğrenci dahil edilmiştir. Öğrencilerin bilgisayar ve internet kullanım
özelliklerinin

belirlenmesi

için

okullarda

anket

uygulanmış,

ergonomik

değerlendirmeleri için evlerine gidilerek sıcaklık, aydınlık, elektromanyetik
radyasyon ölçümü ve beraberinde kontrol listesi ile bilgisayar kullanımı sırasında
ergonomik değerlendirme yapılmıştır. Gazi Üniversitesi Vakfı İlköğretim Okulu
öğrencilerinin % 98.3'ünün bilgisayar, %92.9'unun internet kullandığı; Alpaslan
İlköğretim İlkokulu öğrencilerinin ise %67.8'inin bilgisayar, % 57.6'sının internet
564
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kullandığı belirlenmiştir. Her iki okulun öğrencilerinin de bilgisayar ve internet
kullanımının ilk amacının oyun oynamak olduğu belirtilmiştir. Gazi Üniversitesi
Vakfı İlköğretim Okulu öğrencilerinin haftalık internet kullanım saati ortalaması
4.07±5.18 saat, Alpaslan İlköğretim Okulu öğrencilerinin haftalık internet kullanım
saati ortalaması 5.15±6.06 saat olarak tespit edilmiştir. Erkek öğrenciler kız
öğrencilere göre istatiksel olarak anlamlı düzeyde fazla oranda internet
kullanmaktadır. Evinde internet bulunmayan öğrencilerin, olanlara göre istatistiksel
olarak anlamlı düzeyde fazla internet kafeye gittikleri görülmüştür. Araştırmanın
diğer

bölümünde

çocukların

bilgisayar

çalışma

ortamlarının,

yetişkinlerin

ortamlarında yapılan çalışmalara göre ergonomik yönden daha yetersiz olduğu tespit
edilmiştir 566.
Fergane tarafından, 2006 yılında yürütülen çalışmada İstanbul' da özel bir
kuruluşta çalışanlarda bilgisayar kullanımına bağlı görülen kas-iskelet sistemi
yakınmalarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya katılan erkeklerin
%79.0'ı, kadınların %86.7'si bilgisayar kullandığını belirtmiştir. İncelenenlerin
işyerinde ortalama bilgisayar kullanma süreleri 5.90 ± 3.39 saat, evde 2.03±1.31 saat,
okul ve internet kafede (diğer) ise 1.56±1.51 saattir. İncelenen her dört kişiden
birinde boyun yakınması (%24.7), her beş kişiden birinde (%21.9) sırt yakınması ve
altı kişiden birinde ise bel yakınması saptanmıştır. Saptanan yakınmaların yarısından
fazlası vücudun üst bölümünü ilgilendirmektedir. Erkeklerde en yüksek yakınma
sıklığı %20.l ile boyun bölgesi ilk sırayı alırken, boynu %14.6 ile sırt ve bel bölgeleri
takip etmekledir. Kadınlarda ise en fazla yakınma saptanan bölge %48.3 ile sırt iken,
bu yakınmayı %41.7 ile boyun, %35.0 ile omuz yakınmaları izlemektedir 567.
Tüysüz tarafından, 2007 yılında yapılan çalışmada, insan kafasının mobil
telefon kullanımı ile maruz kalabileceği elektromanyetik alan etkileri; farklı frekans,
anten konumları, kafa boyutu, kafanın dielektrik özellikleri, mobil telefon kullanım
pozisyonları ve günlük hayatta yaygın olarak kullanılan küpe ve gözlük gibi metalik
aksesuarlar göz önüne alınarak ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bu çalışma kapsamında
gelişim surecinde bulunan ve dış etkilere karşı yetişkinlere oranla daha hassas olan
çocuklarda SAR değerleri hesaplanmıştır. Çalışmada elde edilen bulgular sonucunda
566
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SAR değerini en fazla etkileyen parametrenin mobil telefon kullanım pozisyonu
olduğu saptanmıştır. Yanak konumunda eğik konumuna kıyasla önemli oranda artış
gözlenmiştir. Dokuların dielektrik özelliklerinin SAR değerlerinde önemli bir artışa
neden olan bir parametre olduğu doğrulanmıştır. Çocuklarda kafa boyutundan
kaynaklı SAR değerindeki artış önemli oranda olmamasına rağmen, yüksek
dielektrik özelliklerinin katkısı ile çocukların yetişkinlere göre önemli oranda daha
yüksek SAR değerleri aldığı saptanmıştır. Mobil telefonun kullanım frekansına,
antenin konumuna, küpe ve gözlük gibi metalik aksesuarların kullanımına bağlı
olarak farklı oranlarda SAR değerlerine etki tespit edilmiştir568.
Ertem tarafından, 2009 yılında yürütülen derleme tez çalışmasında, iletişim
kanallarının evrimi ve mobil telefon ve kısa mesaj servisi ile bilgisayar ekranındaki
eğlenceli dünyanın mobil telefona taşınmasıyla, kişiler arası iletişimin hızla
farklılaştığı, bu farklılaşmanın dilimizi ve kültürümüzü olumsuz yönde etkilediği
ortaya konulmuştur 569.
Özaşçılar tarafından, 2009 yılında yürütülen ve İstanbul’da yaşayan 18-25 yaş
arası 1280 üniversite öğrencisini kapsayan çalışmada bireylerin mobil telefon
kullanımlarının günlük hayatlarındaki yeri ve kullanıcıların bireysel güvenlik
amacıyla mobil telefon kullanım durumları araştırılmıştır. Mobil telefon kullanım
nedenlerinin başında iletişim ve acil durumda gereklilik gelmiştir. Mobil telefonun
halka açık alanlarda kullanımından kadınların daha fazla rahatsızlık duyduğu
görülmüştür. Halka açık alanlarda, konuşmanın gizliliğini sağlamak amacıyla kısa
mesaj servisinin tercih edildiği görülmüştür. Kadınlar mobil telefonu erkeklere
oranla daha fazla güvenlik amacıyla kullandıklarını bildirmişlerdir. Kadınların
güvenlik amaçlı mobil telefon kullanımları kullanım biçimlerini etkilemektedir.
Mobil telefon kısa mesaj servis içeriklerinde güvenlik amaçlı kullanım doğrultusunda
cinsiyet farklılıkları görülmüştür. Kadınlar mobil telefonlarını daha çok güvenlik
amacıyla kullandıklarını bildirirken, erkekler ise mobil telefonu teknolojik bir araç
olarak görmektedirler 570.
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Esmaeilzadeh tarafından, 2010 yılında yürütülen çalışmada İstanbul Tıp
Fakültesi’nde 400 bilgisayar kullanıcısı kas iskelet şikâyetleri yönünden modifiye
“Nordic Musculosketal Questionnaire” formu kullanılarak taranmıştır. Formu
dolduran 311 kişi (katılım oranı %77) içerisinden modifiye National Institue for
Occupational Safety and Health kriterlerine göre üst ekstremite kas iskelet şikâyeti
olan ve iş yerinde günde en az 3 veya haftada 15 saat bilgisayar kullanan 81 olgu
blok randomizasyon yöntemi ile girişim ve kontrol grubu olarak ikiye ayrılmıştır.
Şikâyet şiddeti vizuel analog skala ile postür bozukluğu ve yanlış ekipman yerleşimi
modifiye Ergonomics Questionnare ile fonksiyonel durum ise üst ekstremite
fonksiyon skalası, fiziksel ve mental sağlığa bağlı yaşam kalitesi de Short Form 36
ile ölçülmüştür. İlk değerlendirmeden sonra girişim grubuna ergonomi girişimi (3
saatlik interaktif eğitim, ergonomi broşürü ve çalışma ortamı düzenlemesini içeren)
yapılmış ve kontrol grubu ile karşılaştırılmıştır. Girişim grubunda çalışma
postüründe ve ekipman yerleştirmelerinde iyileşme saptanmıştır. Üst ekstremite kas
iskelet şikâyetlerinde sıklık, şiddet, süre ve ilaç kullanımında azalma, hekime
başvuru ve işe gidememe oranında azalma tespit edilmiştir. Üst ekstremite
fonksiyonel düzelme yanı sıra fiziksel ve mental sağlığa bağlı yaşam kalitesinde de
iyileşme saptanmıştır. Bu bulgular ışığında ergonomi girişiminin ergonomik risk
etkenlerinde ve üst ektremite kas iskelet şikâyetlerinde belirgin azalma sağladığı,
fonksiyonel durumu ve yaşam kalitesini olumlu yönde etkilediği sonucuna varılmış,
bu tür girişimlerin fiziksel risk etmenlerinin yanı sıra psikososyal risk etkenlerini de
içerecek şekilde genişletilmesi gereği vurgulanmıştır 571.
Can tarafından, 2010 yılında yürütülen çalışmada hastaların evden çıkmadan
bir uzman tarafından takibini sağlayan bir sistem oluşturulmuştur. Kol ve bacaktan
alınan elektrokardiyogram (EKG) verisi analog EKG sinyaline dönüştürülmekte ve
bir

mikroişlemci

yardımıyla

sayısal

işarete

çevrilerek

mobil

telefona

gönderilmektedir 572 .
Baydur tarafından, 2011 yılında yürütülen çalışma, katılımcı ergonomi
yöntemi uygulanarak verilen eğitim ve risk değerlendirmesine, ekranlı çalışmanın
yoğun olduğu büro çalışanlarında üst beden bölgesi kas-iskelet semptomu gelişimine,
571
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yeti yitimi düzeyine, kas-iskelet hastalıkları ile ilgili tutum, kas iskelet
hastalıklarından korunmada koruyucu davranışlar uygulamaya ve çalışma ortamı
uygunluk puanına etkisini değerlendirmeye yönelik küme randomize kontrollü bir
girişim çalışmasıdır. Girişim grubundakilere büro ergonomisi ve risk değerlendirme
yöntemi öğretilmiş, kendi çalışma ortamlarında standart bir form ile risk
değerlendirmesi yapmaları sağlanmıştır. Girişim öncesi 3, girişim sonrası 10 ay
boyunca ve ayda bir kez çalışanlar izlenmiştir. Araştırmaya katılanların 58’i girişim,
58’i kontrol grubundadır, yaş ortalaması 36.1±8.2, %60’ı kadın, %54.5’i evli,
%64.5’i üniversite mezunudur. Çok değişkenli çözümleme sonucuna göre girişim
sonrası üst beden bölgesi sağ boyun ve sağ bilek-elde semptom gelişme olasılığı
girişim grubunda kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha az bulunmuştur. Boyun
bölgesi yeti yitimi puanı zaman içerisinde girişim grubunda kontrole göre daha düşük
bulunmuştur. Ayrıca girişim grubundakilerin zaman içerisinde büro egzersizi yapma
ve kısa molalar verme sıklığı ile çalışma ortamı uygunluk puanı kontrol grubuna göre
anlamlı olarak daha iyi bulunmuştur. Sonuç olarak katılımcı ergonomi yöntemi
kullanılarak uygulanan eğitim ve risk değerlendirme uygulaması bilgisayar kullanan
büro çalışanlarında kas-iskelet yakınması görülme olasılığını azalttığı, koruyucu
davranış uygulamalarını ve çalışma ortamı uygunluğunu geliştirdiği tespit
edilmiştir 573.

4.2.4. Diğer Çalışmalar
Halen yürütülen, yayımlanmış, yayımlanacak pek çok farklı ulusal çalışma
söz konusudur. Bu noktada ulusal birçok etkinlik ve yapı olduğu da görülmektedir.
Bu alanda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu önemli görevler almaktadır.
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Dairesi çalışmalarda bulunmaktadır 574.
Halk Sağlığı Uzmanları Derneği’nin Çevre Sağlığı Çalışma Grubu mevcuttur575.
İstanbul Elektrik Mühendisleri, Tabip Odası ve Barosu tarafından elektromanyetik
alanların sağlık üzerine etkileri konusunda sempozyumlar düzenlenmektedir 576.
573
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Ayrıca Tübitak 2001 yılında, Ankara Tabip Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası
2012 yılında mobil telefonlar ve baz istasyonlarının sağlık üzerine etkileri ile ilgili
çalışmalarını yayınlamıştır 577.
Ülkemizde de Avrupa Birliği tarafından oluşturulan elektromanyetik alan
networkunun benzeri bir yapılanmaya gerek duyulmaktadır. Bu sayede oluşturulacak
bir veri tabanı ile bilişim teknolojisi ürünleri ve internet konusunda yapılan tüm
ulusal çalışma verilerinin derlenmesi, izlenmesi ve sistematik analizlerinin yapılarak
ulusal vizyon ve stratejileri belirlenebilecektir. Konunun önemi nedeniyle sürekliliği
sağlayacak kurumlar üstü bir yapılanmaya gereksinim duyulmaktadır. İlgili
bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar ile gönüllü grupların ve tüm ilgililerin bir araya
getirilmesi gerekmektedir. Ayrıca bu oluşum tarafından bilimsel kanıt değeri güçlü,
ulusal kamu kaynakları ile finanse edilen, bilişim endüstrisinin yönlendiriciliğinde
olmayan çok merkezli çalışmaların planlanması, yürütülmesi sağlanmalıdır. Mevcut
pek çok veri, deneysel, klinik epidemiyolojik çalışmanın bu yapı tarafından bilimsel,
lojistik ve finansal olarak desteklemesi sağlanmalıdır.
Yukarıda yer verilen inceleme sonuçları da gözetildiğinde; Dünya Sağlık
Örgütü; elektromanyetik kirlilik kaynaklarına karşı ihtiyatlı olunması gerektiğini
bildirmekle 578 birlikte, ulusal ve uluslararası düzeydeki hiçbir araştırma, bilimsel
komite, mobil telefonların ve baz istasyonlarının sağlık riski oluşturduğuna dair net
bir anlaşmaya varamamıştır.
Toplumlar geliştikçe, belli teknolojilerin daha yaygın olarak kullanılması,
statik elektrik ve manyetik alan etkilenimleri artmaktadır. Özellikle de endüstri,
taşımacılık, enerji iletimi, araştırma ve tıp alanlarında bu etkilenim daha da
artmaktadır. Toplumun kronik elektromanyetik alan etkilenimi enerji hatlarından
olmaktadır.
İngiliz Ulusal Radyolojik Koruma Kurulu (NRPB), Amerikan İdari Endüstri
Hijyencileri

Konferansı

(ACCGIH),

Uluslararası

İyonlaştırıcı

Olmayan

Radyasyondan Koruma Komisyonu (ICNIRP), konuyla ilgili çalışmaları yapan
izleyen ve gözden geçiren belli başlı bağımsız kurumlardır. Bu kurulların raporları
577
578

Tübitak, Bilten, 2001, Ankara Tabip Odası 2012
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incelendiğinde baz istasyonlarının mobil telefonlar gibi küçük bir alanda yüksek
dozda radyo frekans enerjisi iletmediği için insan vücudunda sıcak noktalar
oluşturmadığı, bu nedenle baz istasyonlarının mobil telefonlar gibi güvenlik sorunları
olmayabileceği kabul edilmektedir 579.
Tablo 111. Uluslararası İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyondan Korunma
Rehberi Etkilenim Sınırları
Etkilenim (50/60Hertz)
Elektrik alan
Manyetik alan
Mesleki
Tüm gün çalışanlarda etkilenim

10 kV/m

5G

Kısa süre çalışanlarda etkilenim

30 kV/m

50 G

Ekstremiteler için etkilenim

-

250 G

Günde 24 saat

5 kV/m

1G

Günde birkaç saat

10 kV/m

10 G

Toplum için

Değişik kurullar tarafından değişik durumlar için standartlar belirlenmiştir.
Herhangi bir risk taşımayan kişiler için sürekli etkilenim sınırını 40 mT, riskli
gruplar için (pacemaker ve diğer implante elektronik alet taşıyanlar) 0,5 mT olarak
belirlenmiştir 580.

Tekbaş,ÖF., 2010, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 2011
Uluslararası İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyondan Koruma Komisyonu (ICNIRP-1994, Tekbaş,Öf,
2010, http://www.btk.gov.tr/tuketici/emd/limitler.php
579
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Tablo 112. Dünyada Limit Standartları Belirleyen Kuruluşlar ve Limit Değerleri
ÜLKELER/KURULUŞLAR FREKANS

ELEKTRİK

GÜÇ

ALAN

YOĞUNLUĞU

ŞİDDETİ (V/m)

(W/m²)

900

46

33

1800

61

100

FCC OET 65 (USA)

900

47

6

ANSI / IEEE 1992

1900

61

10

CANADA (SC6)

900

41

6

1900

61

10

ICNIRP, 1998

900

41

4.5

CENELEC (EU) 1995

1800

58

9

(Mega Hertz)

NRBP, 1993(UK)

Mayıs 2010’da Avrupa Konseyi yayımladığı bildirge ile evlerde ve okullarda
radyo frekans elektromanyetik alan maruziyet seviyesini düşürmek istemektedir581.
Avrupa Konseyi Komisyonu’nun yeni kararı, mobil telefonlar ve diğer kablosuz
cihazlardan elektromanyetik alan ve mikrodalga ışınıma insan maruziyetini belirgin
olarak düşürme çağrısı yapmaktadır. Elektromanyetik alanlara maruziyetin mümkün
olduğu kadar düşük seviyeye azaltılması önerilmektedir. Mobil telefon ve
mikrodalga yayan diğer cihazların erken ve uzun süreli kullanımının belirli riskleri
olduğu konusunda uyarı için öğretmen, veli ve çocuklara bilgilendirme kampanyaları
düzenlenmesi hedeflenmektedir.
4.2.5. Elektromanyetik Alan Maruziyet Standartları
Kamu hizmetinin görülmesi amacıyla işletmeciler ile yapılan imtiyaz
sözleşmeleri çerçevesinde imtiyaz konusu mobil elektronik haberleşme hizmetlerinin
verilebilmesi, etkin ve düzenli olarak yürütülebilmesi için baz istasyonlarının
kurulması gerekmektedir. Bu cümleden olarak, baz istasyonları mobil haberleşme
sisteminin olmazsa olmaz unsurlarındandır. Bu nedenle, imtiyaz sözleşmeleriyle
581
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işletmeciler, kapsama alanını sağlamak ve baz istasyonu kurmakla yükümlü
kılınmışlardır. İşletmecilerin, söz konusu hizmeti sunmak ve kapsama alanı
yükümlülüklerini sağlamak için baz istasyonlarının kurulması zorunlu olup, bu baz
istasyonlarının mevzuata uygunluklarının denetimi de Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu tarafından yapılmaktadır. Dünyadaki benzer kurumlar da göz önünde
bulundurarak, elektronik haberleşme hizmet ve altyapısı alanında düzenleme ve
denetleme yapma ve idari yaptırım uygulama yetkileri Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu’na verilmiştir.
5809 sayılı Kanun’un 6’ncı maddesinde, telsiz sistemlerinin belirlenen
tekniklere ve usullere uygun olarak kurulmasının ve çalıştırılmasının kontrolünü
yapmak, elektromanyetik girişimleri tespit etmek ve giderilmesini sağlamak, 12’nci
maddesiyle de düzenlemelerinde elektronik haberleşme şebekelerinden kaynaklanan
elektromanyetik alanlara kamu sağlığını tehdit edecek şekilde maruz kalınmasının
engellenmesi ile ilgili önlemlerin alınması hususunun gözetilmesi anılan Kurum’un
görevleri arasında sayılmıştır. Anılan Kanun’un 37’nci maddesinde de “Ulusal ve
uluslararası kuruluşların belirlediği standart değerleri dikkate almak suretiyle telsiz
cihaz ve sistemlerinin kullanımında uyulacak elektromanyetik alan şiddeti limit
değerlerinin belirlenmesi, kontrol ve denetimleri münhasıran Kurum tarafından
yapılır veya yaptırılır. Bu işlemler ile ilgili usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığı ile
Çevre ve Orman Bakanlığının görüşleri de dikkate alınmak suretiyle Kurum
tarafından çıkarılacak yönetmelik ile belirlenir. Yönetmelik ile belirlenen limit
değerlere ve güvenlik mesafesine uygun bulunan ilgili tesisler başkaca bir işleme
gerek kalmaksızın Kurum tarafından güvenlik sertifikası düzenlenmesini müteakip
kurulur ve faaliyete geçirilir” hükmüne yer verilmek suretiyle, baz istasyonlarının
kuruluş usulü ve kuruluşunda aranan şartlar açıkça düzenlenmiş ve bu konuda anılan
Kurum yetkili kılınmıştır.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından halkın elektromanyetik alan
maruziyetini

sınırlandırmak

amacıyla,

Uluslararası

İyonlaştırıcı

Olmayan

Radyasyondan Korunma Komisyonu (ICNIRP) tarafından belirlenen sınır değerler
temelinde, 1999/519/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine uygun olarak, 12.7.2001
tarihinde konuyla ilgili yönetmelik yürürlüğe konularak, 10 Kilo Hertz- 60 Giga
Hertz arasında çalışan elektromanyetik alan üreten cihazların ölçüm ve denetimi
yapılmaya başlanmıştır. Bu Yönetmelikte zaman içerisinde değişiklikler yapılmıştır.
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Söz konusu denetimler, halihazırda yürürlükte bulunan, 21.04.2011 tarih ve 27912
sayılı

Resmi

Gazete’de

yayımlanan

Elektronik

Haberleşme

Cihazlarından

Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre
Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında
Yönetmelik kapsamında yapılmaktadır.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından ülke genelinde ölçümler
yapılmaktadır. 2010 yılında, 33042 baz istasyonu yakınında yapılan ölçümde 0-3
Volt/metre arası, (genel ölçümün %88.13’ü), 1450 baz istasyonu yakınında yapılan
ölçümde 5-9 Volt/metre arası, (genel ölçümün %2.91’i) değerler elde edilmiştir.
Ankara’da 0-3 V/m arası %93.86, 5-9 V/m arası %1.86, İstanbul’da 0-3 V/m arası
%65.67, 5-9 V/m arası % 13.62, Kayseri’de 0-3 V/m arası %92.29, 5-9 V/m arası %
5.18, Trabzon’da 0-3 V/m arası %88.35, 5-9 V/m arası % 4.5 değerlerine
ulaşılmıştır.
Baz istasyonlarının uluslararası alanda 900 Mega Hertz için 41 V/m, 1800
Mega Hertz için 57 V/m olduğu dikkate alınırsa, ülkemizde de cihaz başına ¼
azaltılmasına rağmen, elektromanyetik alan değerleri ortalama %90’ı 0-3 V/m
arasında, ortalama %3’ü 5-9 V/m arasında olması, sınır değerlerin hayli altında
elektromanyetik yayılım olduğunu göstermektedir. Bu değerler, radyo televizyon
vericileri yakınında bazı yerlerde gün içerisinde 1-1.5 saat arasında yoğun
görüşmelerin yapıldığı zamanlar dışında, elektromanyetik alan değerlerinin gün
boyunca çok düşük olduğunu göstermektedir. Ölçülen bu değerler genel olarak sınır
değerlerin yaklaşık onda biridir. Uluslararası İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyondan
Korunma Komisyonu (ICNIRP) tarafından; dokudaki 10C’lik ısı artışı tehlike eşiği
olarak kabul edilmiş ve bu sınırın 50’de biri (0,08 W/kg) alınarak halk sınır değeri
belirlenmiştir. Ülkemizde ise cihaz başına ¼ oranında azaltılarak koruma 1/200
oranına çıkarılmıştır. Ölçülen değerlerin ise ortalama 1/10 az olmasından dolayı yine
genel olarak tehlike sınırı sayılan sınır değerlerin yaklaşık 1/2000 oranında düşük
olduğu

görülmektedir.

Kaldı

ki

bu

ortalama,

baz

istasyonunun

yaydığı

elektromanyetik değeri olmayıp, daha yüksek olan ortam değeri üzerinden yapılan
genellemedir 582.

582
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Bazı ülkeler, elektromanyetik alanın olası tehlikeli etkileri hakkında halk
endişesi

olarak

bilinen

elektromanyetik

aşırı

duyarlılık

(elektromanyetik

hipersensivite “EHS”) artışını dikkate alarak elektromanyetik alan risk algısını da
incelemektedir. Bu amaçla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından
sürdürülen çalışmalar sonucunda elde edilen belgeler de internet sitesinden
kamuoyuyla paylaşılmaktadır 583.
Vaizoğlu ve arkadaşları tarafından Keçiören’de 182 hanede gerçekleştirilen
çalışmada baz istasyonlarına 300 metre mesafede yaşayan kişilerde elektromanyetik
hipersensitivite sıklığı %2.6 olarak bulunmuştur 584.
Avrupa Birliği Komisyonu’nun Brüksel’de, 01.09.2008 tarihinde yayımlanan
COM (2008) 532 sayılı raporunda; “1998 yılında kabul edilen Uluslararası
İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyondan Korunma Komisyonu (ICNIRP) limitlerinin
altındaki maruziyet seviyelerinde tutarlı bir şekilde gösterilmiş olumsuz sağlık etkisi
yoktur.

Özellikle

uzun

vadeli

düşük

seviyeli

maruziyet

için

yapılan

değerlendirmelerde oluşturulan veri sınırlıdır.” denilmektedir. Raporun sonuç
kısmında ise; “Elektromanyetik alanların (0Hz to 300 Giga Hertz) genel halk
maruziyetinin sınırlanmasını içeren 12.06.1999 tarihli Konsey Tavsiyesinin
(1999/519/EC) amacı; elektrik/elektronik cihaz ve ürünlerdeki elektromanyetik alan
maruziyeti konusunda Avrupa Birliği mevzuat ve standartları için ve toplumun
yüksek seviyede korunmasından emin olmak için ulusal hedef ve tedbirlerde bir
Avrupa Birliği çerçeve düzenlemesi sağlamaktır. Bu tavsiye insanlardaki
elektromanyetik alan maruziyeti akut etkilerinden türetilen Uluslararası İyonize
Olmayan Işımadan Korunma Komitesi (ICNIRP) kılavuzları temelindedir. 2007
yılında SCHENIR, elektromanyetik alanının sağlık etkileri konusunda bilimsel
verileri incelemiş ve Konsey Tavsiyesinde yer alan referans seviyeler ve temel
sınırlamaları gözden geçirme ihtiyacını gerektiren tutarlı bilimsel bir kanıt
olmadığını tespit etmiştir. SCHENIR, Avrupa ve ulusal limitlerin her ikisinde de ilave
araştırmaya ihtiyaç duyulacak alanları ve bilimsel boşlukları belirlemiştir.”
denilmektedir. 2009 yılındaki SCHENIR Raporunda ise; “Bilimsel çalışmalar,
raporlanan belirtiler ve elektromanyetik alan maruziyeti arasında bir ilişki
583
584
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kuramamıştır. Mevcut bilgi, belirtilerle elektromanyetik alan maruziyeti arasında
ilişki olmadığını göstermektedir. Fakat birkaç çalışma doğrudan ilişkili olduğunu
göstermiştir. Baz istasyonlarındaki maruziyet seviyeleri, mobil telefon kullanımı
esnasındaki maruziyete göre çok düşüktür. Buna rağmen kullanılan mobil telefondan
daha düşük önemde maruziyete sahip baz istasyonlarının sağlık etkileri ile ilgili
araştırma, daha çok halkın ilgisini çekmiştir.” görüşü yer almaktadır.
Görüldüğü üzere, mobil haberleşme teknolojisinin canlılar üzerindeki
olumsuz etkileri konusunda bilimsel görüş birliği henüz oluşmamıştır. Ancak
bununla birlikte, Avrupa Parlamentosu, A3-0238/94 sayılı kararı ile bilimsel
boşlukların giderilmesine kadar söz konusu teknolojinin olası bir olumsuz etki
oluşturabileceği varsayımı ile “olabildiği kadar düşük değer alınması” ilkesini kabul
etmiştir. Buna göre, her ne kadar yapılan bir çok araştırma ve incelemeler sonucunda
gerek elektronik haberleşme altyapılarında kullanılan cihazların (radyo ve televizyon
vericileri, baz istasyonları, R/L gibi) ve gerekse tüketiciler tarafından kullanılan
cihazların (mobil telefon, kablosuz telefonlar, alçak güçlü cihazlar gibi) Dünya
Sağlık Örgütü ve Uluslararası İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyondan Korunma
Komisyonu (ICNIRP) gibi kuruluşlar tarafından kabul edilen sınır değerlerin altında
kullanılmaları durumunda canlılar üzerinde olumsuz etki yapmadığı yönünde
sonuçlara ulaşılsa da, bu alanda devam eden araştırmalar sonuçlanana kadar tüm
dünyada söz konusu cihazlarla ilgili üreticilerin gelişen teknolojileri yakından takip
ederek ortama yaydıkları elektromanyetik alan ve SAR değerleri gibi parametreleri
daha düşük seviyelere çekmek için gereken her türlü tedbiri almaları konusunda
hassas davranmaları tavsiye edilmektedir 585.
Diğer taraftan, baz istasyonları hücresel sisteme göre çalıştığından
haberleşme trafiğinin yoğunluğuna göre yerleşim yerlerine kurulması teknik bir
zorunluluktur. Haberleşme trafiğinin nispeten az olduğu yerlerde, özellikle şehirlerin
dışında, kırsal alanlarda daha uzun aralıklarla kurulabilse de şehir içlerinde her yüz
elli - iki yüz metre aralıklarla baz istasyonlarının kurulması gerekmektedir. Aksi
durum, kapsama sorunlarına ve haberleşmenin kesintiye uğramasına neden olacaktır.
İlaveten, baz istasyonlarının kurulum aralıklarının belirtilen mesafelerden daha uzak

585
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olarak belirlenmesi durumunda, sinyal seviyesinin, belirlenen elektromanyetik alan
şiddeti limit değerlerinin üzerine çıkması da söz konusu olabilecektir.
Anayasa’nın 22’nci maddesi ile teminat altına alınan haberleşme hak ve
hürriyeti, mobil iletişim hizmetinin sunulmasını gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda,
toplumun haberleşme gereksiniminin karşılanması amacı ile kurulması zorunlu
bulunan baz istasyonlarının yaydığı iyonlaştırma yapmayan elektromanyetik
dalgaların sağlığa zararlı olduğu yönünde tatmin edici bir bilimsel kanıtın
bulunmadığı ve teknik olarak mobil haberleşmenin zorunlu unsuru olduğu
bilinmekteyken, baz istasyonlarının şehir dışlarına taşınması yönündeki düşünceleri
paylaşmak mümkün değildir.

4.3. PSİKOSOSYAL BİR ETMEN OLARAK İNTERNETİN ETKİLERİ
4.3.1. İnternet Bağımlılığı
İnternet, bir bilgisayar ya da mobil telefon aracılığı ile dünya üzerindeki diğer
insanlara ve sınırsız bilgiye kolay ve hızlı ulaşma imkanı tanımaktadır. İnternetin
sunduğu imkanlar arttıkça bireylerin internet kullanım sıklığı ve miktarı da giderek
artmakta ve bu durum kimi zaman iş ve sosyal hayatta sorunlara neden
olabilmektedir. Bu alanda görülen sorunlar arttıkça konu; sosyoloji, psikoloji ve
iletişim gibi farklı disiplinlerin dikkatini çekmekte ve önemli bir çalışma alanı haline
gelmektedir 586.
İnternet günlük hayatımızın vazgeçilmez ve gerekli bir parçasıdır. Bir kişinin
profesyonel olarak veya gereklilik üzerine interneti kullanması, kullanım saatinin
fazla olması internet bağımlısı olduğu anlamına gelmemektedir. İnternet bağımlılığı
son 15 yıldır gündemde olan, bazı kişilerin internet üzerindeki kontrolünü
kaybetmesi üzerine tartışılmaya başlayan önemli bir sağlık sorunudur. İnternet
bağımlısı kişinin internet kullanımı, kişiye akademik ve gerçek sosyal yaşamda bir
şey kazandırmayan bir kullanımdır. Başkaları için felaket olarak yorumlanabilecek
ve işten atılma, boşanma veya okuldan uzaklaştırılma gibi konularda internet
bağımlısı rahatsızlık duymaz hatta tam tersi bu durumlar kişinin internete
586
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bağlanmasını kolaylaştırdığı için memnuniyetle karşılanmaktadır. Bu nokta
internetin kişiyi ele geçirdiği ve diğer hobilerin ve yaşamsal gerekliliklerin (yeme,
içme, kişisel bakım) artık geri planda kaldığı noktadır. İnternet bağımlılığına eşlik
eden durumlar sık görülür. Bunlara örnek olarak depresyon, yaygın anksiyete
bozukluğu, sosyal anksiyete bozukluğu, özellikle çocuklarda dikkat eksikliği,
hiperaktivite bozukluğunu verilebilir. İnternet bağımlılığı ayrıca obezite, bası
yaraları, sırt bel ağrısı, sırt bel fıtığı, kuru göz, karpal tünel sendromu, uyku sorunları
gibi patolojilere de yol açmaktadır 587.

4.3.2. Terminoloji
“İnternet Bağımlılığı” terimi ilk kez 1995 yılında Goldberg tarafından
kullanılmıştır. Goldberg’in tanımlaması sonrası “internet bağımlılığı” kavramı
tartışma yaratmış ve pek çok alternatif terim ortaya atılmıştır 588.

587
588



Aşırı internet kullanımı



Bilgisayar bağımlılığı



İnternetin kötüye kullanımı



İnternet kullanım bozukluğu



İnternet bağımlılığı bozukluğu



İnternet davranış bağımlılığı



Kompulsif internet kullanımı



Net bağımlılığı



Online bağımlılık



Patolojik internet kullanımı



Siber bağımlılık

Öztürk Ö. ve ark, 2007, Şenormancı Ö, 2012, Ögel, K., 2012
Şenormancı, Ö., 2012, Okay T., 2012, Ögel, K., 2012
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Siberalan bağımlılığı



Sorunlu internet kullanımı



Teknolojik bağımlılık

Çok fazla terim internet kullanımı ile ilgili yaşanan sorunları tanımlamak için
kullanılmaktadır. İnternet kullanımının düzeyi düşükten yükseğe olacak şekilde dört
aşamada ifade edilmektedir.
1. İnternetin ihtiyaç için kullanımı: Bu aşamada kişi sadece gerektiği ve
zorunlu durumlarda interneti kullanmaktadır.
2. Sık ve düzenli internet kullanımı: İnternet bir eğlence aracıdır. Boş
zamanlar internetle değerlendirilmektedir.
3. Sorunlu internet kullanımı: Bu aşamada internet kullanımı kişinin
hayatında

sorunlar

yaratmaktadır.

İnternetin

kötüye

kullanımı

terimi

de

kullanılmaktadır. Henüz bağımlılık düzeyinde değildir.
4. İnternet bağımlılığı: Patalojik internet kullanımı, kompulsif internet
kullanımı, siber bağımlılık olarak da tanımlanmaktadır 589.

4.3.3. Tanı Kriterleri
“İnternet Bağımlılığı” terimi internetin patolojik boyutlarda kullanımını
yeterince tanımlamamaktadır. Çünkü bağımlılık internete değil içeriğine ve sunduğu
imkanlara karşı gelişmektedir. Bu nedenle “Patolojik İnternet Kullanımı” terimi
tanımlanan klinik durum için daha uygundur 590.
Patolojik internet kullanımı (PİK), DSM-IV-TR’de bir bozukluk olarak
tanımlanmamaktadır. İki ayrı DSM-IV tanısı ile “Madde kullanımı ile ilişkili
bozukluklar” ve “Patolojik kumar oynama ”tanımlanmaya çalışılmıştır.

589
590

Ögel, K., 2012
(Okay T., 2012, Şenormancı Ö., 2012)
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Goldberg 1996’da DSM-IV’te yer alan “Madde Bağımlılığı” tanı kriterlerini
kullanarak internet bağımlılığını tanımlamıştır.
Tablo 113. Goldberg’in “İnternet Bağımlılığı” Kriterleri
On iki aylık bir dönem içinde herhangi bir zaman ortaya çıkan aşağıdakilerin 3’ü
veya daha fazlası ile kendini gösteren, klinik olarak belirgin bir bozulmaya veya
sıkıntıya yol açan uygunsuz internet kullanımı
1. Aşağıdakilerden biriyle tanımlanan tolerans gelişimi
a. İstenen keyfin alınabilmesi için belirgin olarak artmış internet kullanım süresi
b. Sürekli olarak aynı sürelerde internet kullanımı ile alınan keyifte azalma olması
2. Aşağıda tanımlanan şekilde yoksunluk gelişmesi
Ağır ve uzun süreli internet kullanımı sonunda aşağıdakilerden en az 2 tanesinin
günler içinde ortaya çıkması (1 ay içinde ortaya çıkabilir) ve kişinin bunlardan dolayı
iş, sosyal ve önemli işlevsel alanlarda sıkıntı yaşaması
a. Psikomotor ajitasyon
b. Bunaltı
c. İnternette neler olduğu hakkında takıntılı düşünceler
d. İnternet hakkında fanteziler ve hayal kurma
e. İsteyerek ya da istemeyerek tuşlara basma hareketi yapma
f. Bu sıkıntılı durumdan kurtulmak için internete ya da benzer servislere bağlanma
3. İnternet kullanımı genellikle planlandığından daha uzun süreler alır.
4. İnternet kullanımını bırakmak veya denetim altına almak için sürekli bir istek veya
boşa çıkan çabalar vardır.
5. İnternet ile ilgili eylemlere çok uzun süreler ayrılır (kitap almak, yeni tarayıcılar ve
programlar indirmek, dosyaları düzenlemek vb.)
6. İnternet kullanımı nedeniyle önemli toplumsal, mesleki etkinlikler ya da boş
zamanları değerlendirme etkinlikleri bırakılır ya da azaltılır
7. İnternet kullanımı yol açtığı sorunlara (uykusuzluk, evlilik problemleri, işe ve
randevulara geç kalma vb.) rağmen aşırı olarak devam eder.

Young patolojik internet kullanımı kriterlerini belirlerken DSM-IV’te “başka
yerde sınıflandırılmamış dürtü kontrol bozuklukları” başlığı altında yer alan
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“patolojik kumar oynama” kriterlerini temel almıştır. Tanımlanan 8 ölçütten 3 ya
da 4 ölçütün karşılanması da internet bağımlılığı tanısının konulması için
yeterlidir 591.
Tablo 114. Young Patolojik İnternet Kullanım Kriterleri
1. İnternet ile ilgili aşırı zihinsel uğraş (Sürekli olarak interneti düşünme, internette
yapılan aktivitelerin hayalini kurma, internette yapılması planlanan bir sonraki
etkinliği düşünme vb.)
2. İstenilen keyfi almak için giderek daha fazla oranda internet kullanma ihtiyacı
duyma
3. İnternet kullanımını kontrol etme, azaltma ya da tamamen bırakmaya yönelik
başarısız girişimlerin olması
4. İnternet kullanımının azaltılması ya da tamamen kesilmesi durumunda
huzursuzluk, çökkünlük ya da kızgınlık hissedilmesi
5. Başlangıçta planlanandan daha uzun süre internette kalma
6. Aşırı internet kullanımı nedeniyle aile, okul, iş ve arkadaş çevresiyle sorunlar
yaşama, eğitim ve kariyer ile ilgili bir fırsatı tehlikeye atma ya da kaybetme
7. Başkalarına (aile, arkadaşlar, terapist vb.) internette kalma süresi ile ilgili yalan
söyleme
8. İnterneti problemlerden kaçmak veya olumsuz duygulardan (örn: çaresizlik,
suçluluk, çökkünlük, kaygı) uzaklaşmak için kullanma

Kandell ise internet bağımlılığını, “bağlandıktan sonra yapılan faaliyetten
bağımsız olarak internete psikolojik bağımlılık duymak” şeklinde tanımlamaktadır
Tanımı konusunda fikir birliği olmayan internet bağımlılığında sınıflama
konusunda da fikir birliği yoktur. 1999 yılında Davis tarafından iki alt grup
tanımlanmıştır.

591
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1. Özgül patolojik internet kullanımı; amaç, bağımlılığı bulunan nesneyi
(kumar, alışveriş, pornografi, borsa) elde etmektir.
2. Genel-yaygın patolojik internet kullanımı; belirli bir amacı olmayan,
zaman geçirmeye yönelik kullanım 592.
Tablo 115. Özgül ve Yaygın Patolojik İnternet Kullanımının (PİK) Bazı
Özelliklerinin Karşılaştırılması
ÖZGÜL PİK
GENEL-YAYGIN PİK
İnternetin birçok fonksiyonu içerisinde

İnternetin genel, çok yönlü kullanımını

spesifik bir fonksiyonuna bağımlıdırlar

içerir

Online seks (en sık), online oyunlar,
online kumar, online borsa, online

İnternetin sosyal yönüyle ilişkilidir

alışverişi içerir

Önceden oluşan bir psikopatolojinin
sonucu olduğu varsayılır

Özellikle aileden ya da arkadaşlardan
gelen sosyal destek eksikliği ya da
sosyal izolasyon sonucu gerçekleşir

İçeriğe spesifik olduğu için internet

Belirli bir amaç olmaksızın online sohbet

yokluğunda da devam eder

ve e-mail gibi vakit geçirmeyi içerir

Bağımlılar için internet kullanımı sadece

Online iken oluşan sosyal temas/destek

çeşitli uyaranlara bağlılıklarını ifade

ve yalancı sosyal yaşam için yoğun bir

etme aracıdır

istek duyulur.
Anksiyetelerini

ifade

etmenin

yolu

yoktur. İnternet bireyin dış dünyayla
bağlantısıdır

592
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Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 381)

– 608 –

Ayrıca kullanılan internet içeriğine göre de bağımlılık sınıflaması
yapılabilmektedir;
• Sanal ilişki / arkadaşlık bağımlılığı
• Net kompülsiyonu
• Sanal seks bağımlılığı
• İhtiyaç dışı bilgi arama bağımlılığı
• Oyun bağımlılığı
Bilişsel davranışçı yaklaşıma göre internet bağımlılığı için herhangi bir
zaman, davranış, bilişsel fonksiyon eşik değeri yoktur. Birey işlevsel olan ve işlevsel
olmayan biçiminde sınırı kendisi belirler. Sağlıklı internet kullanımı: internetin,
bilişsel ve davranışsal bir rahatsızlık olmaksızın makul bir zaman dilimi içerisinde,
açık bir amaç için kullanılmasıdır. Birey, gerçek hayattaki iletişimle internet
iletişimini ayırt edebilir ve internet kimlik kaynağı olarak kullanılmaz 593.
İnternet ve bilgisayar kullanımının bu kadar yaygın olmasında en önemli
nedenler, internet pasif değil aktif bir eğlence kaynağıdır, içinde hem ses, müzik,
hem de resim, görüntü mevcuttur. İnternette yeni keşifler yapılabilmektedir.
İnternette seçenek çok, birçok web sitesi mevcuttur. İnternet uzun süre dikkat
gerektirmez. Kişiler interneti stresle başa çıkma yolu olarak görmektedir. İnternet
özellikle bilgi paylaşımı, yayınlara ulaşmak, haberleşmek, müzik dinlemek, film
seyretmek, oyun oynamak, kumar, sörf-gezinti, sohbet-konuşma odaları, sanal-sosyal
paylaşım siteleri ve pornografi amacıyla kullanılmaktadır. İnternette “Kim olmak
istiyorsanız, o olabilirsiniz” (anonimite) ve uzak olmanın verdiği rahatlık vardır. Bir
grubun parçası olmak kolaydır. Gerçek hayatta olamayacağınız bir rolünüz olabilir.
Diğer oyuncularla sosyal iletişiminiz oldukça ödüllendiricidir. Gerçek dünyada
olmayacak ilişkiler kurabilirsiniz. Göz kontağı kurmanıza gerek yoktur 594.
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Çok hızlı gelişen bir teknoloji olması, günlük yaşamda kullanımın zorunlu
olması, ev, okul ve işyerinde kullanım yaygınlığı ve “Normal” kullanım tanımının
net olmaması gibi nedenlerle internet bağımlılığını ve türünü tespit etmek zordur.

4.3.4. İnternet Bağımlılığı-Patolojik İnternet Kullanımı Epidemiyolojisi
Genel

olarak

internet

bağımlılığının

toplumdaki

yaygınlığı

%6-14

arasındadır. İnternet bağımlısı olarak nitelendirilebilecek kişilerin oranı toplam
kullanıcıların %1.98- %3.5’dir. İnternet bağımlılığı açısından risk altında olabileceği
düşünülen kullanıcıların oranı %8.68 -%18.4’dür 595. 2004 yılında İstanbul’da 2209
ortaöğretim öğrencisi arasında yürütülen çalışmada en az bir bağımlılık tanısı
ölçütünü karşılayanlar %46,1, iki ölçütü karşılayanlar %21,7 iken üç, dört, beş ölçütü
karşılayanlar sırası ile %13,3, %7,9 ve %4,5 olarak bulunmuştur 596. Farklı
araştırıcılar tarafından elde edilen sonuçlar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir 597.
Tablo 116. İnternet Bağımlılığı Konusunda Bazı Araştırmalar ve Temel
Bulguları
İnternet
Araştırmacı, Yılı, Kullanılan Ölçek

Araştırma Grubu

Bağımlılığı
Yüzdesi

Johansson ve ark. 2004, Norveç
İnternet
İnternet

Bağımlılığı

kullanan

ve

Tanı

Anketi kullanmayan
12-18
(Diagnostic Questionnaire for Internet arasındaki 3237 ergen

yaş %1.98

Addiction, YDQ)
Morahan-Martin ve ark. 2000, ABD

Daha

önce

internet

Patolojik İnternet Kullanımı Ölçeği kullanmayan altı katılımcının %8.1
277
kolej
(Pathological Internet Use Scale, bulunduğu
öğrencisi

PIUS)

595

Öztürk Ö. ve ark, 2007, Ögel, K., 2012
Ögel, K., 2012
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Tsai ve ark. 2009, Tayvan
İnternet 4710 üniversite
Bağımlılığı Ölçeği (Chinese Internet öğrencisi
Gözden

Geçirilmiş

Çin

ilk

sınıf

%17.9

Addiction Scale-Revision, CIAS-R)

Cinsiyet farkı açısından ise klinik örneklemelerin yanı sıra toplum temelli ve
çevrimiçi araştırmalar erkeklerde internet bağımlılığının 2 veya 3 kat daha fazla
olduğunu göstermektedir 598.
Çalışmalar internet bağımlılığının geç yirmili yaşlar ve erken otuzlu yaşlarda
başladığını gösterse de, internet bağımlılığının doğal seyri henüz tam olarak
bilinmemektedir 599. İnternet bağımlılığı görece daha geç yaşlarda başlayan psikoaktif
madde ve alkol ve kumar bağımlılığın aksine daha erken yaşlarda başlıyor gibi
gözükmektedir 600.
İnternet bağımlılığıyla ilgili çalışmalar ve bunlardan elde edilen tutarsız
sonuçlar; çalışmada kullanılan ölçeklere, kullanılan ölçeklerin bağımlılığın şiddetini
ölçmemesi, ölçeklerin zamansal boyutlarının olmaması, çoğu çalışmanın sorunu
abartma eğiliminde olması, bazı kişilerin öz bildirim ölçeklerde sorunlarını
minimalize etme eğilimi, internetin hangi amaçla kullanıldığının (örneğin, iş amaçlı
veya uzakta olan bir yakınla görüşme amaçlı) ayırt edilmemesi, geçerli ve güvenilir
olmayan araştırma yöntemleri, hedef popülasyon, kültürel ve sosyal yapı farklılıkları
gibi nedenlerden kaynaklanabilir 601.

4.3.5. Etyopatogenez
Klinik uygulamalarda temel olarak bağımlılık tanımı açısından iki kavram –
davranışsal ve fizik bağımlılık- kullanılmaktadır602.
Şenormancı, Ö., 2012, Okay T., 2012
Şenormacı Ö, 2012
600
Tuncer O, 2012
601
Şenormancı Ö., 2012
602
Öztürk Ö. ve ark, 2007
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İnternet bağımlılığının bir çeşit davranışsal bağımlılık olduğu kabul
edilmektedir. İnternet ve video oyunlarının aşırı kullanımı ödüllendirici bir davranış
olarak görülmekte ve öğrenme mekanizmaları aracılığıyla negatif emosyonlarla
(korku huzursuzluk, hayal kırıklığı gibi) baş etme yöntemi olarak kullanılmaktadır.
Yine birçok yazar tarafından, hayatta başarısız olunan alanları telafi etmek için
geliştirilen bir davranış örüntüsü olabileceği öne sürülmektedir 603.
Kişi kendine negatif bakış açısından bakma ve düşük benlik değerini internet
yolu (sohbet odalarında fantezi rol oynama, yüzleşmeden arkadaşlık yapma, diğer
bağımlılık nesnelerine ulaşma) ile telafi etmekte ve gerçek hayatta yüzleşmesi
gereken sorunlardan uzak kalmaktadır. Bu durumun tekrarlanması ile “ben sadece
internet ortamında iyiyim”, “internet bana saygı duyulan tek yer” “internet benim tek
arkadaşım” gibi yeni bilişsel şemalar oluşmaktadır 604.
Riskli internet kullanımı olan kişiler genellikle sosyal izolasyon içinde olan
yalnız bireylerdir Bu bireylerin benlik saygıları düşük olduğu, insan ilişkilerinde
hayal kırıklıklarına aşırı duyarlı oldukları ve yabancılarla iletişime geçmenin
anksiyete düzeylerini belirgin arttırdığı saptanmıştır
Davis’e göre internet bağımlılığı gelişiminde, depresyon, bipolar bozukluk,
anksiyete bozukluğu, madde bağımlılığı gibi yatkınlığı arttıran bir patoloji söz
konusudur. Bir başka çalışmada bağımlılığı olan internet kullanıcılarının depresyon
düzeyleri ve kompulsif eğilimlerinin daha yüksek olduğu saptanmıştır 605.

4.3.6. Klinik Özellikler
İnternet iş amaçlı olarak da kullanılabildiğinden normal kullanım süresini
tanımlamak güçtür. Ortalama bir kullanıcı yaklaşık haftada 2.5-3 saat internete bağlı
kalmaktadır. Patolojik internet kullanımında ise bu süre yaklaşık 8-40 saat
arasındadır. Haftada 8-40 saati bilgisayar başında geçiren kişi hiç aralıksız 20 saate
kadar bilgisayar başından kalkmayabilir. İnternet başında geçirilen zaman arttıkça
uyku döngüsü bozulur ve uyku sorunları ortaya çıkar. Uyanık kalabilmek için aşırı
603

Okay T, 2012
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miktarda kahve, kola, sigara gibi uyarıcı maddeler tüketilir. Bilgisayar kullanımını
azaltmaya ya da kesmeye çalışmak kişide huzursuzluk ve kızgınlığa yol açar. Kişi
internette planladığından daha fazla zaman harcamaya başlar. Bilgisayarın başından
kalkması gerektiği halde bunu yapmakta zorlanır. İnternet başında harcanan zaman
arttıkça diğer alanlarla ilgili sorumluluklar aksatılmaya başlanır. İş, okul gibi
alanlarda performans düşmesi olur. Sosyal alanlarda daha az zaman geçirilmeye
başlanır ve sosyal izolasyon gerçekleşir 606. Azalmış fizik aktiviteye bağlı sorunlar
ortaya çıkar. Obesite, karpal tünel sendromu, sırt ağrısı, postür bozuklukları ve uzun
süre bilgisayar başında kalmaya bağlı epileptik nöbet bildirilmiştir.
İnternet bağımlılarının % 50’sinde başka bir psikiyatrik bozukluğun
bulunduğu saptanmıştır. En sık rastlanan bozukluklar; madde kullanımı, duygu
durum bozukluğu, depresyon-distimi, psikotik bozukluk, anksiyete bozukluğudur.
İnternet bağımlılarının üçte birinde en az bir başka bağımlılık daha bulunmaktadır.
En sık, kompulsif alışveriş, patolojik kumar, piromani, kompulsif seks bağımlılığı
görülmektedir. Ülkemizde yapılan bir çalışmada özellikle genç yaş grubunda dikkat
eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, sosyal fobi, depresyon ve ailede bağımlılık
öyküsü olanlarda riskli internet kullanımının daha sık olduğu saptanmıştır 607

4.3.7. Tedavi
Öncelikle altta yatan bir psikiyatrik rahatsızlığın olup olmadığı tespit
edilmelidir. Bu komorbidite internet bağımlılığının kısmen ya da tamamen nedeni
olabilir veya prognozunu ağırlaştırabilir. Bu nedenle öncelikle altta yatan böyle bir
psikiyatrik bozukluk var ise onun tedavi edilmesi gerekir 608. Bağımlılık tedavisinde
ise bireysel terapiler -farmakoterapi, davranışsal tedavi- yanı sıra aile terapisi de
uygulanmaktadır 609
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde İnternet Bağımlılığı Kliniği
oluşturulmuştur.
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İnternet bağımlılığı internetin kontrol dışı ve zararlı kullanımını tanımlayan
bir terimdir 610. Günümüzde diğer bağımlılık tiplerindeki gibi çerçevesi tam çizilmiş
bir tanı ve değerlendirme ölçütü yoktur. Başvurular sıklıkla aşırı internet kullanan
kişilerin aileleri aracılığıyla ve öncelikle psikolog ve psikolojik danışmanlara
olmakta ve Türkiye’deki psikiyatri pratiğinde bu sorunla fazla karşılaşılmamaktadır.
İnternet bağımlılığı pek çok psikiyatrik bozuklukla eș zamanlı görülmekte olup, aşırı
internet kullanımının gerçekten ayrı bir bozukluk mu olduğu yoksa altta yatan başka
bir psikiyatrik bozukluğun bir belirtisi mi olduğu iyi ayırt edilmeli ve tedavisi buna
göre planlanmalıdır. Ülkemiz, özellikle genç nüfusun yüksekliği, yeni gelişen bir
ülke olması, internet kullanımının giderek yaygınlaşması, işsizlik ve internet
kafelerin kontrolsüzce çoğalması nedeniyle bu yeni tanımlanan bozukluk için uygun
bir zemin oluşturmaktadır. Gelişen çağa hızla ayak uyduran Türkiye’de de “internet
bağımlılığı” sorununun giderek artmaya başlayabileceği ve klinisyenlerin bu durumla
daha sık karşılaşmaya başlayabilecekleri düşünülebilir. Birinci basamak sağlık
hizmetlerinde konu gündeme alınmalıdır. Özellikle depresif yakınmalarla başvuran
erkek ergenlerde internet kullanımı konusunda mutlaka sorgulama yapılmalıdır.
Ergenlerin bir gruba ait olma ihtiyaçlarını internet ortamında giderip gidermedikleri
mutlaka sorgulanmalıdır. Güney Kore örneği incelenmelidir. Ülkemizin kültürel
ihtiyaçları

doğrultusunda

gerekli

yasal

önlemler

ve

eğitim

programları

hazırlanmalıdır 611.

4.4. İNTERNETİN ÇOCUK VE GENÇLERİN SAĞLIĞINA ETKİLERİ
İnternet, mobil telefon, bilgisayar gibi sayısal teknoloji kullanımı çocuklar ve
ergenler arasında son zamanlarda özellikle son 15 yıl içerisinde hızlı bir artış
göstermiştir. Yaşları 8-18 arasında olan çocuklar ve ergenler ortalama olarak günün
5-6 saatini bilgi ve iletişim teknoloji araçlarını kullanarak geçirmektedir. İnternet
kullanımının giderek artması, sınırsız, denetimsiz ve yasaksız, her türlü bilgiye ve
kişilere erişimin kolaylığı, çok olumlu gelişmelerin yanında bazı önemli ama
olumsuz sonuçların doğmasına da neden olabilmektedir. Bilgisayar oyunu, internet
gezintileri, çocukları ve ergenleri sosyal hayattan giderek uzaklaştırmaktadır.
610
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Günümüzde internet kullanımının yaygınlaşması internete girme yaşının okul öncesi
dönemlere kadar düşmesine neden olmuştur. Tüm dünyada özellikle ergenler
arasında internet kullanımı yaygındır. İngiltere’de 12–17 yaş arası ergenlerin
%100’ünün evinde internet bağlantısı vardır 612. Ergenler, Amerika Birleşik
Devletleri’nde haftada 16.7 saat, İngiltere’de haftada 20 saat, Kore’de (6–19 yaş)
haftada 23 saat internet kullanmaktadır 613 Diğer taraftan ev ortamında bilgisayar
kullanamayan çocuk ve gençlerin internet kafelere yöneldikleri, internet kafelerin,
çocuk

ve

gençlerin

yoğun

ilgi

gösterdikleri

mekânlar

haline

geldiği

vurgulanmaktadır. Aşırı ve uygunsuz bir biçimde, gerçek amaçların dışında mobil
telefon, bilgisayar oyunları ve internet kullanımının, çocuk ve gençlerin
biyopsikososyal sağlıklarını olumsuz olarak etkilediğine dair birçok bilimsel çalışma
bulunmaktadır 614.
Mobil telefonların gençlerin bilişsel işlevleri üzerine etkisini inceleyen bir
çalışmada, bilişsel test yanıt hızını artırdığı ancak daha yüksek hata oranı olduğu
tespit edilmiştir615.
Çağımız teknolojisi internet aracılığı ile çocuk ve ergenlere eğitim, eğlence ve
gelişimi destekleme anlamında vazgeçilmez bir olanak sunmaktadır. Ama internetin
sunduğu bu olanaklardan en fazla yine ergenler zarar görmektedir. Çünkü gençlerin
temel özellikleri, merak ve deneme isteği, yansız olamama ve doğru karar verme
becerisinin eksik oluşu, o anı yaşama istekleri, risk alma eğilimleri ve otoriteye karşı
çıkma eğilimleridir 616.
Özellikle büyük şehirlerde yaşayan gençler günlük yaşam içinde medyanın
pek çok olumsuz etkisinin yanı sıra aile içi çatışmalara tanık olmakta, farklı alt kültür
gruplarıyla karşılaşmaktadır. İşsizlik ya da ebeveynlerin çift işte çalışması nedeniyle
denetlenme süreleri de kısıtlı olabilmektedir. Ayrıca gençler teknoloji konusunda
ebeveynlerine göre daha uzmandır, kuşak farkı da onları etkilemektedir. Yine,
çekirdek aileler arttığından gençler için sosyal destek mekanizmaları iyi
çalışmamaktadır. Büyük şehirlerde boş zamanlarını değerlendirebilecekleri yerler az,
612
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kırsal kesimde ise hoşlarına gidecek etkinlikler sınırlıdır. Bu da onları yeni arayışlara
ve internete itmektedir. İnternet dünyası da, gerçek dünyada olduğu gibi gelişimlerini
henüz tam tamamlamayan çocuk ve ergenler için birtakım riskler taşımaktadır.
Amerika Birleşik Devletlerinde Progress and Freedom Foundation internetten en
fazla zarar gören grubun 15-17 yaş grubu olduğunu belirtmiştir. İnternette
çocukların, özellikle de 15-17 yaş grubunun güvenliğinin sağlanmasında esas olarak
ebeveynlerin ve eğitim kurumlarının sorumlu olduğu dile getirilmiştir 617.
Gerçek dünyada kişisel mahremiyet söz konusudur, kişisel birçok bilgi
gizlidir. Anne babalar günlük yaşamlarında çocuklarına öncelikle yabancılarla
konuşmamasını, isim, adres, telefon numarası, okul gibi özel bilgilerini başkaları ile
paylaşmamasını öğretirken internete girdiklerinde çocukların bu kurallara dikkat
etmedikleri görülmektedir. Ne yazık ki çocuk ve gençler her gün internette
tanımadıkları pek çok kişi ile tanışmakta, onlara güvenerek, kişisel bilgilerini
paylaşmaktadır. Nerede yaşadıkları, hangi okula gittikleri, vakitlerini nerede
geçirdikleri

konusunda

bilgi

verebilecek

fotoğraflarını

diğer

kişilerle

paylaşmaktadırlar. Bu durum internette çocuk ve gençlerin sağlığı açısından üç
büyük tehlikeyi (akran istismarı, cinsel istismar ve çocuk pornografisini) beraberinde
getirmektedir. İnternet kullanımıyla birlikte, akran istismarı, cinsel istismar ve çocuk
pornografisi, çocuk ve gençler açısında en tehlikeli risk alanları olarak ön plana
çıkmaktadır 618.
Akran istismarı konusunda en sık karşılaşılan durum, birbirlerini tanıyan
çocuklar arasında, bir diğerinin hoşlanmayacağı bir profil yaratması, internet
ortamında pek çok arkadaşın bir arada paylaştığı bir etkinlikte onun yer almasını
engellemesi veya hoşa gitmeyen sözler, fotoğraflarını yayınlamak şeklindedir.
“Grooming”, internet ortamında, sosyal paylaşım sitelerinde bir erişkinin kendini
çocuk gibi tanıtarak çocukla arkadaşlık kurması, onun güvenini kazandıktan sonra
gerçek dünyada onunla buluşarak çocuğu istismar etmesidir. Pedofili “çocuk
istismarcılığıdır”, çocukla fiziksel temas olması şart değildir, pedofilide görsel
imajlarla da istismar söz konusudur. İnternet pedofiller için bir ortam
oluşturmaktadır, birbirlerini tanımadan farklı kimliklerle bir araya gelip pek çok
617
618

Türk Pediatri Kurumu Derneği Sunumu, 2012
Türk Pediatri Kurumu Derneği Sunumu, 2012

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 381)

– 616 –

çocuğu istismar edebilmektedirler. İnternet ortamı cinsel istismar için uygun bir
ortamdır, internette istismara uğrayan çocuklar da gerçek hayatta istismara uğrayan
çocuklarla aynı bulgu ve hastalık tablolarını göstermektedir. Burada depresyondan
intihar girişimine, post travmatik stres bozukluğundan psikosomatik eğilimlere kadar
pek çok hastalık söz konusudur.
Ayrıca çocuk ve gençler internet ortamında cinsel içerikli görüntüler, şiddet,
yanlış sağlık-beslenme-diyet konularında olumsuz öneriler gibi zararlı içeriklerle
karşılaşabilmektedir 619. Zararlı içerik üç başlıkta ele alınabilir. Yetişkin içerik, sosyal
uç içerik ve kriminal durumlar 620. Yapılan çalışmalarda çocuk ve gençlerin
pornografik materyali sık kullanması ile psiko sosyal gelişimlerinin olumsuz
etkilenmesi arasında ilişki olduğu gösterilmiştir. Cinsel yaşantıyı pornografi
sitelerinde gördükleri gibi zanneden çocuk ve gençler normal cinsel yaşantıdan
sapmalar gösterebilmektedir. İnternetin aşırı kullanımı da çocuk ve gençler için bir
başka problemdir. Günlük ekran süresinin iki saat olması önerilmektedir, bu sürede,
televizyon, bilgisayar, mobil telefon, internet gibi tüm ekranlı araçlar bir arada
değerlendirilmekte ve günlük sürenin iki saati geçmemesi gerekmektedir. Yeni bir
hastalık tablosu olarak internet bağımlılığı da tanımlanmıştır. Çocuk ve gençlerde
yeme bozukluğu, uyku bozukluğu, kas-iskelet sistemi hastalıkları, fiziksel etkinlikte
kısıtlanma gibi bedensel birtakım sorunların yanı sıra dikkat eksikliği, depresyon,
anksiyete, sosyal fobi, otistik davranışlar gibi psikolojik ve nörolojik sorunlar da
ortaya çıkmaktadır 621.
Çocuk ve gençlerin artan oranlarda sosyal paylaşım sitelerini kullanmalarının
nedenlerinin başında ergenlerin bir araya gelme, gruplaşma isteğini sosyal paylaşım
siteleri ile gidermeleri gelmektedir. Çocuklar ve gençler internet öncesi sokağa
çıktıklarında ya da alışveriş merkezlerine gittiklerinde ne yapıyorlarsa sosyal
paylaşım sitelerinde de aynısını yapmaktadırlar. Ancak bu paylaşım yukarıda
belirtilen riskleri de beraberinde getirmektedir. Sosyal paylaşım sitelerinde hesap
oluşturma yaşı 13’tür 622. Yaş kısıtlaması getirilmekle birlikte, çocuklar bu
sınırlamayı yaşlarını büyük bildirerek, yalan bildirimlerle aşabilmektedirler. İnternet
Türk Pediatri Kurumu Derneği Sunumu, 2012
Mutlu Çocuklar Derneği Sunumu, 2012
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bağımlılığının diğer bağımlılık davranışlarıyla ve bu sosyal paylaşım sitelerinde uzun
süre geçirmenin, internet bağımlılığıyla ilişkisi olduğu da gösterilmiştir. Çocuk ve
gençler bir sosyal paylaşım sitesinde hiç de kendine benzemeyen bir profil yaratıp
kendini farklı gösterebilmekte ve gerçek hayatta sosyal becerisini geliştirmesine de
engel olabilmektedir. İnternette kumar çocuk ve gençleri bekleyen bir diğer sorun
başlığıdır. Çocuklara bilgisayarın dışında keşfedilmesi gereken, sadece bir link
yoluyla ulaşamayacakları harika bir dünya olduğunu anlatabilmek, yani bir tıkla
giremeyecekleri, çok daha zengin bir ortam olduğunu öğretip eğitebilmek çok
önemlidir. Annenin babanın sürekli çocuğun başında bekçilik etmesi mümkün
değildir. Ama çocuğuna değerler sistemini doğru bir şekilde verebilirse, çocuğunun
kafasında, yasaklar, hayırlar yerine gerekçeler sunabilirse ve bu gerekçelerinde ikna
edici olabilirse ancak o zaman sorun çözümlenebilir 623.
İnternette yaşanan bütün bu sorunların çözümlenmesinde öncelikli olan
ebeveynlerin internet kullanma konusunda kendilerini geliştirmeleridir. Ebeveynler
çocuklarıyla birlikte internete girebilmeliler. Hem ebeveynler, hem de çocuk ve
gençler süre kısıtlaması getirmeyi öğrenmelidir. Küçük yaştaki çocuklar için yaşa
uygun filtreler ev içerisindeki bilgisayarlarda kullanılabilir, ama yaş ilerledikçe bu
filtreleri aşmanın yollarını bulabilmektedirler. Çocuk ve gençler internette yanlış
bilgi paylaşımı, akran istismarı, cinsel istismar, aşırı internet kullanımına bağlı
hastalıklar,

bulgu

ve

belirtileri

konusunda

bilgilendirilmelidir.

Ebeveynler

çocuklarını, internette karşılaştıkları hoşa gitmeyen konuşmaları ya da görüntüleri
kendileri ile paylaşmaları konusunda teşvik etmelidirler, gerekli durumlarda
profesyonel destek alabilmelidirler. Cinsel sömürünün uluslararası boyutu olduğu
düşünülmeli ve geçerli önlemler alınabilmelidir. Ulusal düzeyde, en acil konu çocuk
pornografisi ve cinsel istismardır. Öncelikle Türkiye’de durum ortaya konulmalıdır.
Millî Eğitim Bakanlığına düşen en önemli sorumluluk çocuklara en kolay
ulaşılabilecek yer olan okullarda, özellikle madde kullanımı, cinsel istismar, cinsel
sağlık, internet kullanımı gibi konuları da içeren geniş kapsamlı çalışmalar
yapılmasını sağlamaktır. İlgili kurum ve kişilerden oluşturulacak profesyonel bir
ekiple, önleme, koruma, müdahale programları geliştirilmelidir. Bu programların tek
bir konuya odaklanmak yerine, “sağlıklı gelişim” gibi genel bir konu olarak
623
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müfredata yerleştirilerek, çocuğun her alanda sağlıklı olmasını destekleyecek
çalışmaların yapılması, bu arada internet, cinsel istismar, çocuk pornografisini de
kapsaması sağlanmalıdır. Ayrıca ülkemizde yaygın olarak internet erişimi sağlanan
internet kafelerde özellikle 18 yaş altı bireylerin ulaşabileceği sitelere yaşa uygun
kısıtlamalar getirilmelidir 624.
Bilişim teknolojisi ürünlerinin ve internetin çocuk ve gençlerin sağlığı
üzerine etkisi konusunda hekimler açısından en önemli zorluk/kısıtlama çocuk ve
ergenlerle gizlilik esasına dayalı sağlık hizmeti sunma hakkından yoksun olmadır.
Yaşanan pek çok klinik olgu, olay söz konusudur. Çocuk ve gençte, herhangi bir
sağlık sorunu ile başvuruyu takiben altta yatan asıl sorunun grooming ya da istismar
olduğu belirlendiğinde, hekim yasal olarak anında durumu kolluk kuvvetlerine
bildirmek zorundadır, fakat çocuk bu durumun legalize edilmesini, anne babasının
öğrenmesini istememektedir. Bu durumda karşı tarafın cezalandırılması sağlık
açısından ikinci derecede önceliktir, çocuğun yüksek yararı esas olarak alındığında
istismarın bulgularından çocuğun kurtulması önceliklidir. Bu bağlamda, hekimlere
bildirimde bulunmak için, olguyu belirli bir süre gizleme hakkı getirilmeli, böylelikle
çocuğun sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edebilmesi sağlanmalıdır.
Nitekim birçok olguda bildirim sonrası intihar girişimi gibi pek çok istenmeyen
durumla karşılaşılmaktadır 625.
Çocuk ve gençlerin internet kullanımı konusunda ebeveynlerin dikkat etmesi
gereken noktalar 626 aşağıda özetlenmektedir.
2-4 yaş grubu; bu yaş grubu, internet kullanımı için çok erken yaş olmasına
karşın, ebeveyn eşliğinde uygun web sitelerindeki resimleri incelemeleri, bazı sesleri
dinlemeleri ve oyun oynamaları sağlanabilir.
5-6 yaş grubu; bu yaş grubundaki çocuklarda temel düzey bilgisayar
becerilerinden fare kullanımına ve bilgisayarda oyun oynama gibi yetenekleri
gelişmiş olabilir. Bu dönem çocukları da ebeveynleri ya da büyük kardeşleri ile
birlikte web siteleri bulma, bu sitelerdeki bilgileri yorumlama ve elektronik posta
gönderme gibi etkinlikleri gerçekleştirebilirler.
Türk Pediatri Kurumu Derneği Sunumu, 2012, Çelen FK. ve ark, 2011.
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7-8 yaş grubunda; bu yaş grubundaki çocuklar, kolaylıkla güvenmeye eğilimli
oldukları ve genellikle otoriteyi sorgulamadıkları için internetin tehlikelerinden
kolaylıkla etkilenebilirler. Bu çocuklar, elektronik posta kullanabilirler ve
ebeveynlerinin izin vermediği web siteleri ve sohbet odalarına da girebilirler.
2-8 yaş arasındaki dönemde çocuklar, interneti anne-babalarının
denetiminde kullanmalıdırlar.
9-12 yaş grubunda; bu yaş grubundaki çocuklar ise, ailelerine bağımlı
olmakla birlikte, daha fazla bağımsızlık ve güven duygusuna gereksinim duyarlar.
Buna bağlı olarak, interneti okul ödevleri için araştırma yapmak, arkadaşları ile
iletişim kurmak amacıyla kullanabilirler. Bu dönem çocuklar için ebeveynler
çocukların güven duygusunu zedelemeyecek bir şekilde internet konusunda
yönlendirici ve denetleyici olmalıdırlar.
13-17 yaş grubunda; bu yaş grubundaki çocuklar, yeni düşüncelere açık
olmakla birlikte bu düşüncelerin geçerliliğini sorgulayacak yaşam deneyimine sahip
değildir. Bu dönemde çocuklar, internette bilgilere erişmek için arama motorlarını
etkin olarak kullanabilir, elektronik posta gönderip, alabilir ve çevrim içi oyunlar
oynayabilirler. Ayrıca bu yaş grubu erkek çocuklar kaba mizah, şiddet, kumar ya da
yetişkin içerikli siteleri inceleyebilirler. Kız çocukları ise daha çok çevrim içi
ortamda sohbet ederler, buna bağlı cinsel içerikli tekliflere daha çok maruz
kalabilirler. Bu nedenle ebeveynlerin ergen çocuklarının internet kullanımını
yönlendirmeyi sürdürmesi gereklidir.
9-17

yaş

arasındaki

dönemde

ise,

aileler

çocukların

internet

kullanımında yönlendirici rolü üstlenmelidir.
Ülkemizde çocuk ve gençlerin internet kullanım sıklığı üzerine yürütülen pek
çok çalışma söz konusudur. Avrupa Çevrimiçi Çocuklar (EU Kids Online) Projesi
kapsamında Mayıs-Haziran 2010 döneminde, Türkiye çapında kentsel ve kırsal
bölgelerde, 9-16 yaş arası 1018 çocuk ve bu çocukların ebeveynlerinden biri ile
evlerinde yüz yüze görüşme yapılmıştır. Araştırmaya katılan çocukların tamamı
interneti kullanmakta olup, %40’ı kendi bilgisayar veya dizüstü bilgisayarına sahip
ve diğer %39’u bilgisayarını diğer aile fertleri ile paylaşmaktadır, ebeveynlerin
sadece %29’u internet kullanmaktadır. Erkek ve kadın ebeveynlerin internet
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kullanım oranları arasında oldukça büyük bir fark vardır; erkeklerin %49’u ve
kadınların sadece %24’ü internet kullanmaktadır. Böyle büyük bir fark diğer Avrupa
ülkelerinde bulunmamaktadır; erkeklerin %87’si ve kadınların %82’si internet
kullanıcısıdır.
İnternet kullanım oranı düşük olsa da, ebeveynlerin %72’den fazlası,
çocuklarının internette karşılaştıkları rahatsız edici durumlarda onlara yardım
edebilecekleri konusunda kendilerine güvenmektedirler. Ayrıca, ebeveynlerin çoğu
(%60) çocuklarına interneti

güvenli

kullanma

yolları

hakkında

tavsiyede

bulunduklarını ve %56’sı çocuklarının zorlandığı durumlarda internette bir şey
bulma ya da yapma konusunda yardım ettiğini belirtmiştir. İnterneti kullanmaya
yetecek kadar bilgiye sahip olan çok az sayıdaki ebeveyn, ne çocuklarının teknoloji
kullanımı sırasında elde edeceği olanakları ve karşılaşabileceği riskleri anlamakta, ne
de internette onları rahatsız edecek durumlarla başa çıkmalarını sağlayacak yardımı
sağlayabilmektedirler. Ebeveynlerin sadece %36’sı, çocuklarıyla onları rahatsız
edecek durumlarla karşılaştıklarında ne yapmaları gerektiği hakkında konuşmuştur.
Çocuklar; internet güvenliği ve internette başkalarına nasıl davranmaları
gerektiği konusunda tavsiye almak veya internette onları rahatsız eden durumlarda
yardım istemek amacıyla ebeveynlerinden ziyade arkadaşlarına danışmaktadırlar.
Herhangi bir internet riski ile karşılaşmış çocukların yaklaşık yarısı bu durumu
kimseyle paylaşmamıştır.
Araştırmaya katılan 9-16 yaş arasındaki çocuklar, interneti kullanmaya 10 yaş
civarında başladıklarını ve günde 1-1.5 saat internet kullandıklarını belirtmiştir.
Çocuklar interneti en fazla okul işleri için (%92) kullandıklarını belirtmiş, öte
yandan oyun oynamak için (%49), haberleri okumak ya da izlemek için (%40),
eğlence - video klip izlemek (%59), müzik ya da film indirmek (%40) ve arkadaşları
ile sosyal ağlarda paylaşımda bulunmak (%48) için kullandıklarını da belirtmişlerdir.
Tüm iletişim-tabanlı faaliyetler beraber incelenirse (anlık ileti göndermek, e-posta ve
sosyal ağa bağlanmak), Türk çocukların Avrupa’daki diğer çocuklardan (yaklaşık
%44’e %60) daha az bu faaliyetleri yaptığı görülmektedir.
• Genel olarak ebeveynlerin %29’u interneti kullanmaktadır, %12’si ise her
gün interneti kullanmaktadır.
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• Babaların %49’u, annelerin %24’ü internet kullanmaktadır.
Avrupa’nın gelişmekte olan diğer ülkelerinde ebeveynlerin internet kullanım
oranı %57’lerde iken, gelişmiş ülkelerinde bu oran %84,4’tür. Türkiye’deki internet
kullanan ebeveynlerin oranı en düşük düzeydedir.
Şekil 48 - Ülkelere Göre Ebeveyn ve Çocukların İnternet Kullanım Oranları

Çoğu sosyal paylaşım sitesi hesap oluşturma için 13 yaş sınırı koymasına
rağmen, bu çalışmaya katılan sosyal paylaşım sitesinde hesabı bulunan tüm
çocukların üçte biri 13 yaşının altındadır. Sosyal paylaşım sitesi kullanan çocukların
%85’i Facebook hesabına sahiptir. Ebeveynlerin yarısından çoğu, çocuklarının
kişisel bilgilerini internette paylaşmasını yasaklamış olmasına rağmen, çocukların
%42’si sosyal paylaşım sitesindeki hesaplarını kendi kişisel bilgilerinin herkes
tarafından görülebileceği “herkese açık” seçeneği ile kullanmakta iken çocukların
üçte biri bu bilgileri sadece arkadaşları ile paylaşmaktadır. Çocukların %19’u adres
bilgilerini, %8’i ise telefon numaralarını sosyal paylaşım sitesinde paylaşmaktadır.
Diğer Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında, Türkiye’deki çocuklar daha az
riske maruz kaldıklarını bildirmişlerdir. Bu bulgular aşağıda belirtilmiştir;
o Türkiye’de çocukların yaklaşık %25’i internetin aşırı kullanımından
kaynaklı bir veya daha fazla etmen belirtmiştir. Avrupa çapında bu oran %33’dur.
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o Türkiye’de çocukların yaklaşık %13’ü internette cinsel içerikli fotoğraf
gördüğünü bildirmiştir. Avrupa çapında bu oran yaklaşık olarak aynıdır.
o Türkiye’deki cinsel içerikli fotoğraf gören çocukların %46’sı gördükleri
cinsel içerikli fotoğraflardan rahatsız olduğunu belirtmiştir. Avrupa çapında
rahatsızlık oranı sadece %33’dur.
o Türkiye’deki çocukların %9’u zorbalığa maruz kaldığını, sadece %3’ü
zorbalığın internet aracılığı ile gerçekleştiğini belirtmiştir. Avrupa çapında %20’si
zorbalığa maruz kaldığını, sadece %5’i zorbalığın internet aracılığı ile gerçekleştiğini
belirtmiştir.
o Türkiye’de, 9-16 yaş arasındaki çocukların %12’i cinsel içerikli mesaj
aldığını, %4’ü de buna benzer mesaj yolladığını söylemiştir. Avrupa genelinde
çocukların %12’si cinsel içerikli mesaj aldığını, %3’ü de buna benzer mesaj
yolladığını söylemiştir.
o Türkiye’de, cinsel içerikli mesaj aldığını söyleyen çocukların %50’si
bundan rahatsız olduklarını bildirmiştir. Avrupa’da, çocukların sadece %25’i buna
benzer mesaj aldıklarında rahatsız olduklarını belirtmiştir.
o Türkiye’de 9-16 yaş arasındaki çocukların %14’ü yüz yüze tanışmadığı
kişilerle internette görüştüğünü, sadece %2’si bu kişilerle internet dışında da
buluştuğunu belirtmiştir. Avrupa çapındaki çocukların %25’i tanımadığı kişilerle ilk
defa internette görüştüğünü, %6’sı ise bu kişilerle internet dışında da buluştuğunu
belirtmiştir.
Ebeveynlere risklerle ilgili soru sorulduğunda bazı riskleri önemsemedikleri
görülmüştür. Örneğin, sadece %9’u çocuklarının cinsel içerikli mesaj aldığını ve
%2’si çocuklarının mesaj gönderdiğini bildirmiştir. Yine de ebeveynlerin büyük bir
çoğunluğu çocuklarının internet kullanımı hakkında onlara yol gösterdiğini
belirtmiştir. Ebeveynlerin bazıları bilgisayara filtre programı kurduğunu, diğerleri
(üçte birinden daha azı) ise çocuklarının ziyaret ettiği internet sayfalarını takip
ettiğini belirtmiştir. Avrupa’da ise Türkiye verilerine göre çok daha az ebeveyn filtre
kullandığını veya çocuklarının internet aktivitelerinin takip ettiğini belirtmiştir. Diğer
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yandan, istenmeyen ileti önleme ve virüs programı kullanımı oranı Avrupa’daki
ebeveynlerde %72 iken Türk ebeveynlerde sadece %46’dır.
Çocukların güvenli internet kullanımını sağlayacak yollardan biri bilgisayarın
ailenin ortak yaşam alanına taşınmasıdır. Çocukların kullandığı bilgisayarın ortak
kullanılan odada olduğunu belirten Türk ebeveynler sadece %24 iken bu oran
Avrupa’daki ebeveynlerde %67’dir. Ayrıca, çocuklar evin dışındaki diğer ortamlarda
da internete erişim sağlamaktadır. Türkiye’de çocukların %60’ı okulda internete
bağlanırken, %51’i internet kafeleri kullanmaktadır. Bu ve diğer alanlarda,
ebeveynler çocuklarının internet kullanımını denetleyememektedir.
Çocukların üçte ikisinin ebeveynleri internet okur-yazarı olmadığı için,
çocukların sanal dünyada kendilerini koruyabilmeleri büyük önem taşımaktadır.
Türkiye’deki çocukların %85’i internette olabilecek istenmeyen sorunlarla baş
edebileceğine dair kendilerine güvendiklerini ve %83.4’ü internet kullanımı
hakkında “çok fazla bilgi” sahibi olduğunu belirtmiştir. Çocuklar (%78) ayrıca
ebeveynlerinden daha fazla bilgiye sahip olduklarını belirtmişlerdir. Fakat bu
problemlerle başa çıkma yetenekleri, internette karşılaşılan her durumun üstesinden
gelmeye yetmeyebilir. İnternet okur-yazarlığı ile ilgili beceriler ölçüldüğünde 9-16
yaş arasındaki çocukların çok azının bu becerilere sahip olduğu görülmüştür.
 Çocukların sadece %39’u internette bulduğu bilgilerin doğru olup
olmadığına karar vermek için farklı siteleri karşılaştırdığını söylemiştir.
 Yaklaşık 17%’si filtre seçeneklerinin nasıl değiştirileceğini bildiğini
belirtmiştir.
 Bir internet sayfasını favorilerine/en sık kullanılanlara ekleyebildiğini
söyleyen çocukların oranı sadece %31’dir.
 Yaklaşık %34’ü gezdiği sitelerin kaydını silebildiğini bildirmiştir.
 Çocukların %32’si sosyal paylaşım sitelerindeki gizlilik ayarlarını
değiştirebildiğini belirtmiştir.
 Çocukların %29’u istenmeyen mesajları nasıl engelleyebileceğini bildiğini
belirtmiştir.
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 Çocukların yarısından azı (%44’ü) interneti nasıl güvenle kullanacağına
dair bilgileri bulabileceğini bildiğini söylemiştir.
Çocukların yarısından fazlası okulda internet güvenliği ile ilgili bilgi
edindiğini bildirmiştir. 9-16 yaş arasındaki çocuklara, öğretmenlerinden edindikleri
bilgiler nedir diye sorulduğunda, %53’ü sınıfta internet kullanımı ile ilgili okul
kurallarından bahsedildiğini ve %59’u interneti güvenli kullanmak için yollar
önerildiğini bildirmiştir. Ayrıca, bazı internet sayfalarının neden iyi ya da kötü
olduğu hakkında bilgi verildiği (%61) ve çevrimiçi kişilere nasıl davranmak
gerektiğine dair yollar önerildiği (% 50) belirtilmiştir.
Sonuç olarak; aşırı ve uygunsuz bir biçimde, gerçek amaçların dışında mobil
telefon, bilgisayar oyunları ve internet kullanımının, çocuk ve gençlerin
biyopsikososyal sağlıklarını olumsuz etkilediğine dair birçok bilimsel çalışma
bulunmaktadır. Burada yanıtlanması gereken soru “çocuk veya genç hangi
gereksinimini karşılamak için bu teknolojiye, yaşamlarını etkileyecek boyutlarda
ihtiyaç duyuyor?”. Bu sorunun en önemli yanıtlarından biri, “sevgi, ilgi ve doyum
gereksinimini karşılamak” olabilir 627.
Çocuk ve gençlerin çevrim içi etkinliklerden olumsuz etkilenmesini önlemek
için gerekli düzenlemelerin yanı sıra bilinçlendirme çalışmaları da yürütülmelidir 628

4.5. İNTERNETİN HALK SAĞLIĞINA DİĞER ETKİLERİ
4.5.1. Ergonomik Sorunlar
Gelişen bilişim teknolojisi son yirmi yılda hem iş ortamında hem de evde
bilgisayar kullanımını hızla artırmıştır. Amerika Birleşik Devletleri’nde bilgisayar
kullanım sıklığı lise öğrencilerinde %97, ilköğretim öğrencilerinde %91 ve anaokulu
öğrencilerinde %80’dir. Avrupa Birliği ülkelerinde ise çalışanların %19’u işlerinin
tamamında ya da hemen hemen büyük bölümünde bilgisayar kullanmaktadır.
Türkiye’de ise 2010 yılı hane halkı bilişim teknolojileri araştırması sonuçlarına göre

627
628

Kelleci M., 2008
Çelen FK. ve ark, 2011
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hanelerin %41,6’sının internet erişim olanağına sahip olduğu, yetişkin yaştakilerin
%43,2’sinin bilgisayar kullandığı saptanmıştır.
İşle ilişkili kas-iskelet hastalıkları, işten kalma ve kazanma gücü kayıpları
tazminatlarının en önemli nedenlerindendir. İşle ilişkili kas-iskelet hastalıkları,
Amerika Birleşik Devletleri’nde tüm iş kazası ve meslek hastalıklarının üçte birini
oluşturmakta, her yıl yaklaşık 626.000 çalışanda işgücü kaybına neden olmaktadır.
Bunun yıllık tazminat maliyeti 15-20 milyar dolar olup dolaylı maliyetle bu miktar
45-60 milyar dolara kadar çıkabilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde 2004
yılında kas-iskelet hastalıkları nedeniyle yaralanma ve hastalık sayısı 402.700 (%32)
olarak bildirilmiş olmakla birlikte boyun ve üst ekstremite kas-iskelet hastalığına
ilişkin çalışan tazminatı verisi sınırlıdır. Birleşik Krallıkta 2001 yılında çalışanlarda
üst beden ya da boyun etkilenimli kas-iskelet hastalıkları nedeniyle yıllık olarak 4,1
milyar gün toplam işgünü kaybı oluşmakta, 12 aylık dönemde 17,8 güne denk
gelmektedir. Bunun ülkeye maliyeti yıllık yaklaşık olarak 5,7 milyar £ olarak
gerçeklemektedir. Danimarka’da 11 şirkette, bilgisayar kullanarak çalışanlarda son
bir yıl içerisinde boyun ağrısı sıklığı kadınlarda %53, erkeklerde %27, bir başka
çalışmada ise sırasıyla %54.7 ve %38,3 olarak bildirilmiştir. Bir başka çalışmada
bilgisayar kullanıcıları arasında yıllık boyun ağrı insidansı %34 olarak bulunmuştur.
Cagnie ve arkadaşlarının araştırmasında son bir yılda boyun ağrısı semptomu
gelişme olasılığı %45,5, boyun ağrısı nedeniyle hastalık devamsızlığı %10,2 olarak
bildirilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri’nde bilgisayar kullananlarda yapılan
ileriye dönük bir kohort çalışmasında 12 aylık izlem süresi içerisinde 100 katılımcı
başına boyun/omuz semptomu insidansı %57,5’dir. Çalışma ortamında kas-iskelet
hastalıkları gelişimine doğrudan ya da dolaylı olarak neden olan çeşitli etmenler
vardır. Bunlardan birisi ve bilinen en eskisi bilgisayar ile iletişimin sağlandığı
klavyedir. Çoğunlukla farklı modeldeki klavyelerin hastalıkları önleme ve ağrıyı
azaltmadaki etkinliği ile ilgili olarak çalışmaların yürütüldüğü, bunun yanı sıra
deneysel çalışmalar ile klavye ile ilgili güç kullanımı ve duruş pozisyonunun insan
vücudunda nasıl etki yarattığına ilişkin çalışmaların da olduğu görülmektedir. Diğer
önemli iletişim aracı olan bilgisayar faresi özellikle yeni geliştirilen kullanıcı dostu
ara yüzlere sahip olan bilgisayar programları ile kullanımı yaygınlaşmış bir
donanımdır. Sıklıkla kaslarda belirli bir kasılma düzeyinin oluşmasına neden olduğu
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için birikimsel zedelenme açısından oldukça fazla risk oluşturmaktadır. 3-4 saatin
üzerindeki fare kullanımının kaslarda yorgunluğa neden olduğu, buna karşın yapılan
farklı çalışmalarda kas-iskelet hastalıkları ile ilgili riski arttırıcı etkilerinin
olabileceği gibi, olumsuz etkisinin kanıtlanamadığı durumlar da bulunmaktadır. Bu
nedenle farklı bilgisayar faresi modellerinin kaslar üzerindeki stresi nasıl etkilediği,
en uygun aracın nasıl olması ve kullanılması gerektiği üzerinde yapılan çalışmalar
bilimsel yazında sıklıkla yer almaktadır. Bilgisayar kullanım süresi, büro
çalışanlarında kas iskelet yakınmaları ve sağlık sorunlarının oluşumunu anlamlı
düzeyde etkileyebilecek etmenlerdendir. Bilgisayar kullanım süresi arttıkça özellikle
kadınlarda boyun, omuz ve kollarda semptom gelişme olasılığının arttığı, bilgisayar
faresi kullanım süresinin bedenin birçok bölgesinde semptom gelişme olasılığını
anlamlı olarak arttığı bildirilmektedir. Nakazawa ve arkadaşlarının çalışmasında ise
bilgisayar başında kalma süresinin uzaması ile bedensel, ruhsal ve uyku ile ilişkili
semptom puanlarının yükseldiği belirtilmektedir 629.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca, 23.12.2003 tarih ve 25325 sayılı
Resmi Gazete’de, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren ve ekranlı araçlarla
çalışmaların yapıldığı tüm işyerlerini kapsayan Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda
Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik yayınlamıştır Bu Yönetmelikte;
“ekranlı araç”, “uygulanan işlemin içeriğine bakılmaksızın ekranında harf, rakam,
şekil, grafik ve resim gösteren her türlü araç”, “operatör”, “ekranlı aracı kullanan
kişi”, “zorlayıcı travmalar”, “göz yorgunluğu, kas gücünün aşırı kullanımı, uygun
olmayan duruş biçimi, uzun süre ekranlı araç karşısında ara vermeden çalışma, aşırı
iş yükü duygusu, zihinsel yorgunluk ve stres ile gürültü, ısı, nem ve aydınlatmanın
neden olduğu olumsuzluklarının tümü, “çalışma merkezi”, operatörün oturduğu
sandalye, ekranlı aracın konulduğu masa, bilgi kayıt ünitesi, monitör, klavye, yazıcı,
telefon, faks, modem ve benzeri aksesuar ve ekranlı araçla ilgili tüm donanımların
tamamının veya bir kısmının bulunduğu çalışma yeri olarak tanımlanmıştır.
Yönetmeliğin 6’ncı maddesinde, ekranlı araçlarla çalışmalarda, çalışanların
bilgilendirilmesi ve eğitimi ile ilgili olarak uyulacak hususlara yer verilmiştir. Buna
göre, işveren bilgi verme ve ekranlı araçlarla çalışanlara, işe başlamadan önce ve
çalışma koşullarında önemli bir değişiklik olduğunda, (1) zorlayıcı travmalar ve
629
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korunma yolları, (2) doğru oturuş, (3) gözlerin korunması, (4) gözleri en az yoran
yazı karakterleri ve renkler, (5) çalışma sırasında gözleri kısa sürelerle dinlendirme
alışkanlığı, (6) gözlerin, kas ve iskelet sisteminin dinlendirilmesi, (7) ara
dinlenmeleri, konularını içeren eğitim vermekle yükümlü tutulmuştur.
Yönetmeliğin 9’uncu maddesiyle, ekranlı araçlarla çalışmalarda işçilerin
gözlerinin korunması için uyulacak hususlar belirtilmiştir. Buna göre, ekranlı
araçlarla çalışmaya başlamadan önce, düzenli aralıklarla ve ekranlı araçla
çalışmalardan kaynaklanacak görme zorluğu olduğunda işçilerin göz muayenelerinin
yapılması ve sonuçlarına göre gerekiyorsa işçilerin oftalmolojik testlere tabi
tutulması gerekmektedir.
Ekranlı araçlarla çalışmalarda aranacak asgari gereksinimlere de Yönetmelik
ekinde yer verilmiştir. Buna göre; “ekranda görünen karakterler kolayca
seçilebilecek şekil ve formda, uygun büyüklükte olacak, satır ve karakterler arasında
yeterli boşluk bulunacaktır. Ekran görüntüsü stabil olacak, görüntünün titremesi ve
benzeri olumsuzluklar bulunmayacaktır. Parlaklık ve karakterler ile arka plan
arasındaki kontrast, operatör tarafından kolaylıkla ayarlanabilecektir. Ekran,
operatörün ihtiyacına göre kolaylıkla her yöne döndürülerek ayarlanabilir olacaktır.
Ekranın ayrı bir kaide veya ayarlanabilir bir masa üzerinde kullanılması mümkün
olacaktır. Kullanıcıyı rahatsız edebilecek yansıma ve parlamalar önlenecektir.
Klavye, operatörün el ve kollarının yorulmaması ve rahatça çalışabilmesi için
ekrandan ayrı ve hareketli olacaktır. Klavyenin ön tarafına, operatörün bileklerini
dayayabileceği özel destek konulacaktır. Operatörün elleri ve kolları için klavyenin
önünde

yeterli

boşluk

olacaktır.

Klavyenin

rengi

mat

olacak

ve

ışığı

yansıtmayacaktır. Klavye karakterlerinin yerleri kullanımı kolaylaştıracak şekilde
düzenlenmiş olacaktır. Çalışma pozisyonuna göre, tuşlar üzerindeki semboller
kolaylıkla seçilebilecek, düzgün ve okunaklı olacaktır. Çalışma masası veya çalışma
yüzeyi; ekran, klavye, dokümanlar ve diğer ilgili malzemelerin rahat bir şekilde
düzenlenebilmesine olanak sağlayacak şekilde ve yeterli büyüklükte olacak ve yüzeyi
ışığı yansıtmayacak nitelikte olacaktır. Operatörün rahatsız edici göz ve baş
hareketleri ihtiyacını en aza indirecek şekilde yerleştirilmiş ve ayarlanabilir özellikte
doküman tutucu kullanılacaktır. Çalışanın rahat bir pozisyonda olması için yeterli
alan olacaktır. Çalışma sandalyesi dengeli ve operatörün rahat bir pozisyonda
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oturabileceği ve kolaylıkla hareket edebileceği şekilde olacaktır. Oturma yerinin
yüksekliği ayarlanabilir olacaktır. Sırt dayama yeri öne-arkaya ve yukarı-aşağı
ayarlanabilir, sırt desteği bele uygun ve esnek olacaktır. İstendiğinde operatöre
uygun bir ayak dayanağı sağlanacaktır. Operatörün oturma şeklini değiştirebilmesi
ve rahatça hareket edebilmesi için çalışma merkezi yeterli genişlikte olacak ve
uygun şekilde düzenlenecektir. Operatörün gereksinimleri ve yapılan işin türü
dikkate alınarak uygun aydınlatma şartları sağlanacak, arka planla ekran arasında
uygun kontrast bulunacaktır. Yapay aydınlatma kaynaklarının yeri ve teknik
özellikleri ekrandaki ve diğer ekipmanlar üzerindeki parlama ve yansımaları
önlenecek şekilde olacaktır. Pencereler, açıklıklar ve benzeri yerler, saydam veya
yarı saydam duvarlar ve parlak renkli cisim ve yüzeylerden ekran üzerine direk ışık
gelmeyecek ve mümkünse yansımalar önlenecektir. Ekrana gelen gün ışığının
kontrol edilebilmesi için yatay ve dikey ayarlanabilir perdeler kullanılacaktır.
Çalışma merkezlerinde kullanılan ekipmanların gürültüsü çalışanların dikkatini
dağıtmayacak ve karşılıklı konuşmayı engellemeyecek düzeyde olacaktır. Çalışma
merkezindeki

ekipmanlar

çalışanları

rahatsız

edecek

düzeyde

ortama

ısı

vermeyecektir. Çalışma merkezindeki görünür ışık dışındaki tüm radyasyonların
sağlığa zarar vermeyecek düzeylerde olması için gerekli önlemler alınacaktır.
Çalışma ortamındaki nemin uygun düzeyde olması sağlanacak ve bu düzey
korunacaktır.”

4.5.2. Sürüş Güvenliği
Çeşitli araştırmalarda, araç kullanırken mobil telefon kullanılmasının trafik
kazası riskini artırdığı gösterilmiştir. Bu nedenle pek çok ülkede araç kullanırken
mobil telefon ile konuşmak yasaktır 630.
Dünya Sağlık Örgütü, 2011 yılında yayımladığı raporunda trafik kazalarının
hastalık yükü üzerine etkisine ve araç sürüş sırasında mobil telefon kullanımına bağlı
sürüş risklerine dikkat çekmekte ve sorunun son on yılda boyutunun %1’den %11’ e
arttığına vurgu yapmaktadır. Trafik kazaları nedeniyle dünyada her yıl yaklaşık 1.3
milyon kişi yaşamını kaybetmekte, yaklaşık 50 milyon kişi yaralanmaktadır. Trafik
630

Güler Ç ve ark, 2011b, Ankara Tabip Odası, 2012
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kazaları hem bireyler hem aileleri hem toplum hem de ülke için trajik sonuçlara yol
açmaktadır. 2030 yılı için yapılan projeksiyonlarda ölüm nedenleri içinde trafik
kazalarının dokuzuncu sıradan beşinci sıraya yükseleceği öngörülmektedir. Trafik
kazaları tüm yaş gruplarında görülebilmekle birlikte özellikle 15-29 yaş grubunda ilk
sırada ölüm nedenidir. Sürüş sırasında mobil telefon kullanımı sürücünün görselişitsel-bilişsel-fiziksel olarak dikkatini dağıtarak sürüş performansını olumsuz yönde
etkileyerek kazalara neden olmaktadır. Ancak birçok ülkede sürüş sırasında mobil
telefon kullanımı ile ilgili verilerin olmaması ve kaza sonrası kayıtlarda mobil telefon
kullanımın sorulmaması gibi nedenlerle sorunun gerçek boyutu bilinmemektedir.
Avustralya,

Hollanda,

İngiltere ve Amerika Birleşik

Devletleri’nde

sürücülerin %1-11’inin araç kullanırken mobil telefon kullandıkları belirlenmiştir.
Mobil telefon kullanımı, Hollanda’da 2004 yılında trafik kazalarına bağlı ölüm ve
yaralanmaların %8.3’ünün sebebidir. Amerika Birleşik Devletleri’nde her yıl 1.4
milyon kaza sürüş sırasında mobil telefon ile konuşma, 200 bin kaza ise sürüş
sırasında mobil telefon ile mesaj gönderirken meydana gelmektedir. 631

4.5.3. Diğer Sorunlar
Mobil telefonların kalp pili, vücuda yerleştirilebilir özellikteki defibrilatörler
ve bazı işitme aygıtları başta olmak üzere birçok tıbbi aletle etkileşme olasılığı
olduğu belirtilmektedir. Mobil telefonlar ile uçakların elektronik sistemleri arasında
da olumsuz etkileşim olmaktadır. Hastaneler ve yoğun bakım birimlerinde ve uçak
yolculuklarında mobil telefonlar kesinlikle kapalı tutulmalıdır 632.
Bilgisayar ekranları ve video gösterim uç birimlerinin üreme sağlığı üzerine
olumsuz etkileri olduğu bildirilmektedir. Haftada 20 saatten fazla bu birimleri
kullanan kadınlarda düşük riskinin kontrol grubuna göre iki kat fazla olduğu tespit
edilmiştir. 633

631

WHO, 2011b
Ocaktan E., Akdur R., 2008, Ankara Tabip Odası, 2012
633
Güler Ç ve ark, 2011b
632
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4.6. SAĞLIK HİZMETLERİNDE İNTERNET KULLANIMI
Bilişim teknolojileri sağlık alanında giderek çok daha yaygın olarak
kullanılmaktadır. Sağlık konusunda bilgi almak isteyen kişiler sıklıkla internete
başvurmaktadır. Sağlık kurumları ve çalışanları da mesleki bilgi paylaşımı amacıyla
internetten yararlanmaktadır 634. Bilişim teknolojilerinin tıp alanında kullanımı tıp
bilişimi olarak da isimlendirilmektedir. Tıp bilişimi başlığında, elektronik sağlık
kayıt sistemleri, sağlık organizasyonlarında bilgi yönetimi, tele-sağlık, sağlık bilgi
altyapısı, hasta bakım-izleme hizmetleri, bilgi erişimi ve sayısal kütüphaneler, klinik
karar verme sistemleri, tıp eğitiminde bilgisayar kullanımı ve biyoinformatik yer
almaktadır 635. Sağlık kurumlarının ve çalışanlarının bilişim teknolojileri ile ilgili
bilgi ve beceri düzeyi, çalıştıkları birime, yaşına, cinsiyetine, eğitim durumuna,
kurumdaki çalıma süresine, bilgisayar kullanım süresine bağlıdır 636. Bu bağlamda
ülkemizde mevcut sağlık hizmetlerinde bilişim ve internet kullanımına yönelik
olarak Sağlık Bakanlığı’ndan aşağıda belirlenen konularda görüş istenmiş olup,
alınan sonuçlar aşağıda özetlenmektedir.
Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatının bilişim kullanımı değerlendirildiğinde,
güçlü yönleri; sağlık veri standartlarını oluşturmuş olması, üst yönetimin bilişim
alanına önem vermesi ve bilişim hizmetlerinin kullanımını teşvik etmesi, öncü rol
oynaması, insan kaynaklarının eğitim seviyesinin yüksek olması, bilişim kullanıcısı
olmaya yatkın olması, performansa dayalı yönetim süreçlerinin her seviyede geçerli
olması ve bu yüzden bilişim sistemlerini orta ve alt kademe yöneticilerin de
kullanmasıdır. Zayıf yönleri ise; donanım parkının yetersiz olması, ayrıca yüksek
kalitede sistem devamlılığını sağlayacak yeterli nitelik ve nicelikte kalıcı personel
istihdamında zorluk yaşanması, bilişim projelerinin dağınık yapıda oluşturulması ve
ortak hedef oluşturmada yaşanan güçlükler, anlık ihtiyaca göre kısa hedefli bilişim
projeleri oluşturulmuş olmasına rağmen bunların iyi takip edilememesi, tüm bilişim
projelerinde yaşanan ortak sorun olarak, satın alma süreçlerinin uzun sürmesi,
prosedürel olarak nitelikli yarışmanın yeterince sağlanamaması; tedarik aşamasında
ürünün veya ihtiyacın güncelliğini kaybetmesidir.

634

Ulus T. Ve Gürgan M, 2011
Ömürbek N. ve Altın FG., 2009, Demirhan A. Ve Güler İ, 2011
636
Orun E ve Kula S, 2012, Köse A., 2012
635
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Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatının internet kullanımı değerlendirildiğinde,
güçlü yönleri; internet altyapısının güçlü ve hızlı olması, merkez teşkilatı binalarının
birbirleri ile doğrudan ağ erişimlerinin olması, personelin tamamına internet erişimi
sağlanması,“saglik.gov.tr” uzantılı yeterli ve güçlü e-posta hizmetinin olması,
özellikle yöneticilerin mobil cihazlar ile yönetim kademesinde hızlı haberleşme
kullanması ve kararlara hızlı müdahalesidir. Zayıf yönleri ise; özellikle personelin
internet ve bilgisayar kullanımına endişe ile yaklaşması, internet, ağ ve bilgi
güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınmasında yaşanabilen gecikmeler, elektronik imza
gibi kimlik doğrulayıcı tedbirlerin yaygın olarak devreye alınamamış olmasıdır.
Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatının bilişim kullanımı değerlendirildiğinde,
güçlü yönleri; tüm sağlık hizmetlerinin elektronik ortamda kayıt altına alınıyor
olması, tüm hastanelerin ve aile hekimlerinin bilgi yönetimi sistemi yazılımları
kullanması, kişilere verilen sağlık hizmetlerinin, idari ve mali verilerin elektronik
ortamda merkeze gönderilebilmesi, sağlık kurumlarının yeniliklere açık olması ve
bilişim projelerini benimseyerek kullanmalarıdır. Zayıf yönleri ise; kayıtların
güvenliğinden duyulan endişe, buna yönelik mevzuatın tamamlanmamış olması,
bilişim projelerini yürütmek ve geliştirmek için sahada nitelikli personel eksikliği,
tedarik süreçlerindeki mevzuat zorlamaları sebebiyle “uygun çözüm” yerine “en ucuz
çözüm” ile çalışma mecburiyeti, sürdürülebilirlik problemlerinin mevcudiyetidir.
Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatının internet kullanımı değerlendirildiğinde,
güçlü yönleri; özellikle sağlık personelinin internet kaynakları ile bilgilerini sürekli
geliştirmesi, uzaktan eğitim yöntemleri ile etkili ve yaygın eğitim imkanlarının
kullanılması, tele-tıp teknolojilerinin kullanımı ile uzman görüşlerine ücra
noktalardan ulaşılabilmesidir. Zayıf yönleri ise; internet güvenliğinin ülke çapında
tüm noktalarda sağlanamaması, veri aktarımında yaşanan genel altyapı güçlükleri,
tüm noktalarda genişband erişiminin olmaması, personelin internet kullanımı ile
karşılaşılacağı düşünülen sorunların yönetilememesidir.
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4.6.1. E-Devlet Yaklaşımı Çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Hizmetleri
www.turkiye.gov.tr e-devlet kapısı üzerinde yer alan portalda Sağlık
Bakanlığı’na ait; “Aile Hekimim Kim”, “Organ Nakli Bilgi Sistemi”, “Yazılım
firmaları kayıt ve tescil sistemi” web servis olarak sunulmaktadır.
Merkezi hastane randevu sistemi projesi ile hastaların muayene randevularını
almaları sağlanmıştır. Günde ortalama 200.000 hasta bu şekilde randevusunu almakta
ve bunların ortalama yarısı Alo 182 hattını, yarısı ise internet portalını
kullanmaktadır.

4.6.2. Sağlık Bakanlığı’nın İnternet Tabanlı Uygulamaları
Sağlık Bakanlığı’nın topluma ve sağlık profesyonellerine yönelik internet
tabanlı uygulamalarına aşağıda yer verilmektedir.
a) Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS)
Tüm hastaların Sağlık Bakanlığı’na bağlı tüm hastane ve ağız ve diş sağlığı
merkezlerinden hekim seçerek randevu aldıkları bir portaldır.
b) Ulusal Yenidoğan (Neonatal) Tarama Programı Yazılımı (YTP)
Yenidoğan bebeklerin kan numunelerinde çalışılan Tiroid Stimülan Hormon
(TSH), Fenilalanin (FA) ve Biyotinidaz (B) sonuçlarının izlendiği ve analizlerinin
yapıldığı uygulamadır.
c) Aşı net ve Aşı Stok Programı
Birim bazlı aşı stok takibi ve aşı uygulamalarının elektronik ortamda takip
edildiği ve raporlandığı sistemdir.
d) Elektronik Tüberküloz Yönetim Sistemi (e-TYS)
Tüberkülozlu hasta ve tüberkülozdan şüphe edilen kişilere ait bilgilerin
tutulduğu uygulamadır.
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e) Zoonotik Hastalıklar Yönetim Sistemi
Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA)-Tularemi Sistemi (veri toplama
sürveyans), sahadan veri toplama ve raporlamada aktif olarak kullanılmakta olan bir
uygulamadır.
f) Dumansız Hava Sahası Denetim Sistemi
Sağlık Bakanlığı tarafından, 4207 sayılı “Tütün Ürünlerinin Zararlarının
Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun kapsamında sigara ve tüketimine yönelik
yapılan saha denetimlerinin elektronik ortamda sürdürülmesini sağlayan diğer bir
uygulamadır.
g) Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı Yazılımı
Sigarayı bırakmak isteyen danışanları bilgilendirme ve yönlendirme amaçlı
kurulan sistemde tutulan kayıtların İstatistiki analizlerinin yapıldığı ve raporlandığı
uygulamadır.
h) Çevre Sağlığı Bilgi sistemi (ÇBS)
Sahada, içme-kullanma ve yüzme havuzu sularının kaynak, arıtma tesisi,
depo, şebeke, izleme noktası vb. altyapı bilgileri ile suyun fiziksel, kimyasal ve
mikrobiyolojik analiz sonuçlarına ait verilerin toplandığı ve analiz edildiği sistemdir.
i) Hasta Hakları Web Uygulaması
2005 yılından itibaren hastaların hastanelerde gördüğü memnuniyetsizliklerin
kayıt altına alındığı, ilgili ve sorumlularca şikâyete özel yapılan işlem ve cevapların
şikâyet sahibine geri döndürüldüğü uygulamadır. Hastane, İl Sağlık Müdürlüğü ve
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hasta Hakları Birimleri koordineli olarak bu
uygulamanın diğer web formlarından bildirimlerinin değerlendirmesini yapmaktadır.
j) Aile Hekimimim Kim
Vatandaşların kendi aile hekimlerine ait kimlik ve coğrafi lokasyon bilgisini
internet üzerinden alabildiği uygulamadır.
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k) Doktor Bilgi Bankası
Tıp ve diş hekimliği fakültelerinden mezun olmuş ve mesleğini icra etme
yetkisi verilmiş olan hekimlerin bilgilerine ulaşabildiği bir portaldır.

4.6.3. Sağlık

Bakanlığı’nın

E-Sağlık,

Tele-Tıp

Uygulamaları,

Mevcut

Politikaları, Stratejileri ve Önerileri
Sağlık Bakanlığı’nın kısa vadedeki hedefi, aile hekimliği ve hastane bilgi
sistemlerinden gelen verilerin birleştirilerek tüm sağlık hizmet sunucularında oluşan
verilerin tümleşik bir veri tabanında toplanması; orta ve uzun vadede hedefleri ise
kanuni altyapının oluşması halinde, toplanan verileri veri sahibinin izni ile aile
hekimi ve diğer hizmet aldığı/alacağı hekimler arasında paylaşıma açarak her hizmet
noktasından erişilmesi mümkün elektronik sağlık kaydı sistemi altyapısını kurmak
olarak belirtilmiştir.
Tele-tıp uygulamalarının amacı; uzaktan sağlık bakım hizmeti sunumunda
bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılması, dijital hastane kavramının
oluşturulması, tıbbi görüntüleme alanında uzman sıkıntısının hafifletilmesi (1. görüş
raporlama), kompleks vakalarda konsültasyon hizmetinin alınabilmesi (2. görüş
raporlama), hekimler arasında bilgi ve deneyim paylaşımının sağlanmasıdır.
Teleradyoloji; sağlık hizmeti sunumunda elde edilen radyolojik görüntü ve
raporların bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığı ile depolanması, sağlık kurumları ve
vatandaş ile paylaşılması ve uzaktan konsültasyonunu kapsamaktadır.
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Şekil 49 - Teleradyoloji

Proje kapsamında, sistemin işlerliğinin ve yönetilebilirliğinin sağlanması
amacı ile ihtiyaç duyulan görüntüleme, raporlama ve depolama kapasitelerine göre
Tele-Radyoloji Veri Merkezlerinin oluşturulması planlanmıştır. Oluşturulacak
merkezlerdeki görüntülerin, “kime, ne zaman, nerede ve kim tarafından” gibi Index
bilgilerinin Sağlık Bakanlığı Merkezi Tele-Radyoloji sistemine gönderilmesi ile
merkez veri tabanı oluşacaktır. Bu sayede, Merkezi Tele Radyoloji sistemi,
Türkiye’nin her yerinden gelecek görüntü talepleri karşısında, bilgiyi hızlı bir şekilde
gönderebilecektir. Veri tabanında tutulan bu bilgiler hastaların izni ile aile hekimleri
tarafından, hastanelerdeki hekimler veya hastaların izin verdiği diğer kişiler
tarafından görülebilecektir.
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Şekil 50 - Teleradyoloji İletim Sistemi

4.6.4. Sağlık Bakanlığı’nın Bilişim ve İnternetin Sağlık Üzerine Etkilerini
Belirlemeye Yönelik Birimleri
Sağlık Bakanlığı’na bağlı bazı hastanelerde internet bağımlılığı tanı ve tedavi
poliklinikleri açılmıştır. Bu birimlerde amacını aşacak şekilde kişinin yaşamını, diğer
alanlarındaki etkinliklerini engelleyecek şekilde aşırı ve kötüye internet kullanımı
olan hastaların teşhisi, tedavisi ve izlemini sağlamak amacıyla hizmet verilmektedir.
İnternet gibi, internet bağımlılığı ve zararlı kullanımı, insan yaşamına henüz
yeni katılmış unsurlardır. Bu durumun gelişimi, sürdürülmesi, sonlandırılması, tedavi
biçimleri ve etkinlikleri konusunda bilgiler yetersizdir. Bu konudaki bilgi birikiminin
sağlanması merkezlerin diğer bir hedefidir.
Henüz yeni olan bu konu hakkında bilgilendirme ve farkındalığı arttırmaya
yönelik, çalışmalar bu merkezlerin diğer hedefleri arasındadır.
İnternet bağımlılığı ve zararları konusunda sıkıntıları olduğu düşünülen
hastaların tedavisi ve bu konuda farkındalığın arttırılması gerekmektedir.
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4.6.5. İnternetten İlaç Satışıyla Mücadele Faaliyetleri
1262 sayılı “İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu’nun 1’nci maddesi ile
6197 sayılı “Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 24’ncü maddesi gereği
ilaçların eczane dışında satışları yasaktır.
Sağlık Bakanlığı’nca internette satışı yapılan ilaçlar ve endikasyon
belirtilerek, sağlık beyanında bulunularak satış ve tanıtımları yapılan ürünlerin
internet adresleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilmekte,
savcılıklara suç duyurusunda bulunulmakta ve ürünlerin piyasadan toplatılması
sağlanmaktadır.
4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a muhalefet edilerek
tedavide etkinliği ve emniyeti kanıtlanmamış olan ürünlerin aldatıcı ve yanıltıcı
tanıtımı ile alakalı olarak işlem yapılabilmesi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketici
ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’nce sağlanmakta, ayrıca Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı’nca izinli-izinsiz ürünlerle ilgili gerekli tedbirler alınmaktadır.
Hastaların mağdur olmaması amacıyla ilaçları hekim önerisiyle kullanmaları
ve kesinlikle eczanelerden temin etmeleri, internet sitelerinden ya da farklı
kaynaklardan temini yoluna gidilmemesi konularında Sağlık Bakanlığı web
sitesinden bilgilendirmeler yapılmaktadır.
İlaç dağıtımının en önemli parçası olan ruhsatlı tüm ecza depoları il sağlık
müdürlüklerince yılda en az 2 defa olmak üzere denetlenmektedir.
Bütün bunlara rağmen, Sağlık Bakanlığı’nın bu konudaki mücadelesinin
etkinliğinin sağlanmasını teminen, Türk Ceza Kanunu ve Radyo ve Televizyonların
Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun başta olmak üzere ilgili kanunlarda
gereken değişikliklerin yapılması yerinde olacaktır.
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4.7. SAĞLIK

AÇISINDAN

BİLİŞİM

TEKNOLOJİSİ

ÜRÜNLERİ

VE

İNTERNETİN GETİRDİĞİ FIRSATLAR VE RİSKLER
Bilişim teknolojileri ürünleri ve internetin sağladığı fırsatlar şöyle
özetlenebilir 637:
Bilişim teknolojisi ürünleri iletişimi artırarak, kişisel güvenliği, özellikle
gençler, yaşlılar, yalnız yaşayanlar, sağlık sorunu olanlar için, daha iyi hale
getirmiştir. Teşhis ve tedavi amacıyla tıp alanında geniş kullanım alanı/olanağı
sağlamıştır. Acil durum hizmetlerini hızlandırmıştır. Çalışma yaşamında verimliliği
artırmıştır. Bilgiye erişmede, bilgi paylaşımında kolaylık sağlamıştır. Hastaların,
hastalıkları ve tedavileri konusunda geniş bilgi içeriğine, hızlı, ucuz ve engelsiz
ulaşımını sağlamıştır. Sağlık eğitimi olanaklarını artırmıştır. İnternetin sağlık için
temel bilgi kaynağı haline gelmesi ile birlikte topluma yönelik eğitim projelerinin
daha kolay yapılabilir hale gelmesini sağlamıştır. Sağlık meslekleri çalışanlarının
sürekli mesleki gelişim eğitimi ve uzaktan eğitim olanaklarını artırmıştır. Halk
sağlığı bilgi sistemi ile yöneticilere hızlı ve doğru karar verme olanağı sağlamıştır.
Araştırma olanaklarını geliştirmiştir.
Bilişim teknolojileri ürünleri ve internetin getirdiği riskler 638 ise:
İyonlaştırıcı olmayan radyasyona, elektromanyetik alana bağlı sorunlar,
bireylerin ekran başında uzun süre kalmaları, daha az hareket etmelerine, daha
sedanter yaşamalarına buna bağlı sorunlar (obesite, metabolik sendrom gibi), çocuk
ve gençlerin istenmeyen yayınlara, zararlı içeriklere maruziyeti, şiddet ve pornografi,
postür, pozisyon sorunları ve tekrarlayıcı kas iskelet sistemi hastalıkları, görme ile
ilgili sorunlar, internet bağımlılığı gibi yeni hastalıklar, bilgi kirliliği, yanıltıcı ve
yanlış bilgilerin yaygınlaşması olarak özetlenebilir.

BTK, Avrupa Komisyonu Sağlık ve Elektromanyetik Alanlar, Yirmibeşoğlu E ve ark, 2005, İnandı
T. 2012
638
BTK, Avrupa Komisyonu Sağlık ve Elektromanyetik Alanlar, Güler Ç. ve ark 2011a,b,c, 2005,
İnandı T. 2012
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BEŞİNCİ BÖLÜM
İNTERNETİN BİLİNÇLİ, GÜVENLİ VE ETKİN KULLANIMI

İnternet, çağımızın en büyük buluşlarından biri olup; tüm dünyaya yayılmış,
birbirleri ile bağlantılı, yani birbirleri ile “konuşabilen” milyarlarca cihazdan oluşan
ve sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır. Bugün dünya üzerinde yüz milyonlarca
internet sitesi ve bunlara ait milyarlarca internet sayfası bulunmaktadır. İletişim,
eğitim, araştırma, sağlık ve iş gibi birçok alanda kullanılan internet hizmetleri, insan
yaşamına önemli kolaylıklar getirmiştir.
İnternetin birçok faydası ile birlikte aynı zamanda kötü amaçlı kullanımlar
nedeniyle riskleri ve zararları da bulunmaktadır. İnternet, hayatın bire bir kopyası
olarak içinde fırsat veya risk olarak kabul edilebilecek birçok şey barındırmaktadır.
İnternetin fırsat veya risk olarak değerlendirilebilecek birçok unsuruna Raporumuzun
ilgili bölümlerinde değinildiği için burada kısaca Avrupa Birliği tarafından yapılan
risk sınıflandırmasına değinilecektir.
Avrupa Birliği ile aralarında Facebook, Google, Microsoft, Yahoo,
Dailymotion gibi belli başlı teknoloji şirketlerinin bulunduğu internet endüstrisi
arasında imzalanan “Avrupa Birliği İçin Güvenli Sosyal Ağ Prensipleri” adlı
çalışmada çocuklar ve gençler için çevrimiçi potansiyel riskler dört kategoriye
ayrılmaktadır:
- Çocuk istismarı ve yasadışı nefret ifadeleri gibi “yasadışı içerik”,
- Müstehcen içerik, şiddet vb. “yaşa uygun olmayan içerik” veya gençler
için uygun olmayan yetişkin temalı diğer içerikler,
- Yetişkinlerden çocuklara veya gençlerden diğer gençlere yönelik uygun
olmayan ilişkilerle ilgili “bağlantı”,
- Gençlerin çevrimiçi davranışları ile ilgili “yönlendirme”. Örneğin; kişisel
bilgileri açıklamak, özel fotoğraflarını paylaşmak, gerçek yaşı hakkında yalan
söylemek veya sadece internetten tanıştığı insanlarla yüz yüze görüşme ayarlamak
gibi potansiyel riskli tavırlar sergilemek.
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Benzer riskleri azaltmak ve internetin sağladığı fırsatları arttırmak için
yapılması gerekenler “İnternetin Bilinçli, Güvenli ve Etkin Kullanımı” olarak
adlandırılabilir. Bu kavram, internetin hayatımızda çok yoğun bir şekilde yer almaya
başladığı son 10 yıl içerisinde önemli bir olgu olarak karşımıza çıkmış ve üzerinde
birçok çalışma yapılmaya başlanmıştır. Bu bölümde, hem dünya hem de Türkiye
örnekleri bir arada ele alınarak “İnternetin Bilinçli, Güvenli ve Etkin Kullanımı” için
yapılanlar ve yapılması gerekenler anlatılacaktır. Unutulmamalıdır ki, bütün bu
önlemler bir bütünün parçası olup hepsi bir arada ele alındığı takdirde “İnternetin
Bilinçli, Güvenli ve Etkin Kullanımı” sağlanabilir.

5.1. BİLİNÇLENDİRME SEMİNERLERİ
İnternetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı konusunda en uzun ancak en
kalıcı önlem bilinçlendirme seminerleridir. Söz konusu seminerlere duyulan ihtiyaç,
çeşitli araştırmalarla da ortaya konulmaktadır. Avrupa Çevrimiçi Çocuklar
Araştırmasına (EU Kids Online) göre, “Eğitim seviyesi ile internet kullanım
seviyeleri arasındaki olumlu ilişki nedeniyle eğitim imkânlarının artmasıyla beraber
internet kullanımının kapsamı ve boyutları da artacaktır. Bu nedenle bilgi
teknolojilerinde yaşanan açıkların kapatılması ve okulların yeterli donanımla
donatılmaları, başta internet olmak üzere medya kullanım eğitimlerinin verilmesi
sağlanmalıdır.”
İnternetin güvenli kullanımı özellikle çocuklar ve gençler için öncelikli bir
ihtiyaç olduğundan rehber konumunda bulunan eğiticiler ve ailelere yönelik
bilinçlendirme seminerleri büyük önem arz etmektedir. Çünkü ebeveynlerin internet
kullanımı ve dolayısıyla çevrimiçi yetkinlikleri oldukça yetersizdir.
Nitekim EU Kids Online sonuçlarına göre çocuklarımızın internet kullanımı
ve bilgileri ebeveynlerinden bir hayli ileridedir. Türkiye’deki ailelerin sadece %29’u
interneti kullanmayı bilmektedir. Avrupa’nın gelişmekte olan diğer ülkelerinde
ebeveynlerin internet kullanım oranı %57’lerde iken, gelişmiş ülkelerinde bu oran
%84,4’tür. Türkiye’deki internet kullanan ebeveynlerin oranı en düşük düzeydedir.
Bu anlamda diğer Avrupa ülkelerine nazaran çocuklar ve ebeveynleri arasındaki
dijital uçurumun en yüksek olduğu ülke Türkiye’dir. Söz konusu araştırmaya göre
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çocuklar da (%78) ebeveynlerinden daha fazla bilgiye sahip olduklarını
belirtmektedir.
Aileler, internet kullanmayı iyi bilmediklerinden muhtemel riskler konusunda
da yeterli bilgi sahibi değildir. İnternet bağlantılı bilgisayarın evin ortak yaşam
alanında bulunması tedbirine ise, Türk ailelerin sadece %24’ü başvurmaktadır. Öte
yandan, Avrupalı ailelerin %67’si çocuklarının kullandığı bilgisayarı onların
odalarında değil ortak kullanılan alanda bulundurmaktadır. Aradaki farkın büyüklüğü
de ailelerimizde, internetin güvenli kullanımı bilincinin oldukça düşük olduğunun
göstergesidir.
Ebeveynlerin sadece %36’sı, çocuklarıyla onları rahatsız edecek durumlarla
karşılaştıklarında ne yapmaları gerektiği hakkında konuşmaktadır. Çocuklar ise
internet güvenliği ve internette başkalarına nasıl davranmaları gerektiği konusunda
tavsiye almak veya onları rahatsız eden durumlarda yardım istemek amacıyla
ebeveynlerinden ziyade arkadaşlarına danışmaktadırlar.
Herhangi bir internet riski ile karşılaşmış çocukların yaklaşık yarısı bu
durumu kimseyle paylaşmamaktadır. Zararlı bir içerikle karşılaştığında ailesini
durumdan haberdar eden çocukların oranı %34,9’dur. Kalan %65,1’lik grupta yer
alan çocuklar ise bu durumu ailelerinden saklamaktadır.
Komisyonumuza yapılan çeşitli sunumlarda çocukların, gençlerin ve
ebeveynlerin

internetin

bilinçli,

güvenli

ve

etkin

kullanımı

ile

ilgili

bilinçlendirilmeleri ile ebeveyn ve öğretmen eğitimlerine duyulan ihtiyaç sıklıkla dile
getirilmiştir 639.
Bilinçlendirme faaliyetleri dünyada dört farklı platformdan yürütülmektedir.
Yönetimler tarafından yürütülen faaliyetler, sivil toplum kuruluşları tarafından
gerçekleştirilen faaliyetler, uluslararası örgütlerin faaliyet ve kampanyaları ile özel
sektörün yürüttüğü faaliyetler birer örnektir.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 22.03.2012; Prof. Dr. Türksel Kaya Bensghir, 05.04.2012;
Prof. Dr. Hayrünnisa Bolay Belen, 17.04.2012; Türkiye Dijital Oyunlar Federasyonu, 25.04.2012;
Alternatif Bilişim Derneği, 02.05.2012; Online Medya Derneği, 09.05.2012; Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı, 16.05.2012; Tipeez, 16.05.2012; Türk Pediatri Kurumu, 22.05.2012
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Dünya uygulamalarına bakıldığında bu konuda sivil toplum kuruluşlarının ön
plana çıktığı görülmektedir. Özellikle Avrupa Birliği genelinde 1999 yılından beri
uygulanmakta olan “Güvenli İnternet Programı (Safer İnternet Programme)”
internetin doğru amaçta kullanımı bilincinin geliştirilmesi için üye ülkelerde
öncelikle bir “Bilinçlendirme Merkezi” kurulmasını teşvik etmektedir. Avrupa
Birliği tarafından sağlanan fonlarla kurulan bu merkezler çoğunlukla sivil toplum
kuruluşları tarafından işletilmektedir. Bununla beraber, kamu tarafından ya da kamu
ve sivil toplum kuruluşları işbirliğinde yürütülen projeler de bulunmaktadır.
Örneğin; Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Macaristan,
Polonya, İtalya, İspanya, Lüksemburg, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovakya,
Slovenya’da sivil toplum kuruluşları aktif rol oynarken; Fransa, İngiltere, Hollanda,
Avusturya, Estonya ve Slovenya’da kamu ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği
görülmektedir. Kamunun ağırlıklı olarak bilinçlendirme faaliyetlerinin içinde olduğu
ülkeler ise Almanya, Danimarka, Finlandiya, Norveç, İsveç, Portekiz, İrlanda ve
Malta’dır.
Türkiye’de yürütülen çalışmalara bakıldığında ise bu konuda kamu
kurumlarının sivil toplum kuruluşlarına göre daha aktif oldukları göze çarpmaktadır.
Komisyon çalışmaları esnasında da bu eksiklik hem kamu kurumları hem de sivil
toplum kuruluşları tarafından dile getirilmiş olup, sivil toplum kuruluşlarının konuyla
ilgili çalışmalarının desteklenmesi önemli bir ihtiyaçtır.
Türkiye’de yapılan bilinçlendirme seminerleri aşağıda özetlenmektedir.
1- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, “İnternetin Bilinçli, Güvenli ve
Etkin Kullanımı” konularında farklı kademelere bilinçlendirme seminerleri
düzenlemektedir. Kurum tarafından son 1 yıl içerisinde, 20 ilde öğrenciler,
ebeveynler, eğiticiler ve idareciler gibi farklı hedef kitlelerine yönelik olarak 200’ün
üzerinde seminer gerçekleştirilmiştir. Söz konusu seminerlerde ulaşılan kişi sayısı
yaklaşık 30.000’dir. Her kademeye yönelik yapılan farklı sunumlar çeşitli görsel
videolar ve materyaller ile desteklenerek hem internetin fırsatları hem de internetin
çeşitli riskleri, karşılaşılan vaka örnekleri ile yansıtılarak alınması gereken tedbirler
katılımcılara interaktif bir şekilde anlatılmıştır.
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Ayrıca, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nca, internetin bilinçli,
güvenli ve etkin kullanımına yönelik ülke çapındaki bilinçlendirme çalışmalarını
daha sistematik hale getirebilmek adına 80 ilin valiliklerine ulaşılarak 21-22 Mayıs
2012 tarihlerinde eğiticilerin eğitimi semineri gerçekleştirilmiştir.
2- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü
tarafından gerçekleştirilen “7-19 Yaş Aile Eğitimi Programı” kapsamında 6.742
rehber öğretmen yetiştirilmiş ve bu rehber öğretmenler aracılığıyla 321.458 ebeveyne
ulaşılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı, kendi görev, yetki ve sorumlulukları dahilinde
çocuk ve gençlerimiz ile onların ailelerine yönelik koruyucu, önleyici ve destekleyici
faaliyetler gerçekleştirmektedir. Eğitim ortamlarında karşılaşılan psikososyal risk
faktörlerinin azaltılması ve bu risk faktörlerinin neden olacağı olumsuz durumların
önlenmesi sürecinde ebeveynlerin bilinçlenmelerinin önemine binaen, Milli Eğitim
Bakanlığı tarafından 7-19 Yaş Aile Eğitimi Programı geliştirilmiş olup uygulamaları
Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi ve Azaltılması Strateji ve Eylem Planı
(2006 2011+), Bağımlılık Yapıcı Maddeler ve Bağımlılıkla Mücadelede Ulusal
Politika ve Strateji Belgesi’nin Uygulanması İçin Eylem Planı (2010-2012) ve Hayat
Boyu Öğrenme Stratejisi ve Eylem Planı (2009-2013) kapsamında halen devam
etmektedir.
3- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından düzenlenen “Aile Eğitim
Programı” kapsamında da eğiticilerin eğitimi ve ebeveyn eğitim seminerleri
düzenlenmektedir.
4- Mutlu Çocuklar Derneği’nin İçişleri Bakanlığı’nın desteğiyle yürüttüğü
“Mutlu Çocuk-Mutlu Aile” Projesi ile çocukların teknolojinin doğru kullanılması
konusunda duyarlı hale getirilmesi ve bu konuda özellikle aileler ve öğretmenlerin
görev ve sorumlulukları konusunda bilinçlendirilmesi amaçlanmıştır. Proje
kapsamında 16 okulda beşer adet olmak üzere toplam 80 adet eğitim semineri
verilmiş ve seminer eğitimleri sonunda akademisyen, öğretmen ve velilerle
çalıştaylar yapılmıştır.
5- Ülkemizin bilgi toplumuna dönüşümünü gerçekleştirmek amacıyla hayata
geçirilen e-dönüşüm Türkiye projesi kapsamında birçok çalışma gerçekleştirilmektir.
Teknoloji ve Tasarım Merkezi Derneği, e-dönüşüm kapsamında faaliyete geçirdiği,
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eğitimde bilişim ve internet kültürü oluşturma projesi kapsamında, bilişim
teknolojilerinin eğitim, öğretim ve yönetimde kullanılmasına yönelik birçok projeyi
uygulamaya koymuştur.
6- Yukarıda belirtilenlerin dışında birçok ilde gerek kamu kurumları gerekse
sivil toplum kuruluşları tarafından konu ile ilgili birçok seminer düzenlenmiştir.
Özellikle 2011 yazında “Güvenli İnternet Hizmeti” ile başlayan tartışmalar
sonrasında kamuoyunda ciddi bir duyarlılık oluştuğu ve ebeveynlere yönelik
seminerlerin sayısında çok büyük bir artış yaşandığı gözlemlenmektedir.
Yukarıda belirtilen hususlarla mutabık olarak, konu çeşitli raporlarda da dile
getirilmiştir. Konuyla ilgili raporlarda getirilen öneriler ise şunlardır:
Avrupa Konseyi-CM/Rec (2009) 5 Tavsiye Kararı’nda (CoE,2009);
Sivil toplum ve özel sektörün işbirliği içerisinde çocukların çevrimiçi
ortamdaki içeriğe dair risklerden korunmasına yönelik uygulanabilir stratejiler
geliştirmeleri gerektiğine değinilmektedir. Bunun için, güvenli bölgeler (walled
gardens) oluşturulmasının desteklenmesi, çocukların, ailelerin ve eğitimcilerin çeşitli
risklerle başa çıkma konusunda becerilerinin geliştirilmesi önerilmektedir.
OECD-Çocukların Çevrimiçi Ortamlarda Korunması Raporu’na göre;
İlgili kamu kuruluşları, kolluk kuvvetleri ve sivil toplum ile özel sektör
arasında güçlü bir ilişki olması gerekmektedir. Çocukların da dâhil edilebileceği
(onların bakış açısıyla internet, riskleri ve önlemler) seminerler ve forumlar
düzenlenmelidir. Bu aşamada, ailelerin ve eğitimcilerin rolü yadsınamayacak
derecededir. Eğitimcilerin eğitimi önemli olup, Avustralya ve İngiltere gibi ülkelerde
internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı konusunda eğitimcilerin eğitimine
başlanılmıştır.
EU Kids Online Raporu’na göre;
Türkiye’de çocukların ve ailelerinin internet güvenliği ve sayısal okuryazarlık
konularında eğitilmeleri gerekmektedir. Bu konudaki çabalar sadece devlet
tarafından değil, sivil toplum örgütleri, medya ve üniversiteler tarafından da
gerçekleştirilmelidir.
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Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü - Unicef Çevrimiçi Çocuklar ve
Gençler Çalıştayı ve Konferansı (21-23 Kasım 2011) önerilerine göre;
Dijital okuryazarlık eksikliği, başta Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler ve
diğer paydaşların işbirliği ile giderilmelidir. Türkiye’de var olan internetin bilinçli,
güvenli ve etkin kullanımına yönelik çalışmaların, ilgili tüm kurum ve kuruluşları,
sivil toplum kuruluşları ve özel sektörü içerecek şekilde geliştirilmesi, işbirliği ve
koordinasyonun sağlanması gerekmektedir. Bu çalışmalarda özellikle çocukların ve
gençlerin görüşlerine başvurulması gereklidir. Çocukların, gençlerin ve ebeveynlerin
bilgi iletişim teknolojilerinin doğru kullanımı konusunda farkındalıklarının
arttırılması sağlanmalıdır.
Mutlu Çocuklar Derneği - eNACSO Dijital Dünya’da Yurttaşlık/Dijital
Yurttaşlık Çalıştayı (29-31 Mayıs 2012) Sonuç Raporu önerilerine göre;
Dijital yurttaşlık bilincinin toplumda oluşturulması ve toplumda bulunan her
bir bireyin internet okuryazarı olmasının sağlanması gerekmektedir. İnternet
kullanımı ile ilgili sorun bir eğitim sorunudur. Özellikle, ülkemizde teknoloji
kullanımı tamamen informal olarak gerçekleştiği için dijital yurttaşlık kavramına
Türk toplumu çok uzaktır. Bu açıdan, formal olarak eğitim kurumlarımızda: dijital
erişim, dijital ticaret/alışveriş, dijital iletişim, dijital okuryazarlık, dijital kimlik,
dijital kanunlar, dijital haklar, dijital sağlık, dijital güvenlik konuları sistemli ve
bilinçli olarak okutulmalı ve öğretilmelidir. Dijital yurttaşlık bilincinin oluşması için
toplumda eğitimin ön plana çıkarılması ve öncelikle eğiticilerin eğitimine önem
verilmesi gerekmektedir.
“Sanal dünya” ve “Gerçek dünya” kavramlarının gün geçtikçe iç içe geçmiş
olması bu tür bir ayrımın yanlış olacağını göstermektedir. Sebepleri ve sonuçları
itibariyle sanal dünya ve gerçek dünya birbirini etkilemektedir. Bu açıdan özellikle
ailelerin bilinçlendirilmesi ön plana çıkarılmalı ve Güvenli İnternet Günü, Yardım
Merkezleri (Helpline), İhbar Merkezleri (Hotline), Gençlik Panelleri (Youth Panel)
ve Bilinçlendirme Merkezleri (Awareness Centre) gibi konularda ailelerle birlikte
çalışılmalıdır.
Bilinçli ve güvenli internet kültürünün oluşturulması için yapılan yayınlar,
haberler, eğitim programları açıkça desteklemelidir. Türkiye geneline yayılacak
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çeşitli eğitim ve bilinçlendirme seminerleri sayesinde bölgeler arasındaki dijital
farklılıkların en aza indirilmesi ve internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımının
yurdun geneline yayılması için fırsatlar yakalanmış olacaktır. Bu aynı zamanda eDönüşüm Türkiye Projesi’nin; bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının
yaygınlaştırılması amacı ile de paralellik arz etmektedir.
Bilinçlendirme seminerlerinde en büyük görev, eğitimcilere; öğretmenlere ve
ailelere düşmektedir. Bu yüzden bilinçlendirme çalışmalarında eğitimcilerin eğitimi
öncelikli amaç olarak görülmelidir. Örneğin; FATİH projesi çok önemli bir adımdır.
İnternetin etkin, bilinçli ve doğru kullanımı konusunda ilgili her kurum ve
kuruluş üzerine düşen görevi yapmalıdır. Bu konuda özellikle sivil toplum
kuruluşları özendirilmeli ve desteklenmelidir. Sivil toplum kuruluşlarının daha aktif
bir şekilde çalışmalarda bulunmalarının önemi yadsınamaz. Bu yüzden konu ile ilgili
tüm kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum paydaşlarının işbirliği içerisinde
çalışmalarda bulunması, proje üretmeleri, hem ulusal hem uluslararası proje
fonlarından faydalanarak somut çıktılar üretebilmeleri önem arz etmektedir.

5.2. ETKİNLİKLER
Dünyada internetin güvenli, bilinçli ve etkin kullanımı kavramı etrafında
ebeveynlerin ve eğiticilerin bilinçlendirilmesi, gençlerin güvenli kullanım konusunda
eğitilmesi

ve

çocukların

korunması

konularını

içeren

çeşitli

etkinlikler

yürütülmektedir. Örneğin; Avrupa Birliği Güvenli İnternet Programı çerçevesinde
her yıl düzenlenen Güvenli İnternet Forumu (Safer İnternet Forum) ve Güvenli
İnternet Günü (Safer İnternet Day) bunların başlıcalarıdır.
Ayrıca, Birleşmiş Milletler Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU)
tarafından 2009 yılında çocukların çevrimiçi ortamlarda korunması amacıyla COP
(Child Online Protection) girişimini başlatılmıştır. Bu çerçevede çevrimiçi ortamla
ilgili hedef kitlelere (çocuklar, ebeveyn-eğitici, endüstri ve politika yapıcılar) yönelik
rehber yayınlar hazırlanmıştır. COP ve Güvenli İnternet Günü paralel yürüyen
etkinliklerdir.
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26-27 Mayıs 2012 tarihlerinde Komisyonumuz tarafından İstanbul Bilgi
Üniversitesi ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilen çalıştayda yapılan önerilerden
birisi de; Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Diyanet
İşleri Başkanlığı gibi kurumlar başta olmak üzere çeşitli kamu ve sivil toplum
kuruluşlarınca bilişim ve internetle ilgili toplumu bilgilendirici ve bilinçlendirici
etkinlikler yapılması ve teşvik edilmesi olmuştur.

5.2.1. Güvenli İnternet Forumu
Güvenli internet forumu, güvenli internet programı çerçevesinde internetin
güvenli kullanımı konularını tartışmak için 2004 yılından beri her yıl düzenlenen bir
konferanstır. 2011 Ekim ayında sekizincisi düzenlenen konferansa her yıl sadece
Avrupa’dan değil dünyanın farklı ülkelerinden de kamu, özel sektör ve sivil toplum
kuruluşları temsilcileri katılmaktadır.
Güvenli internet forumunda, önceki yıllarda şu başlıklar gündeme taşınmıştır:
2004  Küçüklerin korunması için internet servis sağlayıcılarına yönelik
kurallar
2005  Çocukların güvenliği ve mobil telefonlar
2006  Çocukların yeni medya kullanımı ve çocukların cinsel istismarı
içeriğine erişimin engellenmesi
2007  Çocukların internet üzerinden istismarı, çevrimiçi teknolojilerin
etkileri ve sonuçları ile bilinçlendirme çalışmaları
2008  Yaş doğrulama, derecelendirme ve sosyal ağlar
2009  Okullarda güvenli İnternet kullanımının geliştirilmesi
2010  Çevrimiçi fırsatlar ve riskler
2011  Gençlerin yeni trendlerle etkileşimi
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5.2.2. Güvenli İnternet Günü
Her yılın şubat ayında gerçekleştirilen Güvenli İnternet Günü etkinlikleri,
Avrupa Birliği Güvenli İnternet Programı ile kurulan Avrupa Güvenli İnternet
Merkezleri Ağı (INSAFE) tarafından koordine edilmektedir. Bu etkinliklere
yönetimler, şirketler, okullar ve sivil toplum örgütleri aktif olarak katılmaktadırlar.
INSAFE tarafından 2004 yılında başlatılan Güvenli İnternet Günü etkinlikleri
dünyada aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 70’ten fazla ülkede kutlanmaktadır.
Her yıl farklı bir temayı ön plana çıkaran bu etkinliklerle çocuklar ve gençler başta
olmak

üzere

tüm

kullanıcılara

güvenli

bir

internet

ortamı

sağlanması

hedeflenmektedir.
Türkiye’de internet kullanımı aniden ve çok hızlı bir şekilde artmıştır ve bu
hızlı artış devam etmektedir. Bu hızlı değişime doğru ayak uydurabilmek için
internetin kullanımı konusunun toplumun gündemine taşınması gerekli olmuştur.
Türkiye’de ilk olarak İnternet Geliştirme Kurulu’nun koordinesinde 2010 yılında
kutlanan Güvenli İnternet Günü dolayısıyla akademisyenler, sektör temsilcileri,
kamu görevlileri, sivil girişimler ve daha birçok ilgili bir araya gelmekte ve internetin
güvenli kullanımı konularını tartışmaktadır.
Güvenli İnternet Günü etkinliklerinin amaçları aşağıda belirtilmektedir;
1. İnternetin güvenli kullanımı konusunda başta aileler (ebeveynler, çocuklar
ve gençler) olmak üzere hedef kitlelere ulaşmak, onlarla doğru iletişimi kurmak ve
dikkatlerin çekilmesini sağlamak,
2. İnternetin güvenli kullanımı ana teması etrafında kamu kurumları, okullar,
sivil toplum örgütleri ve özel firmalar arasında iletişim ve ortak hareket kabiliyetini
geliştirmek,
3. İnternetin güvenli kullanımı konusunda topluma sunulan hizmetlerin
tanıtımını yapmak ve uygulama alanını genişletmek,
4. İnternet sektöründe faaliyette bulunan firmaların, internetin güvenli
kullanımını teşvik etmeleri, bu amaçla pozitif içerikler ve hizmetler üretmelerini
sağlamak,
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5. Türkiye’de internetin güvenli kullanımı ile ilgili etkinliklerin Avrupa
Birliği ve dünya ülkeleriyle paralel yürümesini sağlamak,
Güvenli İnternet Günü, Türkiye’de ilk defa “Ailemizin Afacan Çocuğu:
İnternet” teması ile 23.02.2010 tarihinde İstanbul’da düzenlenmiştir. Güvenli İnternet
Günü 2010 Etkinliklerine Avrupa Birliği Komisyonu’nun onayı ile bizzat INSAFE
Koordinatörü, ITU Bilgi İletişim Teknolojileri Uygulamaları ve Siber Güvenlik
Bölüm Başkanı ile birçok yerli akademisyen, sivil toplum kuruluşu ve sektör
temsilcisi katılmıştır.
Güvenli İnternet Günü 2011 etkinlikleri 08-09 Şubat 2011 tarihlerinde
Ankara’da düzenlenmiştir. Etkinlikler kapsamında ''Türkiye İçin İnternet Kafe
Modeli''

Çalıştayı

ve

“Hayatın

Sanal

Gerçeği:

İnternet”

konferansı

gerçekleştirilmiştir. Konferansa Google, Facebook gibi internet servislerinin
temsilcileri, EU Kids Online Proje Koordinatörü, ENACSO temsilcisi gibi yabancı
konukların yanı sıra Türkiye’den birçok akademisyen, sivil toplum kuruluşu ve
sektör temsilcisi katılım sağlamıştır.
Güvenli İnternet Günü 2011 etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen
“Türkiye İçin İnternet Kafe Modeli Çalıştayı” hakkında bilgilere yukarıda
“İnternet Kafeler” ile ilgili bölümde yer verilmiştir.

5.2.3. Ulusal Çocuk Forumu (21-23 Kasım 2011)
Türkiye’de konu ile ilgili gerçekleştirilen bir diğer etkinlik Dünya Çocuk
Hakları Günü münasebetiyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri
Genel Müdürlüğü ile UNICEF Türkiye tarafından düzenlenen XII. Ulusal Çocuk
Forumu’dur.
Çocuk haklarının ulusal düzeyde teşvik edilerek hem yetişkinler hem de
çocuklar tarafından benimsenmesi ve daha çok hayata geçirilmesi amacını güden
XII. Ulusal Çocuk Forumu’nun konusunu “Çocuk ve Gençlerin İnternet ve Bilgiİletişim Teknolojileri Kullanımı” oluşturmuştur.
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Alanında uzman kişilerin sunumlarından oluşan, ‘Türkiye’de Bilgi - İletişim
Teknolojileri ile Çocuk ve Gençler Üzerindeki Etkisi” temalı konferanslar, Forum
kapsamında, konuyu her yönüyle ele alan ve katılımcıların ilgiyle izledikleri
oturumlar ve çalıştaylar düzenlenmiştir. Forum kapsamında Ankara’ya gelen 81
ilden birer kız ve erkek çocuk hakları komitesi temsilcisi de kendi aralarında konuyu
değerlendirmişlerdir. Çocuk ve yetişkin temsilcilerinin iki günlük yoğun çalışma ve
değerlendirme sonrasında ayrı ayrı hazırladıkları raporlar, Forumun kapanış tarihi
olan 23 Kasım 2011 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleştirilen
oturumla sunulmuştur.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile UNICEF’in işbirliğinde düzenlenen
“Türkiye’de Bilgi İletişim Teknolojileri ve Çocuk ve Gençlerin İnternet ve İletişim
Teknolojileri Kullanımı” konulu konferans ve çalıştay sonucunda tespit edilen
olanaklar, riskler ve öneriler aşağıda özetlenmiştir:
Olanaklar;
Bilgi iletişim teknolojileri;
• Özellikle uzaktan eğitim sistemlerinin de katkısıyla eğitimde mekânsal
sınırların aşılması ve toplumun tüm kesimlerine eğitim olanaklarının ulaşmasını
sağlar.
• Toplumsal ve kültürel aktarımı olanaklı kılar.
• Kullanıcılarının kendilerini ifade etmeleri için ortam oluşturur.
• Kültürel çeşitliliğe olanak yaratır.
• Küreselleşme olgusu sonucunda farklı dilleri kullanabilme becerisinin
gelişmesine katkı sağlar.
• İletişimin ve hızının artmasında önemli rol oynar.
• Çeşitli ve güncel bilgi kaynaklarına ve bilgiye erişimi kolaylaştırır.
• Bilgiye erişim ve kullanımda fırsat eşitliği yaratır.
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• Ekonomik, toplumsal ve kültürel amaçlarla bireylerin bir araya gelmesine
zemin hazırlar.
• Oyun oynama olanağı sağlar.
Riskler;
Bilgi iletişim teknolojilerinin sunduğu olanaklar, yanlış ve niteliksiz
kullanılmaları durumunda riske dönüşmektedir. Bilgi iletişim teknolojileri açısından;
• “Üretici” değil “tüketici” durumunda bulunmak;
• Dijital oyun sınıflandırma sisteminin olmaması ve mevcut dijital oyunlara
bilinçsiz erişim;
• Ebeveynlerin ve eğiticilerin “dijital okuryazarlık” düzeylerinin düşük
olmasından ötürü çocuklara ve gençlere etkili yönlendiricilik yapamamaları;
• Çocuklara ve gençlere nitelikli sosyalleşme ortamlarının sağlanamamasına
bağlı olarak İnternet’in aşırı kullanımı;
• Aşırı kullanım sonucu bedensel, ruhsal ve bilişsel sorunlar yaşanması;
• Kişisel bilgilerin kötüye kullanımı;
• Kötü niyetli yazılımların yarattığı tehlikeler;
• Aşırı ticari içerik ve yanıltıcı reklamların varlığı;
• Zararlı içeriklerin ve siber zorbalığın mevcudiyeti önemli risk alanları
olarak görülmektedir
Öneriler;
• Üretilecek politikalar, öncelikle ifade özgürlüğü ve bilgiye erişim hakkını
temel alarak tüm paydaşların katılımıyla farklı hedef kitlelere yönelik olarak
geliştirilmelidir.
•

Dijital okuryazarlık seviyesi, başta MEB, üniversiteler ve diğer internet

paydaşlarının işbirliği ile artırılmalıdır.
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• Türkiye’de var olan internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımına
yönelik çeşitli çalışmaların ilgili tüm kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları
ve özel sektörü içerecek şekilde geliştirilmesi, işbirliği ve eşgüdümün sağlanması
gerekmektedir. Bu çalışmalarda özellikle çocukların ve gençlerin görüşlerinin de
alınması önerilmektedir.
• Çocukların, gençlerin ve ebeveynlerin bilgi iletişim teknolojilerinin doğru
kullanımı konusunda farkındalıklarının arttırılması gereklidir.
• Medyanın, bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımına ilişkin olanakları ve
riskleri dengeli bir şekilde sunması ve toplumda doğru kanaat oluşumunu
desteklemesi sağlanmalıdır.
• “Medya Okuryazarlığı” ve “Bilgisayar” dersleri müfredatı gözden
geçirilmeli ve okullarda seçmeli “Bilinçli, Güvenli ve Etkin İnternet Kullanımı” dersi
sunulabilmelidir.
• Ulusal kurum ve kuruluşlar, uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmalı ve
gelişmeler takip edilmelidir.
• Dijital eşitliği sağlayacak şekilde alt yapı eksikliğinin giderilmesi
gereklidir.
•

5651 sayılı Kanun ve rapor içinde ifade edilen ilgili tüm diğer

mevzuatların olanaklar ve riskler temelinde yeniden ele alınması gereklidir.
Aynı etkinlik kapsamında ulusal çocuk koordinatörlerinin Türkiye Büyük
Millet Meclisi’ne sundukları rapor aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yararları
• Eğitimde bilgi iletişim teknolojileri, okuldaki öğrenmeyi pekiştirir,
• Görsel materyallerden yararlanmayı artırır,
• Ailemiz, arkadaşlarımız ve sevdiklerimizle iletişimi güçlendirir,
• Güncel bilgiden haberdar olmamızı sağlar,
• İlgi ve ihtiyaç duyduğumuz konularda bilgi edinmemizin önünü açar,
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• Farklı kaynaklardan ve görüşlerden doğru bilgiye ulaşmamıza imkan
sağlar,
• Doğru bilginin paylaşılması ve gelişmelerin duyurulmasına kaynaklık
eder,
• Bilgi edinme hakkımızı kullanabilmemizi kolaylaştırır,
• Çocuklar arasındaki bilgi, kültür, fikir alışverişi ile etkileşimi artırır,
• Görüşlerimizi paylaşmamız için ortak platformlar oluşturmayı sağlar,
• Kendini ifade etme imkanını sunar,
• Sosyalleşme imkanı ve öz güvenimizi geliştirir,
• Dinlenme, eğlenme ve boş zamanımızı değerlendirme imkanı verir,
• Kişisel gelişimi artırır,
• Toplumsal saygı, sevgi ve hoşgörüyü destekler,
• Tartışma ortamlarını geliştirir,
• Hızlı ve hesaplı alışveriş olanağı sunar,
• Zamandan tasarruf ettirir,
• Geleceğin planlanmasında katkı sağlar.
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki engeller/riskler ve çözüm önerileri
Problem-1:
• Bilgi iletişim teknolojilerinin uzun süreli kullanımı sonucu bağımlılık ve
dikkat eksikliği gibi psikolojik, göz bozukluğu gibi fiziksel rahatsızlıklar ve zaman
kaybına neden olması.
Çözüm-1:
• Kullanıcıların

interneti

belirli

zaman

aralığında

kullanıp,

sosyal

aktivitelere daha çok zaman ayırması ve bu konuda İnternet servis sağlayıcıları ve
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işletim sistemi sunan şirketler tarafından ekrana zaman uyarısı gelmesinin
sağlanması.
• Yerel yönetimler tarafından sosyal faaliyet tesislerinin arttırılması ve
kullanımının teşvik edilmesi.
Problem-2:
• Ebeveynlerin

çocukların

bilgi

iletişim

teknolojilerini

kullanım

alışkanlıklarına kızması dolayısıyla da aile içi iletişime zarar verebilmektedir.
Çözüm-2:
• Bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımında ailelerin ve toplumun
bilinçlendirilmesi, çocukların bilgi teknolojileri kullanımı konusunda ebeveynlerin
doğru eğitilmesinin sağlanması.
Problem-3:
• Sanal ortamla gerçek yaşam arasındaki dengenin bozulması.
Çözüm-3:
• Kişisel kontrolü artıracak yazılımların geliştirilmesi, internetin sanal ortam
olmaktan çıkıp yeri geldiğinde gerçek bir suç ortamına dönüşebildiği gerçeğinin
görülmesinin sağlanması.
Problem-4:
• Türkçe’nin doğru kullanılmamasına neden olması.
Çözüm-4:
• Dilimizin çevrimiçi ortamda doğru kullanımı için çalışmaların yapılması,
Problem-5:
• Kişisel bilgilerin çevrimiçi ortamda suiistimal edilmesi.
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Çözüm-5:
• Kullanıcıların kişisel bilgilerini gizli tutması ve internet güvenlik/gizlilik
ayarları konusunda bilinçlendirilmelerini teminen eğitim çalışmaları yapılmasının
sağlanması,
Problem-6:
• İnternet oyunlarından sanal para alabilmek konusunun, maddi kayıplara
neden olması.
Çözüm-6:
• Sanal veya gerçek paraya dayalı çevrimiçi oyun sektörü ile mücadelenin
geliştirilmesi,
Problem-7:
• Sosyal ağlarda ve diğer internet platformlarında zorbalıklarla ve
hakaretlerle karşılaşmak.
Çözüm-7:
• Karşılaştığımız zorluklar karşısında ilgili mercilerin bilinmesi ve bu
mercilere başvurulması, işleyen süreçle ilgili sıkıntıların giderilmesi. İnternette
işlenen her suç gibi siber zorbalığın da suç olduğu bilincinin yerleşmesinin
sağlanması,
Problem-8:
• Bilgi kirliliği.
Çözüm-8:
• Çevrimiçi bilginin doğruluğu konusunda çeşitli kaynak karşılaştırması ve
detaylı araştırmaların yapılması ve internette karşılaşılan her bilginin doğruluğunun
sorgulanması konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi,
• Ansiklopedik bilgi içeren resmi bir internet sitesinin hazırlanması,
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Problem-9:
• Bilgi hırsızlığının kolaylaştırılması.
Çözüm-9:
• Kültür, sanat, spor ve diğer sosyal etkinliklerin vatandaşlara maddi ve
manevi yönden daha rahat ulaşmasının sağlanması,
• Telif suçlarına karşı önlemlerin artırılması,
Problem-10:
• Çocukların yaşına uygun olmayan internet sitelerine erişimi.
Çözüm-10:
• Sitelerin

yaş sınırına uygun olarak

gerekli kurumlar tarafından

denetlenmesi ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılması; yaptırımların da
uygulanması.
Problem-11:
• Çocukların uzun süre ve uygun olmayan zamanlarda (okul/ders saatleri
gibi) kontrolsüz olarak internet kafeleri ve oyun salonlarını kullanması.
Çözüm-11:
• İnternet kafelerde ve oyun salonlarında yaş ve kullanım sınırı
uygulamasının denetlenmesi ve yaptırımların uygulanması.
• İnternet kafe açmak için gerekli olan düzenlemelerin denetlenmesi ve
yaptırımların uygulanması.
• İnternet

kafe sahipleri

ile çalışanlarının zorunlu

ve

gereksinim

doğrultusunda eğitilmesi.
Problem-12:
• Bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımı konusunda, yönlendirme ve
bilgilendirmenin yetersizliği.
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Çözüm-12:
• Temel eğitim öğretmenlerinin bilgi iletişim teknolojileri ve güvenli
İnternet kullanımı konusunda bilinçlendirilmesi.
• Okullarda bilgi teknolojileri ve iletişim derslerine gereken önemin
verilmesi.
Problem-13:
• Bilgi iletişim teknolojileri ile araştırma ve sorgulama çabasının körelmesi.
Çözüm-13:
• Öğretmenlerin çocukları araştırmaya, deney yapmaya ve daha çok
düşünmeye yönlendirmesi
Problem-14:
• Bilgi iletişim teknolojilerinin kötüye kullanımı (çocukların istismarı veya
dolandırıcılık amacıyla mesaj gönderme, telefon etme gibi)
Çözüm-14:
• İlgili kurumların vatandaşları bilgilendirmesi;
• Sık ziyaret edilen internet sayfalarında ve televizyonlarda bu konuda
bilinçlendirme amacıyla uyarıların yayınlanması.
Problem-15:
• Kültürel yozlaşmaya neden olması.
Çözüm-15:
• Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın etkinliklerini arttırması.
Problem-16:
• Hayali karakterlerin gerçekten çok uzak ve yanlış davranışlara
yönlendirmesi.
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Çözüm-16:
• Medya programları yapan kişilerin ve senaristlerin çocuk gelişimini göz
önünde bulundurarak program yapması ve yapılan programların buna göre
düzenlenmesinin sağlanması,
Problem-17:
• Şiddete teşvik etme.
Çözüm-17:
• Şiddete yönelik oyun satışlarında yaş sınırlandırmasının yapılarak devlet
kontrolüne girmesi,
• Bu tür sitelerin denetlenmesi ve yasalarca takip edilmesi.
Problem-18:
• Vatana ve millete zarar vermeye yönelik veya siyasal kaoslara neden
olabilecek düşüncelerin kolaylıkla ve hızla yayılabilmesi.
Çözüm-18:
• İnternet

sitelerine

erişimin

tamamen

engellenmesi

yerine

içerik

denetimlerinin artırılarak, yasadışı içeriğin kaldırılması ve paylaşım yapan kişi ve
kişilere veya kurumlara caydırıcı yaptırımların uygulanması. Ayrıca sorumlu
bakanlığın, kamu düzeninin korunması açısından zorunlu hallerde ilgili makamlar
tarafından yapılacak talep çerçevesinde ulusal siber güvenlikle ilgili tedbirleri alması.

5.2.4. Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi (6-7-8 Nisan 2012)
6-7-8 Nisan 2012 tarihlerinde düzenlenen Kongre, alanında ilk olup,
ülkemizde ve dünyada hızlı bir şekilde yayılan, "teknoloji bağımlılığı" ile ilgili
farkındalığı

arttırmak,

çözümler

oluşturmak,

önleyici

tedbirleri

amaçlamıştır.
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Kongrenin ana konu başlıkları şunlardır:
• Teknoloji Bağımlılığı Nedir?
• Sebepleri Nelerdir?
• Sonuçları Nelerdir?
• Nasıl Tedavi Edilebilir?
• Nasıl Önlenebilir?
Tüm bu ana başlıklar altında oturumlar ve çalıştaylar şeklinde alt başlık ve
temalar oluşturularak farklı sektör temsilcileri ve katılımcıların katılımıyla şu alt
başlıklar tartışılmıştır.
• İnternet Bağımlılığı
• Çevrimiçi Porno Bağımlılığı
• Çevrimiçi Oyun Bağımlılığı
• Çevrimiçi Alışveriş Bağımlılığı
• Çevrimiçi Sohbet Bağımlılığı
• Cep Telefonu Bağımlılığı
• Televizyon Bağımlılığı
• Bilgisayar Oyunları Bağımlılığı
5.2.5. Uluslararası

Risk

Altında

ve

Korunması

Gereken

Çocuklar

Sempozyumu (Çocuk ve Bilişim)
24-25 Nisan 2012 tarihlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi himayesinde
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından "Uluslararası Risk Altında ve Korunması
Gereken Çocuklar Sempozyumu"nun 4’üncüsü "Çocuk ve Bilişim" teması altında
gerçekleştirilmiştir. Sempozyum boyunca internette çocuk istismarı, internet
bağımlılığı (aşırı internet kullanımının etkileri), bilişim teknolojilerinin etkin
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kullanımı ve güvenli bilişim teknolojileri kullanımı konuları ele alınmıştır.
Sempozyuma 41 ayrı ülkeden 800’e yakın katılımcı iştirak etmiştir.
Sempozyum 4 alt temadan oluşmaktadır. Bunlar:
1- İnternette çocuk istismarı,
2- İnternet bağımlılığı (aşırı internet kullanımının etkileri),
3- Bilişim teknolojilerinin etkin kullanımı,
4- Güvenli bilişim teknolojileri kullanımı.
"Çocuk ve Bilişim" teması altında gerçekleştiren Sempozyumun sonuçları ve
kapanış bildirgesine aşağıda yer verilmektedir
• Gelişen ve gittikçe yaygınlaşan bilişim teknolojileri çocukların geleceği
adına önemli avantajlar sağlamaktadır. Ne var ki; bu avantajlar yanında, aynı oranda,
bilişim teknolojilerinin çocukları birtakım risklerle de yüz yüze bıraktığı
görülmektedir.
• Toplumlar bilişim teknolojilerinin sağladığı avantajlardan vazgeçemezler
ancak bu teknolojilerin çocuklar tarafından kullanımı muhakkak daha az riskli hale
getirilmelidir.
• Bilişim teknolojilerinin çocuklara yönelik teşkil ettikleri riskler onların
fizyolojik, psikolojik ve sosyal refahlarına yönelik olabilir.
• Bilişim teknolojilerinin özellikle de internetin yaygın kullanımı çocukların
hem bir takım suçları işlemesini hem de daha kolay suç mağduru olmalarını
beraberinde getirmektedir.
• İnternet ve bilişim teknolojileri çocukların suça sürüklenmesi anlamında;
çocukların yasadışı faaliyetlere ilişkin bilgi edinmesi, bu tür faaliyetlere katılması,
uyuşturucu maddelere ulaşımı, erken yaşta cinsel olarak aktif hale gelmeleri, kumar
oynayabilmeleri ve akranları üzerinde daha kolay zorbalık yapabilmeleri gibi riskleri
ifade etmektedir.
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• İnternet ve bilişim teknolojileri çocukların suç mağduru olması anlamında;
kolaylıkla cinsel obje haline gelebilme ve iğfal edilme, yasadışı grupların ağına
düşme ve muhtelif nedenlerle kaçırılma gibi riskleri ifade etmektedir.
• İnternet ve bilişim teknolojilerinin kontrolsüz ve bilinçsiz kullanımı
bağımlılık yapma riski barındırmaktadır. Bu risk mutlaka değerlendirilmeli ve
önleyici politikaların geliştirilmesi ve uygulanmasında ilgili kurumlar görev
almalıdır.
• İnternet ve bilişim teknolojilerinin kullanımına ilişkin olarak çocukların
riskli

süreç

içerisinde

olduklarının

nasıl

anlaşılabileceği

yönünde

aileler

bilinçlendirilmeli ve bilgilendirilmelidir.
• Bilgisayar oyunları mevcut teknolojileri itibariyle adeta bir şiddet
uygulama simülatörü haline gelmiştir. Bu nedenle internet üzerinden farklı şekillerde
oynanan oyunlar mutlaka zararlı etkileri itibariyle derecelendirilmeli ve bu çerçevede
çocukların yaş ve gelişimlerine uygun bilgisayar oyunları oynamaları sağlanmalıdır.
• İnternet kafelerle ilgili mevzuatta düzenleme yapılmalı ve internette
çocuklar tarafından işlenebilecek suçlarla ilgili uyarıcı bildiriler hazırlanarak internet
kafelere konulmalıdır.
• Özellikle bilinçsiz ailelerde çocuklar interneti ders çalışma ve ödev yapma
için mutlak ihtiyaç gibi yansıtabilmektedir. Bu nedenle öğretmenler internetten
yapılacak ödev verme konusunda hassas davranmalı ve bu ödevleri de interneti etkin
kullanmayı öğretme amacıyla okullardaki bilgisayar sınıflarında yaptırmalıdır.
• İfade edilen bu risklerden kaçınmak tamamen mümkün olmasa da
azaltılabilir.
Bu risklerin azaltılması için:
• Aile içi iletişim ve etkileşim geliştirilerek internet ve diğer bilişim
teknolojileri çocuğun arkadaşı, oyuncağı, sırdaşı vb. olmaktan çıkartılmalıdır.
• Çocuklar ve ebeveynler bu teknolojileri güvenli bir şekilde nasıl
kullanmaları gerektiği yönünde eğitilmelidir.
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• Bu teknolojiler mutlaka kontrollü olarak

çocukların kullanımına

sunulmalıdır.
• Güvenli internet erişimi özgürlüğün gereği olarak her toplumda
sunulmalıdır.
• Çocukların internete erişimi kısıtlanırken alternatif olarak sportif, sanatsal
ve sosyal faaliyetler gibi alanlara da yönlendirilmelidir.
• Siber ortamda yaşanabilecek norm dışı davranışların gerçek hayatta cezaya
tabi olabileceği yönünde çocuklar bilinçlendirilmeli (yasadışı müzik/film indirmeler
gibi).
• Siber ortamda işlenen suçlara ilişkin yasal süreçlerin daha etkin hale
getirilmesi için gerekli hukuki düzenlemeler yapılmalıdır. Bu kapsamda suçların
yeniden tanımlanması, tespiti süreçlerinin hızlandırılması ve etkili hale getirilmesi,
cezalarının daha belirgin ve oluşturduğu zarara orantılı hale getirilmesi
gerekmektedir.
• Çocukların internet yoluyla istismarı ile ilgili ceza kanunlarında özel bir
başlık açılmalı ve internet ortamından çocuk istismarı, çocuk pornografi resimlerini
dağıtma ile ilgili spesifik düzenlemeler yapılmalıdır.
• Devam eden süreçte daha etkin politikalar geliştirilmesi adına farklı
disiplinlerin

yaklaşımlarını

entegre

edecek

nitelikte

bilimsel

çalışmalar

gerçekleştirilmeli ve politikalar bu bilimsel çalışmaların verilerine dayalı olarak
geliştirilmeli ve değerlendirilmelidir.

5.3. FARKINDALIK VE TANITIM KAMPANYALARI
Günümüz dünyasında etkin bir tanıtım kampanyası olmaksızın herhangi bir
konuya dikkat çekmek imkânsız hale gelmiştir. Bilinçlendirmeye yönelik eğitim
programları, seminerler ve diğer etkinlikler, yayınlar, araştırmalar gibi, raporumuzda
da yer aldığı şekliyle, birçok parçadan müteşekkil internetin güvenli kullanımı
kavramı ancak hedef kitlelere ulaşılabildiği takdirde anlam kazanmaktadır.
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Bu nedenle, internetin güvenli kullanımı kavramının toplumda yerleşmesi
için hem geleneksel basın yayın organlarını (gazete, dergi, televizyon, radyo) hem de
yeni medyayı (internet, sosyal medya, mobil teknolojiler, IP TV, dijital yayınlar gibi)
kapsayacak etkin bir tanıtım kampanyasının farkındalık yaratma etkisi oldukça
büyük olacaktır. Bu amaçla yapılacak çalışmaların geleneksel ve yeni medyada
tanıtımlarının yapılması, gazetelerde konuyla ilgili bilgilendirmeler yapılması ve
ekler sağlanması, televizyon kanallarında spot filmlerin gösteriminin yanı sıra
bilgilendirici programlar ve çocuklara dönük yayınlar hazırlanması, ulusal radyolarda
tanıtıcı cıngıllar yayınlanması ve reklam panolarının etkin kullanımı sağlanmalıdır.
Özellikle

spot

filmler,

yurtdışında

gerçekleştirilen

farkındalık

kampanyalarının en önemli araçlarından biridir. Birçok Avrupa ülkesinde konuyla
ilgili yayınlanmış çarpıcı videolar dikkat çekmektedir. Örneğin Güvenli İnternet
Günü etkinliklerinin dünya çapında koordinasyonunu sağlayan INSAFE tarafından
her yılın ana temasına uygun kısa videolar hazırlanmakta ve bunlar etkinlikler
süresince Avrupa’nın birçok ülkesinde televizyon kanallarında gösterilmektedir.
Görsel araçların dikkatleri çekmedeki başarısı düşünüldüğünde bu tür çalışmalara
ülkemizde de ihtiyaç duyulduğu gerçeği göz ardı edilmemelidir.

5.3.1. Dünya Uygulamaları
Avrupa’daki birçok ülkede benzer kampanyalar düzenlenmekle beraber
farkındalık oluşturmada başarılı olmuş bazı örnekler aşağıda sunulmaktadır 640.
5.3.1.1. Almanya Güvenli İnternet Merkezi (Klicksafe)
Klicksafe tarafından hazırlanmış olan “Klaus Nerede (Wo ist Klaus)” adlı
spot film, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu birçok ülke diline çevrilmiş ve
televizyon kanallarında defalarca gösterilmiştir. Çok beğenilen video, internet
ortamında da izlenme rekorları kırmıştır.

640

Bayzan, Şahin, 2011
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5.3.1.2. Belçika Güvenli İnternet Merkezi (Childfocus)
Childfocus tarafından basın konferansları, çocuklara yönelik animasyon
serisi, kişisel güvenlik testleri, poster yarışmaları ve televizyon spotları gibi bir dizi
etkinlik içeren kampanyalar yürütülmektedir.
5.3.1.3. Çek Cumhuriyeti Ulusal Güvenli İnternet Merkezi (Saferİnternet CZ)
Güvenli

İnternet

Günü

kutlamalarının

yanı

sıra

Eğitim

Bakanlığı

himayesinde, yılda bir kez düzenlenen Mobilstory isimli hikâye yarışması ve
öğretmenlerin güvenli internet konularını içeren çevrimiçi öğrenme araçları
geliştirmeleri ile ilgili olarak WebQuest adlı yarışma gibi ulusal kampanyalar
düzenlenmektedir.
5.3.1.4. İngiltere Güvenli İnternet Merkezi (CEOP ThinkUKnow)
CEOP tarafından yaş gruplarına göre özelleştirilmiş birçok spot film ve
animasyonun yansıra ebeveynlerin ve eğiticilerin eğitimi için görsel destekli CD’ler
hazırlanmaktadır. Ayrıca 8-10 ile 11-16 yaş grubu çocuklar arasında düzenlenen
yarışmalarla çocukların “Önce Düşün Sonra Paylaş” temalı videolar hazırlamaları
sağlanmıştır. Videolar kişisel veya grup çalışması olarak sunulmuş, kazananlara ödül
verilmiş ve bu videolar hem thinkuknow sitesinde hem de CEOP You Tube
kanalında yayınlanmıştır.
5.3.1.5. İtalya Güvenli İnternet Merkezi (EASY)
EASY, Güvenli İnternet Günü kutlamalarını koordine etmekte ve geniş bir
paydaş kitlesi ile kampanyaları yürütmektedir.
• “Posta con la testa” adlı televizyon ve internet kampanyası: ulusal La7
televizyon kanalı ve tüm büyük İtalyan sosyal ağları ile beraber yürütülmüştür.
• Tiseiconnesso kampanyası (www.tiseiconnesso.it)
• Eğitimsel web sitesi olan www.skulanet.it ile birlikte “easyZONE” adlı
toplum oyunu
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• Vodafone İtalya ile işbirliği içinde ebeveynler için hazırlanan mobil
telefonların sorumlu kullanımına ilişkin yayın, ulusal gazeteler ve dergiler vasıtasıyla
800,000 adet dağıtılmıştır.
• “Mondadori Education”ın işbirliğinde, “Yeni Medya ve Eğitim” adlı
öğretmen kılavuzu yayınlanmış ve 15,000 adet dağıtılmıştır.
5.3.1.6. İzlanda Güvenli İnternet Merkezi (SAFT)
SAFT

tarafından

internet

güvenliğine

ilişkin

3

ulusal

kampanya

düzenlenmiştir.
• 08 Kasım 2008 tarihinde yapılan çocukların çevrimiçi davranışları ve
velilerin sorumlulukları konulu konferansla bağlantılı olarak, konuya odaklı ve ilgili
radyo, gazete ve televizyon söyleşileriyle gazete ve televizyon reklamlarını içeren bir
medya kampanyası düzenlenmiştir.
• 10 Şubat 2009 SAFT Güvenli İnternet Günü kutlamaları için, konferansı
ve konferansın teması olan sanal zorbalık hususunu yaygınlaştırabilmek için bir
medya kampanyası düzenlenmiştir. Bu kapsamda yine, gazetelerde ve televizyonda
reklamlar ve radyo, gazete ve televizyonda söyleşiler gerçekleştirilmiştir.
• 2009 Güvenli İnternet Gününde ve onu izleyen haftalarda bir televizyon
kampanyası geliştirilmiştir. Bu kampanya, İzlanda’nın 3 kanalında yayınlanarak,
Güvenli İnternet Gününü tanıtmıştır. İzlanda Telecom ile işbirliği içerisinde, SAFT,
çocukların internet kullanımlarına ilişkin ebeveyn sorumlulukları hakkında bir
kampanya düzenlemiştir. Bu tanıtımlar 2009 yılının Ocak – Nisan ayları arasında
yayınlanmıştır.
5.3.1.7. Macaristan Güvenli İnternet Merkezi (ICSS)
ICSS tarafından hazırlanan ve 3 ay boyunca, günde 40 kez 2 ulusal televizyon
kanalında ve 7 diğer televizyon kanalında yayınlanmak üzere televizyon reklamı gibi
ulusal kampanyalar düzenlenmektedir.
5.3.1.8. Malta Güvenli İnternet Merkezi (Be Smart Online)
BeSmartOnline tarafından düzenlenen farkındalık kampanyaları şunlardır:
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• Aileler için bilgilendirme günleri, basın kahvaltıları ve seminerler,
• Kamuoyunu hedefleyen bir kısa mesaj kampanyası,
• 9-12 yaş grubu çocuklar ve ebeveynleri için bir medya kampanyası,
• İnternetin güvenli kullanımı hakkında radyo ve televizyonda tartışma
programlarına katılım,
• Güvenli İnternet Günü kutlamalarının, gençlerin ve yetişkinlerin
farkındalığının artırılması için yerel faaliyetler düzenlenmesi,
• 10-12 yaş grubu çocuklara yönelik güvenli internet konulu gösterilerin
düzenlenmesi, okullarda kampanyaların düzenlenmesi ve 13-15 yaş grubu çocuklar
için aynı konuda kompozisyon/afiş/resim gibi etkinliklerin hazırlanması.
5.3.1.9. Norveç Güvenli İnternet Merkezi
“Sen Karar Ver” (You Decide) adlı bir web sitesi üzerinden internet üzerinde
yapılan paylaşımların risklerini ve çevrimiçi itibarın önemini anlatan, 9-13 yaş grubu
için 3 adet spot film ve 13-17 yaş grubu için 12 adet spot film, ayrıca yine yaş
gruplarına göre özelleştirilmiş çeşitli broşürler hazırlanmıştır. 9-13 yaş grubu
çocuklar için hazırlanan broşür 4 farklı dilde yayınlanmıştır. Tüm bu yayınlar web
sitesi üzerinden indirilebilmektedir.
“You Decide” kampanyasının hedefleri; öğrencileri sınıf ortamında özel
hayatın dokunulmazlığı konularında bilgilendirmek ve bu bağlamda çocuklar ve
gençler için interaktif ve rahatsız edici olmayan bir kampanya düzenlemek.
Kampanyanın öne çıkan sloganları ise şunlardır:
• Her zaman düşündüğünüz kadar belirsiz kalamazsınız. Başka bir deyişle,
internet ortamına aktardığınız resim ya da videolarınız sizi sıkıntıya düşürebilir.
• Başkalarının sizinle ilgili neyi ne kadar bileceğine yine siz karar
vereceksiniz.
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5.3.1.10. Polonya Güvenli İnternet Merkezi (NASK)
NASK tarafından yürütülen bazı medya kampanyaları:
• Karşınızda Kim Olduğunu Bilemezsiniz (2005): İnternette çocukların
cinsel taciz amaçlı kandırılmasını önlemeye yönelik bir kampanya.
• İnternette Görevde (2006): Özellikle çocuk taciz görüntüleri olmak üzere,
internetteki yasadışı içeriklerin varlığına dikkat çekmeyi amaçlayan kampanya.
• İnternet Dünyaya Açılan Bir Penceredir: Tehlikeli içeriklerin çocuklarca
görüntülenmesi sorunuyla baş etmeyi kapsayan kampanya.
• Sanal Zorbalığa Son (2008): İnternette ve cep telefonlarında aynı yaş
grubundaki gençlerin birbirlerine karşı şiddet sorununa ilişkin kampanya.
• İnternet Zorbalığını Engellemek (2009): Sosyal ağ sitelerinde sanal
zorbalık ve çocukların güvenliği ile ilgili kampanya.
• Önce Düşün Sonra Paylaş (2010): İnternette kişisel bilgilerinizin yönetimi
ile ilgili kampanya.
• Hayat Oyun Değil (2011): Sanal yaşamlarla ilgili bir kampanya.
• Çocuk-Dostu İnternet Kafe: Amacı, internet kafeleri kullanan çocuklar ve
gençlerin güvenlik seviyesini artırmaktır. Bu kampanya kapsamında, belirlenen
güvenlik standartlarını karşılayan kafelere “Çocuk dostu İnternet Kafe” sertifikası
verilmektedir.
5.3.1.11. Romanya Güvenli İnternet Merkezi (sigur.info)
Romanya’daki medya kampanyası, biri Avrupa Komisyonu tarafından, diğeri
yerelde geliştirilmiş, çocuklar ve ebeveynlere yönelik iki televizyon tanıtım
klibinden oluşmaktadır. Klipler, 11 ulusal televizyon kanalında yayınlanmıştır. Söz
konusu klipler (30 saniye ve 60 saniye uzunluklarda) televizyonlarda 2,500 kez
yayınlanmıştır. Bunun yanı sıra çevrimiçi klipler internette 20.000’den fazla kez
görüntülenmiştir.
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5.3.1.12. Rusya Güvenli İnternet Merkezi (saferunet.ru)
Merkez, gençleri, velileri, öğretmenleri ve karar alıcıları hedefleyen,
farkındalık

yaratan

materyalleri

(çevrimiçi

ve

çevrimdışı)

üretmekte

ve

dağıtmaktadır. Diğer taraftan, ekip tarafından video klipler üretilmekte ve bunların
televizyonda

yayınlanması

ve

internet

aracılığıyla

da

yaygınlaştırılması

sağlanmaktadır.
5.3.1.13. Slovakya Güvenli İnternet Merkezi (eSlovensko)
ESlovensko, televizyonlarda yayınlanmak üzere ulusal kampanya ve
yarışmalar düzenlemekte ve kazananlar eSlovensko tarafından Güvenli İnternet
Günü kapsamında düzenlenen bir törende açıklanmaktadır. İnternet ve mobil
telefonlardaki tehditler hakkında konuşan gençleri içeren programlar hazırlamıştır.
eSlovensko ayrıca “Miro Nerede?” ve “Sanal Zorbalık” adında, 2008 yılı
boyunca ulusal televizyonlarda yayınlanmış iki adet spot film üretmiştir ve
ebeveynleri çocuklarının internette ne yaptıkları ile aktif olarak ilgilenmeleri için
cesaretlendirmiştir.
2009 yılından itibaren, “Ovce.sk” adında geniş kapsamlı bir kampanya ile
eğlendirirken bilgilendiren çizgi animasyonlar hazırlanmıştır.
5.3.1.14. Güney Kore Nethics Kampanyası
Güney Kore’de; internetin olumsuz yönlerini önleyebilmek için spot filmler,
İnternet Nethics Fuarı, “İnterneti Sev, Aileni Sev” kampanyası (kompozisyon
yarışması), halka açık afiş yarışması, ulusal sergi turnesi gibi etkinlikler
düzenlenmiştir.
5.3.1.15. Yeni Zelanda (Netsafe)
Öğretmenlerin ve ebeveynlerin çocuklara internetin güvenli kullanımını ve
dijital vatandaşlık konularını öğretmesine yardımcı olmak için Hector’s World adlı
bir yunus balığı ile arkadaşlarının maceralarını anlatan 7 bölümlük bir çizgi dizi
hazırlanmıştır. Amaç, sadece risklerin tanımlanması değil aynı zamanda onların
yönetilmesidir. Çevrimiçi emniyet ve güvenlik ile dijital vatandaşlık konularını bir
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arada ele almaktadır. Eğitim partnerleri arasında İngiltere’den CEOP ve
Avustralya’dan ACMA bulunmaktadır.

5.3.2. Türkiye Uygulamaları
Yukarıda verilen dünya örneklerine benzer yapımların Türkiye’de de
yayınlanması gerektiği düşünülmektedir. Ülkemizde Güvenli İnternet Günü
etkinlikleri vesilesiyle internetin güvenli kullanımı konusunda bilinçlendirme temalı
bazı spot filmler hazırlanmıştır. Örneğin; Güvenli İnternet Günü 2010 için “Cem ve
İnternet” adlı video; 2011 içinse “Klaus Nerede” videosunun Türkçe adaptasyonu
hazırlanmıştır.
Ayrıca, 24-25 Nisan 2012 tarihlerinde gerçekleştirilen “Çocuk ve Bilişim”
etkinliği münasebetiyle bazı çocuk kanalları tarafından bilinçlendirme temalı
videolar hazırlanmıştır.
Fatih Projesi kapsamında “Teknolojinin Doğru Kullanımı” temalı videolar
hazırlanmış olup, eğitim bilişim ağından ulaşılabilmektedir.
Tanıtım kampanyası için önerilere aşağıda yer verilmektedir:
• Konuyla ilgili çekilecek spot filmlerin televizyon gösteriminin yanı sıra
sosyal ağlardan ve video paylaşım sitelerinden yayınlanması sağlanabilir.
• Bilgilendirici ve kampanyayı tanıtıcı materyaller ulusal ve yerel
gazetelerle birlikte dağıtılabilir.
• İnternet servis sağlayıcılar ve mobil operatörler abonelerine elektronik
ortamda (e-posta ve/veya kısa mesaj) bilgilendirme mesajları gönderebilir.
• Televizyon ve radyo kanallarında konuyla ilgili çeşitli programlar
yapılabilir ya da çok izlenen haber sohbet programlarında konunun tartışılması
sağlanabilir.
• Televizyon ve radyo kanallarında sürekli yayınlanacak bir cıngıl
belirlenebilir. Bu cıngıllarda kamuoyunun yakından tanıdığı kişiler internetin
fırsatlarını ve güvenli kullanımını öne çıkaran mesajlar verebilir.
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• Belli dönemlerde örneğin Güvenli İnternet Günü veya İnternet Haftası
etkinlikleri süresinde yapılacak futbol karşılaşmalarına takımların çeşitli pankartlarla
çıkmaları sağlanabilir.
• İnternet ortamının sık ziyaret edilen sitelerinde çeşitli reklamlar
yayınlanabilir.
• Sosyal mecralarda özel hesaplar oluşturulabilir.
• Halkın yoğun kullandığı mekânlarda örneğin taşıma sistemlerinde özel
afişler yayınlanabilir.

5.4. YAŞ GRUPLARI VE EĞİTİM DÜZEYİNE GÖRE BASILI VE GÖRSEL
MATERYALLER
Yeni neslin seçimi her ne kadar bilgisayarlar ve internet olsa da, belli bir
konudaki eğitim faaliyetinin halen olmazsa olmazlarından biri basılı ve görsel
materyallerdir. Kaldı ki bu konuda bilhassa eğitime ihtiyacı olan kişilerin “dijital
göçmen” olarak adlandırılan yetişkinler olduğu da açıktır. Bu nedenlerle,
bilinçlendirme etkinliklerinde kullanılmak üzere yaşa ve eğitim düzeyine göre
hazırlanacak basılı ve görsel materyallere de ciddi ihtiyaç bulunmaktadır. Tüm
dünyada uygulanan en geleneksel yöntemlerden biri olarak özellikle dikkat çekici
unsurlarla hazırlandığı takdirde en verimli yöntemlerden biri olarak da kabul
edilebilir.
EU

Kids

Online

Koordinatörü

Sonia

Livingstone;

2009

yılında

Lüksemburg’ta düzenlenen Güvenli İnternet Forumu’nda; internetin yoğun
kullanımının riskleri yükseltmesinden yola çıkarak internet penetrasyonunun yüksek
olduğu ülkelerde ve yine internet kullanımında hızlı artışın yaşandığı gelişmekte olan
ülkelerde ciddi riskler bulunduğunu belirtmiştir. Risklerin azaltılmasında ve risk
yönetiminde önemli unsurlardan birinin eğitim olduğu vurgulanmıştır. Riskleri
arttıran diğer faktörler arasında, ailelerinden daha bilgili çocuklar ve içerik
anlamında çocuklara yönelik pozitif bir dilden yoksunluk gösterilmiştir.
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Bu itibarla, internetin güvenli kullanımı ile ilgili eğitim ihtiyacını her yaş ve
eğitim düzeyi için gidermek gerektiği açıktır. Özellikle çocuklara dönük yayınların
eğlendirirken öğreten pozitif bir dil taşıması gerekmektedir. Türkiye’de bu konu ile
ilgili çok fazla çalışma yapıldığını söylemek güç olmakla beraber son birkaç yılda
yapılanlar umut vericidir.
Bu konudaki ilk çalışma olarak, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı
tarafından ilköğretim çağındaki çocuklara yönelik olarak hazırlanan “Güvenli
İnternet Kullanımı İçin Tavsiyeler” adlı rehber kitapçık zikredilebilir. Milli Eğitim
Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu tarafından onaylanan ve İlköğretim Genel
Müdürlüğü’nün de görüşleri doğrultusunda hazırlanan kitapçık, Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın maddi desteğiyle 2009–2010 eğitim-öğretim
yılı başında 12 milyon adet bastırılarak tüm ilköğretim öğrencileri ile öğretmenlerine
ücretsiz olarak ulaştırılmıştır. Bu kitapçık ile çocukları ve gençleri internetin bilinçli,
güvenli ve etkin kullanımı konusunda bilgilendirmek ve bu anlamda onlara yol
göstermek amaçlanmıştır. Kitapçığın 6, 7 ve 8. sınıflara yönelik baskıları hem
Türkçe hem de İngilizce olarak hazırlanmıştır.
Ebeveynlere yönelik olarak hazırlanan “İnternetin Güvenli Kullanımı İçin
Anne-Babalara Öneriler” adlı bir rehber kitapçık ise ilk olarak 23.02.2010 tarihinde
düzenlenen “Güvenli İnternet Günü” etkinliklerinde katılımcılara dağıtılmıştır.
Çocuklar ve anne-babalar için hazırlanmış olan rehber kitapçıkların yanı sıra
internetin güvenli kullanımı ile ilgili hazırlanan broşür, afiş ve diğer bilgilendirici
materyaller Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından ücretsiz olarak
dağıtılmaktadır. Bu kapsamda, 2012’nin ilk altı ayında 50’den fazla ilden gelen
yaklaşık 1,5 milyon materyal talebi karşılanmıştır.
Ayrıca, INSAFE tarafından hazırlanan ve 11 farklı dile çevrilen “Aile EGüvenlik Seti”nin de Türkçe’ye adaptasyonu yapılarak basıma hazır hale
getirilmiştir. Söz konusu setin içerisinde, hem çocukların anlayacağı dilde görseller,
hikayeler ve alıştırmalarla zenginleştirilmiş ve internette güvenli seyahati anlatan
eğlence kitapçığı hem de anne-baba rehberi bulunmaktadır. Yine aynı setin içerisinde
aile sözleşmesi, durum kartları ve eğlenceli yapışkanlar bulunacaktır.
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Fatih projesinin en önemli ayaklarından birini de “BT Araçlarının Bilinçli,
Güvenli ve Ölçülebilir Kullanımı” oluşturmakta olup, konu ile ilgili birçok çalışma
hazırlanarak öğrencilere ulaştırılmaya başlanmıştır. İnternet Geliştirme Kurulu ve
çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanmış yayınlar da bulunmaktadır.
Ayrıca Türkiye’de çeşitli akademisyenlerce hazırlanmış birçok kaynak yayın da
raflarda yerini almaya başlamıştır. Bu durum, konunun hem sivil toplum hem de
akademik çevrelerce de benimsendiğinin göstergesidir.
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5.5. POZİTİF İÇERİKLER VE ÇOCUKLARA ÖZGÜ GÜVENLİ ALANLAR
OLUŞTURMA
OECD’nin

Mayıs

2011

tarihli

“Çocukların

Çevrimiçi

Korunması”

Raporunda; pozitif içerikler ve çocuklara özgü güvenli alanlar oluşturma ayrı bir
önlem olarak zikredilmiştir. Raporda yer alan hususlar şunlardır:
• Avrupa Konseyi ve birçok ülke, pozitif çevrimiçi içerik sağlamayı, i)
çocuğun yaşına uygun içerik sunmaya, ii) faydalı bir çevrimiçi deneyimi
desteklemeye ve iii) internette çocuklar için güvenli alan oluşturmaya yarayan bir yol
olarak kabul etmektedirler. Avrupa Konseyi tarafından geliştirilen “Wild Web
Woods’ isimli eğlence portalı (www.wildwebwoods.org) farklı dil seçenekleri ile
çocukların hizmetine sunulmuştur.
• Çocuklar için pozitif çevrimiçi içerik sağlamayı amaçlayan hizmetler;
çocuklara yönelik web siteleri ve arama motorları ile çocukların yaşlarına uygun
içeriklere erişebilecekleri kapalı ortamlardır (walled gardens). Bununla birlikte
çocukları hedefleyen her web sitesi, otomatik olarak olumlu çevrimiçi içerik
sunmamaktadır.
• Bir kamu politikası aracı olarak çocuklar için olumlu çevrimiçi içerik,
çocukların

çevrimiçi

ortamda

karşılaştığı

risklerin

azaltılması

stratejisinin

tamamlayıcısı olabilir. Çocukları, özel web sitelerine yönlendirmek onları çevrimiçi
risklerden korumakta, çocuklar için fırsatlar yaratmakta ve onları öğrenme, katılım,
yaratıcılık ve kimlik bakımından güçlendirebilmektedir.
• Avrupa Birliği ve birçok ülke, çocuklar için olumlu çevrimiçi içeriğin
oluşturulmasına doğrudan veya dolaylı olarak fon sağlamaktadır. Avrupa Birliği
Güvenli İnternet Programı tarafından 2010-2011 yıllarında “Çocuklar için En İyi
Çevrimiçi İçerik” yarışması düzenlenmiştir. Almanya, çocuklar için üretilecek
yüksek kaliteli ve yenilikçi internet içeriklerini desteklemek için üç yıllık süre
boyunca yıllık 1,5 milyon Avro büyüklüğünde bir fon tahsis etmiştir. Diğer bazı
ülkeler, yerel kültür ve dili yansıtan çevrimiçi hizmetleri desteklemek amacıyla, aynı
zamanda çocuk kitleyi hedefleyen yerel çevrimiçi içerikleri teşvik etmektedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 381)

– 674 –

• Farklı paydaşlar; örneğin, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel
şirketler çocuklara yönelik çevrimiçi içeriğin sağlanması sürecinde yer almaktadırlar.
Öte yandan, çocukları hedef alan web sitelerinde çoğunlukla ticari amaç söz
konusudur ve bu nedenle bu siteler, çeşitli çevrimiçi pazarlama tekniklerini
bünyelerinde barındırabilmektedirler. Bu ise, çeşitli durumlarda çocuklara yönelik
olumlu çevrimiçi içerik kavramına ters düşebilmektedir.
Genel olarak değerlendirildiğinde ise pozitif içerik sağlama ve çocuklara
yönelik güvenli alanlar yaratma adına bilgilendirici ve eğlendirici portal
çalışmalarının azlığı dikkat çekmektedir. KidSites, KidShield ve KidsknowIt,
internet üzerinden çocuklara bilgilendirici ve eğlendirici hizmet veren girişimlere
örnek olarak verilebilir. Bunların dışında, The Telegraph, 29.04.2008 tarihinde aile
ve çocuklara yönelik 20 en yararlı web sayfası açıklamıştır 641.
Komisyonumuzun

26-27

Mayıs

2012

tarihlerinde

İstanbul

Bilgi

Üniversitesi’nde gerçekleştirdiği çalıştayda, “Toplumun çekirdeği olan annebabaların eğitilmeleri yanı sıra, hızlı tüketim alışkanlığı oluşmuş olan internet
kullanıcılarına; kolay erişilebilen pozitif içerikler sunmak suretiyle zararlıya yönelme
zayıflatılmalıdır.” önerisi yapılmıştır.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun, Komisyonumuza yaptığı
22.03.2012 tarihli sunumda, “Kamu kurumları zorunlu olarak, özel sektör ise teşvik
edilerek ellerindeki, kamuoyunun faydalanabileceği içerikleri en kısa sürede internet
ortamına aktarmalıdırlar.” önerisi getirilmiştir. Anılan Kurum tarafından bu yönde
geliştirilen bazı web siteleri de bulunmaktadır. Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan Güvenli Web
internet sitesi (www.guvenliweb.org.tr), internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı
konusunda ilgili tüm kesimleri bilgilendirmek amacıyla kurulmuş olup Mayıs
2008’de yayına başlamıştır. Güvenli Web portalı aracılığıyla, internetin güvenli
kullanımının sağlanması amacına yönelik olarak aileler, eğitimciler ve güvenlik
başlıkları altında gerek ailelerin gerek eğitimcilerin yararlanabileceği içerikler
paylaşılmaktadır. Sitede ayrıca çocuklara yönelik “Güvenli İnternet İçin Tavsiyeler”
ile ebeveynlere yönelik “İnternetin Güvenli Kullanımı İçin Anne-Babalara Öneriler”
641

The Telegraph, 2008
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kitapçıkları e-kitap formatında yayınlanmaktadır. İnternet kafe denetimlerinde
yeknesaklığı ve verimliliği sağlamak amacıyla, mülki idare amirliklerinin
faydalanması amacıyla geliştirilen “Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı
İş Yeri Denetleme Eğitimi” e-öğrenme modülü de portal üzerinden kullanıcıların
hizmetine sunulan diğer bir modüldür.
Çocukların, sanal dünyada güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için
hazırlanan ve Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nca faaliyeti sürdürülen sitenin
adı ise “Güvenli Çocuk”tur. (www.guvenlicocuk.org.tr) “Güvenli Çocuk” internet
portalı, Şubat 2010’da düzenlenen “Güvenli İnternet Günü” etkinliklerinde açılışı
yapılarak yayın hayatına başlamıştır. Güvenli Çocuk,

çocukların daha çok

eğleneceği, eğlenirken internet ortamında nasıl güvende kalacaklarını öğrenecekleri
şekilde geliştirilmiştir. Sitede, Güvenli Çocuk Kulübü, Oyun Parkı, Benim
Sayfam, Neşeli Kutular, Neler Olmuş, Neler Olacak, Bilgi Dolabı, Eğlence Köprüsü
ve Web Gözcüsü gibi bölümler bulunmaktadır. Eğlence Köprüsü bölümü, çocukların
hem eğlenceli hem de güvenli daha farklı içerikler bulabilmesini sağlamaktadır.
Milli

Eğitim

Bakanlığı

tarafından

geliştirilen

eğitim

bilişim

ağı

(www.eba.gov.tr) ise pozitif içeriğe güzel bir örnektir. Ayrıca Başbakanlık
(cocuk.basbakanlik.gov.tr) başta olmak üzere diğer birçok kamu kurumu, sivil
toplum kuruluşları ve özel şirket çocuklara özgü web siteleri hazırlamıştır.
Komisyonumuzca; bütün kamu kurumlarının ve büyük şirketlerin çocuklara özgü
web siteleri hazırlamaları önerilmektedir.

5.6. İHBAR VE YARDIM HATLARI
İnternet ortamındaki sakıncalı veya zararlı kabul edilen içeriklere karşı
mücadelenin önemli ayaklarından birini, ihbar ve yardım hatları oluşturmaktadır.
İhbar hatları; sadece şikâyetleri derleyerek niteliğine göre ilgili makamlara iletmekle
görevli iken yardım hatları daha kapsamlı destek sağlamaktadır.
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5.6.1. İhbar Hatları ve Uluslararası İnternet İhbar Merkezleri Birliği
İnternet kullanıcıları, internet endüstrisi aktörleri, adli birimler ve hükümetler;
çocukların cinsel istismarı içeriklerinin internet ortamında yayınlandığı ve aktif bir
biçimde paylaşıldığının farkına 1995 yılından itibaren varmaya başlamışlardır. Aynı
şekilde internet ortamındaki ırkçı, şiddet içeriklerinin artışı da bu dönemde dikkatleri
çekmeye başlamıştır. Bu sıralarda birçok resmi ve sivil kurum bu konuda ne
yapılabileceği ile ilgili çalışmalar başlatmıştır.
Hollanda’da, 1996 yılı temmuz ayında, internet ortamındaki çocukların cinsel
istismarı içeriklerinin ihbar edilebilmesi için internet endüstrisi ve polisin katkıları ile
bir internet içerik ihbar merkezi kurulmuştur. Aynı yıl Hollanda’nın ardından internet
ortamındaki yasa dışı içeriklerin ihbar edilebileceği ihbar merkezleri Norveç, Belçika
ve İngiltere’de de kurulmuştur. Onları Avusturya, İrlanda, Finlandiya, İspanya ve
Fransa izlemiştir.
1997 yılında, Childnet International, kurulan bu ihbar merkezlerinin yakın bir
işbirliği içinde çalışması gerektiğini belirtmiş ve Avrupa’daki ihbar merkezlerinin bir
araya gelip genel konular ile ilgili görüşmeler yapmaları için bir forum kurulmasını
teklif etmiştir. Bu forum kurulmuş ve düzenli toplantılar yapmıştır.
1999 yılında forumu oluşturan sekiz internet içerik ihbar merkezi bir araya
gelmiş ve Uluslararası İnternet İhbar Merkezleri Birliği’ni [(International
Association of İnternet Hotlines) (INHOPE)] kurmuşlardır. O zamandan bu yana
dünya üzerinde birçok ülkede internet içerik ihbar merkezleri kurulmuştur. INHOPE,
tüm dünya ülkelerinde faaliyet gösteren internet ihbar hatlarını desteklemekte ve
temsil etmektedir.
2002 yılında Hollanda’da kurulan Siber Nefrete Karşı Uluslararası Birlik
[(International Network Against Cyberhate) (INACH)] ise INHOPE gibi bir ihbar
merkezleri birliği hüviyetini göstermektedir. Fakat INACH, internet ortamındaki
nefret, ırkçılık, ayrımcılık suçlarını barındıran içeriklerle ilgili ihbarları kabul
etmektedir. Farklı ülkelerdeki 20 tane ayrımcılıkla mücadele merkezi INACH
üyesidir. INHOPE üyelerinin bir kısmı aynı zamanda INACH üyesidir.
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Merkezi Amsterdam’da bulunan INHOPE, Avrupa Birliği Güvenli İnternet
Programı tarafından desteklenmektedir. INHOPE, Avrupa Birliği ülkeleri dışında
Bosna Hersek, İzlanda, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Kanada,
Japonya, Güney Kore, Güney Afrika ve Tayvan gibi ülkelerin de içinde bulunduğu
toplam 37 ülkede 42 internet ihbar merkezinin üyeliğinin bulunduğu uluslararası bir
kuruluştur.
INHOPE’un misyonu, interneti daha güvenli bir yer haline getirmek için
yasal olmayan içerikler hakkındaki ihbarlara yanıt verme konusunda hızlı bir şekilde
harekete geçilmesini temin ederek dünya çapında internet ihbar merkezlerinin
işleyişini desteklemek ve geliştirmektir.
Bu misyonu gerçekleştirmek için INHOPE’un belirli beş amacı vardır:
• İhbar merkezleri için politika ve en iyi uygulama standartları oluşturmak
ve üyeler arasında iyi iş ilişkileri ve güveni teşvik ederek uzmanlık paylaşımını
desteklemek,
• İhbar merkezleri arasında uluslararası alanda ihbarların karşılıklı
paylaşılması ve koordineli bir yaklaşımın benimsenmesi için tutarlı, etkili ve güvenli
mekanizmalar geliştirerek dünya çapında yasal olmayan içerikler konusunda gelen
ihbarlara hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edilmesini sağlamak,
• En iyi uygulama standartlarını karşılamak için danışmanlık ve eğitim
hizmeti sağlayarak, üye olacak yeni ihbar merkezlerini belirlemek ve desteklemek
yoluyla dünya çapındaki INHOPE üye ağını genişletmek,
• Uluslararası alanda daha iyi bir işbirliğini sağlamak amacıyla, devlet
kurumları, kolluk kuvvetleri ve ilgili diğer kurumlar dahil olmak üzere, uluslararası
çapta politika yapıcıların ihbar merkezlerinin yürüttüğü işleri daha iyi anlamalarını
sağlamak,
• Kilit paydaşlar ve genel halkı, INHOPE ve üye ihbar merkezlerinin, yasal
olmayan içerikler konusunda tüm dünyadan gelen küresel ihbarların tek merkezi
olduğu konusunda bilinçlendirmek.
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Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren İnternet
Bilgi ve İhbar Merkezi (İhbar Web) 18.05.2011 tarihinde Litvanya’nın başkenti
Vilnius’da gerçekleşen INHOPE Genel Kurulu’nda yapılan oylama neticesinde
birliğe üye olmuştur.

5.6.2. Yardım Hatları
Yardım hatları; çocuklara, gençlere, ebeveynlere, eğiticilere internet
ortamında nasıl güvende kalabilecekleri ile ilgili bilgilendirme tavsiyeleri sunan ve
bu konuda toplumdan gelen sorulara, mağduriyetlere ışık tutmaya çalışan
organizasyonlardır.
Ulusal yardım hatları özellikle çocukların ve gençlerin internet ortamında
karşılaştığı riskler ile yasadışı ve zararlı içerikler ile ilgili tehlikeleri ortaya koyma ve
bu konudaki endişeleri gidermeye yardımcı olmaktadır.
Özellikle çocuklara yönelik hizmet veren yardım hatları, problem yaşayan,
rehabilitasyona ihtiyaç duyan, bir konuda danışmanlık isteyen ya da sadece
konuşmak isteyen çocuklardan ve gençlerden her yıl 14 milyondan fazla telefon
almaktadır 642.

5.6.2.1. Dünya’da Yardım Hatları
Avrupa Konseyi’nin “Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı
Korunmasına Yönelik 201 Sayılı Sözleşmesi 643” 13.06.2007 tarihinde kabul edilmiş
ve 25.10.2007 tarihinde ilgili devletlerin imzasına açılmıştır. Türkiye de 18.07.2011
tarihinde sözleşmeyi onaylamıştır. Sözleşme ile çocukların cinsel sömürü ve
istismardan korunmasına yönelik olarak alınabilecek önleyici tedbirler hakkında
kapsamlı düzenlemeler öngörülmüş ve bu konuya ilişkin maddi ceza hukuku ile ceza
yargılama hukuku alanlarında ayrıntılı hükümler getirilmiştir. Çocuklar için, telefon
ve internet yardım hatlarının kurulması ve cinsel istismar ve taciz şüphelilerinin ihbar
642

CHI, 2012
Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse-CETS No.
201.
643
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edilmesi konusunda kişilerin teşvik edilmesi hususlarının düzenlenmesi konusunda
düzenlemeler sözleşmeyle getirilmiştir.
Avrupa Konseyi’nin Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı
Korunması Sözleşmesi’nin 13’üncü maddesinde;
“Her bir taraf ülke gerekli yasal ve diğer düzenlemeleri yaparak, arayan
kişilerin gizliliğini ve kişisel bilgilerinin güvenliğini azami seviyede koruyan ve
onlara tavsiyelerde bulunmak üzere telefon ya da internet üzerinden hizmet veren
yardım merkezleri oluşturulmasını teşvik etmeli ve desteklemelidir.” denilmektedir.
Devletler, ulusal yardım hatlarının kurulması için;
• Gerekli fon desteğini sağlamalıdır.
• Avrupa örneğinde (116-11) olduğu gibi 3 veya 6 rakamlı ücretsiz çağrı
merkezleri oluşturmalıdır.
• Yardım hattının işlevselliğini sağlamak için etkin bir müdahale ve takip
sistemi kurmalıdır. Bu yapıda her arayan kişiye danışmanlık, gerekli ise acil yardım
ve uzun dönemli rehabilitasyon desteği sağlanmalıdır.
• Ülke içi birimler ya da ülkeler arasında koordinasyon güçlendirilmesi için
teşvikler sağlanmalıdır.
Avrupa Birliği, Avrupa Komisyonu’ndan gelen öneriyi dikkate alarak ve
Avrupa Parlamentosu’nun görüşünü alarak çocukların cinsel sömürüsü ve çocuk
pornografisi ile mücadele konusunda Çerçeve Kararı (2004/68/JHA) 22.12.2003
tarihinde yayımlamıştır. 27.10.2011 tarihinde ilgili Çerçeve Karar revize edilerek
yeni direktif halinde tekrar yayımlanmıştır.
Yeni direktifte, üye devletlerin çevrimiçi ortamda çocuk haklarını koruyucu
bir yaklaşım geliştirmeleri gerektiği ve bunun için farkındalık artırma kampanyaları
ile yardım hatları ve ihbar hatlarının kurulmasının değerlendirilmesi gerektiği
vurgulanmaktadır.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20.11.1989 tarihinde benimsenen
Çocuk Hakları Sözleşmesi 02.09.1990 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye de dahil
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olmak üzere yaklaşık 142 ülke sözleşmeyi imzalamış ya da onay ve katılma yoluyla
taraf devlet durumuna gelmiştir. Türkiye, Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni 02.10.1995
tarihinde uygulamaya başlamıştır.
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği ITU tarafından 2009 yılında başlatılan
COP girişimi ile çevrimiçi ortamda çocukların korunmasına ve konu ile ilgili
risklerin tanımlanmasına yönelik farkındalık çalışmalarına başlanmıştır.

ITU

konunun önemine vurgu yaparak farkındalık çalışmalarında yardım hatlarının
önemini vurgulamakta ve INSAFE ile bu konudaki işbirliklerini sürdürmektedir.
Avrupa Komisyonu’nun 1999 yılında başlattığı güvenli internet programı ile
bu alanda çeşitli projeler finanse edilerek desteklenmeye başlamıştır. INSAFE de bu
projelerden biri olarak faaliyete geçmiştir. INSAFE, Avrupa’nın çeşitli noktalarında
faaliyet gösteren, internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımına yönelik eğitim,
doküman ve benzeri kaynakları sağlayan farkındalık merkezlerinin ortak ağı olarak
faaliyetlerine başlamıştır. Bu farkındalık merkezlerinin birçoğu çocuklara, gençlere,
ebeveynlere eğiticilere internet ortamında nasıl güvende kalabilecekleri ile ilgili
bilgilendirme tavsiyeleri sunan ve bu konuda toplumdan gelen sorulara,
mağduriyetlere ışık tutmaya çalışan yardım hatlarını da bünyelerinde barındırmakla
beraber, kimi Avrupa ülkelerinde yardım hatları ve farkındalık merkezleri farklı
kuruluşlar tarafından yürütülmektedir.
Aşağıdaki tabloda Avrupa ülkelerindeki ulusal yardım hatları listelenmiştir.
Bunların birçoğu başta telefon olmak üzere e-mail ya da web form ile yardım hizmeti
sunmaktadır 644.
Tablo 117. Avrupa’da Ulusal Yardım Hatları
Ülke

Organizasyon

Austrian

Avusturya

Institute

for

Telecommunications (OIAT)

Belçika

644

Web sitesi

Clicksafe.be

Applied

www.rataufdraht.at

www.clicksafe.be

INSAFE, 2012
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Bulgaristan

G. Kıbrıs R.K.

Çek
Cumhuriyeti

Helpline.bg

CyberEthics / Cyprus Neuroscience and
Technology Institute (CNTI)

Safety Line Association – SLB

www.helpline.bg

www.cyberethics.info

www.İnternethelpline.cz
www.pomoonline.cz

Danimarka

Cyberhus

www.cyberhus.dk

Estonya

Lasteabi.ee

www.lasteabi.ee

Finlandiya

Mannerheim League for Child Welfare

www.mll.fi/nuortennetti/

e-enfance

www.e-enfance.org

Fransa
Netecoute

Almanya

Yunanistan

Nummer gegen Kummer

University of Athens - Adolescent Health
Unit (AHU)

www.netecoute.fr

www.nummergegenkummer.de

www.saferİnternet.gr/helpline

Macaristan

Kék Vonal Child Crisis Foundation

www.kek-vonal.hu

İzlanda

Save the Children Iceland

www.netsvar.is

İrlanda

Childline (ISPCC helpline)

www.childline.ie

İtalya

Sicurinrete.it

www.sicurinrete.it

Litvanya

State Inspectorate for Protection of Children's
Rights

www.bti.gov.lv

Letonya

Childline

www.vaikulinija.lt.

Lüksemburg

BEE-SECURE

www.bee-secure.lu
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Malta

Supportline 179

www.appogg.gov.mt

Hollanda

Helpwanted

www.helpwanted.nl

Norveç

Cross your heart

www.korspahalsen.no/

Nobody's

Polanya

Children

Foundation

"Child in the Web" Programme

www.helpline.org.pl

www.İnternetsegura.pt/pt-

Portekiz

LINHA AJUDA İNTERNET SEGURA

Romanya

Save the Children Romania

www.helpline.sigur.info

Rusya

Saferunet.ru

www.saferunet.ru

Slovakya

Pornoc.sk

www.pomoc.sk

Slovenya

Nasvet za net

www.nasvetzanet.si

İspanya

Protegeles

www.protegeles.com

İsveç

BRIS (Children's Rights In Society)

www.bris.se

Birleşik Kırallık

Childline

(NSPCC

PT/LinhaAjuda/ContentDetail.aspx

Helpline) www.childline.org.uk

Professionals Online Safety Helpline

www.saferİnternet.org.uk

5.6.2.1.1. Avusturya
Avusturya Güvenli İnternet Merkezi, Avusturya Bilinçlendirme Merkezi
Saferİnternet.at, yardım hattı olan “147 Rat auf Draht” ve

“Stopline” destek

hattından oluşmaktadır. Saferİnternet.at kapsamında verilen hizmetlerden biri de
yasadışı içeriğin ihbar edilmesi için yardım ve destek hattıdır.
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5.6.2.1.2. Belçika
Belçika’da “Child Focus”’ projesi ile İnternette bulunan çocuk taciz
görüntülerine karşı bir destek ve ihbar hattı yürütülmektir. Belçika Güvenli İnternet

Merkezi, www.stopchildporno.be destek hattına ev sahipliği yapmaktadır. “Child
Focus”, Belçika Güvenli İnternet Entegre Ağının koordinatörüdür.

5.6.2.1.3. Bulgaristan
Uygulamalı

Araştırma

ve

İletişim

Fonu

(ARC

Fund),

Avrupa

Komisyonu’nun güvenli internet programı ile ortak finanse edilen bir projesi
kapsamında, yasadışı ve çocuklar için zararlı içerik ve uygulamalarla mücadele için
Mayıs 2006 tarihinde Bulgaristan Destek Hattını oluşturmuştur.

5.6.2.1.4. Çek Cumhuriyeti
Ulusal Güvenli İnternet Merkezi (Saferİnternet CZ), CzeSICON projesini
takiben, 01.01.2009 tarihinde hizmete açılmıştır.

Avrupa Komisyonu tarafından

güvenli internet programı (safer internet programme) kapsamında desteklenmektedir.
Program amaçlarına uygun olarak, proje, internet kullanıcılarının olası tehditlere
karşı farkındalığını artırmayı hedeflemektedir. Projede, özellikle çocuk cinsel
istismarı ve sanal zorbalık ile ilgili bildirimler ve bununla birlikte internette problem
yaşayan çocuklar için psiko-sosyal destek sağlayan yardım hattı bulunmaktadır.
Ayrıca yasadışı ve zararlı içeriklere ilişkin bildirimler için destek hattı programı
kullanılmaktadır.
Proje kapsamında farkındalık kampanyalarını koordine eden ve ilgili içeriği
sağlayan Çevrimiçi Güvenlik Enstitüsü (Online Safety Institute) bulunmaktadır. Bu
Enstitü, internet suçlarına karşı savaşan internet destek hattı ve internette sorun
yaşayan çocuklara yönelik internet yardım hattını idare etmektedir.
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5.6.2.1.5. Danimarka
Danimarka Bilinçlendirme Merkezi, Danimarka’da çocukların internet ve
mobil telefon kullanımına yönelik kilit bir kaynak ve bilgi merkezi olarak
(http://www.medieraadet.dk), (www.cyberhus.dk) yardım hattı, çocukları kurtarın
yardım hattı (www.redbarnet.dk) ve Danimarka Güvenli İnternet Merkezi ile birlikte
kurulmuştur.

5.6.2.1.6. Estonya
Estonya’da güvenli internet merkezi kapsamında bilinçlendirme merkezi,
destek hattı ve yardım hattı bulunmaktadır. Destek hattının teknik yöneticisi Estonya
Çocuk Hizmetleri Birliği’dir. Bilinçlendirme Merkezi’nin koordinatörü “Tiger Leap
Vakfı”dır. Sosyal İşler Bakanlığı’nın gözetimi altında olan Çocuklar için Yardım
Hattı, 116111, Estonya Danışma Merkezi tarafından yürütülmektedir.

5.6.2.1.7. Finlandiya
Üç bağımsız kurum olan Çocukları Kurtarın Finlandiya, Mannerheim Çocuk
Esirgeme Birliği (MLL) ve Finlandiya İletişim Düzenleme Kurumu (FICORA)
tarafından oluşturulan Finlandiya İnternet Farkındalığı ve Güvenliği Projesi;
farkındalık çalışması, yardım hattı ve destek hattı olmak üzere üç temel etkinlikten
oluşmaktadır. Farkındalık merkezi, FICORA tarafından koordine edilmekte, Acil
Yardım Hattı, Çocukları Kurtarın Finlandiya tarafından ve Yardım Hattı ise MLL
tarafından yürütülmektedir. MLL tarafından sağlanan yardım hattı, çocuklar ve
gençler için ücretsiz ve anonim bir erişim noktası sunmaktadır. Yardım hattı
gönüllüleri, çocukların güvenli internet kullanımı ile ilgili endişelerine ve sanal taciz
ve zorbalık ile ilgili rahatsızlık veren deneyimlerine yönelik destek sağlanması için
eğitilmişlerdir. Telefon hattı her gün hizmet sağlamaktadır ve ücretsizdir. Buna ek
olarak, çocuklar yardım hattı web sitesi aracılığıyla yardım hattı gönüllülerine
anonim e-postalar gönderebilmektedirler.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 381)

– 685 –

5.6.2.1.8. Fransa
Fransa’da “e-Enfance” [e-Çocuklar], internette çocukların korunması
konusunda uzmanlığı ile bilinen bir sivil toplum kuruluşu olup, yardım hattını
yürütmektedir. “AFA”, İnternet Hizmet Sunucuları Derneği yardım hattını
yürütmektedir.

5.6.2.1.9. Hırvatistan
Tacize Uğramış ve İhmal Edilmiş Çocuklar için Yardım Hattı, her türlü
elektronik şiddet konusunda bilgi ve yardım sağlamaktadır. Bu yardım hattı çocuklar,
ebeveynler ve yetişkinler için internet şiddeti kapsamında tüm sorunlar için yardım
sağlamaktadır.

Bu

tür

yardım

sohbet,

forum

veya

e-posta

olarak

da

sağlanabilmektedir.

5.6.2.1.10. İngiltere
NSPCC adlı çocukların korunması amacına yönelik yardım kuruluşu
tarafından hem çocuklara ve gençlere hem de yetişkinlere hizmet veren yardım
hatları oluşturulmuştur.

5.6.2.1.11. İtalya
Bilinçlendirme Merkezi Ulusal Yardım Masası, kamunun sorularını
cevaplamaktadır ve yerel düzeyde bilinçlenme faaliyetlerini tanıtmaktadır.

5.6.2.1.12. İspanya
Protegeles (www.protegeles.com), 2002 yılında kurulan, kar amacı gütmeyen
bir kurumdur. İnternette çocuk pornografisi ve diğer yasadışı içeriklere karşı
mücadele etmek amacıyla oluşturulmuş yardım hattıdır.
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Tehlikeli ve ölümcül olabilecek davranışları ve yaşam tarzlarını içeren web
sitelerinin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için Protegeles, yardım ve destek
hatları yürütmektedir. Bu hatlarda çocuklar, okulda zorbalık (acosoescolar.info),
sanal

zorbalık

(internetsinacoso.es)

veya

yeme

bozuklukları

(anaymia.com, anaymia.eu ve masqueunaimagen.com) ile ilgili profesyonel yardım
alabilmektedirler.

5.6.2.1.13. İsveç
İsveç Güvenli İnternet Merkezi, İsveç Medya Kurulu tarafından koordine
edilmektedir. Bir İsveç sivil toplum kuruluşu olan BRIS (Çocuk Hakları Topluluğu)
ile işbirliği içerisinde çalışmaktadır.
Bu yardım hattı güvenli internet kullanımı ile ilgili soruları olan ve çevrimiçi
deneyimlerini paylaşmak isteyen çocuklar için önemli bir destek ve erişim noktası
oluşturmaktadır. BRIS destek hizmetleri arasında şunlar yer almaktadır: Çocuk
Yardım Hattı, web-tabanlı BRIS e-posta hizmeti ve BRIS sohbet hizmeti. Bu
hizmetlerin hepsi ücretsizdir ve isim vermeden kullanılabilmektedir. Çocukların
internet kullanımına ve çevrimiçi hayatlarına ilişkin deneyim ve endişeleri ile ilgili
gerçekler ve analizler kampanya kapsamındaki farkındalık etkinlikleri için önemli bir
temel oluşturmaktadır.

5.6.2.1.14. İzlanda
İzlanda’da www.saft.is web sitesi ve yardım hattı mevcut olup, çocukları,
ebeveynleri, öğretmenleri ve halkı hedeflemektedir.

5.6.2.1.15. Letonya
Letonya’da 2009 yılında internette zorbalığın kabul edilir olmadığı ve ihbar
edilmesi gerektiği fikrinin yaygınlaştırılması için çocuklara yönelik yardım hattı
(116111) oluşturulmuştur.
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5.6.2.1.16. Lüksemburg
Lüksemburg Bilinçlendirme Merkezi 2006 yılından bu yana, yardım hattı ile
çalışmalarını yürütmektedir. Kasım 2008’den itibaren, internette yasadışı içeriğe
savaş açmış bir destek hattı olan “LISA Stopline” ile birleşerek, Güvenli İnternet
Merkezi oluşturulmuştur.

5.6.2.1.17. Macaristan
Yardım hattı ile, çocuklar, yasadışı ve zararlı içerikler hakkında endişelerini
dile getirebilirler ve çevrimiçi teknolojilerinin kullanımına ilişkin tehlikeli veya
rahatsızlık uyandıran deneyimlerini paylaşabilirler (www.kek-vonal.hu ve 116111
numaralı ücretsiz telefon hizmeti).
İnternet kullanıcılarının yasadışı durumlara (çocuk istismarı görüntüleri veya
sanal zorbalık gibi) rastladıklarında isim vermeden ihbarda bulunabilecekleri ihbar
hattı (www.internethotline.hu) mevcuttur.

5.6.2.1.18. Polonya
NCF ve Orange Vakfı tarafından yürütülen, ebeveynler ve profesyonellere,
çocuklar ve gençlerin internet ve mobil telefon kullanımlarından doğan tehlikelere
ilişkin hususlarda destek sağlayan bir projedir (helpline.org.pl).

5.6.2.1.19. Slovakya
eSlovensko, Avrupa Birliği güvenli internet programı çerçevesindeki Slovak
Bilinçlendirme Merkezi tarafından yürütülen bir sivil toplum örgütüdür. eSlovensko
tarafından 7/24 internetteki yasadışı içeriği bildirmek için ücretsiz yardım hattı
açılmıştır.
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5.6.2.1.20. Slovenya
Slovenya Güvenli İnternet Merkezi, Slovenya’da çocuklar için daha güvenli
bir internet ortamı yaratılmasına kendi yöntemleri ile katkıda bulunan üç aktif
projeden biri olan yardım hattıdır “nasvet za net” – (www.nasvetzanet.si). Bu hat
kapsamında

çocuklar

uygunsuz

veya

hakaret

içeren

internet

içeriği

ile

karşılaştıklarında veya çevrimiçi taciz ve kimlik hırsızlığı kurbanı olduklarında,
ayrıca internet ile ilgili herhangi bir konuda veya ikilem karşısında ücretsiz bir
telefon hattı olan 080 80 22 hattını arayabilmektedirler.

5.6.2.1.21. Yunanistan
Yunanistan’da, çocuklar ve ailelerinin internetteki yasadışı ve zararlı
içerikler, yaşadıkları sorunlar ve istenmeyen deneyimler ile soyutlanma ve internet
bağımlılığı gibi psikolojik sorunlara ilişkin endişelerini dillendirebilecekleri bir
yardım hattı hizmete sunulmuştur. Yunanistan yardım hattı için ayrılmış ücretsiz
numara (800 11 800 15) ve e-posta adresi (help@saferİnternet.gr) yukarıda belirtilen
sorunlarla karşılaşan herkesin kullanımına açıktır.

5.6.2.2. Türkiye’de Durum
Avrupa ülkelerinin büyük çoğunluğunda ve dünyanın birçok ülkesinde ihbar
hatlarının yanı sıra yardım hatları da bulunmaktadır. İnternet ortamındaki yasadışı ve
zararlı içeriklerden başta çocuklar ve gençlerin etkilenmemesi için yardım hatlarına
büyük ölçüde ihtiyaç duyulmaktadır.
Türkiye, Avrupa’da internet yardım hattı “helpline” olmayan ülkelerden birisi
durumundadır. Avrupa’da sadece Türkiye ve Bosna Hersek’te ihbar hattı “hotline”
mevcut olup, yardım hattı mevcut değildir. Buna karşılık, Beyaz Rusya, Ukrayna,
Moldova, Hırvatistan, Sırbistan, Kosova, Karadağ, Makedonya, Arnavutluk ve
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde hem yardım hattı hem de ihbar hattı mevcut
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değildir. Bunun dışındaki tüm ülkelerde hem yardım hattı hem de ihbar hattı
mevcuttur 645.
Türkiye’de internet ortamı ile ilgili faaliyet gösteren ihbar hattı, 5651 sayılı
Kanun’un 10’uncu maddesi uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı
bünyesinde kurulan “İnternet Bilgi İhbar Merkezi (İhbar Web)”dir. Söz konusu
Merkez, anılan Kanun’un 8’inci maddesinde yer alan suçlarla ilgili içeriklerin web
üzerinden ihbar edilebilmesi amacıyla 23.11.2007 tarihinde kurulmuştur.
İhbar Web, Avrupa Birliği’nin “Güvenli İnternet Eylem Planı” çerçevesinde,
internet üzerindeki yasadışı içeriklerle mücadele etmek amacıyla “hotline” olarak
tabir edilen ihbar hatları oluşturmak ve bunların birbiri ile koordinasyonunu
sağlamak amacıyla kurulan INHOPE’un üyesi durumundadır.
Nisan 2012 itibariyle yapılan ihbar ve şikayetlerin dağılımı aşağıdaki tabloda
verilmiştir.
Tablo 118. “İnternet Bilgi İhbar Merkezine” Yapılan İhbar ve Şikayetler
(www.ihbarweb.org.tr)
İhbar Kategorileri

Sayı

Yüzde

Müstehcenlik

241,949

48.37

Fuhuş

40,025

8.00

Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar

36,750

7.35

Çocukların Cinsel İstismarı

22,580

4.51

Bahis

32,913

6.58

İntihara Yönlendirme

19,264

3.85

Sağlık için Tehlikeli Madde Temini

3,083

0.62

820

0.16

397,384

79.44

Diğer ihbar ve şikayetler

102,860

20.56

GENEL TOPLAM

500,244

100.00

Uyuşturucu/Uyarıcı Madde Kullanılmasını
Kolaylaştırma
5651 sayılı Kanunda sayılı suçlarla ilgili
ihbarlar toplamı

İnternet ortamında karşılaşılan sorunlara çok daha hızlı geri dönüş
sağlanabilmesi ve bire bir yardım için ülkemizde de yurtdışındaki örneklerine benzer
645

BTK, 2012
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şekilde faaliyette bulunacak bir yardım hattına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaç;
Komisyonumuzun 26-27 Mayıs 2012 tarihlerinde İstanbul’da düzenlediği çalıştayda
da “Bilişim ve internet ortamından doğan psiko-sosyal, hukuki, teknik vb.
mağduriyetlerin hızlıca giderilebilmesi için yardım hatları / destek ve bilinçlendirme
merkezleri oluşturulmalıdır.” şeklinde önerilmiştir.
Türkiye’de de bir yardım hattının kurulmasına ilişkin yasal bir düzenleme
yapılması gerektiği Komisyonumuzun vardığı önemli sonuçlardan birisidir.
Kurulacak yardım hattının internetin bilinçsiz kullanımının başta çocuklar, gençler
ve aile yapısı üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması konusunda önemli bir görev
üstlenmesi beklenmektedir.

5.6.2.3. Yardım Hatlarına Gelen Sorular
Yardım hatlarına gelen soru örneklerine aşağıda yer verilmektedir.
a) İnternet gezintisi
• Çocuğum oyun ya da internet bağımlısı. Ne yapmalıyım?
• Çocuğumun girdiği web sayfalarını nasıl kontrol edebilirim?
• Çocuklara uygun oyun, ödev ve benzeri siteleri nasıl bulabilirim?
• Birçok uygunsuz siteye arama motorları veya sosyal ağlar vasıtası ile
kolayca erişilebiliyor. Ne yapmam gerekiyor?
• Çocuğumun uygunsuz sitelere girdiğini tespit ettim. Ne yapmam
gerekiyor?
• Uygunsuz içeriği rapor edebileceğim bir yer var mı?
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b) İletişim-haberleşme
e-posta
• Çocuğumun internet arkadaşlarını tanımak için e-posta hesabını incelemek
istiyorum ama bunu nasıl yapacağımı ve yapmamın uygun olup olmadığını
bilmiyorum. Yardımcı olabilir misiniz?
• İstenmeyen (spam) mesajları nasıl engelleyeceğim?
• E-posta hesabım çalındı. Ne yapmalıyım?
Sohbet
• Çocuğumun yabancılarla sohbet ettiğini nasıl anlarım ve nasıl engellerim?
• Sohbet, chat siteleri ne kadar güvenli? Çocuğuma bu konuda izin vermeli
miyim?
• Çocuğumu internetin riskleri ve muhtemel zararları konusunda uyarmak
istiyorum. Ancak bunu korkutmadan ve güvenini kaybetmeden yapabilmem için
yardımcı olabilir misiniz?
Sosyal ağlar
• Sosyal ağlarda paylaştığım bilgileri ve bu hesaplardaki profillerimi nasıl
özelleştirebilirim?
• Gizlilik ayarları nedir? Nasıl yapılır?
• Sosyal ağlarda gizlilik ayarlarını ne ölçüde yapmalıyım? İnternette ve
sosyal ağlarda hangi bilgiler paylaşılmalı, hangi bilgiler paylaşılmamalıdır?
• Paylaştığım bir bilgi nedeniyle mağduriyet yaşıyorum. Bu bilgiyi nasıl
silebilirim?
• Facebook hesabım çalındı. Ne yapmalıyım?
• Bir sosyal ağ üzerinden o ağdaki hesabıma sürekli hakaret mesajları
gönderiliyor. Nasıl şikâyetçi olabilirim?
• Çocuğum 10 yaşında ve Facebook hesabı olsun istiyor. İzin vermeli
miyim?
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• Sosyal ağlar ve güvenli İnternet konularında eğitim almak ve bu konularda
bilinçlenmek istiyoruz. Bu eğitimleri kimlerden nasıl alabiliriz?
Oyun
• Çocuğumun ne kadar süre ile bilgisayar oyunu oynamasına izin
vermeliyim?
• Şiddet, kan ve vahşet içerikli oyunların ne tür zararları bulunuyor? Bu tarz
oyunları çocukların oynaması doğru mudur?
• Oyun bağımlılığına karşı hangi tedbirlere başvurmalıyım?
• Oyunların herhangi bir faydası bulunuyor mu? Yaşa uygun oyunları nasıl
bulabilirim?
• Oyun oynarken tanımadığım kişiler bana uygunsuz tekliflerde bulunuyor.
Bunları nereye şikayet edeceğim ve bu kişileri nasıl engelleyeceğim?
• Oyun hesabım çalındı? Nasıl geri alırım?
• Oğlum bahis ve kumar sitelerinden çıkmıyor. Bu siteleri nasıl engelleriz?
Maddi zarara uğramaya başladım. Nasıl önlem alacağım?
İndirme
• Müzik, video, film ve benzeri dosyaları indirmek kanunlara aykırı mı?
Bunların herhangi bir cezası var mı?
• Hangi dosyaları internette paylaşmakta bir sakınca yoktur?
• İndirdiğim dosyalarla ilgili herhangi bir yükümlülük olur mu?
• İndirdiğim

dosyaların

herhangi

bir

zararlı

yazılım

barındırıp

barındırmadığını en etkin şekilde nasıl tespit edebilirim?
• İnternet bağlantımı kullanarak çocuk pornografisi sitelerine ve diğer
yasadışı sitelere girenler varmış. Onların yaptıkları yasal olarak beni de etkiler mi?
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c) Siber Zorbalık
• Siber zorbalık ne demektir?
• Siber zorbalığa karşı neler yapılabilir?
• Arkadaşlarım internette benimle alay ediyor, paylaştığım bilgilerle dalga
geçiyorlar. Çok utanıyorum. Lütfen yardım edin.
• İnternet ortamında sürekli rahatsız ediliyorum, ne yapacağımı bilmiyorum.
d) Eğitim
• Neden çocuklara okullarda interneti doğru ve yararlı kullanmak
öğretilmiyor? İnternetin doğru, bilinçli ve etkin kullanımı konusunda okullarda
seçmeli ders okutulmalı.
• Çocuğumun adı ve fotoğrafı başarılı öğrenciler arasında yer alıyor. Ancak
okul web sitesinde çocuklarımızın bilgilerinin (fotoğraflarının, kişisel bilgilerinin
vs.) yer alması ne derece doğru?
• Öğretmenler neden sürekli internet ödevi veriyorlar? Bizim zamanımızda
internet yoktu ve biz kütüphanelere giderdik, çocuklara da aynı şekilde
yönlendirmeler yapılamaz mı?
e) Cinsellik
• 13 yaşındaki kızımın web kamerası ile yabancılarla görüştüğünü fark
ettim. Ne yapmalıyım?
• Çocuğumun sohbet odalarında yaptığı konuşmalar oldukça uygunsuz. Onu
nasıl uyarmalıyım?
• Çocuğumun geç saatlere kadar müstehcen sitelerde dolaştığını fark ettim.
Nasıl tedbir almalıyım?
• Kızım internette tanıştığı biriyle buluşmak için sözleşmiş. Bunu da
arkadaşından öğrendim. Böyle bir şeyin olmasını kabul edemem ama onu nasıl ikna
edeceğim?
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• İnternette tanışıp buluştuğum birinin tacizine uğradım. Şimdi beni tehdit
ediyor. Lütfen yardım edin.
f) Filtreleme
• Çocuğumun sakıncalı sitelere erişmesini istemiyorum. Bunun için ne
yapmamı tavsiye edersiniz?
• Herhangi bir filtreleme programı kurmaksızın zararlı internet sayfalarını
kolayca engelleyebileceğim bir sistem var mıdır?

5.7. TEKNİK ÖNLEMLER
Teknik önlemler, internetin güvenli kullanımı politikalarının önemli bir
unsurudur. Filtreleme teknolojileri ile yaş veya kimlik doğrulama gibi sistemler
teknik önlemler kapsamında değerlendirilebilir. OECD çalışmasında, aşağıdaki
tabloda görüldüğü üzere çok daha detaylı bir şekilde sunulan teknik önlemlerin
bazılarına diğer başlıklarda değinildiği için burada özellikle kamuoyunda büyük
yankı bulan “Güvenli İnternet Hizmeti” özelinde filtreleme ve ülkemizde çok da
fazla örneği bulunmayan yaş doğrulama sistemleri üzerinde durulacaktır.
Tablo 119. Teknik Önlemler

Kaynak: OECD, 2011
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5.7.1. Filtreleme ve Güvenli İnternet Hizmeti
Filtreleme; kullanıcıların sakıncalı içeriklere erişimini kısıtlamak için
kullanılan teknolojileri kapsamaktadır: Kişisel bilgisayarlarda, sunucu (web sitesi
gibi), yerel ağ (local network) ya da internet servis sağlayıcısı (şebeke) seviyesinde
uygulanabilmektedir.

Kişisel bilgisayarlarda kullanılan filtrelemeler genelde

bilgisayara bir program kurulmasını gerektirmektedir. Ebeveyn denetim programları
adı verilen bu yazılımlar, Avrupa Birliği Güvenli İnternet Programı tarafından
desteklenen SIP-Bench çalışması 646 ile test edilmiştir. 30 ebeveyn denetim
programının test edildiği çalışmada tarayıcıyı kullanma, e-posta alma/gönderme,
dosya aktarma, sohbet ve anında mesajlaşma gibi çeşitli internet uygulamaları için 6
ile 16 yaşları arasındaki çocukların zararlı içeriğe karşı korunmasındaki başarı
ölçülmüştür.
Ayrıca işletim sistemleri ya da tarayıcılara özgü filtreleme seçenekleri de
bulunmaktadır. Örneğin, Windows 647 işletim sistemi ile Firefox web tarayıcılarda bu
özellikler bulunmaktadır.
Sunucu seviyesinde yapılan filtrelemeye örnek olarak arama motorlarında
bulunan güvenli arama seçenekleri verilebilir 648.
Ayrıca çocuklara özgü arama motorları 649 da bulunmaktadır ki bunlar birçok
sakıncalı içeriği filtrelemektedir.
Yerel ağ seviyesinde uygulanan filtrelemeler de bir okul, kütüphane ya da
işyerinin kendi ağı üzerine kurduğu programlar yardımıyla kullanıcıların hangi
içeriklere erişip erişemeyeceğini belirlemektedir. Örneğin bazı şirketler mesai
saatlerinde sosyal paylaşım sitelerinin kullanımına kısıtlama getirebilmektedir.
İnternet servis sağlayıcısı (şebeke) seviyesinde uygulanan filtreleme
politikaları

ise tercihli

uygulanabilmektedir.

olup

Hangi

olmamasına
içeriklerin

bağlı

olarak

filtrelenmesi

ve

değişik

şekillerde

hangi

içeriklerin

filtrelenmemesi gerektiği ise ülke kanunlarına göre değişkenlik göstermektedir.
646

(http://www.yprt.eu/sip)
(http://windows.microsoft.com/tr-TR/windows7/Set-up-Parental-Controls)
648
(http://support.google.com/websearch/bin/answer.py?hl=tr&answer=510)
649
(http://kids.yahoo.com/)
647
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Türkiye, Japonya, Güney Kore ve bazı düzenlemelerden sonra Amerika Birleşik
Devletleri ve Kanada’nın da dahil olduğu az sayıdaki ülkede, internet içerik
düzenlemelerine ilişkin yasal düzenlemeler bulunduğu için hangi tür içeriklerin
filtrelendiği bilinebilmektedir. Şeffaflıktaki en büyük kıstaslardan bir tanesi de,
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ifade özgürlüğü ile ilgili 10’uncu maddesidir.
Çocuk pornosu, terörizm gibi tüm dünyanın yasadışı olarak kabul ettiği
içeriklere yönelik uluslararası tedbirler alınmakta ve bu içeriklere erişim
engellenmektedir. İnternetteki yasadışı içeriğe yönelik Avrupa Birliği, çocuk
pornografisi ile mücadele adına bir Çerçeve Anlaşma 650 geliştirmiştir. Zaman
içerisinde, bu mevzuatın sadece sınırlı sayıdaki suçla mücadele etmesi, çocuk
istismarında kullanılan yeni teknolojiler, ulusal topraklar dışında işlenen suçlarda
yetersiz

kalması,

mağdurların

ihtiyaçlarının

karşılanamaması

ve

suçların

önlenmesindeki yetersiz tedbirler gibi nedenlerle bu mevzuatta değişikliğe
gidilmiştir. Hazırlanan yeni direktif 27.10.2011 tarihinde Avrupa Parlamentosu’nda
kabul edilmiştir. Avrupa Konseyi tarafından “Çocukların Cinsel İstismar ve
Sömürüsüne Karşı Korunmasına Yönelik CETs No:201 Sayılı Sözleşmesi”
13.06.2007 tarihinde kabul edilmiş ve Türkiye bu sözleşmeyi 18.07.2011 tarihinde
onaylamıştır.
Mayıs 2006’da Avrupa Birliği, terörizmle mücadele konusunda bir Eylem
Planı’nı revize ederek bu konuda devletlerarasında işbirliğinin artmasını ve internetin
bu amaçla kullanımının önüne geçilmesini öngörmüştür. 28.11.2008 tarihinde ise
Avrupa Konseyi, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ile mücadele konusunda bir Çerçeve
Anlaşma oluşturmuştur. Bu Çerçeve Karar ile nefret, şiddet, toplumun göz yumduğu
faaliyetler, soykırım suçlarının inkârı ile insanlık ve savaş suçları ile mücadele
amaçlanmıştır.
1996’dan bu yana Avrupa Komisyonu problemli içeriği yasadışı ve zararlı
olmak üzere 2 kategoride incelemektedir. 1998 yılında Komisyon, zararlı içeriğin
yasadışı içerikten farklı bir şekilde değerlendirilmesi hususunda bir eylem planı
hazırlamıştır. Eskiden, zararlı içerikler ulusal yasalar tarafından suç teşkil
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edebilirken, şu anda bu tarz içerikler uygunsuz, istenmeyen ve iğrenç olarak
nitelendirilmektedir.
Her ülkenin kendi kanunlarına göre değişmekle beraber, suç teşkil eden
içeriğe erişim genellikle tüm devletlerce engellenirken, kültürel farklılıklara göre
değişen zararlı içerik kavramına yönelik olarak Türkiye’deki gibi talebe bağlı
alternatif filtrelemeler sunularak çocuk ve ailenin korunması sağlanmaktadır.
2008 yılında Harvard Üniversitesi’nin yayınladığı “Enhancing Children
Safety & Online Technologies” gibi bazı raporlarda internetin güvenli kullanımı için
filtrelemenin en elverişli teknik yöntem olduğu vurgulanmaktadır 651.
Başta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10’uncu maddesinin ikinci bendi
olmak üzere, Türkiye’nin de taraf olduğu Çocuk Hakları Sözleşmesi, Anayasamızın
Ailenin Korunması ve Çocuk Hakları ile ilgili 41’inci maddesi ve Gençliğin
Korunması ile ilgili 58’inci maddesi uyarınca, alternatif, talebe bağlı, ücretsiz ve
uygulanması kolay bir filtreleme servisi olan Güvenli İnternet Hizmeti, ülkemizde
22.11.2011 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır.
Ülkemizde uygulanan internet servis sağlayıcı (şebeke) seviyesindeki güvenli
internet profillerinin (aile ve çocuk) kullanıcı tercihine bağlı olması Avrupa Birliği
ve dünya uygulamalarıyla paralellik arz etmektedir. Tüm internet servis sağlayıcılar
tarafından ücretsiz olarak sunuluyor olması ve profil değişikliklerinin ya da
filtreleme iptalinin istendiği anda kolayca yapılabilmesi gibi farklılıklarla Güvenli
İnternet Hizmeti diğer ülke uygulamalarından ayrılmaktadır.
Güvenli İnternet Hizmeti; 5809 sayılı Kanun uyarınca 28.07.2010 tarih ve
27655 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektöründe
Tüketici Hakları Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesine dayanılarak Bilgi Teknolojileri
ve İletişim Kurulu’nun almış olduğu 22.02.2011 tarih ve 2011/DK-10/91 Nolu karara
dayanmaktadır. Güvenli İnternet Hizmetine ilişkin bu karar, 24.07.2011 tarihinde
değiştirilmiştir. Söz konusu kararla; tamamen kullanıcının tercihine dayalı olarak,
aile, çocuk olmak üzere iki farklı profilde, mevcut internet kullanıcılarının
durumlarında hiçbir değişiklik öngörmeyen, seçenekli ve ücretsiz olarak servis
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sağlayıcılar tarafından sunulacak olan güvenli internet hizmeti öngörülmüş, böylece
kısıtlama isteyen kullanıcılar için, diğer kullanıcıların özgürlüklerini etkilemeyecek
alternatif bir hizmet ortaya konulmuştur. Söz konusu karar uyarınca;

Güvenli

İnternet Hizmeti kapsamındaki profillerde kullanılacak listelere ilişkin kriterleri
belirleyecek sivil toplum temsilcileri ve akademisyenlerin de içinde yer aldığı
çalışma kurulu oluşturulmuş, internet sitesi sahiplerine listelere başvuru ve itiraz
etme seçeneği sunulmuş, internet kullanıcılarına da http://www.guvenlinet.org.tr
adresinden herhangi bir web sitesinin bulunduğu profili sorgulama ve ilgili web
sitesinin bulunduğu profil ile ilgili ihbar ve itirazda bulunabilme fırsatı sunulmuştur.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Komisyonumuza 22 Mart
2012 tarihinde yapılan sunumda; Güvenli İnternet Hizmeti ile ilgili şu bilgiler
verilmiştir:
- Altyapısı internet servis sağlayıcılar tarafından sağlanan Güvenli İnternet
Hizmeti kullanıcıların tercihine bağlı olup, zorunlu değildir. Hizmet, kullanıcıların
talebine bağlı olarak tüm İSS’ler tarafından ücretsiz olarak sunulmaktadır.
- İnternet servis sağlayıcılar tarafından sağlandığı yani altyapı (network)
seviyesinde olduğu için bilgisayarlar veya mobil cihazlar üzerinden herhangi bir
program kurmaya ve ayar yapmaya gerek yoktur.
- İçerik güvenliği ile ilgili olduğundan sistem güvenliği üzerinde doğrudan
bir etkisi bulunmamaktadır.
- Güvenli İnternet Hizmeti kapsamında sunulan “aile” ve “çocuk” profilleri
istendiği an kolayca değiştirilebilir, dolayısıyla bir profil kapsamında erişilemeyen
bir içeriğe profil değiştirmek suretiyle kolayca erişilebilir.
- Güvenli İnternet Hizmetinin kriterleri uzman bir komisyon tarafından
belirlenmekte olup, kullanıcılar da http://guvenlinet.org.tr/ sitesi üzerinden içeriklerle
ilgili olarak itiraz ve önerilerde bulunabilmektedirler. Ayrıca, herhangi bir sitenin
hangi profillerden erişilebildiği ve şu anki kullanıcının bulunmuş olduğu güvenli
internet

profili

http://guvenlinet.org.tr/

adresi

üzerinden

kolayca

sorgulanabilmektedir. Bu sorgulamalara göre de kullanıcılar ihbar ve itirazlarını
kolayca gerçekleştirebilmektedirler.
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Filtreleme politikaları ile ilgili bazı uluslararası uygulamalar aşağıda
sunulmuştur:

5.7.1.1. Filtrelemeye İlişkin Avrupa Konseyi Tavsiyeleri
İnternetin yasadışı ve zararlı içeriğiyle mücadele konusu, çocukların
korunması açısından Avrupa Konseyi’nin öncelikleri arasında yer almaktadır.
Konsey’in CM (2001)/8 sayılı tavsiye kararının, yasadışı ve zararlı içerikten
korunmaya yönelik prensip ve mekanizmaları düzenleyen ekinin 9, 10 ve 11’inci
maddeleri; “üye ülkeler; kullanıcıların, istedikleri içerikleri seçmelerine olanak
tanıyan, farklı filtreleme profilleri ve arama motorları geliştirilmesine destek olmalı,
filtreleme kullanıcılar tarafından gönüllülük esasına göre uygulanmalı, üye ülkeler;
içerik ve servis sağlayıcıların, küçükler için zararlı içeriğe karşı, yaş doğrulama
sistemleri, kişisel tanımlama kodları, şifreler gibi koşullu erişim mekanizmaları
geliştirmelerini destekler” hükümlerini içermektedir.
Konsey’in, internetin yasadışı ve zararlı içeriği ile mücadele ve internet
filtrelemesi ile ilgili tavsiye kararları 652 da bulunmaktadır.

5.7.1.2. Avrupa Birliği Tavsiyeleri
Avrupa Birliği Konseyi’nin 1999/276/EC ve 2005/854 sayılı kararları ile üye
ülkeler

internetin

güvenli

kullanılmasının

sağlanması

için

filtreleme

ve

derecelendirme programları gibi koruyucu programlar geliştirmeye ve aynı amaçla
eğitim ve tanıtım faaliyetlerini yaygınlaştırmaya davet edilmektedir.
Avrupa Birliği Avrupa İçin Dijital Gündem’in (Digital Agenda for Europe)
en önemli önceliklerinden birisi de çocukların internet ortamındaki risklerden
korunmasına yönelik çalışmalar yapmaktır. Avrupa Birliği ülkelerinde internet
hizmeti sunan işletmecilerce, çocukların ve gençlerin güvenli internet kullanımına
yönelik çalışmalar yapılmakta ve bu hususlarda alternatif hizmetler sunulmaktadır.

652

CM(2008)6, CM(2008)37 ve CM(2009)5

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 381)

– 700 –

Avrupa Birliği Komisyonu, internetin yasadışı ve zararlı içeriğiyle mücadele
ve çocukların korunmasına yönelik, 1996 yılında bildiri yayınlamış ve şubat
1997’de, üye ülke temsilcileri konseyi, internet üzerindeki yasadışı ve zararlı içerikle
ilgili karar almıştır. 1999 yılından itibaren de güvenli internet programı uygulamaya
konulmuştur. Güvenli internet programı çerçevesinde; başta aileler ve çocuklar
olmak üzere kullanıcıların, interneti doğru, etkin ve güvenli kullanmalarına yönelik
faaliyetler desteklenmektedir.
Avrupa Komisyonu (EC) ile mobil servis sağlayıcıların 2007 yılında gönüllü
olarak yaptıkları “Çocukların ve Gençlerin Güvenli Mobil Kullanımına İlişkin
Avrupa Çerçeve Anlaşması”, Avrupa mobil pazarının %96’sını oluşturan 91 firma
tarafından imzalanmıştır. Söz konusu firmalar çocukların uygunsuz içeriklere
ulaşmasını engelleyen önlemler almakta ve güvenli mobil kullanımına ilişkin
bilinçlendirme kampanyaları düzenlemektedirler.
Avrupa Komisyonu’nun Dijital Ajanda’dan sorumlu Başkan Yardımcısı
önderliğinde toplanan ve Microsoft, Samsung, Apple, Facebook ve Vodafone gibi
şirketlerin bulunduğu 28 kuruluş, 01.12.2011 tarihinde ortak bir eylem planında
mutabık kalmışlardır. Hazırlanan eylem planının öncelikli amaçları arasında şunlar
yer almaktadır:
• Zararlı içeriklerin ihbarı için basit ve güçlü ihbar araçlarının geliştirilmesi,
• Yaşa uygun gizlilik ayarlarının sağlanması ve yaşa göre içerik sunabilen
yaklaşımların geliştirilmesi,
• Ebeveyn kontrolünde internet içeriğinin filtrelenmesine ilişkin yazılım
seçeneklerinin geliştirilmesi,
• Giderek daha genç yaşta interneti kullanmaya başlayan bir kuşağın
ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik adımlar atılması.
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5.7.1.3. OECD Çalışmaları
OECD tarafından Haziran 2008’de gerçekleştirilen İnternet Ekonomisinin
Geleceğine ilişkin Seul Bakanlar Toplantısı’nda, internetin çocuklar üzerindeki
etkileri ve onların internet ortamında korunması konularında ortak bir anlayışın
geliştirilmesi için hükümetlere, özel sektöre, sivil topluma ve tüm internet toplumuna
ortak bir çaba gösterilmesi çağrısında bulunulmuştur. Aynı toplantıda çocukların
internet ortamında korunması hususunda hükümetler ile icra makamları arasındaki
sınır ötesi işbirliğinin arttırılması yönünde de çağrıda bulunulmuştur.
APEC ve OECD’nin 15.04.2009 tarihinde Singapur’da düzenlemiş oldukları
“Çocuklar için Güvenli İnternet Ortamının Teşviki” başlıklı sempozyumda üye
ülkelerin internetin güvenli kullanımına yönelik çalışmaları tartışılmıştır. Toplantıda
görüşülen konular, OECD’nin “Bilgi Güvenliği ve Gizlilik Çalışma Grubu”
tarafından 8-9 Mart 2010 tarihli toplantısı sonrası bir rapor haline getirilmiştir. Söz
konusu rapora göre; Kanada, Danimarka, Norveç, İsveç ve İngiltere gibi ülkelerde
internet servis sağlayıcı seviyesindeki filtreleme sistemleri uygulanmaktadır 653.

5.7.1.4. Ülke Uygulamaları
5.7.1.4.1. Amerika Birleşik Devletleri
Amerika Birleşik Devletleri’nde CIPA (Children's İnternet Protection Act)
adlı Çocukları İnternette Koruma Kanunu ile filtreleme sistemi bulunmayan okullara
ve kütüphanelere devlet yardımı kesilmektedir.
Ayrıca, mobil işletmeciler tarafından müşterilerine, internet erişimini
kısıtlama, web içeriklerini filtreleme, istenmeyen mesajları ve aramaları engelleme
gibi seçenekleri bulunan ebeveyn kontrolleri sunulmaktadır.
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5.7.1.4.2. Avustralya
Avustralya’da 2006 yılının haziran ayında 116.6 milyon Avustralya Doları
bütçeyle “Avustralya Ailelerini Çevrimiçi Ortamda Koruma” girişimi başlatılmış ve
üç yıllık süre içerisinde tüm ailelere ücretsiz internet filtreleme yazılımı dağıtılması
öngörülmüştür. Eylül 2008 tarihinde bu girişimin yanında şebeke temelli filtreleme
çalışmalarına da başlanmıştır.

5.7.1.4.3. İngiltere
İngiltere’de Güvenli İnternet Hizmetine benzer bir hizmet şubat 2012’de
TalkTalk adlı internet servis sağlayıcısı tarafından “homesafe” adıyla verilmeye
başlanmıştır 654. Buna göre ebeveynler diledikleri takdirde uygunsuz içerikli web
sitelerine erişimlerinin filtrelenmesini isteyebilmektedir.
İngiltere’de söz konusu hizmete benzer bir filtrelemenin tüm kullanıcılara
uygulanması ve isteyenlerin bu filtreleme mekanizmasından çıkabilmelerini öngören
daha katı bir sistemin uygulanabilirliği üzerinde çalışılmaktadır 655. Bu sistem
hâlihazırda mobil operatörler tarafından uygulanmaktadır.

5.7.1.4.4. İspanya
İspanya’da Bilgi Toplumu Servisleri ve Elektronik Ticaret Kanunu
çerçevesinde; çocuklar için çevrimiçi riskler ve uygun filtreleme teknolojileri
konusunda kullanıcılar bilgilendirilmektedir.

http://www.huffingtonpost.co.uk/2012/05/13/İnternet-porn-opt-out-talk-talk-claire-perry_n_
1512519.html
655
http://www.techspot.com/news/48478-uk-government-considers-İnternet-porn-filter-requires-usersto-opt-out.html
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5.7.1.4.5. İsviçre
İsviçre’de, işletmeciler, 16 yaşından küçük olduğu belirlenen kullanıcılarının
müstehcen içeriğe sahip katma değerli hizmetlere erişimini engelleyici tedbirler
almakla yükümlüdürler.

5.7.1.4.6. Japonya
Japonya, Haziran 2008’de Gençler için Güvenli ve Emniyetli İnternet
Kullanımı Sağlayan bir Ortamın Geliştirilmesine İlişkin Kanunu kabul etmiştir. Söz
konusu kanun, filtreleme hizmetleri sağlamayı zorunlu hale getirmek suretiyle,
çocukların internetteki yasadışı ya da zararlı bilgilerden korunması çabalarının
ilerletilmesini teşvik etmektedir. Yine,
Yaygınlaştırılmasının

Teşviki

Eylem

Japonya’nın Filtreleme Sistemlerinin
Planı,

filtreleme

servislerinin

yaygınlaştırılmasını desteklemektedir. Ayrıca Japon mobil operatörleri, kara liste
temelli filtreleme ve küçüklere uygun özelleştirilebilir hizmetler sunmaktadır.

5.7.2. Yaş Doğrulama Sistemleri
Çevrimiçi ortamdaki yaş doğrulama sistemi, sakıncalı içeriğe erişimi
kısıtlamak için kullanılan bir diğer teknik önlemdir. En basit uygulaması ile bazı
sitelerin girişinde içeriğin belirli yaş (çoğunlukla 18 yaş) altındakiler için sakıncalı
olabileceği uyarısı yapılmakta ya da üyelik sayfalarında yaş bilgisi de aranmaktadır.
Ancak bunlar, teknik anlamda önleyici sayılmamakta olduğundan günümüzde bir
kullanıcının yaşını doğrulamak için kredi kartları, kimlik kartları ve hatta yüz-yüze
doğrulamayı içeren yöntemler uygulanabilmektedir.
Yüz yüze doğrulama, Almanya ve İngiltere’de, yaygın olarak kullanılan bir
yaş doğrulama yöntemi olmakla beraber söz konusu sistem çevrim dışı
uygulanmaktadır. Kore’de yaş doğrulaması yapmak için yerleşik kayıt numarası
kullanılmaktadır; ancak son dönemlerde uygulanan i-Pin sistemi ile bu hassas
numaranın aşırı kullanımının önüne geçilmiştir. Yine İngiltere’de çevrimiçi kumar
siteleri için zorunlu yaş doğrulama sistemleri bulunmaktadır. Japonya’da ise çevrim
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içi sohbet ve arkadaşlık siteleri için yaş doğrulaması yasal bir zorunluluktur 656. Yaş
doğrulamasına ilişkin bir diğer uygulama örneği Belçika’da (saferchat.be) yalnızca
çocukların kabul edildiği sohbet platformudur. Söz konusu proje, Avrupa Birliği
tarafından finanse edilen Avrupa Elektronik Kimlik Kartı Birlikte Çalışabilirlik
Platformu (European eID Interoperability Platform) çalışma örneğidir. Ancak
çocuklar arasında yeterince popülarite kazanamamış olması nedeniyle söz konusu
proje sona erdirilmiştir 657.
Facebook gibi sosyal ağlara üye olmak için de belli bir yaş şartının (Facebook
için 13 yaş) sağlanmış olması gerekmektedir. Ancak ülkemizde de yoğun olarak
kullanılan Facebook’a üye olabilmek için 13 yaş altındaki çocukların, olduğundan
farklı doğum tarihleri verdikleri görülmektedir. Aşağıdaki bölümde detayları verilen
“Çocukların Sosyal Ağ Araştırması” ile EU Kids Online Araştırmasında elde edilen
sonuçlar da bu yöndedir.
Söz konusu araştırmaya katılan çocukların %85’inin Facebook hesabı
bulunmaktadır ve bunların %48’i 9-12 yaş grubundadır. Avrupa’da ise 9-12 yaş
grubu çocukların %38’inin bir sosyal ağ sitesinde hesabı bulunmaktadır. Oysa
belirtildiği üzere Facebook’ta hesap açabilmek için gerekli asgari yaş şartı 13’dür.
Bu durum çocukların yaşlarını olduğundan büyük göstererek bu sitelere
kaydolduklarını göstermektedir. Söz konusu yaş şartı, sadece büyüklere göre
tasarlanmış olan bir ortamda çocukları karşılaşabilecekleri risklerden korumak için
öngörülmüştür.
Facebook gibi sosyal ağlarda yaşı küçük olanları tespit etmek için diğer
kullanıcıların bunu bildirmesi gerekmektedir. Bu da aslında bir yaş doğrulamasından
ziyade kullanıcı doğrulaması gibi bir sistemi ifade etmektedir.
Facebook Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Politika Direktörü, Komisyonumuza
yaptığı 07.06.2012 tarihli sunumda;
“Kural

olarak on

üç yaşının

üstündeki

kullanıcılar

Facebook’tan

faydalanabiliyor. Eğer on üç yaşın altında bir çocuk bir şekilde kullanıcı hesabı
açmışsa ve bununla ilgili bir şikâyet, bir bildirim gelirse o hesap kapatılıyor. Ama
656
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toplum olarak çocukların kaç yaşında bu tip hizmetlerden faydalanabileceğinin
aslında değerlendirilmesi gerekiyor. On üç yaşın altında da kullanıcılar var ve
bildiğimiz kadarıyla, bu kullanıcıların pek çoğu da ailelerinin yardımıyla zaten üye
hâle geliyorlar, kullanıcı konumuna geliyorlar. Dolayısıyla, her bir toplum kendi
içinde bu yaş sınırıyla ilgili, nasıl bir yaş sınırı belirlenmesi gerektiğiyle ilgili
aslında tartışmalı.” açıklamasında bulunmuştur.
Consumer Reports adlı araştırma şirketinin yayınladığı “State of the Net” adlı
rapora göre; 750 milyon Facebook kullanıcısının 7,5 milyonu 13 yaş altında ve
bunların da 5 milyonu 10 yaş altındadır. Aynı rapora göre geçen sene Facebook
kanalıyla siber zorbalığa maruz kalan çocukların sayısı 1 milyonu bulmaktadır 658.
Buna göre, ülkemizde çok yoğun kullanımına şahit olduğumuz sosyal
paylaşım siteleri başta olmak üzere çocukların yaşlarına uygun olmayan
platformlarda, sektörün kendi belirleyeceği mekanizmalarla yaş kontrollerine benzer
önleyici tedbirler alınmalıdır.

5.8. ULUSLARARASI ÇALIŞMALAR VE ULUSAL ÇAPTA ARAŞTIRMA
İHTİYACI
İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla beraber özellikle çocukları ve gençleri
internetin fırsatlarından yararlanmaya ve risklerinden korumaya yönelik olarak
uluslararası arenada birçok kurum ve kuruluş tarafından çeşitli girişimlerde
bulunulmuştur. Aşağıda bazı uluslararası çalışmalarla ilgili bilgiler verilmektedir.
Avrupa Birliği Komisyonu’nun 1999 yılında başlattığı güvenli internet
programı ile internetin güvenli kullanımının teşvikine ve internet ortamındaki
risklere karşı alınması gereken tedbirlere yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Güvenli
internet programının 2009 ile 2013 yılları arasını kapsayan dönemi için ayrılan fon
tutarı 55 milyon Avro’dur. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yararlandığı programa
ülkemiz de davet edilmiş olup, üyelik görüşmeleri devam etmektedir.
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Söz konusu programın başlıca hedefleri; özellikle çocuk ve gençler için
güvenli bir şekilde internet ve diğer iletişim teknolojilerini kullanmayı sağlamak,
bunun için çocukları, ebeveynleri, eğitmenleri ve diğer kullanıcıları program
dâhilinde bilinçlendirmek, illegal içerik ve zararlı iletişim kanalları ile mücadele
etmektir.
Programın temelini oluşturan “güvenli internet harekat planı (safer internet
action plan)” için başlıca 4 hareket noktası belirlenmiştir. Bunlar:
1. Güvenli bir internet ortamı oluşturmak,
• Avrupa ihbar merkezleri ağı (INHOPE) oluşturmak,
• Öz denetim temelinde gönüllü düzenleme ve prensipleri (code of conduct)
teşvik etmek,
2. Filtreleme ve derecelendirme sistemleri geliştirmek,
• Filtreleme ve derecelendirmenin faydalarını göstermek
• Derecelendirme sistemlerine dair uluslararası anlaşmaları kolaylaştırmak,
3. Bilinçlendirme faaliyetlerini desteklemek,
• Bilinçlendirme faaliyetlerine imkân sağlamak,
• Geniş ölçekli bilinçlendirme faaliyetlerini desteklemek,
4. Destek faaliyetleri,
• Yasal düzenlemeleri değerlendirmek,
• Benzer uluslararası girişimlerle koordinasyon sağlamaktır.
Güvenli internet programının 2005 yılında çizmeye başladığı çerçeve ile
özellikle çocukların çevrimiçi ortamda korunmasına ve mobil ağlarda güvenliğin
sağlanmasına

yönelik

adımlar

atılmaya

başlanmıştır.

06.02.2007

tarihinde

düzenlenen Güvenli İnternet Günü etkinlikleri çerçevesinde mobil operatörler ile
içerik sağlayıcılar gönüllü olarak Çocukların ve Gençlerin Güvenli Mobil
Kullanımına İlişkin Avrupa Çerçeve Anlaşması’nı imzalamışlardır. Sosyal Ağlarda
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Güvenlik Prensipleri Sözleşmesi de 10.02.2009 tarihinde yine Güvenli İnternet
Programı çerçevesinde 18 yaş altı çocukların sosyal ağlarda güvenliğinin sağlanması
amacı ile Avrupa Komisyonu’nun danışmanlığında imzalanmıştır 659.
Çocukların ve gençlerin çevrimiçi ortamda güvenliğini sağlamak için
öncelikle mobil ortamda başlayan daha sonra sosyal ağlarla devam eden sürecin
üzerine 2011 yılının sonlarında başka bir eylem planı Avrupa Komisyonu çatısı
altında oluşturulmuştur. Microsoft, Samsung, Apple, Facebook ve Vodafone gibi 28
şirket, Avrupa Komisyonu önderliğinde toplanarak hazırlanan bir eylem planında
mutabık

kalmışlardır.

Eylem

planı

01.12.2011

tarihinde

kamuoyuna

duyurulmuştur 660.
Avrupa Birliği tarafından, Avrupa Komisyonu’nun önerisi ve Avrupa
Parlamentosu’nun görüşü doğrultusunda Çocukların Cinsel Sömürüsü ve Çocuk
Pornografisi ile Mücadele Konusunda Çerçeve Kararı (2004/68/JHA) 22.12.2003
tarihinde yayımlamıştır. Zaman içerisinde, bu mevzuatın sadece sınırlı sayıdaki suçla
mücadele etmesi, çocuk istismarında kullanılan yeni teknolojiler, ulusal topraklar
dışında işlenen suçlarda yetersiz kalması, mağdurların ihtiyaçlarının karşılanamaması
ve suçların önlenmesindeki yetersiz tedbirler gibi nedenlerle bu mevzuatta
değişikliğe gidilmiştir. Hazırlanan yeni direktif 27.10.2011 tarihinde Avrupa
Parlamentosu’nda kabul edilmiştir.
Bahsi geçen çalışmaların temelinde ise konu ile ilgili bilgi birikimini arttıran
birçok proje bulunmaktadır. Güvenli İnternet Programı çerçevesinde devam eden
araştırma projelerinden bazıları şunlardır: EUKIDSOnline (Avrupa Çevrimiçi
Çocuklar Araştırması), EU NET ADB (İnternet Bağımlılığına İlişkin Araştırma),
POG (Avrupa Çevrimiçi İstismar Analizi) ve ROBERT (Çevrimiçi Risk Analizi)
Türkiye’nin de üye olduğu Avrupa Konseyi, CM/Rec(2009)5 Tavsiye
Kararında çocukların çevrimiçi ortamda çeşitli risklerden korunabilmesi için
birtakım başlıkları üye devletlere önermiştir:
• Sivil toplum ve özel sektörün işbirliği içerisinde stratejiler geliştirmesi,
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• Güvenli bölgeler (walled gardens) oluşumunun desteklenmesi,
• Yaşa

uygun

güvenli

ve

pozitif

içeriklerin

oluşturulması

ve

yaygınlaştırılması,
• İçerik puanlamaya göre belirlenmiş yaşa uygun oyun ve diğer web
sayfalarının kullanılması,
Avrupa Konseyi tarafından “Çocukların Cinsel İstismar ve Sömürüsüne Karşı
Korunmasına Yönelik CETs No:201 Sayılı Sözleşmesi” 13.06.2007 tarihinde kabul
edilmiş ve Türkiye bu sözleşmeyi 18.06.2011 tarihinde onaylamıştır. Sözleşme ile
çocukların cinsel sömürü ve istismardan korunmasına yönelik olarak alınabilecek
önleyici tedbirler hakkında kapsamlı düzenlemeler öngörülmüş ve bu konuya ilişkin
maddi ceza hukuku ile ceza yargılama hukuku alanlarında ayrıntılı hükümler
getirilmiştir. Çocuklar için, telefon ve internet yardım hatlarının kurulması ve cinsel
istismar ve taciz şüphelilerinin ihbar edilmesi konusunda kişilerin teşvik edilmesi
hususlarının düzenlenmesi sözleşmeyle getirilmiştir. Kamuoyunda farkındalık
yaratma ve ilgili kuruluşların konu ile ilgili duyarlılıkları ve desteklenmeleri de
sözleşmede olan diğer konulardır 661.
OECD ve ITU gibi uluslararası kuruluşlar da çevrimiçi ortamlarda çocukların
korunmasının önemine değinen çeşitli raporlar hazırlamıştır. Söz konusu çalışmalara
ilgili bölümlerde atıf yapılmıştır.
Amerika Birleşik Devletleri’nde 2008 yılında Harvard Üniversitesi’nde
İnternet Güvenliği Teknik Çalışma Grubu’nun (İnternet Safety Technical Task
Force) hazırlamış olduğu raporda, özellikle sosyal ağlarda ve diğer dijital ortamlarda
yaş doğrulama sistemlerinin geliştirilmesi üzerine odaklanılmıştır662. Raporda dikkat
çeken başlıca hususlar şunlardır:
• Çevrimiçi taciz ve siber zorbalık için geniş kapsamlı bir kimlik doğrulama
sisteminin geliştirilmesi,
• Ebeveyn kontrollü izleme sistemlerinin geliştirilmesi,

661
662

TİB, 2012
TİB, 2012

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 381)

– 709 –

• Filtreleme ve izleme sistemlerinin çocukların çevrimiçi ortamda
korunumuna dair en olgun ve en elverişli teknik olduğu ve bu yüzden bu sistemlerin
okullarda, kütüphanelerde ve evlerde uygulanabilir olması.
Amerika Birleşik Devletleri’nde çocukların çevrimiçi ortamda korunmasına
yönelik Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Kanunu’nun (COPPA) amacı, 13
yaş altı çocukların internette zararlı olarak nitelendirilen içeriklere ulaşımını
kısıtlamaktır. Çocukların kişisel bilgilerinin operatörlerce tutulmasında çok hassas
davranılması ve bu bilgiler toplanırken ailenin rızasının alınması gerekliliği, bu
rızanın doğru adresten alındığının teyidi ve operatörlerin bu bilgileri toplama
amaçları anılan Kanun kapsamındadır.
Amerika Birleşik Devletleri’nde, CIPA (Children's İnternet Protection Act)
adlı Çocukları İnternette Koruma Kanunu ile okullarda ve kütüphanelerde çocukların
zararlı içeriklere erişiminin engellenmesine yönelik olarak filtreleme programlarının
ve diğer yöntemlerin kullanılması öngörülmektedir.
Yukarıda özetlenen uluslararası çalışmalar, ciddi araştırma ve raporlara
dayanmaktadır. Komisyonumuzda, internetin güvenli kullanımına ilişkin ulusal
politikaların da benzer şekilde kapsamlı araştırma ve raporlara dayandırılması ve
Türkiye için de araştırma ihtiyacının gerektiği kanaatine varılmaktadır.
Güvenli İnternet Günü 2011 kapsamında İnternet Geliştirme Kurulu
tarafından Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu’nun destekleriyle gerçekleştirilen, 9-16 yaş grubu çocukların sosyal
paylaşım sitelerini kullanma alışkanlıklarının ortaya çıkartılmasını amaçlayan
araştırmanın sonuçları 09.02.2011’de Ankara’da düzenlenen “Hayatın Sanal Gerçeği:
İnternet” temalı Konferansta açıklanmıştır. Araştırmanın sonuçları aşağıda
özetlenmektedir.
“Çalışmaya sosyal ağ kullanan 9-16 yaş arası 500 çocuk katılmıştır. Bu
çocukların %48.1’ini kızlar ve %51.9’unu erkekler oluşturmaktadır. Çocukların
yaklaşık %70’i günde en az bir kere interneti kullanırken, %66’sı günde en az bir
kere

sosyal

ağları

kullanmakta

ve

burada

ortalama

72

dakika

zaman

harcamaktadırlar. Bu oran çocukların internette harcadıkları zamanlarının büyük
çoğunluğunu sosyal ağlarda geçirdiklerini göstermektedir. Facebook %99’luk
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kullanım oranı ile en fazla kullanılan sosyal ağ durumundadır. Geçirilen zamanın
uzun olmasına paralel olarak pek çok çocuk sosyal ağların günlük yaşamlarını
olumsuz etkilediğini vurgulamıştır. Çocukların %60’ı sosyal ağların ders çalışma
sürelerine olumsuz etkisi olduğunu söylerken yaklaşık %25’i arkadaşlarına ve
ailelerine daha az zaman ayırdıklarını ifade etmişlerdir. Sosyal ağlardaki bazı risklere
karşı çocukların farkındalıklarının az olduğu da dikkat çekmektedir. Örneğin
çocukların %50’si sosyal ağlara kaydolurken karşılaştıkları gizlilik ve kişisel bilgileri
korumaya yönelik yönergeyi okumadıklarını ya da anlamadıklarını ifade etmişlerdir.
Sosyal ağlarda erkekler kişisel bilgilerini kızlara göre daha fazla
paylaşmaktadırlar. Çocukların %25’i ev adreslerini, %29’u cep veya ev telefonlarını
ve %51’i aile bireylerinin isimlerini arkadaşlarıyla veya herkesle paylaşmaktadırlar.
Ayrıca çocukların yaklaşık %65’i tanımadıkları kişileri bir şekilde arkadaş listelerine
ekleyebildiklerini ifade etmişlerdir. Sosyal ağlara üye olabilmek için en düşük yaş 13
olmasına rağmen çalışmaya katılan 9-12 yaş grubu çocuklar da sosyal ağ üyesidirler.
Bu durum çocukları, küçük yaşta sosyal ağlarda yaşanabilecek bazı risklere karşı
açık bırakmaktadır.
Çalışma sonucunda çıkan sonuçlar, çocukların sosyal ağlardan yararlanırken
karşılaşabilecekleri riskleri en aza indirebilmek için ailelerin, eğitimcilerin, internet
servis sağlayıcıların, sivil toplum örgütlerinin, sosyal ağ geliştiricilerin ve devletin
atması gereken bazı adımları ortaya çıkartmıştır:
• Aileler: Güvenli internet ve sosyal ağ kullanımı konusunda bilgilenmeli,
çocuklarının bu ortamlarda ne yaptıklarını takip etmeli ve geçirdikleri zamanı kontrol
etmelidir.
• Eğitimciler: Öğretmenler sosyal ağlarda karşılaşılabilecek riskler ve
önlemler konusunda öğrencilerini bilinçlendirmelidir.
• İnternet

servis

sağlayıcılar:

Ailelerin

evde

internet

kullanımını

düzenleyebilmelerine yönelik, kolay kullanılabilir yazılımlar sağlamalıdırlar. Ayrıca
bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapmalıdırlar.
• Sivil toplum örgütleri: Bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları
yapmalıdır.
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• Sosyal ağ geliştiricileri: Çocukların karşılaşabileceği riskleri önlemek için
gerekli araçlar ve servisler kurmalıdır. Küçük yaştaki çocukların kişisel bilgilerini
paylaşması riskine yönelik mekanizmalar oluşturulmalıdır.
• Devlet: İnternetin ve sosyal ağların çocukların güvenli kullanımına yönelik
geliştirilmesi için düzenlemeler ve kanunlar yapmalıdır.”
Komisyonumuza yapılan sunumlarda ve gönderilen bilgi notlarında da;
çocuk sağlığını koruma ve geliştirme alanında çalışan meslek gruplarıyla iş birliği
içerisinde, okullarda akran istismarı, cinsel sağlık, cinsel istismar, pornografi, madde
kullanımı ve suç işleme gibi çocuk ve ergen sağlığını riske atan davranışları ve
bunların sosyal ve kültürel belirleyicilerini saptamaya yönelik araştırmalar yapılması,
sonuçlarının çeşitli meslek alanlarından profesyonellerle birlikte değerlendirilmesi ve
bu sonuçlar ışığında politikalar geliştirilmesi, önerilerinde bulunulmuştur 663.
İnternetin güvenli kullanımına ilişkin konularda kapsamlı araştırma ihtiyacı
Komisyonumuz çalışmaları kapsamında İstanbul’da yapılan çalıştayda da gündeme
getirilen hususlardandır. Bu itibarla, Komisyon olarak önerimiz;
“İnternetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı ile ilgili alınacak tedbirlere ve
üretilecek politikalara dayanak teşkil etmesi beklenen araştırma ve raporların
desteklenmesi için ilgili kurumlarca fonlar ayrılmalı ve 655 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ile kurulan İnternet Geliştirme Kurulu bu konuda çalışmalar
yürütmelidir.”

5.9. SEKTÖREL ÖZ DENETİM VE İŞBİRLİĞİ
Öz denetim, konumuz itibariyle internetin güvenli kullanımını bizzat internet
endüstrisinin sağlama çabalarını ifade etmektedir. İnternet aktörleri gönüllü olarak
uyar-kaldır sistemlerine tabi olmakta, sakıncalı içerikler için ortak filtreleme
sistemleri geliştirmekte; kendilerine özgü güvenlik politikaları üretmekte ve dahi
bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunmaktadır. İnternet aktörleri, bu tür çabaların
uygulama prensiplerini de yine kendileri belirlemektedir.
Türk Pediatri Kurumu Derneği (Prof. Dr. Müjgan Alikaşifoğlu); Polis Akademisi Başkanlığı (Yrd.
Doç. Dr. Osman Dolu)
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ITU tarafından COP girişimi için hazırlanan rehberde, özdenetimin daha
esnek olması nedeniyle teknolojik gelişmelere ve sosyal trendlere kolaylıkla adapte
edilebilmesinin önemli bir avantaj olduğu vurgulanmıştır.
Avrupa Konseyi CoE’nin 05.09.2001 tarihli tavsiyesi; öz denetim ve
kullanıcıların siber dünyadaki illegal ve zararlı içeriklere karşı korunması konularını
ele almaktadır.
Avrupa Komisyonu ile mobil operatörler (2007) ve sosyal ağ siteleri (2009)
arasında yapılan anlaşmalar bu tür düzenlemelere örnek olarak verilebilir. Keza, yine
birçok büyük internet işletmecisi ile Komisyon arasında 01.12.2011 tarihinde kurulan
“interneti çocuklar için daha iyi bir yer haline getirme” işbirliği öz denetim
faaliyetleri içerisinde değerlendirilebilir.
10.02.2009 tarihli “Avrupa Birliği İçin Güvenli Sosyal Ağ Prensipleri” adlı
öz denetim belgesinde yer alan temel başlıklar şunlardır:
• Kullanıcılar, aileler, öğretmenler ve diğerlerinin güvenlik ve kabul
edilebilir kullanım politikaları bilincini yükseltmek,
• Servislerin, hedeflenen kullanıcılar için, yaşa uygun olmasını sağlamak,
• Araçlar ve teknoloji üzerinden kullanıcıları güçlendirmek,
• Servis kullanım kurallarını ihlal eden yönlendirmeleri veya içerikleri rapor
etmeye yarayan kullanımı kolay mekanizmalar sağlamak,
• Yasadışı içerik veya yönlendirme bildirimlerine cevap vermek,
• Kullanıcıların, kişisel bilgiler ve gizlilik konularında güvenli bir yaklaşım
sahibi olmalarını sağlamak ve desteklemek,
• Yasadışı veya yasaklanmış içerik/yönlendirmeleri gözden geçirmek için
gerekli araçları değerlendirmek.
IWF (Internet Watch Foundation) İngiltere’deki internet endüstrisi için öz
denetime olanak sağlayan bir sivil toplum kuruluşu olup; bizzat internet endüstrisi
tarafından desteklenmektedir. Kurum, internet üzerindeki suç içeriklerinin ihbar
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edildiği ulusal bilgi ihbar merkezini yürütmekte; ayrıca içerik ve yer sağlayıcı
firmalara uyar-kaldır hizmeti vermektedir. Kurumun amacı çocuk istismarı başta
olmak üzere internetteki suç içeriklerinin çıkarılmasıdır. Bu kuruluş tarafından
yapılan çocuk istismarına ilişkin bildirimler, internet servis sağlayıcılar tarafından 24
saat içerisinde yerine getirilmektedir.
Japonya’da, Mobil İçerik Değerlendirme ve İzleme Derneği, İnternet
Derecelendirme Gözlem Enstitüsü (I-Roi) ve Derecelendirme ve Filtreleme İrtibat
Konseyi, sorumluluk alanları dahilindeki içerik derecelendirmeden sorumlu öz
denetleme kurumlarıdır 664.
20-22 Nisan 2010 tarihleri arasında düzenlenen “2. İnternet İçerik Düzenleme
Çalıştayı”nda belirlenen ilkelerden birisi şu şekildedir:
“İnternetin tüm aktörleri, öncelikle öz denetim mekanizmasını (proaktif
müdaheleler) işletmeli, hukuka aykırı içeriklerin önlenmesi için “Uyar - Kaldır”
prensibini de benimsemelidir. Kamu otoritesi, öz denetim mekanizmalarını ve sivil
inisiyatifleri desteklemelidir.”
Komisyonumuzun

İstanbul’da

gerçekleştirdiği

çalıştayda,

çevrimiçi

yayıncılık ile ilgili olarak sektörün kendine yönelik öz denetim ve standartlar
geliştirmesinde yarar bulunduğu ifade edilmiştir. Bunu internet ile ilgili tüm aktörlere
teşmil etmek mümkündür. Bu itibarla, sektör temsilcilerinin (internet servis
sağlayıcılar, yer sağlayıcılar, içerik sağlayıcılar, sosyal ağlar, mobil operatörler gibi)
kendi öz denetim prensiplerini belirlemesi ve uygulaması sağlanmalıdır.
Bütün bu çabaların etkinliği ve internetin güvenli kullanımına fayda
sağlayabilmesi için tüm paydaşların işbirliği içerisinde hareket etmesi gerekmektedir.
Özellikle bu konu etrafında çalışmayı görev edinen sivil toplum kuruluşlarına hem
kamusal hem de özel sektör desteği sağlanmalı ve toplum yararına projeler
üretmeleri teşvik edilmelidir.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yapılan sunumda da,
“İnternetin bilinçli, etkin ve güvenli kullanımı konularında çalışmalar yapmak

664

OECD, 2011
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isteyen sivil toplum kuruluşları desteklenmelidir. Bu amaçla, Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumu bütçesinden bu çalışmalara kaynak ayrılabilir.” önerisi getirilmiştir.
Komisyonumuz hem internet endüstrisinin kendi öz denetim prensiplerini
belirlemesini hem de ilgili tüm paydaşların ortak politika üretme ve uygulama
hususlarında işbirliğini gerekli görmektedir.
Bu konuda en önemli paydaşlardan birini de çocukların oluşturduğu
unutulmamalı ve 12. Ulusal Çocuk Forumu kapsamında yapılan çocuk çalıştayı gibi
etkinliklerle çocukların politika geliştirme sürecine aktif bir şekilde katılımları
sağlanmalıdır. UNICEF Türkiye Temsilcisi tarafından Komisyonumuza 23.05.2012
tarihinde yapılan sunumda bu durum şöyle vurgulamıştır:
“UNICEF olarak Çocuk Hakları çerçevesinde kendi haklarını, ifade
özgürlüklerini ellerinden almadan, çocukların sadece interneti tüketici olarak değil,
üretici olarak da kullanmalarını sağlayacak şekilde eğitmeliyiz. Aynı zamanda
nelerin risk olduğunu anlatmalıyız ve bu risklerden nasıl korunmaları gerektiğini
çocuklarımıza öğretmeliyiz ve çocuklarımız, sizler burada bu politikaları
geliştirirken, bu imkânları sunarken de onların, çocukların ve gençlerin fikirlerini
almalı, kanıta dayalı politikalar yapmalıyız”
Öte yandan, internetin sınırsız doğası dikkate alınarak uluslararası işbirliği ve
tecrübe paylaşımı da kesinlikle ihmal edilmemelidir. Uluslararası arenada öz denetim
arayışlarının sonucu olarak ortaya çıkan temel bazı uygulamalar ise aşağıda detayları
ile anlatılmaktadır.

5.9.1. Oyun Derecelendirme Sistemleri
Oyunlar, çocuklar ve gençler için adeta hayatın bir parçası haline gelmiştir.
Çocuklar ve gençler, çevrimiçi oyunlar üzerinden aileleri, arkadaşları ya da diğer
kişilerle etkileşimde bulunmaktadır. Oyunlar, hem eğlendirmek hem de öğretmek
için birçok imkân sunmaktadır. Bunlarla beraber, oyunlarla ilgili göz ardı edilmemesi
gereken çeşitli riskler bulunmaktadır. Oyun sınıflandırma ve derecelendirme
sistemleri ile çocukların ve gençlerin yaşlarına uygun içerikleri haiz oyunlardan
istifadesi sağlanmış olacaktır.
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Dünya’da

çevrimiçi

oyunların

düzenlenmesi

medya

derecelendirme

kuruluşları tarafından yapılmaktadır. Bunlardan en önemlileri Avrupa Birliği ülkeleri
tarafından oluşturulan PEGI ve Amerika Birleşik Devletleri’nde uygulanan ESRB
sistemleridir. Raporumuzda ayrıca örnek bir uygulama olarak Almanya’da uygulanan
oyun sınıflandırma ve derecelendirme sistemi ele alınacaktır.
Şekil 51 - Oyunlarla İlgili Düzenleme Yapan Ülkeler

5.9.1.1. PEGI (Pan-European Game Information)
Avrupa Birliği üyesi devletlerin interaktif oyun üreticileri, gönüllü bir şekilde
bir araya gelerek kendi ülkelerinde kullandıkları oyun derecelendirme ve
sınıflandırma sistemlerini PEGI adıyla tek bir çatı altında toplamışlardır. Interactive
Software Federation of Europe (ISFE) tarafından 2003 yılında piyasaya sürülen
sistem kısa sürede benzerlerinin yerini alarak Avrupa’da yaygın bir şekilde
kullanılmaya başlanmıştır. Avrupa’da 2003 yılının nisan ayından beri uygulanan
PEGI gönüllü bir sistem olmakla birlikte, sisteme üye olan bazı devletlerde yasal
olarak hüküm altına alınmıştır.
PEGI sistemi, formatı veya oyun platformu ne olursa olsun Avrupa ekonomik
alanı içinde sistemin standartlarını imza eden şirketlerce satılan veya dağıtımı
yapılan bütün interaktif yazılımlara ve dijital oyunlara uygulanır. Farklı ülkelerden
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ve farklı uzmanlık alanlarından kişiler mayıs 2001 ve mayıs 2002 tarihleri arasında
bir araya gelmişler, daha önce diğer ülkelerce kullanılan sınıflandırma sistemlerini de
dikkate alarak Pan-Avrupa Yaş Sınıflandırma Modelini oluşturmuşlardır.

Bu

çalışmada belirlenen kriterler şunlardır;
• Şiddet
• Cinsellik/Çıplaklık
• Ayrımcılık
• Uyuşturucu Madde
• Korku/Dehşet
• Kötü ve Cinsel İçerikli Dil
• Kumar
Her kriter, içeriğin oyuncu için uygunluğu, Avrupa’da var olan sistemler
içindeki yeri ve Avrupa’da kabul edilebilirliği dikkate alınarak uygun yaş
kategorisine yerleştirilmiştir. Sistem, Sony, Microsoft ve Nintendo gibi büyük konsol
üreticileri tarafından desteklenmektedir. Sistemde ebeveynlerin dijital oyun alırken
bilinçli hareket etmelerine yardım eden yaş ve içerik logoları bulunmaktadır.
Logolar, ebeveynleri veya oyuncuları kaygılandıracak oyun içerik çeşitlerini gösteren
küçük resimlerden oluşmaktadır ve oyunun ambalajlarında yer almaktadır.
PEGI yasal dayanağa sahiptir ve bütçesi üye aidatları ile karşılanır. Karar
organı, anne ve babalar, psikolojik uzmanlar, basın uzmanı, gençleri koruma yasası
ile ilgili bir hukuk uzmanı ve ISFE üyesinden oluşan kuruldur. PEGI derecelendirme
işlemleri şu sırayla gerçekleşmektedir. Oyun yayımcısı internet üzerinden bir bildiri
formu doldurarak süreci başlatmakta, bu form baz alınarak oyunun içeriği
incelenmekte ve çevrimiçi sistem, verilen cevaplara göre yaş derecelendirmesini ve
içerik tanımlayıcıyı otomatik olarak belirlemektedir. Yayımcıya ilgili içerik
tanımlayıcı ve yaş derecelendirme simgelerinin kullanması için bir lisans
gönderilmekte olup, bu lisans, yayımcı tarafından bir kez alındığında yeniden

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 381)

– 717 –

çoğaltılabilmektedir. PEGI, lisans verdiği her ürünü arşivlemektedir. Bu sayede
PEGI lisansı almış oyunlar kolaylıkla denetlenmektedir.
PEGI’nin amacı küçükleri ve gençleri uygun olmayan yazılım ürünlerinden
korumak ve bu yazılımların onlar için sorumluluk duygusuyla üretildiğini
belgelemektir.
PEGI, 1998 yılında kurulan Belçika merkezli ISFE’ye bağlıdır. ISFE, PEGI
sisteminin yönetimini, Avrupa Komisyonu’nun üye devletlerde gençlerin ve
çocukların zararlı işitsel-görsel içerikten korunmalarına yönelik tedbirler almaları
yönündeki direktifine atfen kurulan Hollanda Görsel İşitsel Medya Sınıflandırma
Enstitüsü (NICAM) eliyle yürütmektedir.
POSC, PEGI Çevrimiçi Güvenlik Kodu, PEGI tarafından gençleri çevrimiçi
oyun ortamında korumayı sağlamak amacıyla 2007 yılında geliştirilen kurallardır. Bu
kurallara uymayı taahhüt eden çevrimiçi yayımcılar, internet sitelerinde uygunsuz
içerik bulundurmamakla ve kullanıcılar arasında uygun davranış ortamını sağlamakla
yükümlüdürler. POSC kurallarına uygun bir şekilde site içeriklerini hazırlayan ve
PEGI sistemine onaylatan yayımcılar internet sitelerinde “PEGI Çevrimiçi”
simgesini kullanabilmektedirler. “PEGI Çevrimiçi” projesi Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir. Yayımcıların yükümlülükleri ana başlıklarla şunlardır:
•

Yaş derecelendirmeli içerik

•

Uygun raporlama mekanizması

•

Uygun olmayan içeriğin kaldırılması

•

Kolay anlaşılabilir gizlilik politikası

•

Çevrimiçi aboneler için toplum standartları

•

Sorumlu bir reklam politikası

NICAM, tüketicilerin bir ürünün gençler veya belli bir yaş grubu için uygun
olup olmadığını anlamalarına yardımcı olmak için sınıflandırma rehberleri yayınlar,
şikâyetlerle ilgilenir, filmler, televizyon programları, dijital oyunlar ve video
yayınları için açıklayıcı bilgiler hazırlar. NICAM 3 ve 7 yaş oyunlarını PEGI
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kriterlerine göre kontrol etmekle görevlidir. 12, 16 ve 18 yaş üstü oyunları ise kar
amacı gütmeyen İngiltere temelli kuruluş VSC (The Video Standards Council)
kontrol eder.
Avrupa’da PEGI uygulamasını kullanan ülkeler; Avusturya, Danimarka,
Macaristan, Litvanya, Norveç, Slovenya, Belçika, Estonya, İzlanda, Litvanya,
Polonya, İspanya, Bulgaristan, Finlandiya, İrlanda, Lüksemburg, Portekiz, İsveç, G.
Kıbrıs R.K., Fransa, İsrail, Malta, Romanya, İsviçre, Çekoslovakya, Yunanistan,
İtalya, Hollanda, Slovakya ve İngiltere’dir.
Logolar, küfürlü dil, ayrımcılık, kumar, uyuşturucu, korku, cinsellik, şiddet
ve çevrimiçi oyun içeriklerini temsil etmeleri için tasarlanmıştır. Yaş sınıflandırması
ve logolar hem paketlerin üzerinde bulunmakta hem de çevrimiçi alışveriş yaparken
ödeme öncesi ekranda belirmektedir.
Dereceler ve semboller:

Şekil 52 - PEGI Sınıflandırma İşaretleri

5.9.1.2. ESRB (Entertainment Software Rating Board)
ESRB, Amerika oyun pazarında çok ciddi pay sahibi olan oyun ve eğlence
yazılım şirketi Entertainment Software Association (ESA) tarafından oyun
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konsolları, kişisel bilgisayarlar ve internet için bilgisayar ve dijital oyun yayımlayan
firmaların halkla ilişkiler ve iş dünyasına ilişkin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla
1994 yılında kurulmuş bir Amerika Birleşik Devletleri kuruluşudur. Kar amacı
gütmeyen, kendi kendini düzenleyici bir örgüt niteliğindedir.
ESRB, oyunları içeriklerine göre sınıflandırmaktadır. Derecelendirme
anlayışının temelini, araştırmalarına dayanarak vardığı ebeveynin oyunların
kategorizasyona tabi tutulması isteğine dayandırır. ESRB, ebeveynin oyunun
yasaklanmasına karşı olduğunu, oyunun bilgilendirmesinin yapılmasını ve ne tür bir
oyun oldukları konusunda rehberlik edilmesini istediğini kabul eder. Dolayısıyla,
ESRB, sadece oyun içeriğini sınıflandırır.
ESRB, interaktif eğlence yazılımı endüstrisi için bilgisayar ve dijital oyunlar
derecelendirmeleri yaparak, reklam kılavuz ilkeleri ve çevrimiçi gizlilik ilkeleri
oluşturur. Kuruluşun görevleri arasında, ebeveynleri, yaş derecelendirmeleri ve içerik
tanımlayıcıları sayesinde aileleri için alacakları interaktif oyun ürünleri konusunda
bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, bilgisayar ve dijital oyun sektörünü sorumlu
pazarlama uygulamaları açısından hesap verebilir hale getirmek bulunmaktadır.
ESRB, daha ziyade piyasada faal bulunan bir aklın ticari düzenlemesini
pratiğe döker. Uygunsuz durumlarda müdahale yetkisi vardır. Ürün ile müşterinin
sağlıklı ve bilgili bir piyasada buluşması gayesini güder.
ESRB tarafından gerçekleştirilen yaş derecelendirme işlemi zorunlu değildir.
Bununla birlikte neredeyse bütün oyunlar ESRB tarafından derecelendirilmiştir.
Hatta bazı oyun satan mağaza zincirleri ve marketler yalnızca ESRB logolu ürünleri
satışa sunmaktadırlar.
Oyun üreticisi oyunun içeriğini en ince ayrıntısına kadar yazarak ve şiddet
içeren sahnelerin en fazla şiddet içerenlerini video olarak kaydederek ESRB’ye
başvurur. ESRB, üç ayrı uzmana, birbirinden bağımsız olarak oyunu inceletir.
Uzmanların verdiği görüş ESRB tarafından kontrol edilir ve karar verilir. Üç
uzmanın görüşleri arasında farklılık oluşması durumunda, başka bir uzmana daha
görüş sorulur. Daha sonra onaylanan sınıflandırma üreticiye resmi olarak iletilir.
Üreticiler piyasaya sürecekleri en son versiyon oyunu ESRB’ye vermek zorundadır.
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ESRB sınıflandırmasının uygulama sırasında denetlenmesi amacıyla oyunun
ambalajı da kontrol edilmektedir.
Uzmanların kimlikleri, bir takım riskleri ortadan kaldırmak için gizli
tutulmakta ve bilgisayar ve dijital oyunlar endüstrisinden kişi ve kuruluşlarla bağlantı
ve ilişki kurmalarına izin verilmemektedir.
ESRB çalışanlarınca oyunun beta veya alfa versiyonu oynandıktan sonra
oyunun video görüntüleri değerlendirilir. Yayımcı, değerlendirme sonucunda
oylanan ESRB derecelendirmesini satıcı ve diğer profesyonellerden oluşan itiraz
merciine sunma hakkına sahiptir. ESRB’nin kullandığı semboller, ilk bakışta oyunun
uygunluğunu anlamayı sağlayan, alfabedeki harflerin stilize edilmiş halidir. Ayrıca
üreticinin verdiği bilginin doğruluğunun kontrolü için ESRB uzmanları sık sık son
sürümü denetlemektedir. İçerik tanımlayıcılar şu şekilde belirlenmiştir.
• Alkol Atfı: Alkollü içecekleri belirten imgeler
• Kan: Kan tasviri
• Kan ve Sakatlama: Kan ve vücudun parçalarının sakatlanması tasvirleri
• Çizgi Film Şiddeti: Şiddet hareketleri içeren çizgi filmler veya
canlandırma karakterler. Karakterin darbeden sonra zarar görmemesi durumlarını da
içerebilir.
• Zararlı Şeyler İçeren Dergiler: Gülünç ve müstehcen mizah içeren
diyaloglar ve tasvirler
• Kaba Mizah: Terbiyesiz, kaba maskaralıklar içeren diyaloglar ve tasvirler
• İlaç Atfı: Yasal olmayan ilaç imgeleri atıfları
• Eğlendirerek Eğitme: Eğlendirici setlerle öğretici uygulamalar ve belirli
yetenekleri geliştirmeyi sağlayan ürünler.
• Fantezi Şiddet: Gerçek dünyadan kolayca ayırt edilebilen insan veya insan
olmayan karakterleri içeren fantezi dünyasının şiddet içeren hareketleri
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• Bilgilendirici: Data, olgular, kaynak bilgiler, materyaller veya eğitici
metinler içeren ürünler
• Yoğun Şiddet: Fiziksel çatışmanın grafik veya gerçek görünümlü
tasvirleri, aşırı ve gerçekçi kan görüntüleri, yaralanmalar, şiddet, alkol veya ilaç
kullanımını içerebilir.
• Dil: Hafiften makul ölçüye kadarki küfür kullanımı
• Şarkı Sözleri: Müzikte, küfüre, cinselliğe, şiddete, alkol ve ilaç
kullanımına yapılan hafif göndermeler
• Yetişkin Mizahı: Cinsellik bulunan yetişkin mizahı içeren diyaloglar ve
tasvirler
• Hafif Şiddet: Karakterleri güvenli olmayan ve şiddet içeren durumlarda
betimleyen hafif sahneler
• Çıplaklık: Uzun süren grafik çıplaklık betimlemeleri
• Kısmi Çıplaklık: Kısa veya hafif çıplaklık betimlemesi
• Gerçek Kumar: Oyuncu para bahisleri içeren kumar oynayabilir (Bu ibare
sadece yetişkinler için sınıflandırılmış oyunlar üzerinde bulunur.)
• Cinsellik Temaları: Hafiften makule kadar olan cinsellik atıfları ve
betimlemelerini içerir
• Cinsel Şiddet: Tecavüz ve diğer cinsel hareketleri içerir.
• Sahte Kumar: Oyuncu, bahis veya nakit para olmadan kumar oynayabilir.
• Yetişkin Yardımı Gerekir: Çok küçük yaşlar için istenir, erken çocukluk
dönemi oyunlarında kullanılır
• Kaba Dil: Açık ve/veya kaba sık küfür kullanımı
• Kaba Şarkı Sözleri: Açık ve/veya sık, küfür, cinsellik, şiddet, alkol,
uyuşturucuya atıfta bulunan şarkı sözleri
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• Kaba Cinsellik İçeriği: Cinsel davranışlar ve çıplaklık içeren grafiklere
atıfta bulunma
• Müstehcen Temalar : Hafif provakatif göndermeler ve materyaller
• Uyuşturucu Kullanımı: Yasal olmayan uyuşturucuların kullanımı ve
tüketimi
• Alkol Kullanımı: Alkollü içeceklerin tüketimi
• Tütün Kullanımı: Tütün mamüllerinin kullanımı
• Şiddet: Agresif çatışmalar içeren sahneler
Federal Ticaret Komisyonu, 2009 yılında yayınladığı raporda, dijital oyunlar
endüstrisinin, pazardaki ürünlerde çocuklar için uygun olan derecelendirme içinde
şiddet içeriğini kısıtlayıcı tedbirler almakta oldukça önemli gelişmeler kaydettiğini
belirtmektedir.
Dereceler ve semboller:
Şekil 53 - ESRB sınıflandırma işaretleri

5.9.1.3. Almanya’da Uygulanan Oyun Sınıflandırma ve Derecelendirme
Sistemi: USK
Almanya, oyun sınıflandırması açısından en sıkı kuralların olduğu ülkelerden
biri kabul edilmektedir. Oyun sınıflandırmaları Alman Çocukları ve Gençleri
Koruma Kanunu’na (JuSchG) göre yapılmaktadır. Bu ülkede, oyun sınıflandırması
için kısaca USK denilen bir öz denetim kuruluşu bulunmaktadır. USK tarafından
belirlenen oyun sınıflandırma prensipleri, içlerinde çeşitli kamu kurumlarından,
kiliselerden,

gençlik

derneklerinden,
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endüstrisinden temsilcilerin olduğu 16 kişilik bir danışma kurulu tarafından
onaylanmaktadır.

1994’te

kurulan

USK

tarafından

bugüne

değin

30.000

sınıflandırma yapılmıştır.
Oyun test elemanları, global oyun kültürü, dijital teknolojiler, oyun üretimi ve
çocukların korunması konularına hakim uzmanlardan seçilmektedir. Bu uzmanlar
tarafından oyunlar tamamen oynanmakta, oyunların durumları kaydedilmekte ve
USK rehberlerine uygun olup olmadığına dair bir sunum hazırlanmaktadır.
Uzmanlara, oyunlarla ilgili ihtiyaç duyacakları tüm teknik ve gerekli diğer bilgiler
oyun üreticileri tarafından sağlanmaktadır. Hazırlanan rapor, sınıflandırma
komitesinin önüne gelmektedir. Bizzat USK ya da oyun test elemanlarının bir
kategori önerme yetkileri bulunmamaktadır.
Her bir sınıflandırma komitesinde 4 çocuk uzmanı ve eyaletler gençlik
koruma otoriteleri üst kurumundan (OLJB), aynı zamanda komitenin başkanlığını
yürüten,

1 sürekli temsilci bulunmaktadır. Sürekli temsilcinin oy hakkı

bulunmamaktadır. Toplamda 16 eyaletten 50 çocuk uzmanı bulunmakta ve bu
uzmanların, çocukların ve gençlerin korunması ile ilgili ciddi tecrübeleri
bulunmaktadır. Bunlar; öğretmen, sosyal hizmet uzmanı, gazeteci-yazar ya da
akademisyen

gibi

farklı

meslek

gruplarından

gelmektedir.

Sınıflandırma

komitesindeki her bir üyenin oyunu, zorunlu olmamakla beraber, istemesi halinde
kendi başına oyunu deneme imkânı da sağlanmaktadır. Komite, oyun test
elemanlarından gelen rapora göre, USK çocuk koruma kriterlerine göre
değerlendirmesini yapmaktadır. USK çocuk koruma kriterleri, federal eyaletler
tarafından kabul edilen ve USK tarafından OLJB ve USK danışma kurulu ile
koordineli olarak devamlı surette izlenen ve geliştirilen kriterlerdir. Komite, oyunun
JuSchG ile belirlenen 5 yaş grubundan birine girdiğine dair kararını bir rapora
bağlamaktadır. Komite, oyunun Gençlerin Zararlı Medyadan Korunması Dairesi
(BPjM) tarafından belirlenen zararlı içerikler taşıdığını düşünüyorsa sınıflandırma
yapmayı reddetmektedir.
Her bir oyunun ancak yaş derecelendirmesi yapıldıktan sonra dağıtımı
yapılabilir. Oyunların çocuklara ve gençlere satışı yukarıda anlatılan sıkı kurallara
bağlıdır. USK’nın yaş derecelendirme sembolleri ailelere önemli bir tavsiye
niteliğinde olup, aileler çocuklarına oyun seçerken bunları dikkate almaktadır. Tabii,
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bu semboller çocuğun oyunu anlayıp anlamayacağını veya etkin oynayıp
oynamayacağını garanti etmemektedir. Sadece, oyunla ilgili olarak çocukların zarar
görebileceği hususlar bulunmadığına ilişkin bir garantidir.

5.9.1.4. Ülkemizde Durum
Güvenli İnternet Günü 2011 münasebetiyle 08.02.2011 tarihinde Ankara’da
gerçekleştirilen “Türkiye İçin İnternet Kafe Modeli” Çalıştayında yapılan önerilerden
biri; “Çevrimiçi oyunlar konusunda kriterler geliştirilmeli ve sınıflandırma
yapılmalıdır” şeklindedir.
Komisyonumuza sunulan bilgi notunda 665; “On iki yaşına kadar şiddet içerikli
oyunlardan çocukları uzak tutmak gerekmektedir. On iki yaş üzeri oyun
yasaklamaları ise yerel yönetimlerin insiyatifleri yerine, uluslararası PEGI/ESRB
gibi oyunları derecelendiren kurumların kullandığı ölçütlerle yasaklamak uygun
olabilir.” değerlendirmesinde bulunulmuştur.
Türkiye Dijital Oyunlar Federasyonu tarafından Komisyonumuza 25.04.2012
tarihinde yapılan sunumda aşağıdaki hususlar ifade edilmiştir:
• Çevrimiçi

Oyunların

ve

oyun

sitelerinin

de

derecelendirilmesi

sağlanacaktır.
• Oyunlar içeriklerine ve hangi yaş aralığında, uygun olduklarına göre
derecelendirilecek ve özellikle çocukların zararlı olabilecek içeriklerle karşılaşmaları
minimize edilecektir.
• Ailelere

oyunların

yaş

gruplarına

uygunluğu

konusunda

güven

sağlanacaktır.
26-27 Mayıs 2012 tarihlerinde Komisyonumuz tarafından İstanbul’da
gerçekleştirilen çalıştayda yapılan öneriler de şunlardır:

Ömer Şenormancı (Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi İnternet Bağımlılığı
Polikliniği)
665

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 381)

– 725 –

Uluslararası mevcut PEGI /ESRB gibi çevrimiçi çevrimdışı oyunları

•
derecelendiren

kurumların

kullandığı

ölçütler

acilen

ülkemize

uyarlanıp

geliştirilmelidir.
•
verilebilir.

Bu konuda; Türkiye Dijital Oyunlar Federasyonu’na etkin bir rol
Böylece,

belirlenecek

metot

ve

kurallara

göre

oyunların

derecelendirilmesine geçiş hızlandırılabilir. Derecelendirme çalışmaları için kaynak
aktarılması; sektördeki tüm firmaların ücretli üyelikleriyle sağlanabilir.
•

Derecelendirmeyi yapmayan ya da usulüne göre yapmadığı tespit

edilen oyun yayıncılarına karşı gerekli tedbirlerin alınması tarafsız yetkili bir konsey
/kurum kontrolünde gerçekleşmeli; fakat diğer idari mercilerin de katılımları ve
destekleri, mevzuat ya da yasal düzenlemelerle sağlanmalıdır.

5.9.2. Akıllı İşaretler
Dünyada web sitelerinin derecelendirilmesi ile ilgili çeşitli sistemler
bulunmaktadır. Bunlardan en bilineni Aile Çevrimiçi Güvenlik Enstitüsü (FOSI) adlı
kar amacı gütmeyen kuruluş tarafından işletilen ve uluslararası çapta uygulanan
ICRA (İnternet İçerik Derecelendirme Derneği) etiketidir. İlk olarak 1994 yılında
başlatılan öz denetim çabalarının sonucu olarak ortaya çıkmıştır. İçerik sağlayıcılar
kendi sitelerinde var olan veya olmayan içerikleri göz önünde bulundurarak
sitelerinin derecesini belirlemektedir. Bunun için bir sorgu formu kullanılmaktadır.
ICRA etiketleme sistemi olup, derecelendirme bizzat içerik sağlayıcılar tarafından
yapılmaktadır. Söz konusu etiketleme sistemi uluslararası bir çalışma grubu
tarafından belirlenmiş olup; web siteleri dışında kalan diğer dijital içeriklere de
uygulanabilmesi için 2005 yılında revize edilmiştir. Etiketlemeye tabi içerikler ise
şunlardır:
• Çıplaklık
• Cinsel içerik
• Şiddet
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• Dil
• Kullanıcı tarafından üretilen içerik ya da kontrollü içerik
• Kumar, ilaç ve alkol gibi diğer zararlı içerikler (FOSI, 2012)
Ayrıca, Çocukların Korunmasını Destekleyen Siteler Birliği (ASACP)
tarafından işletilen RTA (Yetişkinler ile Sınırlı) etiketi akıllı işaretler kapsamında
değerlendirilebilir. Meksika’da AMIPCI adlı sivil toplum kuruluşu tarafından
kullanılan olumlu içerik derecelendirmesi yönteminde ise zararlı içerik taşımayan
web sitelerine güvenlik mührü verilmektedir 666.
Akıllı işaretler önerisi, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından
Komisyonumuza 10.04.2012 tarihinde yapılan sunumda da “internet ve medya içerik
denetimi için sorumlular tanımlanmalı, akıllı işaretler video ve film içeriklerinde
uygulanmalıdır, web sitelerinde sertifika uygulamalarına geçilmelidir” şeklinde
önerilmiştir.
26-27 Mayıs 2012 tarihlerinde Komisyonumuz tarafından İstanbul’da
gerçekleştirilen çalıştayda yapılan öneriler ise şunlardır:
• İnternet içerikleri akılcı işaretleme yoluyla sınıflandırılmalı ve eğitim
yoluyla toplumda oluşturulan bilinçlenme pekiştirilip güçlendirilmelidir.
• Bu alanda yetkilendirilecek konseyin/kurumun sitesinde; “Akılcı İşaretler”
ve “Oyun Derecelendirmeleri” ile ilgili bilgilendirmeler bulunmalı ve bu kurum, ülke
çapında bilgilendirme/bilinçlendirme etkinlikleri yapmakla yükümlü olmalıdır.
Özellikle oyun reklamlarının yoğun yapıldığı sitelerde; akıllı işaretler ve
derecelendirmeler ile ilgili bilgilendirmelerin/reklam ve sloganların ücretsiz
yayınlanması

yasal

zorunluluk

haline

getirilmelidir.

Ebeveyn

eğitimi

bilinçlendirmesi için; benzer bir yol televizyon kanallarında da izlenmelidir.

666

OECD, 2011
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5.10. İNTERNETİN GÜVENLİ KULLANIMI İÇİN KULLANICILARA
YÖNELİK TAVSİYELER
5.10.1. Çocuklara Yönelik Tavsiyeler
1. İnternette geçirdiğiniz süreleri kontrol etmelisiniz. Hayat, sadece
internetten

ibaret

değildir.

Arkadaşlarınızla

beraber

gerçek

hayatta

da

eğlenebilirsiniz.
2. İnternette gezinmek için evinizi ve ailenizle birlikte oturduğunuz odayı
tercih etmelisiniz.
3. Ailenize ve öğretmenlerinize danışmaktan çekinmemeli, seçimlerinizi yine
onlarla

beraber

yapmalısınız.

Beğendiğiniz

siteleri

Sık

Kullanılanlar’a

ekleyebilirsiniz.
4. İnternette karşılaştığınız herhangi bir bilgiyi başka kaynaklardan da
sorgulamalı ve doğruluğunu araştırmalısınız. Ayrıca, bir ödev hazırladığınızda,
bulduğunuz bilgileri ve kullandığınız resimlerin kaynağını mutlaka belirtmelisiniz.
5. Tanımadığınız kişilerle sohbet etmemeli, sosyal paylaşım sitelerinde
kesinlikle tanımadığınız kişilerle arkadaş olmamalısınız. Yeni arkadaşlar edinmek
eğlenceli olabilir ancak unutmamalısınız ki bazıları kendileri hakkında yalan
söyleyebilir.
6. İnternet

ortamında

tanıştığınız

bir

yabancıyla

gerçek

hayatta

buluşmamalısınız. Gerçekten tanışmak istediğiniz biri olursa yanınızda mutlaka aile
bireylerinden bir yetişkin olmalı ve buluşmak için kalabalık yerleri tercih etmelisiniz.
7. İnternet ortamında kişisel ve özel bilgilerinizi vermemelisiniz. Kullanılan
şifreler hiçbir şekilde başkalarıyla paylaşılmamalı, kolay elde edilebilecek yerlere
yazılmamalıdır. Verdiğiniz ufak gibi görünen bilgiler bile kötü niyetli kişiler
tarafından kullanılabilir.
8. Tanımadığınız kişilerden gelen mesajları asla açmamalısınız. Çünkü
bunlar genellikle uygunsuz, virüslü ya da gereksiz şeyler içermektedir. Bunlara karşı
bilgisayarınızda mutlaka güncel bir anti-virüs ve güvenlik programı bulunmalıdır.
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9. Size yapılmasını istemediğinizi başkalarına da yapmayınız. Kimseye
hakaret, argo, küfürlü hitap etmemelisiniz. Böyle şeyleri insanların yüzüne söylemek
nasıl saygısızca bir davranışsa, internet üzerinden yapmak da öyledir.
İnternet ortamında sizi rahatsız eden şeylerle (kişilerin küfürlü ve argo

10.

konuşmaları, hakaretler, uygunsuz teklifler ya da zararlı sitelerle) karşılaştığınızda
ailenize, öğretmenlerinize ya da ihbarweb’e şikâyet edebilirsiniz.

5.10.2. Ailelere Yönelik Tavsiyeler
1. Ebeveynler, interneti ve internetin güvenli kullanımını öğrenmelidir.
Böylelikle, çocukların İnternet deneyimleri hakkında bilgi sahibi olarak onlara daha
rahat yardımcı olunabilir.
2. Bilgisayarlar, evlerin tüm aile fertlerinin bir arada yaşadığı ortak yaşam
alanında bulundurulmalıdır. Bu basit ama etkili önlemle bazı istenmedik durumların
önüne geçmek kolaylaşacaktır.
3. Çocukların bilgisayar başında geçirecekleri sürenin tayini yine onlarla
beraber ama mutlaka makul süreler belirlenerek yapılmalıdır. Ayrıca, çocukların
internet dışındaki sosyal ortamlarda düzenlenen faaliyetlere katılımı teşvik
edilmelidir.
4. Çocukların internet ortamında kişisel bilgilerini paylaşmaması için onlara
uygun bir dille uyarılarda bulunulmalıdır. Özellikle ad, adres, telefon numarası, okul
bilgileri, sıklıkla gidilen yerler ve özel fotoğrafların kesinlikle paylaşılmaması
gerekir çünkü bu tür kişisel bilgiler kötü niyetli kişiler tarafından kullanılabilir.
5. Çocuklara uygun internet siteleri yine onlarla beraber belirlenerek sık
kullanılanlara eklenmelidir. Bu sayede çocukların girdiği ve eğlendiği sitelerle ilgili
bilgi sahibi olunabilir.
6. Çocukların sosyal ağ üyeliklerini izlemek için onların sosyal ağlarda da
arkadaşı olunmalıdır. Onlara yabancılarla arkadaş olunmaması gerektiği çünkü
başkalarının internet ortamında kendileri hakkında kolaylıkla yalan söyleyebileceği
belirtilmelidir.
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7. Ebeveyn ve çocuk arasında aktif ve güvene dayalı bir etkileşim olmalı ve
mümkün mertebe internette beraberce vakit geçirilmelidir. Çocuklar internet
ortamında karşılaştıkları şeyleri ebeveynlerine açıklamaktan çekinmemelidir.
8. İnternette herhangi bir şey araştırmadan önce arama motorlarının güvenli
arama tercihlerinin aktifleştirildiğinden emin olunmalı ya da bizzat çocuklara özgü
arama motorları kullanılmalıdır.
9. Ev bilgisayarlarında ebeveyn kontrol programları kullanılmalı, işletim
sistemlerinde ve tarayıcılarda da bulunabilen bu tür özelliklerden yararlanılmalıdır.
Ayrıca, internet servis sağlayıcıları tarafından tamamen ücretsiz sunulan “Güvenli
İnternet Hizmeti” tercih edilebilir.
10. Aile içinde internet kullanımına ilişkin kurallar belirlenmeli ve tüm aile
fertlerince imzalanarak bilgisayarın yakınında görünür bir yere asılmalıdır. Bu
konuda güvenli web (www.guvenliweb.org.tr)’de yer alan örnekten istifade
edilebilir.
11. İnternet ortamında karşılaşılabilen sakıncalı veya rahatsız olunan içerikler
ilgili birimlere şikâyet edilmelidir. Bu tür şikâyetler, ihbar web hattına yapılabilir.

5.11. ÜLKEMİZDEKİ YASAL TEDBİRLER
İnternetin gerçek hayatın ayrılmaz bir parçası olduğu bilinciyle, internet
ortamında işlenen suçlarla mücadele etmek ve özellikle çocuklar için risk
oluşturabilecek içeriklerle mücadele etmek amacıyla, dünyanın birçok ülkesinde
düzenlemeler yapılmakta ve tavsiye kararları çıkarılmaktadır. AB - Avrupa için
Dijital Gündemin (Digital Agenda for Europe) en önemli önceliklerinden birisi de
çocukların internet ortamındaki risklerden korunmasına yönelik çalışmalar
yapmaktır.
İnternet ortamında işlenen suçların hızlı artışı, bu suçların işlenmesindeki
kolaylığa karşın ortaya çıkarılmasındaki zorluklar ve toplumsal açıdan telafisi güç
zararları oluşturma potansiyeli bu konuda etkin mücadele edecek kurumsal bir yapı
ihtiyacını ortaya çıkarmış bu çerçevede,5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan
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Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele
Edilmesi Hakkında Kanun ile özerk bir yapı olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu Bünyesinde faaliyetlerini yürüten Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na
önemli görev ve sorumluluklar yüklenmiştir.
Ulusal ve uluslararası üst hukuk normlarının “temel hak ve özgürlüklere
ilişkin sınırlamaların yasalarla düzenlenmesi” gereği ölçütüne uygun gelişme, bu
yasal düzenleme ile sağlanmış olup internetin yasadışı ve zararlı içeriğiyle mücadele
bu kapsamda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
içtihatları ve Anayasamızda öngörüldüğü şekle uygun olarak yürütülmektedir.
İnternet içerik düzenlemelerinin usul ve esaslarını oluşturan 5651 sayılı özel
Kanun ve ikincil düzenlemelerinde; çocukların cinsel istismarı ve uyuşturucu veya
uyarıcı madde kullanılması başta olmak üzere Anayasanın “Ailenin korunması ve
çocuk hakları” başlıklı 41’inci maddesi ve “Gençliğin korunması” başlıklı 58’inci
maddesi düzenlemelerinin gereğine uygun olarak, müstehcenlik, fuhuş, kumar, gibi
katalog suçlarla sınırlı “erişimin engellenmesi” düzenlemesine yer verilmiş, ikincil
düzenlemeler ile öncelikli temel yöntem olarak bir internet adresinin tamamen
engellenmesi sakıncasını giderecek olan uyar-kaldır (notice and take down) usulü
benimsenmiştir.
5651 sayılı Kanun ile internet aktörleri ilk kez tanımlanmış, bu aktörlere
ilişkin yükümlülükler ve yaptırımlar yasada açık şekilde ilk kez düzenlenmiş ve yasa
ile görevlendirilen kurumsal yapının ağırlıklı işlevinin bilinçlendirme, koordinasyon
ve işbirliği faaliyetlerini yürütmek olacağı yasada detaylı olarak düzenlenmiştir.
Uyar-kaldır yöntemi uygulanarak yurt içi kaynaklı zararlı içeriklerin
kaldırılması sağlanmıştır. Yurt dışı kaynaklı internet sitelerinde de esas olarak “uyarkaldır” sistemi uygulanmakta ve bu yöntem ile bugüne kadar birçok yasadışı içeriğin
çıkarılması sağlanmak suretiyle; internet adresinin tümüyle engellenmesi sakıncası
giderilmiştir.
5651 sayılı Kanun’un katalog suçlar ile sınırlı olarak belirlediği amaç
kapsamında; vatandaşların etkin katılımı önemsenmiş ve toplumsal duyarlılığın
yansıtılabildiği Bilgi İhbar Merkezi (İhbar Web) kurulmuştur. Bu sistem aracılığıyla
vatandaşların da bu süreçlere etkin katılımları sağlanmıştır.
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İnternetin dağıtık yapısının bu alana ilişkin düzenlemelerin oluşturulmasını
güçleştirmesine karşın, 5651 sayılı Kanun ile bu alan düzenlenmeye çalışılmıştır.
Ülkemizdeki uygulamada Avrupa Birliği’nin 2000/31 sayılı E- Ticaret
Direktifi ile uyumlu olarak; engelleme konusu hususların toplum için hayati önemi
haiz birkaç hususla sınırlı tutulmuş olması, yurt dışı haricinde inisiyatifin yargıya
bırakılması ve özellikle uyar-kaldır (notice and take down) uygulamaları bakımından
gelişmiş batı ülkelerindeki uygulamalara paralellik sağlanmıştır.
5651 sayılı Kanun ile çocukların cinsel istismarı başta olmak üzere 8 suçla
sınırlı, erişim engellenmesi düzenlemesine yer verilmiş, temel yöntem olarak da
“uyar-kaldır” usulü benimsenmiştir. 5651 sayılı Kanun; Anayasamızın, özel olarak
korunmasını öngördüğü, başta aile ve çocuklar olmak üzere belirli sosyal kesimlere
yönelik suçların kolayca işlenmesini önleyici özel bir kanun mahiyetindedir.
Dünyada birçok ülkede internet için özel bir düzenlemenin eksikliği devam
etmekteyken ve uygulamalarda genellikle çocuk istismarı ön plana çıkmakla birlikte
“gerçek hayatta suç olan internette de suç” olarak kabul edilip, mahkemeler bu yönde
kararlar alabilmekteyken; 5651 sayılı Kanun ve ikincil düzenlemeleriyle, internet
aktörlerinin tanımlanması, sorumluluklarının belirlenmesi, içerik çıkarma “uyarkaldır” ve erişim engelleme usul ve esaslarının belirlenmesi konularında önemli yol
alınmıştır.

5.11.1. Uyar-Kaldır Yöntemi
Dünyada internet içerik düzenlemeleri ile ilgili olarak öncelikli uygulanmak
istenen ve 5651 sayılı Kanun’un da temel uygulaması uyar-kaldır yöntemidir.
2000/31 sayılı Elektronik Ticaret Avrupa Direktifinin 14 ve 15’inci maddeleri;
hizmet sağlayıcılarına, verilen hizmete ilişkin olarak herhangi bir şekilde illegal
faaliyet içerip içermediğini kontrol etmek gibi genel bir izleme yükümlülüğünün
öngörülemeyeceği, haberdar edilme veya farkında olma halinde içeriği kaldırma
veya içeriğe erişimi engelleme-sorumluluklarından söz edilebileceği ifade edilmiştir.
Uyar-kaldır yöntemi 5651 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerinde ayrıntılı
olarak belirlenmiştir. 5651 sayılı Kanun ve ikincil düzenlemelerinde; çocukların
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cinsel istismarı ve uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılması başta olmak üzere,
müstehcenlik, fuhuş, kumar gibi katalog suçlarla sınırlı erişimin engellenmesi
düzenlemesine yer verilmiş, ikincil düzenlemeler ile öncelikli temel yöntem olarak
bir internet adresinin tamamen engellenmesi sakıncasını giderecek olan uyar-kaldır
usulü

benimsenmiştir.

Uyar-kaldır

(notice-and-take

down)

yönteminin

uygulanabilirliği ancak karşılıklı işbirliğine bağlıdır.
Uyar-kaldır yöntemi uygulanarak; yasadışı içeriklerin internet sitelerinin
içerik sağlayıcıları tarafından kaldırılmasının sağlanması nedeniyle, 5651 sayılı
Kanun uyarınca yurtiçi kaynaklı hiçbir internet sitesine erişim engellenmemiştir.
Yurtdışı kaynaklı internet sitelerinde de esas olarak uyar-kaldır yöntemi
uygulanmakta olup, bu yöntemle internet sitelerinin tümüyle engellenmesinin önüne
geçilmektedir.
Yargı organlarınca verilen erişimin engellenmesi kararları ile ilgili de uyarkaldır yönteminin işletilmesine çalışılmakla birlikte, sonuç alınamadığında erişimin
engellenmesi kararı uygulanmak durumunda kalınmaktadır.
Birçok Avrupa ülkesinde de; internet sitelerinin, ülkelerin ulusal kanunlarına
duyarlı oldukları, ciddi müeyyideler getiren ikili anlaşmalar imzaladıkları ve yasadışı
içeriklerle ilgili uyarıları derhal tatbik ettikleri görülmektedir.
Ülkemizde Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı İnternet Bilgi İhbar
Merkezi’ne gelen 496.715 ihbarla ilgili olarak alınan bilgiler şöyledir:
• 110 bin içerik çıkarma işlemi yapılmıştır. Bunların %60’ı müstehcenlik,
%20’si Atatürk aleyhine işlenen suçlar, kalan %20 ise diğer hususlara ilişkindir.
• 252.686 e-posta bildirimi gerçekleşmiştir.
• 500 bin ihbarla ilgili olarak; istenmeyen postalar gibi konularda
yönlendirmelerde bulunulmuştur.
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın yalnızca 4 engelleme tedbiri işlemi
hakkında idare mahkemesinde dava açılmıştır. Bunlardan üçü ilk derece
mahkemesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu lehine sonuçlanmış, diğeri de
devam etmektedir.
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5.11.2. İçeriğe Erişimin Engellenmesi
İnternetteki içeriğe erişimin engellenmesi, internet sitesinin kapatılması
olarak değil, erişimi zorlaştırıcı tedbirler olarak uygulanmaktadır. İnternet sitesinin
kapatılması, o sitenin alan adının, alan adı tescil kurum/kuruluşlarınca iptal edilmesi
demektir. Örneğin yakın zamanda Wikileaks internet sitesinin alan adı, uluslararası
alan adları tahsis kuruluşu olan ICANN tarafından iptal edilmiş ve site başka alan
adları üzerinden yayınına devam etmek durumunda kalmıştır.
Ülkemizde uygulanan erişim engelleme kararları, katalog suçlarla ilgili
erişimi zorlaştırıcı tedbirler olarak uygulanmaktadır. 5651 sayılı Kanun’un amacının
internet ortamında işlenen belirli suçlarla mücadele olduğu yasanın “Amaç ve
Kapsam” başlıklı 1’inci maddesinde ve Kanun’un genel gerekçesinde açık olarak
ifade edilmiştir.
Sınırlı sayıda suçla etkin mücadele hususu yasama sürecinde de dile
getirilmiş, 12.04.2007 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu
Raporunda: “İnternet ortamında yapılan ve konusu suç oluşturan içeriğe sahip
yayınlarla mücadelenin etkinliğini sağlama bakımından başlangıçta katalog
içerisinde yer alan suçların sayısı mümkün olduğunca sınırlı tutulmuştur.” şeklindeki
önemli tespitin devamında ; “Anayasanın uluslararası sözleşmeler hükümlerine bağlı
olarak güvence altına aldığı özellikle düşünce açıklama özgürlüğünü kısıtlama
bağlamında eleştirilere maruz kalmamak amacıyla, kapsam, internet ortamında
yapılan, çocukların ve gençlerin olumsuz olarak etkilenebileceği ya da çocukların
cinsel yönden istismar edilmesi suretiyle oluşturulmuş yayınlarla sınırlı tutulmuştur.”
şeklindeki açıklamalara yer verilmiştir.
Ancak 5651 sayılı Kanun dışında da farklı kanuni düzenlemeler kapsamında
erişimin engellenmesi kararları verilebilmektedir.
Söz konusu düzenlemeler özetle;
- 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun Ek-4’ üncü maddesi,
- 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
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- 4733 sayılı Tütün Ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat Ve
Görevleri Hakkında Kanun,
- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
- 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu,
- 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu,
- 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları
Düzenlenmesi Hakkında Kanun
-633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında
Kanun’un 6’ncı maddesi
5651 sayılı Kanun; Anayasamızın özel olarak korunmasını öngördüğü, başta
aile ve çocuklar olmak üzere belirli sosyal kesimlere yönelik suçların kolayca
işlenmesini önleyici özel bir kanun olduğu göz önüne alındığında, uygulanan erişimi
zorlaştırma tedbirlerinin Kanunun amacıyla tamamen örtüştüğü görülecektir.
Çocukların, internet ortamında dolaşırken karşılaşabilecekleri, sosyal ve
psikolojik gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek yasadışı ve zararlı içeriklerle
mücadele

ve

bu

içeriklere

erişimi

zorlaştırıcı

tedbirler,

gelişmiş

batı

demokrasilerinde de uygulanmaktadır.
Erişimin engellenmesi kararı ve yerine getirilmesi 5651 sayılı Kanun’un
8’inci maddesinin birinci fıkrasında; “İnternet ortamında yapılan ve içeriği aşağıdaki
suçları oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak
erişimin engellenmesine karar verilir” hükmüne yer verildikten sonra, erişimin
engellenmesi tedbirine konu olacak suçlar sayılmıştır. Kanun’da sayılan katalog
suçlar;
“a) 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yer alan;
1) İntihara yönlendirme (madde 84),
2) Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra),
3) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190),
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4) Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194),
5) Müstehcenlik (madde 226)
6) Fuhuş (madde 227)
7) Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228) suçları
b) 25.7.1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında
Kanunda yer alan suçlar.” şeklindedir.
Erişimin engellenmesi kararı, soruşturma evresinde hâkim, kovuşturma
evresinde ise mahkeme tarafından verilir. Soruşturma evresinde, gecikmesinde
sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı tarafından da erişimin engellenmesine
karar verilebilir. Bu durumda Cumhuriyet savcısı kararını 24 saat içinde hâkimin
onayına sunar ve hâkim, kararını en geç 24 saat içinde verir. Bu süre içinde kararın
onaylanmaması halinde tedbir, Cumhuriyet savcısı tarafından derhal kaldırılır.
Koruma tedbiri olarak verilen erişimin engellenmesine ilişkin karara 5271 sayılı
Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz edilebilir.
İçeriği yukarıda sayılan ve suç oluşturan yayınların içerik veya yer
sağlayıcısının yurt dışında bulunması halinde veya içerik veya yer sağlayıcısı yurt
içinde bulunsa bile, içeriği çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik olan yayınlara
ilişkin olarak erişimin engellenmesi kararı resen Telekomünikasyon İletişim
Başkanlığı tarafından verilir.
İçerik nedeniyle haklarının ihlâl edildiğini iddia eden kişilerin öncelikle içerik
sağlayıcıya, buna ulaşamaması halinde yer sağlayıcıya başvurarak kendisine ilişkin
içeriğin yayından çıkarılmasını ve yayındaki kapsamından fazla olmamak üzere
hazırladığı cevabı bir hafta süreyle internet ortamında yayımlanmasını isteme hakkı
getirilmiştir. Söz konusu talebin reddedilmesi halinde kişilerin 15 gün içinde
yerleşim yeri sulh ceza mahkemesine başvurarak, içeriğin yayından çıkarılmasına ve
yayındaki kapsamından fazla olmamak üzere hazırladığı cevabın bir hafta süreyle
internet

ortamında

yayımlanmasına

karar

verilmesini

isteyebilme

öngörülmüştür.
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Anılan Kanun’un 9’uncu maddesi uygulamalarında, hakkı ihlal edilen
kişilerin yasal haklarını kullanabilmeleri için gerekli olan en önemli araçlardan biri,
ihlale konu yayının gerçekleştiği internet adresinin ilgililerinin, muhataplarının
iletişim

bilgilerine

ulaşmak

olup,

bu

hususta

Telekomünikasyon

İletişim

Başkanlığı’nın vermiş olduğu http://internet.tib.gov.tr adresi üzerinden online
sorgulama hizmeti bulunmaktadır 667.

5.12. BÖLÜM ÖZETİ VE ÖNERİLER
İnternetin güvenli kullanımında eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları çok
önemlidir. Türkiye geneline yayılacak çeşitli eğitim ve bilinçlendirme seminerleri
sayesinde bölgesel farklılıkların en aza indirilmesi ve internetin güvenli kullanımının
yurdun geneline yayılması için fırsatlar yakalanmış olacaktır. Bu aynı zamanda eDönüşüm Türkiye Projesi’nin; bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının
yaygınlaştırılması amacı ile de paralellik arz etmektedir.
Bilinçlendirme seminerlerinde en büyük görev, eğitimcilere; öğretmenlere ve
ailelere düşmektedir. Bu yüzden bilinçlendirme çalışmalarında eğitimcilerin eğitimi
öncelikli amaç olarak görülmelidir. Örneğin; FATİH projesi çok önemli bir adımdır.
İnternetin etkin, bilinçli ve doğru kullanımı konusunda ilgili her kurum ve
kuruluş üzerine düşen görevi yapmalıdır. Bu konuda özellikle sivil toplum
kuruluşları özendirilmeli ve desteklenmelidir. Sivil toplum kuruluşlarının daha aktif
bir şekilde çalışmalarda bulunmalarının önemi yadsınamaz. Bu yüzden konu ile ilgili
tüm kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum paydaşlarının işbirliği içerisinde
çalışmalarda bulunması, proje üretmeleri, hem ulusal hem uluslararası proje
fonlarından faydalanarak somut çıktılar üretebilmeleri önem arz etmektedir.
Bu nedenle, internetin güvenli kullanımı kavramının toplumda yerleşmesi
için hem geleneksel basın yayın organlarını (gazete, dergi, televizyon, radyo) hem de
yeni medyayı (internet, sosyal medya, mobil teknolojiler, IP TV, dijital yayınlar gibi)
http://internet.tib.gov.tr. Ayrıca “http://internet.tib.gov.tr” adresinde yer alan site bilgileri sorgu
sayfasından talebe konu adreslerle ilgili olarak açık kaynak bilgisi sorgusu yapılabilir ve tespit olunan
ilgililerin erişim ve yer sağlayıcı olarak Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı kayıtlarında yer alıp
almadığı yine “http://www.tib.gov.tr” adresinden sorgulanmak suretiyle kayıtlı olanların iletişim
bilgilerine ulaşılabilir.
667
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kapsayacak etkin bir tanıtım kampanyasının farkındalık yaratma etkisi oldukça
büyük olacaktır. Bu amaçla yapılacak çalışmaların geleneksel ve yeni medyada
tanıtımlarının yapılması, gazetelerde konuyla ilgili bilgilendirmeler yapılması ve
ekler sağlanması, televizyon kanallarında spot filmlerin gösteriminin yanı sıra
bilgilendirici programlar ve çocuklara dönük yayınlar hazırlanması, ulusal radyolarda
tanıtıcı cıngıllar yayınlanması ve reklam panolarının etkin kullanımı sağlanmalıdır.
Tanıtım kampanyası için önerilerimiz:
• Konuyla ilgili çekilecek spot filmlerin televizyon gösteriminin yanı sıra
sosyal ağlardan ve video paylaşım sitelerinden yayınlanması sağlanabilir.
• Bilgilendirici ve kampanyayı tanıtıcı materyaller ulusal ve yerel
gazetelerle birlikte dağıtılabilir.
• İnternet servis sağlayıcılar ve mobil operatörler abonelerine elektronik
ortamda (e-posta ve/veya kısa mesaj) bilgilendirme mesajları gönderebilir.
• Televizyon ve radyo kanallarında konuyla ilgili çeşitli programlar
yapılabilir ya da çok izlenen haber sohbet programlarında konunun tartışılması
sağlanabilir.
• Televizyon ve radyo kanallarında sürekli yayınlanacak bir cıngıl
belirlenebilir. Bu cıngıllarda kamuoyunun yakından tanıdığı kişiler internetin
fırsatlarını ve güvenli kullanımını öne çıkaran mesajlar verebilir.
• Belli dönemlerde örneğin Güvenli İnternet Günü veya İnternet Haftası
etkinlikleri süresinde yapılacak futbol karşılaşmalarına takımların çeşitli pankartlarla
çıkmaları sağlanabilir.
• İnternet ortamının sık ziyaret edilen sitelerinde çeşitli reklamlar
yayınlanabilir.
• Sosyal mecralarda özel hesaplar oluşturulabilir.
• Halkın yoğun kullandığı mekânlarda örneğin taşıma sistemlerinde özel
afişler yayınlanabilir.
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İnternetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımında ise genel olarak şu adımlar
gözetilmelidir:
•

İnternetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımında farkındalık ve eğitim

çalışmalarının yapılması, söz konusu faaliyetlerin konu ile ilgili tüm kamu kurumları
ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği ile gerçekleştirilmesi ve bu
çalışmaların sürekli ve gerektiğinde çevrimiçi olarak sunulabilmesi,
•

Eğitimlerin içeriğinin işletmecilere ve kurumlara yönelik de hazırlanması

ve eğitimlerin modüler olarak sunulabilmesi,
•

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımında ailelerin ve toplumun

bilinçlendirilmesi,
•

FATİH projesinin adımlarından biri olan “Bilinçli, Güvenli, Yönetilebilir

ve Ölçülebilir BT Kullanımı” ile önemli bir farkındalık çalışması ortaya konularak
öncelikle rehber öğretmenlerin ve bilişim teknolojileri öğretmenlerinin bu konuda
eğitilmesi,
•

Ulusal ve uluslararası proje fonlarından faydalanarak internetin güvenli,

bilinçli ve etkin kullanımı ile ilgili somut çıktıların üretilmesinin sağlanması,
•

Geleneksel basın yayın organları (gazete, dergi, TV, radyo vb.) ve yeni

medya (internet, sosyal medya, mobil teknolojiler, IP TV, dijital yayınlar vb.)
vasıtasıyla reklam ve tanıtım kampanyalarının gerçekleştirilmesi,
•

Medyanın, bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımına ilişkin olanakları ve

riskleri dengeli bir şekilde sunmasının ve toplumda doğru kanaat oluşumunu
desteklemesinin sağlanması,
•

“Medya Okuryazarlığı” ve “Bilgisayar” dersleri müfredatının gözden

geçirilmesi veya okullarda seçmeli “Bilinçli, Güvenli ve Etkin İnternet Kullanımı”
dersinin sunulabilmesi,
•

Başta üniversiteler olmak üzere gerek akademik çevrede gerek özel

sektörde internetin güvenli, bilinçli ve etkin kullanımına ilişkin kulüp ve derneklerin
faaliyetlerinin desteklenmesi,
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•

Dijital okuryazarlık seviyesinin, başta MEB, üniversiteler ve diğer

internet paydaşlarının işbirliği ile artırılması,
•

Dijital eşitliği sağlayacak şekilde alt yapı eksikliğinin giderilmesi,

•

Ulusal kurum ve kuruluşların, uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapması

ve gelişmeleri takip etmesi,
•

Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının (İnternet kafeler)

fiziksel ve hizmet standardizasyonunun geliştirilmesi, bu amaçla internet kafelerin
KOSGEB veya ilgili evrensel hizmet gelirleri ile maddi olarak desteklenmesi,
•

Çevrimiçi oyunlar konusunda kriterler geliştirilmesi ve sınıflandırmaların

yapılması, bu konuda PEGI/ESRB gibi çevrimiçi ve çevrimdışı oyunları
derecelendiren

kurumların

kullandığı

ölçütlerin

acilen

ülkemize

uyarlanıp

geliştirilmesi ve konuya ilişkin TÜDOF’a etkin roller verilmesi,
•

Dijital

oyun

yayıncılarının

gerekli

oyun

derecelendirmelerini

yapmadıkları ya da usulüne göre yapmadıkları tespit edildiği takdirde gerekli
yaptırımların uygulanması,
•

Şiddete yönelik oyun satışlarında yaş sınırlandırmasının yapılarak devlet

kontrolüne alınması ve bu tür sitelere erişimi zorlaştırıcı tedbirlerin getirilmesi,
•

İnternet

içeriklerinin

akıllı

işaretler

(ibare

kontrolü)

yoluyla

sınıflandırılması, özellikle oyun reklamlarının yoğun yapıldığı sitelerde; akıllı
işaretler ve derecelendirmeler ile ilgili bilgilendirmelerin, reklam ve sloganların
ücretsiz yayınlanmasının yasal zorunluluk haline getirilmesi ve bu hususların düzenli
olarak denetlenmesi,
•

5651 sayılı Kanun ve rapor içinde ifade edilen ilgili tüm diğer

mevzuatların yukarıda belirlenen olanaklar ve riskler temelinde yeniden ele alınması,
•

Mevzuatta öngörülen idari yaptırımların mümkün olduğunca; işlenen

fiille orantılı ve kademeli olarak belirlenmesi ve ihlalin niteliğine uygun olarak ilk
ihlalde uyarının tercih edilmesi,
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•

Kullanıcıların interneti belirli zaman aralığında kullanıp, sosyal

aktivitelere daha çok zaman ayırması ve bu konuda, kullanıcı tercihine bağlı olarak,
internet sağlayıcıları ve işletim sistemi şirketleri tarafından ekrana uyarı gelmesinin
sağlanması,
•

Yerel yönetimler tarafından sosyal faaliyet tesislerinin arttırılması ve

kullanımının teşvik edilmesi,
•

Sanal ortamda kişisel kontrolü artıracak yazılımların geliştirilmesi,

•

Dilimizin çevrimiçi ortamda doğru kullanımı için çalışmaların yapılması,

•

Kullanıcıların kişisel bilgilerini gizli tutması ve internet güvenlik/gizlilik

ayarları konusunda bilinçlendirilmelerini teminen eğitim çalışmaları yapılmasının
sağlanması,
•

Sanal veya gerçek paraya dayalı çevrimiçi oyun sektörü ile mücadelenin

geliştirilmesi,
•

Çevrimiçi bilginin doğruluğu konusunda çeşitli kaynak karşılaştırması ve

detaylı araştırmaların yapılması ve internette karşılaşılan her bilginin doğruluğunun
sorgulanması konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi,
•

Ansiklopedik bilgi içeren resmi bir internet sitesinin hazırlanması,

•

Medya programları yapan kişilerin ve senaristlerin çocuk gelişimini göz

önünde bulundurarak program yapması ve yapılan programların buna göre
düzenlenmesinin sağlanması,
•

İnternet sitelerine erişimin tamamen engellenmesi yerine içerik

denetimlerinin artırılarak, yasadışı içeriğin kaldırılması ve paylaşım yapan kişi ve
kişilere veya kurumlara caydırıcı yaptırımların uygulanması,
•

İnternet kullanıcılarına, içerik sağlayıcılar tarafından kolay erişilebilen

pozitif içerik sunulmasının sağlanması,
•

Bilişim ve internet ortamından doğan psiko-sosyal, hukuki, teknik vb.

mağduriyetlerin hızlıca giderilebilmesi amacıyla çoğu Avrupa ülkesinde faaliyet
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 381)

– 741 –

gösteren

yardım

hatları/destek

ve

bilinçlendirme

merkezlerinin

ivedilikle

oluşturulmasını teminen yasal düzenlemeye gidilmesi ve konu ile ilgili internetin
muhtemel zararlı içeriklerine ve mücadele yöntemlerine karşı vatandaşlarımızın
bilinçlendirilmesinin sağlanması,
önerilmektedir.
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ÜÇÜNCÜ KISIM
BİLGİ GÜVENLİĞİ VE BİLİŞİM SUÇLARI

BİRİNCİ BÖLÜM
BİLGİ GÜVENLİĞİ

1.1. GİRİŞ
Bireylerin ve toplumların yaşamlarını devam ettirmek ve refah seviyelerini
yükseltmek açısından temel bir ihtiyaç olan bilgi; insanlık tarihi boyunca inceleme,
araştırma, deneme, öğrenme, düşünme ve ilham alma yoluyla üretilmiş ve mevcut
bilgi varlığı genişletilmiştir.
İnsanoğlu bilgiyi yaşamını devam ettirmek, refah seviyesini yükseltmek, ürün
ve hizmetleri üretmek ve organizasyonları oluşturmak amacıyla kullanmıştır.
Yaşadıkları dönem itibarıyla daha fazla ve daha nitelikli bilgiye sahip olan toplumlar
diğerlerine göre daha yüksek bir refah seviyesine erişmiş ve güçlenmiştir.
Her ne kadar bilgi ilk insan topluluklarından beri hayati önem taşıyor olsa da
özellikle 20’nci yüzyılın ortalarından itibaren elektronik alanında yaşanan gelişmeler
bilginin elde edilmesi, depolanması, işlenmesi ve iletilmesi açısından bir çığır açmış
ve bilgi toplumuna dönüşüm sürecini de önemli ölçüde hızlandırmıştır. Son yıllarda
ise bilgi ve iletişim teknolojileri sosyal hayatın başta hukuk olmak üzere tüm
alanlarında kullanılan ve bu alanlardaki gelişmeleri etkileyen temel faktör haline
gelmiştir.
Bireyler toplumun ve ekonominin bir parçası olarak bilgi ve iletişim
teknolojilerine dayalı yaşam ve iş süreçlerine dâhil olmanın ötesinde kişisel
yaşamlarında daha fazla ve yoğun biçimde elektronik ortamı kullanır hale
gelmektedir. Geleneksel sosyal yaşamda bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkileri
hissedilirken bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı sosyal ağlar gibi yeni sosyal
yaşam pratikleri ortaya çıkmaktadır.
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Ekonomik, sosyal ve bireysel yaşamda bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı
olarak meydana gelen bu gelişmeler olumlu etkilerinin yanı sıra bazı olumsuzluklara
da neden olabilmekte ve riskler barındırmaktadır. Bu teknolojilerin kullanımına bağlı
olarak ortaya çıkan riskler de mevcuttur. Bu çerçevede; bilgi güvenliği ve kişisel
bilgilerin korunmasına ilişkin bireysel, mali ve ulusal güvenlik problemleri ön plana
çıkmaktadır.
Bu teknolojilerin kullanımı ile geleneksel tipteki suçların işlenmesi
kolaylaşabilmekte, yeni suç tipleri de ortaya çıkabilmektedir. Öte yandan, sanal
ortamın sınırsız dünyası, bireysel yaşam ve sosyal ilişkiler üzerinde meydana
getirdiği değişimler ile bazı olumsuzluklara da neden olabilmektedir.
Sanal ortam pek çok açıdan tali bir seçenek olmaktan çıkarak ekonomik,
sosyal ve bireysel yaşamın gerçekleştiği bir ortama dönüşmektedir. Bu nedenle sanal
ortamın, mevcut hukuk düzeni ve kamu politikalarının türevleriyle yönetilmesinde
güçlükler ortaya çıkmakta, yeni politika yaklaşımlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

1.1.1. Temel Kavramlar
Siber güvenlik konusunda kullanılan temel teknik terimler, bu bölümde
açıklanmıştır.
Açıklık: Yazılım veya donanımda, programlama hatası nedeniyle bulunan ve
bilgisayarın kötü niyetli kişiler tarafından kullanılmasına sebep olan hatalara, açıklık
denmektedir. Açıklıklar, kötü niyetli kişiler tarafından bilgi sistemlerinde bulunan
bilgileri silmek, çalmak, değiştirmek veya diğer sistemlere saldırı düzenlemek
amacıyla istismar edilmektedir. 668
Arka Kapı (Backdoor): Sistem ve sistem kaynaklarına sıradan prosedür
dışında bir yöntem ile erişim sunan yazılım ya da donanım mekanizması.
Atlatma (Bypass): Bir hedefe erişim için alternatif bir yöntem izleyerek
alınan güvenlik önlemini etkisiz bırakmaya verilen isimdir.

668
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Bot: Bilişim dünyasında "robot" anlamında kullanılan yaygın bir terimdir.
Pek çok bilgisayar işlemini yarı-otomatik olarak yapabilen robotlar bilişimin tüm
alanlarında kullanılır.

Bir bot

programı

bağımsız

olarak

otomatik

işleri

gerçekleştirebilmektedir. Bot programları arama motorlarında kullanılan, web siteleri
hakkında bilgi almak için kullanılanlar gibi masum olabilir. Fakat aynı zamanda daha
farklı zararlı eylemlerin gerçekleştirilmesi için de kullanılabilir. Örneğin, bir bot,
bilgisayarınızdaki tüm bilgiye ulaşmak ve diğer kişi veya kurumlara karşı suç içeren
eylemlerde kullanılabilir. Aynı zamanda yetkisiz olarak erişim sağlanan bir
bilgisayara kurulmuş olan bot programı o bilgisayarın yasadışı faaliyetlerde
kullanılmasına

sebebiyet

verebilir.

Bu

türlü

bilgisayarlar

için

bot

ismi

kullanılmaktadır.
Botnet: Bot programları kullanılarak, bilgisayarların belli bir merkezdeki
kontrol sunucusuyla veya birbirleriyle haberleşmesi sağlanarak bir veya birkaç
merkezden yetkisiz olarak yönetilen bilgisayar ağlarına botnet ismi verilmektedir.
Bir botneti tek bir kişi merkezi veya birkaç merkezden yönetebilmektedir. Botnet
sahipleri botnetleri suç işlemek için kendileri kullanılabilmekte veya suç işlenmesi
için kiraya verebilmektedir.
Bütünlük: Bu prensibin amacı veriyi göndericiden çıktığı gibi alıcıya
ulaştırabilmektir. Bu prensibin başarıyla yerine getirilmesi durumunda orijinal veri,
haberleşme sırasında izlediği

yollarda değiştirilmemiş, araya

yeni veriler

eklenmemiş, verinin bir kısmı veya tamamı tekrar edilmemiş ve veri akışının sırası
değiştirilmemiş bir şekilde alıcıya ulaşmaktadır. 669
Casus Yazılım (Spyware) : Kullanıcıya ait bilgileri ele geçirmek amacı ile
yazılan programlardır. Sürekli açılan pencerelere neden olabilirler. İnternet
tarayıcısında istem dışında araç çubukları kurabilirler. İnternet tarayıcının ana
sayfasının değişmesine neden olabilirler.
Dağıtık Servis Dışı Bırakma (Distributed Denial of Service – DDoS)
Saldırıları: Servis dışı bırakma saldırıları bilgi sistemlerinin servis vermesini
engelleyen saldırılardır. Dağıtık servis dışı bırakma saldırıları, birçok bilgisayardan
bir sisteme e-posta gönderilmesi, belirli bir ağ trafiğinin yönlendirilmesi ile
669
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gerçekleştirilen saldırılardır. Bu durumda internet bağlantısının kapasitesi veya
sunucu bu ağır trafiği kaldıramamakta ve çalışamaz hale gelmektedir. Bu saldırılarda
bazı durumlarda saldıran bilgisayar sayısı yüz binleri bulabilmektedir.
Dolandırıcılık (Scam) : Dolandırıcılık (Scam) terimi kişilerden para çalmak
için yapılan dolandırıcılık eylemlerinin tamamından bahsederken kullanılmaktadır.
Gelişmiş Siber Casusluk Tehdidi (APT-Advanced Persistent Threat):
İleri seviyede ve uzun süreli tehditler içeren zararlı yazılımlar için kullanılan bir
tabirdir. APT’lerin en temel özellikleri; ileri seviyede oldukları için, profesyonel
kadro, kurumlar ve teknik imkânlar gerektirmesi ve kalıcı ve yaşam sürelerinin uzun
olabilmesi için, geçerli sertifikalar ile imzalanma ve sıfırıncı gün açıklıkları ile
yayılma gibi tespit edilmesini engelleyecek teknikler kullanmalarıdır.
Gizlilik: Bilginin yetkisiz kişilerin eline geçmesinin engellenmesi prensibine
verilen isimdir. 670
Güvenilirlik: Sistemin beklenen davranışı ile elde edilen sonuçlar arasındaki
tutarlılık durumudur. Başka bir deyiş ile güvenilirlik, sistemden ne yapmasını
bekliyorsak, sistemin de eksiksiz ve fazlasız olarak bunu yapması ve her
çalıştırıldığında da aynı şekilde davranması olarak tanımlanabilir. 671
Güvenlik Prensipleri: Bilişim sistemleri güvenliğinin de temeli kabul edilen
“Gizlilik, Bütünlük ve Süreklilik” kavramlarından oluşan üç temel prensibe verilen
isimdir. Bu prensiplerin başarılı bir şekilde yerine getirilmesi durumunda sistem
güvenliği sağlanmış kabul edilmektedir. Bu prensiplerin uygulanmasındaki
problemlerin tamamı sisteme yönelik güvenlik problemleridir. Prensiplerin ihlalini
sebebiyet verebilecek her türlü saldırı tehdidi de, sistemin güvenliğine yönelik saldırı
tehdidi olarak değerlendirilmektedir. Belirtilen 3 temel prensibin haricinde, bu
prensiplerle de kesişimi olan ve önemli kabul edilen; izlenebilirlik (accountability),
kimlik

670
671

sınaması

(authentication),

güvenilirlik
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edememe (non-repudiation) prensipleri de, sıkça kullanılan güvenlik prensibi
kavramları olması nedeniyle bu bölüme dâhil edilmiştir. 672
İnkâr Edememe: Göndericinin alıcıya bir mesaj gönderdiğini inkâr etmesini
önleme ve aynı zamanda alıcının göndericiden bir mesaj aldığını inkâr etmesini
önleme prensibine verilen isimdir. Bu prensip daha çok gerçek zamanlı işlem
gerektiren finansal sistemlerde kullanım alanı bulmaktadır ve gönderici ile alıcı
arasında çıkabilecek anlaşmazlıkların en aza indirilmesini sağlamaktadır. 673
İstenmeyen E-posta (SPAM) : Çok sayıda alıcıya aynı anda gönderilen
gereksiz veya uygunsuz iletilerdir. İstenmeyen e-postalar genelde reklam amaçlı
olmaktadır.

Aynı

zamanda

bu

e-postalar

kullanıcıların

zararlı

sitelere

yönlendirilmesini sağlayarak, tıklama sahteciliği, yetkisiz erişim veya bilgi çalma
gibi amaçlarda sıklıkla kullanılmaktadır.
İstismar Etmek (Exploit): Sistemdeki bir zayıflıktan faydalanarak sisteme
yetkisiz erişim sağlamaktır. Sistemdeki zayıflıktan faydalanarak sistemlere yetkisiz
erişim sağlayan kod parçacıklarına da sömürü kodu (exploit code) ismi
verilmektedir.
İzlenebilirlilik: Sistemde gerçekleşen işlemleri, daha sonrasında analiz
edebilme adına kayıt altına alma prensibidir. Herhangi bir siber saldırı sonucunda bu
prensibin uygulanmadığı sistemleri analiz etmek mümkün değildir. İlgili bilgisayar
olaylarına müdahale ekibi, bu prensibin yeterli ve gerekli seviyede uygulanmadığı
sistemlerde analiz işlemlerinde çok zorlanmaktadır. 674
Kimlik Sınaması: Ağ güvenliği açısından kimlik sınaması; alıcının,
göndericinin iddia ettiği kişi olduğundan emin olmasıdır. Bunun yanında, bir
bilgisayar programını kullanırken bir parola girmek de kimlik sınaması çerçevesinde
değerlendirilebilir. Günümüzde kimlik sınaması, sadece bilgisayar ağları ve
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sistemleri için değil, fiziksel sistemler için de çok önemli bir hizmet haline
gelmiştir. 675
Köle Bilgisayar: Bot tarafından enfekte olmuş bilgisayarlara zombi veya
köle bilgisayar denmektedir. Bu bilgisayarlar botnet’in bir parçasını oluşturmakta ve
bilişim suçlarında saldırganı gizlemek veya saldırının etki derecesini artırmak
amacıyla kullanılmaktadır.
Kritik Altyapı veya Kritik Bilgi Sistem Altyapıları: Devlet düzeninin ve
toplumsal düzenin sağlıklı bir şekilde işlemesi için gerekli olan ve birbirleri arasında
bağımlılıkları olan fiziksel ve sayısal sistemlerdir. Enerji üretim ve dağıtım
sistemleri, telekomünikasyon altyapısı, finansal servisler, su ve kanalizasyon
sistemleri, güvenlik servisleri, sağlık servisleri ve ulaştırma servisleri en başta gelen
kritik altyapılar olarak sıralanabilir.
Oltalama (Phishing) Saldırıları: Kişisel bilgilerin toplanması amacıyla
yapılan eylemlerdir. Toplanan kişisel bilgiler, bankacılık işlemleri, kredi kartı
kullanarak büyük alışverişler yapılması gibi suçlarda kullanılmaktadır. Bu
eylemlerde kullanıcılar, sahte siteler, e-postalar yoluyla gerçeğe çok yakın
senaryolarla aldatılmaya çalışılmaktadır. Bu tür saldırıların başarılı olabilmesinde
kullanıcının rolü büyüktür.
Ortadaki Adam Saldırısı (Man-in-the-Middle-Attack) : Bir ağ üzerinde
kurban bilgisayar ile diğer ağ araçları (yönlendirici, switch, modem ya da sunucu
gibi) arasına girerek verileri yakalama ve şifrelenmemiş verileri görebilme ilkesine
dayanan bir saldırı çeşididir. Ağ üzerinde veri paketleri serbestçe dolaşır.
Özellikle ortak yayın olarak salınan paketler, aynı ağa bağlı tüm cihazlar tarafından
görülebilir. İlkesel olarak hedefinde kendi IP'si olmayan bir paketi alan makinelerin,
bu paketlerle ilgili herhangi bir işlem yapmamaları gerekir. Ancak istenirse bu
paketlere müdahale edebilir ya da içeriğini öğrenebilirler. Aradaki adam saldırısı ağ
üzerindeki paketleri yakalayarak manipüle etmek olarak özetlenebilir.
Payload: Bir sistemde yetkisiz erişim elde edilmesi sonrasında, kod çalıştırıp,
saldırganın sistemde yapmak istediği değişikliği yapmasını sağlayan, yetkisiz
675
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işlevleri gerçekleştiren kod parçacıkları veya bunların derlenerek çalıştırılabilir dosya
haline getirilmiş şeklidir. İstismar kodları ile birlikte kullanılmaktadır.
Port veya Zafiyet Taraması: Bir bilgisayar üzerindeki portların, o
bilgisayarda hangi ağ servislerinin çalıştığının hızlıca anlaşılması için teker teker
yanıt verip vermediğinin kontrol edilmesidir. Bu işlem otomatik yazılımlar sayesinde
kısa sürede gerçekleştirilebilmektedir. Tarama işlemi sonucu saldırgan, bilgisayarda
hangi açıklıkları kullanabileceği hakkında bilgi sahibi olur. Otomatik yazılımlar ile
bu portlarda çalışan servislerin sürüm bilgilerine göre, bu servislerin açıklıklarını
tespit etmeye de zafiyet tarama denmektedir. Bir sisteme sızmayı planlayan bir
saldırganın kullanacağı ilk yöntemlerden birisi port veya zafiyet tarama olacaktır.
Reklam Yazılımları (Adware): Reklam yazılımları, bilgisayarda çoğu
zaman farkında olmadan kurulan küçük programlardır. Bedava yazılımların içinde
bulunabilmektedir. Reklam yazılımları açılır pencere (pop-up) reklamlarının
ekranınızda çıkmasına izin vermekte ve aynı zamanda internette ne ile
ilgilendiğinizin izini sürmek için kullanılmaktadır. Reklam yazılımı internette
gezdiğiniz tüm sayfaları kaydetmektedir. Bu bilgiler periyodik olarak reklam
programının sahibine gönderilmekte ve size özel reklamlarının iletilmesinde
kullanılmaktadır.
Servis Dışı Bırakma (Denial Of Service) Saldırısı: Verilen hizmetin
kesilmesine veya aksamasına sebebiyet verebilecek saldırılardır. Hizmet kesilmesine
sebebiyet veren saldırgan bilgisayarlar çok farklı yerlerden dağıtık durumda
olduğunda DDOS terimi kullanılmaktadır.
Sıfırıncı Gün Açıklığı: Herhangi bir üründe bulunan, o ürünün üreticisi veya
diğer bilgisayar güvenliği ile ilgilenen kişi ve kuruluşların bilmediği fakat
saldırganların farkında olduğu ve kullandığı açıklıklardır. Gelişmiş zararlı yazılımlar
hızlı bir şekilde yayılabilmek için sıfırıncı gün açıklığını kullanmaktadır.
Sızma (Penetrasyon): Bir sistemin güvenlik mekanizmalarındaki tasarımsal,
donanımsal veya yazılımsal açıklıkların istismar edilerek yetkisiz erişim elde
etmenin genel adıdır.
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Sosyal Mühendislik: İnsan faktörünü kullanan saldırı tekniklerinden ya da
kişiyi etkileme ve ikna yöntemlerinden faydalanarak normal koşullarda bireylerin
gizlemeleri / paylaşmamaları gereken bilgileri bir şekilde ele geçirme sanatı sosyal
mühendislik olarak ifade edilir.
Süreklilik: Bu prensip, sistemlere kurum içinden veya dışarıdan gelebilecek,
sistemlerin performansını düşürücü etkiler yapacak saldırı tehditlerinin veya
tasarımsal hataların önlenmesi prensibidir. 676
Solucan: Solucan kendini mümkün olduğunca çok bilgisayara dağıtmak için
tasarlanan programlardır. Solucanların virüslerden farkı, yayılmak için kullanıcıya
veya dosyalara bulaşmaya ihtiyaçlarının olmaması ve aynı zamanda kendi kendilerini
bulundukları yerlerde tekrarlıyor olmasıdır.
SQL Sorgu Enjeksiyonu: Web uygulamalarında kullanılan uygulamaveritabanı ilişkisine sahip sistemlerdeki kullanıcının ilgili sorgulamaları yapabilmesi
için oluşturulmuş olan sorgu alanı manipüle edilerek sistemdeki bilgilere yetkisiz
erişim sağlayan saldırı yöntemine verilen isimdir.
Şaşırtma (spoof): Ağ iletişiminde kendisini başka biri göstererek, yapmış
olduğu saldırıda kimlik belli etmemek veya trafiği izlemek ve bilgi çalmak amacıyla
yapılan saklanma eylemidir.
Trafiğin Dinlenmesi (Sniffing): Ortadaki Adam Saldırısı ile benzer bir
saldırı yöntemidir. Haberleşme esnasında gelip-giden veriye yetkisiz erişimin
gerçekleştirilmesine izin veren saldırı türüdür.
Truva Atı: Truva atı bilgisayar için yararlı gibi gözüken ve kullanıcının
çalıştırması ile aktif olan zararlı yazılımlardır. İsmi efsanevi Truva Atı'ndan gelir
çünkü çalışmaları için kullanıcının kendi isteği ile Truva atını içeri (bilgisayara)
alması gerekir. Kendilerini virüsler gibi kopyalayamazlar. Kullanıcı bilgisayara
Truva atı içeren programı yüklemedikçe zarar veremezler.
Tuş Kaydedici (Keylogger) : Tuş kaydedici klavyedeki hangi tuşlara
basıldığını kaydeden bir programdır. Gelişmiş klavye kaydediciler fare hareketlerini
676
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ve ekran görüntüsünü resim dosyası olarak kaydedebilmektedir. Klavye kaydedici
daha sonra tuttuğu kayıtları fark edilmeden kötü niyetli kişilere e-posta veya diğer
yollarla göndermektedir. Klavye kaydediciler casus yazılımların bir çeşididir.
Veri Tabanlı Kontrol ve Gözetleme Sistemi (Supervisory Control and
Data Acquisition (SCADA): Bir tesise veya işletmeye ait tüm ekipmanların
kontrolünden üretim planlamasına, çevre kontrol ünitelerinden yardımcı işletmelere
kadar tüm birimlerin otomatik kontrolü ve gözlenmesi sağlayan ve anlık olay ve
alarmları saklayarak geçmişte meydana gelen olayları da tekrar günün tarihinde ve
saatinde gözlemlenebilmesine imkân veren geniş kapsamlı endüstriyel sistemlere
verilen isimdir.
Virüs:

Bilgisayara

bulaşmak

için

dosyalara

tutunan

ve kendini

çoğaltabilen programlardır. Virüsler çoğalarak yayılmak ve bulaştıkları sistemlerde
çalışarak zarar vermek için yaratılırlar. Virüslerin aktif olabilmesi için bir şekilde
kullanıcı tarafından çalıştırılmaları gerekir.
Zehirleme (Poisoning) : Haberleşme esnasında adres ve makine bilgileri gibi
eşleştirme değerlerinin tutulduğu tablolarda değişiklik yaparak, kullanıcının
haberleşmesini manipüle etme veya kesme saldırılarına verilen isimdir. ARP tablosu
ve DNS Önbellek değerlerinde yapılan değişikliklerle ARP Zehirlenmesi ve DNS
Önbellek zehirlenmesi gibi saldırılar yapılmaktadır.
Zararlı Yazılım: Tüm kötü amaçlı yazılımlar için ortak kullanılan bir
terimdir. Virüsler, solucanlar, tuş-kaydediciler, casus yazılımlar, reklam yazılımları
kötü amaçlı yazılımlar içinde yer almaktadır.

1.1.2. Bilgi Güvenliğine Yönelik Tehditler
Bilgisayarların birbirine bağlanması ile ortaya çıkan ve merkezi bir
yöneticinin olmadığı internet üzerinden veya işleyişi kolaylaştırmak, üretimi
hızlandırmak ve bilgiye erişim imkânını artırmak amacıyla kurulan bütün ağ
sistemleri üzerinden izin verilmeyen erişimlerin sağlanması bilgi güvenliğine yönelik
en temel tehdittir. Bu tehdidi "Siber Tehdit", bu doğrultuda gerçekleştirilen her türlü
eyleme "Siber Saldırı", ekonomik, politik, askeri veya psikolojik amaçlar için, hedef
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seçilen ülkeye, kurum veya kuruluşa, bilgi ve iletişim sistemleri üzerinden
gerçekleştirilen organize saldırıların tamamına "Siber Savaş" (Cyber Warfare)
denilmektedir.
Günümüzde "Siber Saldırılar" bireysel, kurumsal ve toplumsal hedeflere
yönelik olabilmektedir. Bireysel saldırılarda hedef bireylerin kişisel bilgilerini ele
geçirmek ve manipüle etmektir. Bu tür saldırılar kişisel bilginin gizliliğine yönelik
bir tehdittir.
Kurumsal ve toplumsal hedeflere yönelik yapılan saldırılar kurumları ya da
devletleri zarara uğratmayı amaçlamaktadır. Siber Savaş kabul edilebilecek bu tür
saldırılarda, Kritik Bilgi Sistem Altyapıları hedef alınmaktadır. Bu sistemlerin zarar
görmesi halinde sağlık, enerji, ulaşım, haberleşme, su dağıtımı, bankacılık acil
hizmetler gibi kamu hizmetlerinin aksaması gibi tehditler söz konusudur.
Genel bilgileri kısaca verilen siber saldırılar ve bilgi güvenliğine yönelik
tehditleri "Siber Dünya'da Gerçekleşebilecek Saldırılar" ve "Siber Saldırı Çeşitleri"
başlıkları altında değerlendirmek mümkündür.

1.1.2.1. Siber Dünya'da Gerçekleşebilecek Saldırılar
Siber Dünya'da gerçekleştirilen siber saldırılar, farklı amaçlarla farklı
hedeflere farklı yöntemlerle yapılabilmektedir.
Şekil 54'te gerçekleştirilebilecek saldırı türleri, motivasyonları, hedef kitlesi
ve kullanılan metotları verilmiştir. 677
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Şekil 54 - Siber Dünya'da Gerçekleştirilebilecek Saldırılar

1.1.2.2. Siber Saldırı Yöntemleri
Siber saldırılarda gerçekleştirilebilecek saldırılar noktasında herhangi bir
sınırlandırma olmamakla beraber, siber saldırı yöntemleri verdikleri zararlar ve
gerçekleştirilme şekilleri göz önünde bulundurulduğunda temel kavramlar kısmında
kısaca açıklaması verilen 5 başlık altında gruplandırılabilir:
1. Servis Dışı Bırakma Saldırıları (DDOS, DOS)
2. Zararlı Yazılımlar
Zararlı yazılımlar hedefleri, oluşturulma ve bulaştırılma yöntemleri göz önüne
alındığında 6 farklı başlıkta sınıflandırılabilirler:
a) Bilgisayar Virüsleri
b) Solucan (Worm)
c) Truva Atı (Trojan)
d) Tuş Kaydedici (Key-Logger)
e) Reklam Yazılımları (Adware)
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f) Casus Yazılımlar (Spyware)
3. Oltalama (Phishing)
4. İstenmeyen E-posta
5. Trafiğin Dinlenmesi (Sniffing)

1.1.3. Son Yıllarda Yaşanan Önemli Olaylar
Dünya ve Türkiye genelinde son yıllarda karşılaşılan siber saldırıların bilgi
sızması, işleyişin bozulması, prestij kaybı gibi büyük riskler taşıyor olma nedeni ile
devletler, kurum ve kuruluşlar siber güvenlik alanında ciddi eylem planları
hazırlamaktadırlar.
Dünya ve ülke genelinde son yıllarda ciddi tehditlerin hatırlandığı başlıca
siber saldırılar ve siber saldırı hazırlıkları şunlardır:
Gelişmiş Siber Casusluk Tehdidleri
Stuxnet Gelişmiş Siber Casusluk Tehdidi
"Stuxnet ilk defa 2010 yılının haziran ayının ortalarında Beyaz Rusya'daki
küçük bir firma olan VirusBlokAda tarafından tespit edildi. İlk incelemeler virüsün
standart bir solucan olmadığını zaten gösteriyordu fakat karmaşık yapısı yüzünden
uzayan incelemeler devam ettikçe işin boyutu gittikçe değişti. Özellikle solucanın çok
karmaşık yapısı, kullandığı taktikler ve hedefi göz önüne alınınca, siber savaş adı
altında yıllarca dillendirilen senaryoların aslında çok da gerçek dışı olmadığı ortaya
çıktı.
Solucanı inceleyen araştırmacılar tarafından ortak olarak dile getirilen ilk
gerçek şu ki, Stuxnet çok karmaşık bir yapıya sahip. Bu yüzden bu solucanın birçok
farklı alandan uzmanların bir araya gelerek üzerinde uzun süre çalıştığı ve kayda
değer bir bütçeye sahip bir projenin ürünü olduğu görüşü hâkim. Yine birçok
araştırmacı tarafından bu tür bir projenin basit bir suç örgütünden ziyade devlet
desteğindeki bir kuruluş tarafından gerçekleştirilmiş olması daha gerçekçi
gözükmekte.
Stuxnet kendi karmaşık yapısı içinde hâlihazırda bilinen birçok zararlı
yazılım yöntemini kullanmanın yanında daha önce hiçbir zararlı yazılımda olmayan
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dikkat çekici birkaç özelliğe daha sahip. Özellikle dört tane sıfır gün (zero-day) yani
daha önceden bilinmeyen açıklığı beraber kullanması, kendini gizlemek için
kullandığı çekirdek (kernel) sürücülerini rahat yükleyebilmek için güvenilir
firmalardan çalınmış kök sertifikalar ile sürücülerini imzalaması ve en önemlisi
hedef olarak sanayi ve enerji tesislerindeki fiziksel süreçleri gizlice değiştirmeye
çalışmasıdır" 678
Stuxnet, Veri Tabanlı Kontrol ve Gözetleme Sistemlerini hedef alan bir
yazılımdı. En çok görüldüğü bölge ise İran ve civar bölgesi idi. Symantec firmasının
hazırlamış olduğu rapora göre virüsün en çok etkilediği ülke İran ve en çok etkilediği
sistemler İran'daki nükleer santrallerdi.
Stuxnet virüsü'nün gün yüzüne çıkması ile birlikte, siber saldırının organize
bir şekilde belli hedeflere yönelik olarak ve büyük güçleri arkasına alarak
gerçekleştiği görülmüş oldu.
Duqu Gelişmiş Siber Casusluk Tehdidi
"İlk olarak, 14 Ekim 2011 tarihinde, Budapeşte Teknoloji ve Ekonomi
Üniversitesi, Kriptografi ve Sistem Güvenliği Laboratuvarı(CrySyS) tarafından tespit
edilen virüse, bu ismin verilmesinin nedeni; virüse ait tuş kaydedicinin “~DQ...” ile
başlayan geçici bir dosya oluşturmasıdır. Duqu virüsünün amacı ise gelecekteki
atakları daha rahat yapabilme adına endüstriyel kontrol sistemleri ve çalışma
mekanizmaları hakkında bilgi toplamak gibi gözükmektedir. Yani Duqu virüsünün
kaynak kodu endüstriyel sistemlere yönelik herhangi bir kod parçacığı içermiyor. Şu
an

için

elde

edilen

örnekler,

bu

virüsün,

temelde

bir

truva

atı RAT(RemoteAccessTrojan)-olduğunu göstermektedir.
Symantec Firmasının, 1 Kasım 2011 tarihinde güncellediği, Duqu için
hazırlamış olduğu “Security Response” raporuna göre, 8 ülkede 6 kuruluş Duqu
virüsünün bulaştığını doğrulamaktadır. Bu 6 kuruluşun A,B,C,D,E,F kuruluşları
dersek, bu kuruluşların ülkeler göre dağılımı şu şekildedir; A Kuruluşu:
Fransa,Hollanda,İsviçre,Ukrayna; B Kuruluşu: Hindistan; C Kuruluşu: İran; D
Kuruluşu: İran; E Kuruluşu: Sudan; F Kuruluşu: Vietnam
678
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Diğer güvenlik firmaları ise Avusturya, Macaristan, Endonezya, Büyük
Britanya ülkelerindeki bazı kuruluşların ve İran’da D ve C kuruluşlarından başka
kuruluşların da etkilendiği raporunu vermişlerdir.
Sonuç olarak, Stuxnet gibi en çok İran’daki kuruluşlar etkilenmiş fakat henüz
Türkiye’den bir kuruluşun etkilenip etkilenmediği doğrulanmamıştır" 679
Diğer Gelişmiş Siber Casusluk Tehditleri
Yukarıda bahsedilen APT (Advanced Persistent Threat-Siber Casusluk
Tehdidi) lerin dışında yakın tarihte gündeme gelen Flamer, Tinba gibi zararlı
yazılımlar da tespit edilmiştir. Bu zararlı yazılımlar da benzer hedefleri
doğrultusunda oluşturulmuş karmaşık zararlı yazılımlardır.
Bu tür yazılımların varlığı ve tespiti siber savaşın daha önemli boyutlara
geldiğini gözler önüne sermektedir.
Bilgi Sızdırma Saldırıları
2012 yılı içerisinde ülkemizi etkileyen bir diğer önemli saldırı da, Ankara
Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik Redhack saldırgan grubu tarafından üstlenmiş, bilgi
sızdırma saldırılarıdır. Bu saldırıda da Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik, bazı
kullanıcıların şifre seçimindeki zafiyetten faydalanılarak, Müdürlüğe ait ağa sızılmış
ve yine Müdürlüğe ait gizli bilgiler internet ortamında herkesle paylaşılmıştır.
Hükümetlerin ve organizasyonların hassas bilgilerini yayınlayan Wikileaks
organizasyonu da dünya geneli bir saldırgan ve protesto grubu olarak kendini
tanımlayan Anonymous grubu ile işbirliği içerisinde ulaşılması gereken hedef
sistemlere yönelik sızma saldırıları yapmakta ve elde ettiği hassas bilgileri Wikileaks
organizasyonu ile paylaşmakta olduğu, 2012 yılı içerisinde anlaşılmıştır.
Bu tür saldırılar, basına bilgi sızdırmak şeklinde yapıldığında genel prestij
kaybına sebebiyet vermektedir. Fakat bazı elde edilen bilgilerin kimsenin haberi
olmadan kötü amaçla kullanılması da söz konusu olabilmektedir.

Haltaş,
http://www.bilgiguvenligi.gov.tr/zararli-yazilimlar/duqu-yeni-nesil-kesif-ucagi.html,
Erişim Tarihi:22.07.2012
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Servis Dışı Bırakma ve İçerik Değiştirme Saldırıları
Servis dışı bırakma saldırılar genel olarak hedef sisteme ekonomik olarak
zarar vermeyi ya da organizasyona prestij kaybettirmeyi hedeflemektedir.
Benzer şekilde içerik değiştirme saldırılarında da amaç organizasyona ait
internet sitesini içeriğini değiştirmek sureti ile organizasyona prestij kaybettirmektir.
Servis dışı bırakma saldırıları ve içerik değiştirme saldırıları da geçtiğimiz
yıllarda sıklıkla gözlemlenen saldırılardır. Yukarıda belirtilen amaç doğrultusunda
Anonymous saldırgan grubu ve Redhack saldırgan grubu, Türkiye Cumhuriyeti'nin
önde gelen kurumları olan Emniyet Genel Müdürlüğü, Telekomünikasyon İletişim
Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı gibi kamu kurumlarına Servis dışı
bırakma ve içerik değiştirme saldırıları düzenlemiş bir kısmında başarılı olmuşlardır,
bir kısmında ise başarısız olmuşlardır.

1.2. DÜNYADAKİ DURUM
Bilgi güvenliği ve bilişim suçları alanında başta ABD ve Avrupa Birliği
ülkeleri olmak üzere dünya çapında birçok ülkede politikalar ve faaliyetler
gerçekleştirilmektedir.

1.2.1. Ülkelerin Politika ve Stratejileri
Amerika Birleşik Devletleri (A.B.D.)
ABD, Siber savunma alanında dünyada öncülük eden ülkeler arasında yer
almaktadır. ABD’de siber savunma alanındaki faaliyetlere ilişkin temel belge şubat
2003 tarihinde yayınlanmıştır. Federal Yönetim, yerel makamlar ile özel sektörü
içermesi nedeniyle ulusal nitelikte ve geniş kapsamlı olarak anılan belgede, kendi
görev alanları itibarıyla öncü rol üstlenecek devlet kurumları da belirtilmektedir.
Bahsedilen strateji belgesinin, "National Strategy for Homeland Security" belgesinin
uygulama boyutunu oluşturduğu ve "National Strategy for the Physical Protection of
Critical Infrastructures and Key Assets" belgesini tamamlayıcı nitelikte olduğu
belirtilmektedir.
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Bahsi geçen belge ve 17 Aralık 2003 tarihli İç Güvenliğe ilişkin Başkanlık
Direktifi uyarınca, İç Güvenlik Bakanlığına (Department of Homeland Security)
siber savunma konusunda önemli sorumluluklar verildiği görülmektedir. İç güvenlik
bakanlığının internet sitesinde, bünyesinde "Ulusal Siber Güvenlik Bölümü"
bulunduğu da ayrıca belirtilmiştir.
2008 yılında ABD siber politikası yenilenmiştir ve Comprehensive National
Cybersecurity Initiative başlığı altında bir politika dokümanı hazırlanmıştır.
Aynı zamanda bir DHS programı olan ve hükümetin internet sitelerinden
diğer sitelere olan trafiğin ve giden-gelen verinin incelendiği, daha önceki
dönemlerde hazırlanmış EINSTEIN programının kapsamı genişletilmiş ve program
Ulusal Güvenlik Birimi'ne (National Security Agency) devredilmiştir.
Son olarak hazırlanan raporda Beyaz Saray içerisinde bir Siber Güvenlik
Ofisi'nin kurulması tavsiye edilmiştir.
2008 yılındaki rapora göre hazırlanan Siber Politikayı anlatan şema ve Bilgi
Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü tarafından yapılmış olan şemaya
ait açıklama aşağıda verilmiştir.
Şekil 55 - ABD Siber Güvenlik Konseyi’nin Yapısı

TIC: Trusted Internet Connections (Güvenli Internet Bağlantıları)
IC-IRC: Intelligence Community-Incedence Response Center (İstihbarat Topluluğu-Olay Müdahele
Merkezi)
NTOC: NSA/CSS Threat Operation Center (Tehdit Operasyonları Merkezi)

"Bu şemaya göre, Beyaz Saray’da görevlendirilen ve Ulusal Güvenlik
Konseyi üyesi olan ve kongreye bağlı olarak çalışan bir başkanlıkta 4 ana iş kavramı
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altında

federal

kuruluşların

birbirleriyle

olan

bağlantıları

resmedilmeye

çalışılmıştır.
Federal Sivil Ağların Korunması ve Tepki Konması süreci içinde DHS
içerisinde yer alan Ulusal Siber Güvenlik Biriminin (National Cyber Security
Division) liderliğinde US-CERT ve Ulusal Siber Tepki Koordinasyon Grubu
(National Cyber Response Coordination Group) gibi kuruluşların çalışması
öngörülmüştür. Ulusal Siber Tepki Koordinasyon Grubu ulusal çapta etki
yaratabilecek bir siber saldırı durumunda 19’dan fazla federal kuruluş arasında
koordinasyonun sağlanması ile görevlidir. US-CERT (United States Computer
Emergency Readiness Team) ise daha önce var olan CERT/CC (Computer
Emergency Readiness Team Coordination Center) yerine görevlendirilmiştir.
İzleme ve İstihbarat sürecinde ise Merkezi İstihbarat Ajansı (Cetral
Intelligence Agency, CIA) ve Ulusal Güvenlik Ajansı (National Security Agency,
NSA) işbirliği altında İstihbarat Toplumu-Vaka Tepki Merkezi (Intelligence
Community-Incident Response Center, IC-IRC) ve Ulusal Güvenlik Kuruluşu Tehdit
Operasyonları Merkezi(NSA/CSS Threat Operations Center, NTOC) gibi kuruluşlar
görev almaktadır.
Karşı atak ve Ordu Ağı Savunması sürecinde ise Savunma Departmanı’na
bağlı (Department of Defense) Birleşik İş Gücü – Global Ağ Operasyonları (Joint
Task

Force

–

Global

Network

Operasyonları)

başkanlığında

çalışmalar

yürütülmektedir.
Soruşturma ve adli takibat sürecinde ise Adalet Departmanı’na (Department
of Justice) bağlı Bilgisayar Suçları ve Fikri Mülkiyetler kuruluşu liderliğinde
(Computer Crime and Intelligence Property) Federal İstihbarat Bürosu (Federal
Bureau of Intelligence) tarafından çalışmalar yürütülmektedir " 680
Almanya
Almanya siber saldırılara karşı almakta olduğu önlemleri Federal İçişleri
Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan "Enformasyon Altyapı Savunması İçin Ulusal
Plan" başlıklı belgede tanımlamıştır. Siber saldırıların başlıca hedeflerinin büyük
680

Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü, 2012, Sy. 15.
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şirketler, bankalar veya kamu kuruluşları olduğu belirlenmiş ve siber güvenlik
açısından öncelikli olarak belirlenmiştir. Belirlenmiş olan bu ulusal planın
gerçekleşmesi ise "Enformasyon üyeliğinden Sorumlu Federal Ofis" (BSI) tarafından
yürütülmektedir. Siber saldırılara karşı koyabilmek için Federal Hükümet, Ulusal
Plan'da üç stratejik hedef belirlemiştir:
• Önleme: Bu başlık altında, enformasyon altyapısının, güncel ve güvenli
teknoloji ürünlerinin kullanımı ve mevcut risklerin bilinciyle uygun şekilde
korunması öngörülmektedir.
• Hazırlıklı olma: Meydana gelebilecek elektronik saldırılara etkin şekilde
karşı koyabilmek için BSI bünyesinde Enformasyon Teknolojisi Kriz Müdahale
Merkezi tesis edilmesi planlanmakta, bu merkezin ulusal komuta, kontrol ve analiz
merkezi görevlerini üstlenmesi ve bu amaçla bir algılayıcı ağı kurulması
hedeflenmektedir. Aynı şekilde, Federal Hükümet, halkın ve özel sektörün mevcut
riskler ve alınabilecek önlemler hakkında bilinçlendirilmesini hedeflemektedir.
• Sürdürülebilirlik: Bu başlık altında, Almanya'nın elektronik güvenlik
alanında yeterliliğinin artırılması amaçlanmaktadır.
Belirlenmiş olan bu politika ve uygulamaların sadece yetkili makamlar
tarafından yerine getirilmesinin yeterli olmayacağı bunun yanında özel kuruluşlar ile
iletişim ve etkileşimin de önemli olduğu söz konusu belgede vurgulanmıştır. Ayrıca
özel kullanıcıların da mevcut risklerin bilincinde olmalarının ve gerekli bireysel
önlemlerin alınmasının önemine dikkat çekilmekte, öte yandan ülkelerarası
işbirliğine de vurgu yapılarak, Almanya'nın uluslararası standartların ve normların
tesis edilmesini savunduğu kaydedilmektedir.
İngiltere
İngiltere’de siber saldırılara karşı savunma konusu "bilgi güvenliği"
(information assurance) kapsamında ele alınmaktadır. Bilgi güvenliği konusundaki
çalışmalar, teknolojik gelişmelere paralel olarak İngiltere'de 1999 yılından sonra
ağırlık kazanmıştır. Kamu ve özel sektörün bu kapsamdaki ihtiyaçlarının
karşılanması amacıyla üçlü bir yapı tesis edilmiştir. Başbakanlık ofisine bağlı olarak
görev yapan "Central Sponsor for Information Assurance", "cyber defense"
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konusunda politika, strateji ve siyasa geliştirme çalışmalarını yürütmektedir.
Hazırlanan söz konusu politikaların uygulamasından ise "Center for Protection of
National Infrastructure" (CPNI) ve "The Communications-Electronics Security
Group" (CESG) sorumludur.
CPNI özel sektör ve iş çevrelerinin, CESG ise kamu kuruluşlarının bu
alandaki ihtiyaçlarının karşılanmasında rol almakta, elektronik altyapı ve bilgi
ağlarına yönelik olarak gerçekleştirilebilecek saldırılar konusunda ilgili kurumlara
tavsiyelerde bulunmaktadır. Bu iki kuruluş, hükümetin bilgi güvenliği genel
stratejisinin uygulanmasının genel gözetimini gerçekleştirmekte ve bilgisayar
ağlarına ve elektronik ortamdaki işlemlere karşı olabilecek saldırılar konusunda
erken uyarı işlevi görmektedir. Elektronik ortamdaki bilgi, belge ve işlemlerin
güvenliğinin sağlanması amacıyla IT çözümleri geliştirilmesinin, temelde her bir
kamu veya özel sektör kuruluşunun kendi sorumluluğunda olduğu kabul
edilmektedir. Bu alanda önleyici işlev gören yazılım ve donanımların serbest piyasa
koşullarında bu kuruluşlar tarafından temin edilmesi beklenmektedir.
Bu alandaki çalışmaların koordine edilebilmesi amacıyla "Chief Information
Officer's Council" (CIOC) kurulmuş olup, ayda bir düzenli olarak toplanan söz
konusu Konsey'e CPNI ve CESG'e ilaveten silahlı kuvvetler ve istihbarat servisinin
ilgili birimleri katılmaktadır. Buna ilaveten, daha kapsamlı eşgüdüm ihtiyacının
karşılanması için "Information Assurance Policy and Program Board" (IAPPB)
oluşturulmuştur.

Kamu

ve

özel

sektörle

ilgili

bilgi

güvenliği

politikası

uygulamalarının ele alındığı söz konusu Kurul, üç ayda bir toplanmakta ve
toplantılara CIOC'a ilaveten Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve İş, Girişim
ve Reform Düzenlemeleri Bakanlığı'ndan yetkililer iştirak etmektedir.
İtalya
İtalya’da Telekomünikasyon ve bilgi işlem sistemleriyle ilgili ulusal kanunlar
ve AB mevzuatı çerçevesinde Yenilikler ve Teknoloji Bakanlığı, Telekomünikasyon
Bakanlığının mutabakatıyla, 16 Ocak 2002 tarihinde bir kararname yayımlayarak
Kamu Sektörünün elektronik ortamlarda savunulması için Ulusal Güvenlik Komitesi
kurulmasına karar vermiştir. Bu iki Bakanlık 24 Temmuz 2002'de imzalanan
müşterek bir kararname ile Ulusal Güvenlik Komitesi aracılığıyla uluslararası
güvenlik standartlarına uyum ve risklere karşı konulması gibi gereksinimleri
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yanıtlayacak bilgi işlem ve telekomünikasyon güvenlik planları oluşturulmasında
müşterek programlar izlenmesi konusunda da mutabık kalmışlardır.
Komitenin belli başlı görevleri arasında bilgi işlem güvenlik sistemlerinin
uluslararası standartlara uyması için proje ve öneriler hazırlamak, kamu
kurumlarında güvenlik sistemlerinin oluşturulması için programlar oluşturmak,
yapılan çalışmaları değerlendirmek ve gerektiği hallerde uyarılarda bulunmak, kamu
personelinin güvenlik konusunda eğitimi için programlar hazırlamak gibi hususlar
yer almaktadır.

Komite her dört ayda bir yaptığı çalışmalara ve elde edilen somut

neticelere ait bir rapor hazırlar ve bunları Telekomünikasyon Bakanlığına ve
Yenilikler ve Teknoloji Bakanlığına göndermektedir.
Bu kararname kapsamında tüm kamu kuruluşları kendi bünyelerinde bilgi
işlem güvenliği için bir birim oluşturmakla yükümlü kılınmışlardır. Komite ayrıca,
"Computer Emergency Response Team" adlı bir birim oluşturmuştur. Bahsedilen bu
birim içerisinde bilgi işlem hataları ve elektronik saldırılar konusunda kamu
idarelerine destek vermek için özel bir birim bulunmaktadır (GovCERT). GovCERT
“Computer Emergency Readiness“ görevi yapmakta ve her bir Kamu idaresi
bünyesinde kurulan yerel birimlere destek vermektedir. Komite, Avrupa Ağ ve Bilgi
Güvenliği Ajansı (European Network and Information Security Agency)

ile de

işbirliği yapmaktadır.
Finlandiya
Finlandiya'da elektronik ortamdaki saldırılara karşı savunma (cyber defense)
bağlamında,

yetkili

makam

Fin

İletişim

Düzenleme

Kurulu

(Finnish

Communications Regularity Authority)'dur. Elektronik ortamdaki saldırılarla
mücadele dâhil olmak üzere, bilgi güvenliğinin sağlanması için önlemler alınması ve
bilgi güvenlik durumunun geliştirilmesinde yetkili ve sorumlu en üst makam
Hükümet'tir. Hükümet, Eylül 2003'te Ulusal Bilgi Güvenliği Stratejisi hakkında
kararı kabul etmiştir. Bu stratejinin desteklenmesi ve kaydedilen gelişmelerin
gözetimi, Ulusal Bilgi Güvenliği Danışma Kurulu (National Information Security
Advisory Board) tarafından 2007 yılı başlarına kadar yerine getirilmiştir. Bilgi
güvenliğinin sağlanması için 2008 yılında Bakanlıklar arası bir çalışma yapılarak
yeni bir strateji belgesi hazırlanmıştır. Bu çalışmayı "Ubiquitous Information Society
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Advisory Board" (Geniş Bilgi Toplumu Danışma Kurulu) altında kurulan yeni bir
bilgi güvenliği grubu yerine getirmiştir.
Olağan durumlarda, bilgi güvenliğinin sağlanması ve bu konuda yapılacak
düzenlemelere öncülük edilmesi, Ulaştırma ve İletişim Bakanlığı, söz konusu
Bakanlığa bağlı Fin İletişim Düzenleme Kurulu ve Ekonomi ve İstihdam Bakanlığı
tarafından gerçekleştirilmektedir. Kamu sektöründe bilgi güvenliğinin geliştirilmesi
ise, temel olarak Maliye Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın sorumluluğundadır.
Ulaştırma ve İletişim Bakanlığı, iletişim hizmetlerinde bilgi güvenliğiyle ilgili
mevzuat ve strateji geliştirmeden sorumludur.
Bilgi güvenliği, son dönemde, pek çok ülkede ve AB çerçevesinde, çeşitli
çalışma grupları tarafından izlenmektedir. Girit'te bulunan Avrupa Ağı Bilgi
Güvenliği Ajansı (European Network and Information Security Agency), bu konuda
AB'nin bir kurumu olarak faaliyet göstermektedir.
Danimarka
Danimarka’da sanal âlemden gerçekleştirilen saldırılara karşı koymakla
görevli tek bir otorite bulunmamakta, görev ve yetki; Danimarka İstihbarat ve
Güvenlik Servisi (PET), Savunma Bakanlığı’na bağlı Danimarka Kriz Yönetim
Makamı (DEMA), Bilim, Teknoloji ve Yenilik Bakanlığı’na bağlı Danimarka Ulusal
Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon Kurumu (ITST), Bağımsız idari otorite
statüsünde bulunan ve teknoloji ile ilgili konularda, parlamento ile kamu kurumlarını
bilgilendirmekle görevli Danimarka Teknoloji Kurulu arasında paylaştırılmış
durumdadır.
Danimarka Teknoloji Kurulu himayesinde “IT- Security Beyond Borders”
adıyla kurulan bir çalışma grubunca 2007’de sınırı aşan bilgi teknolojileri güvenliği
meselelerine dair Danca bir rapor yayımlanmıştır. Raporda, bu alanda uluslararası
yardımlaşmanın önemine ve somut adımlar atılması gerektiğine özel vurgu yapıldığı
anlaşılmaktadır.
Danimarka İstihbarat Servisi konuya dair kamu kurum ve kuruluşlarına
rehberlik ve yardım hizmetlerinde bulunmakta, yine korunmasında kamu yararı
bulunan bilgileri haiz kişilere de gerekli yardımları yapmaktadır. Öte yandan, son
yıllarda elektronik verilerin depolanması ve iletilmesindeki artışın sonucu olarak
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PET bünyesinde bilgi teknolojileri güvenliği kısmı (IT securitysection) tesis
edilmiştir. Bu bağlamda PET ulusal ve uluslararası makamlarla (istihbarat makamları
dâhil) işbirliği halinde faaliyetler yürütmektedir.

1.2.2. Diğer Ülkelerin Gerçekleştirdiği Çalışmalar
1.2.2.1. Kurumsal Organizasyon ve Kurumlar Arası İşbirliği
TÜBİTAK-BİLGEM

Siber

Güvenlik

Enstitüsü'nün

yapmış

olduğu

araştırmalar ve katılmış olduğu uluslararası siber güvenlik tatbikatları ve
konferanslarından edinmiş olduğu bilgiye göre genel olarak, ülkelerde siber güvenlik
kurumsal organizasyonu ve koordinasyonu ülke yönetimi tarafından görevlendirilmiş
bir ulusal bilgisayar olaylarına müdahele ekibi veya ülke ordusu aracılığı ile
yapılmaktadır. Ülkenin kamu ve özel sektör kuruluşlarının her birine ait bir BOME
olması sağlanmaya çalışılmakta ve siber güvenlik alanında çalışmalar gerçekleştiren
enstitüler kurulmakta ve çalışmaları takip edilmektedir. Aynı zamanda yine birçok
ülkede bu alanda araştırma yapması için üniversiteler teşvik edilmektedir.
Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü'nün hazırlamış
olduğu "Siber Güvenlik Raporu" ve TÜBİTAK BİLGEM Siber Güvenlik
Enstitüsü'nün edinmiş olduğu tecrübeye göre, birkaç ülkenin Siber Güvenlik adına
oluşturmuş olduğu organizasyon yapısı ve koordinasyon şekli aşağıda örnek olarak
verilmiştir. Bu örneklerin birçoğunda ülkeler yukarıda bahsedildiği gibi benzer bir
mekanizmaya sahiptirler.
Amerika Birleşik Devletleri:
Department of Homeland Security (DHS) birimi Amerika Başkanı Barack
Obama'nın direktifi üzerine kurulmuş ve siber internet güvenliğinin sağlanması için
bütün sorumluluğu üzerine almıştır. Daha önceki yıllarda ise her kurumun kendisine
ait Bilgisayar Olaylarına Müdahele Ekibi (BOME) nin olması istenmiştir. Hükümete
ait; askeriye, istihbarat gibi kurum veya kuruluşların kendilerine ait kapalı bir siber
savunma mekanizması kurulmuştur. Fakat özel sektör ve diğer kurumlarda BOME
kurulması

istenilen

anlamda

gerçekleştirilememiştir.
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koordinasyonu sağlamak ve aynı zamanda diğer stratejilerin belirlenmesi ve
uygulamaya geçilmesi amacıyla doğrudan Beyazsaray'a bağlı bir DHS kurulmuştur.
İlk olarak sivil ağın korunması sorumluluğunu özel sektöre ve federal olarak
desteklenmiş olan CERT/CC gibi kuruluşlara havale eden ABD, CERT/CC işbirliği
ve DHS organizasyonu içerisinde bulunan Ulusal Siber Güvenlik Birimi altında
ulusal bir CERT (BOME) yani US-CERT organizasyonunu kurmuştur. İzleme ve
istihbarat süreci ise CIA ve NSA (National Security Agency) işbirliği çerçevesinde
yürütülmektedir.
Çin Halk Cumhuriyeti:
Çin Halk Cumhuriyeti, Siber Güvenlik konusunda Çin Halk Kurtuluş
Ordusu'nu (People Liberation Army - PLA) görevlendirmiştir. Çin Halk
Cumhuriyeti, ülkenin güvenliği yanında siber güvenliği de büyük oranda ordunun
denetimine bırakmış durumdadır [2].
PLA'nın Genel Personel Bölümü'nün (General Stuff Deparment) 3. ve 4.
bölümleri, bilişim sistemlerinin güvenliğinin sağlanmasından sorumludur. Bu
birimler tüm kuvvet komutanlıkları ile birlikte ülke sınırları içerisindeki trafiğin
izlenmesinden sorumludur. 3. Departmanda yaklaşık 130.000 personel çalışmaktadır.
Bunların yanında ülkede siber güvenlik alanında Ar-Ge çalışması yapan 3 enstitü
bulunmaktadır. Bu enstitüler, ülkenin en iyi üniversitelerinden destek almaktadır. Bu
enstitülerin çalışması PLA tarafından kontrol edilmektedir ve ülkede "Altın Kalkan"
adında bir verilerin dışarıya çıkmasını önleyen "Büyük Çin Firewall" ı da olarak
bilinen bir filtreleme sistemi uygulanmaktadır.
Birimler arası koordinasyon, çalışmaların yürütülmesi ve Siber Güvenlik ile
ilgili düzenlemenin yapılması ve uygulamaya geçirilmesi PLA'in sorumluluğunda
gerçekleştirilmektedir.
Almanya:
Almanya Devleti içerisinde Siber Güvenlik, diğer birçok ülkede olduğu gibi,
Almanya Ordusu tarafından sağlanmaktadır. Almanya Devleti de kamu ve özel
kurum ve kuruluşların kendi bünyeleri içerisinde Bilgisayar Olaylarına Müdahele
Ekibi'nin kurulu olmasını tavsiye etmektedir. Bu birimler arası koordinasyonun
sağlanması adına Ulusal Siber Müdahele Merkezi kurulması planlanmaktadır.
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Bu

merkez,

Sivil Koruma

Bilgi

Federal

Güvenliği Federal

Dairesi

ve Afet

Dairesi, Anayasayı

Yardımı Federal

Koruma ve

Dairesi’ne

rapor

vererek doğrudan işbirliği yapacaktır. Ulusal Siber Müdahale Merkezi, ilgili tüm
makamların yasal görevleri ve
uyacaktır.

Federal

yetkilerine,

Kriminal

Gümrük Kriminolojik Ofisi(ZKA),

sıkı işbirliği

Dairesi (BKA),
Federal

İstihbarat

anlaşmaları temelinde

Federal

Polis (BPOL),

Servisi (BND),

Alman

Ordusu ve kritik altyapı işletmecileri denetleme makamlarının hepsi kendi kanuni
görevleri ve yetkileri çerçevesinde bu çatı altında toplanmıştır. IT ürünlerinin
zayıflıkları, hassas noktaları, saldırı formları, fail profilleri, hızlı ve yakın bilgi
paylaşımı için Ulusal Siber Müdahale Merkezi, IT olaylarının analiz ve eylemleri
için birleştirilmiş tavsiyeler vermeyi planlamaktadır. 681
Aynı zamanda, ülkede bu alanda çalışmakta olan birçok Siber Güvenlik
Enstitüsü bulunmaktadır. Bu enstitüler, istihbarat birimleri ile de koordinasyon
halinde, ülkenin güvenlik ile ilgili ihtiyaçlarına yönelik Ar-Ge faaliyetlerini
yürütmektedir.
İngiltere:
İngiltere’de, Ulusal Altyapının Korunması Merkezi (Center for the Protection
of National Infrastructure), internet ve iletişim altyapıları da dâhil olmak üzere
ülkenin kritik altyapıların korunması konusunda çalışmakta; ilgili özel sektör altyapı
kuruluşları ile devamlı iletişim halinde bulunmaktadır. Türkiye’de de internet ve
iletişim altyapılarının korunması için ilgili özel sektör kuruluşları ile devamlı iletişim
halinde olacak ve altyapıların korunması için bilgi alış verişinde bulunacak bir
kuruluşun kurulması önemlidir. 682
Siber Güvenlik alanında eğitim ve araştırmanın ilerletilmesi adına Siber
Güvenlik Enstitüsü kurulması planlanmaktadır. Bu kapsamda üniversitelerde bu
alanda verilen dersler ve yapılan araştırmaların artırılması yönünde, söz konusu
merkez girişimde bulunmaktadır.

681
682

Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü, 2012, Sy. 33.
Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü, 2012, Sy. 30.
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İsviçre:
İsviçre'de elektronik ortamdaki tehdit unsurlarına karşı kontrol ve mücadele,
türlerine göre farklı kurumlarca yürütülmektedir. Devlet kurumları, kamu kuruluşları
ve ulusal güvenliği alakadar eden bilişim atakları ile mücadele hususunda görevli
olan birim Federal Analiz ve Önleme Dairesi'dir ve sivil ve askeri istihbarat
kapasitelerinden yararlanmaktadır.
Federal İnternet Suçları ile Mücadele Koordinasyon Dairesi (CYCO)
koordinasyonunda faaliyet gösteren Federal Polis Teşkilatı, elektronik ortamdaki
bireysel ve örgütsel tehdit unsurlarının araştırılması, takibi ve ele geçirilmesi
çalışmalarını yürütmektedir.
İş dünyası ile münferit internet kullanıcılarının elektronik ortamdaki
saldırılara karşı korunması, bilgilendirilmesi, olası saldırıların algılanıp karşı
önlemlerin alınması ile yasal ve idari düzenlemelerin yapılması hususlarında Bilgi
Güvenliği Analiz ve Bildirim Servisi (MELANI) sürekli araştırmalar yapmakta,
gelen ihbarları ilgili birimlere yönlendirmekte ve yılda iki kez, ülke içi ve
uluslararası internet güvenliği durum raporu düzenleyerek kamuoyunun bilgisine
sunmaktadır.
İsviçre Hükümeti 1 Ekim 2004 tarihinden beri MELANİ servisini İsviçre’nin
özellikle iletişim ve veri toplama hususundaki hassas kurumlarını korumak ile
görevlendirmiş ve önlemler hususunda Zürih ETH üniversitesi ile müşterek
çalışılmasını sağlamıştır.
Güney Kore
İnternet kullanımının son derece yaygın olduğu Güney Kore'de elektronik
ortamdaki

saldırılara

karşı

savunma,

farklı

yönleriyle

farklı

kuruluşları

ilgilendirmektedir.
Toplantılarını

Cumhurbaşkanı

başkanlığında

gerçekleştiren

ve

Cumhurbaşkanına iç ve dış politika ile askeri konuların ulusal güvenlik boyutu
hakkında bilgi vermekten sorumlu olan "Ulusal Güvenlik Konseyi’nin sekretaryası,
ulusal kriz uyarı sisteminin işleyişi ve geliştirilmesi, ulusal kriz durumlarına ilişkin
bilgilerin toplanması, özetlenmesi ve dağıtılması ile "siber" tehdit uyarısı
yayınlanmasından da sorumludur. "Ulusal Güvenlik Konseyi" bünyesinde yer alan
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"Ulusal Siber Güvenlik Strateji Konseyi" (National Cyber Security Strategic
Council) ise ulusal "siber" güvenlik sisteminin kurulması ve geliştirilmesi, "siber"
güvenlik politikaları ve çeşitli kuruluşlar arasında eşgüdümün sağlanması ve
Cumhurbaşkanının

"siber"

güvenliğe

yönelik

kararlarının

uygulanmasından

sorumludur. Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisinin başkanı aynı zamanda bu
Konseyin de başkanıdır.
"Ulusal Siber Güvenlik Strateji Konseyi’nin altında, "Ulusal Siber Güvenlik
Konseyi" (National Cyber Security Council) yer almaktadır. "Siber" güvenliğin
sağlanması ve "Ulusal Siber Güvenlik Strateji Konseyi" tarafından alınan kararların
uygulanması "Ulusal Siber Güvenlik Konseyi’nin görev alanına girmektedir.
Konseyin başkanlığını, Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisinin başkan yardımcısı
yapmaktadır.
Elektronik ortamdaki saldırılara karşı savunma politikalarının hayata
geçirilmesinden özel sektörü ilgilendiren konularda “Enformasyon ve Haberleşme
Bakanlığı” bünyesindeki "Kore Enformasyon Güvenlik Ajansı’na bağlı "Kore
Internet Güvenlik Merkezi”, ülke savunmasını ilgilendiren konularda Savunma
Bakanlığına bağlı "Enformasyon Savaş Müdahale Merkezi”, ulusal güvenliği ve
kamu sektörünü ilgilendiren konularda ise Ulusal İstihbarat Servisine bağlı "Ulusal
Siber Güvenlik Merkezi" sorumludur. Ayrıca, Güney Kore ulusal polis teşkilatı
bünyesinde de "Siber Terör Müdahale Merkezi" (Cyber Terror Response Center)
bulunmaktadır.
Estonya:
2007’de Estonya’ya yönelik gerçekleştirilen siber saldırılar, ülkenin siber
yeteneklerini ve politikalarını ciddi şekilde sorgulamasına neden olmuştur. Olaylar
neticesinde Estonya’da siber savunma faaliyetleri Savunma Bakanlığı gözetiminde
gerçekleştirilmektedir.
Bunun yanı sıra, ülkede Defence League ( Savunma Ligi) adı verilen bir
organizasyon da, ülkenin siber savunma yeteneklerini geliştirmek için çalışmalarda
bulunmaktadır.
Estonya, üyesi olduğu NATO çatısı altında Bilişim Güvenliği alanında
uluslararası işbirliğinin önemini gören ve bu alanda aktif rol alan ülkelerden biridir.
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Bu işbirliği, kendi savunma yetkinliğinin artmasının yanı sıra NATO üyesi diğer
ülkelere de önemli katkılarda bulunmasını sağlamaktadır. Bir NATO kuruluşu olarak
2008 yılında Tallinn kentinde faaliyete geçen Cyber Defence Centre of Excellence
(Siber Savunma Mükemmeliyet Merkezi), üye ülkeler arasında işbirliğini artırma,
bilgi paylaşımı sağlama ve siber güvenlik alanında araştırmalar yapma hedefine
yönelik faaliyetlerde bulunmaktadır. Merkezin destekçileri olan ülkeler; Estonya,
Almanya, Macaristan, İtalya, Letonya, Litvanya, Slovakya ve İspanya olarak
sıralanabilir. 683
Teknik Çalışmalar
Siber güvenlik alanında gerçekleştirilen çalışmalar, ülkelerde kurulu olan
güvenlik enstitüleri ve üniversiteler tarafından gerçekleştirilmektedir. Ulusal BOME
grupları, yapılmış olan Ar-Ge faaliyetlerinin neticesinde elde edilen bilgi birikimleri
ile inceleme işlemlerini gerçekleştirmekte veya üretilen ürünleri ve bulunan güvenlik
çözümlerini, ulusal çapta uygulanması gerekenleri ulusal düzeyde uygulamakta veya
kamu ve özel sektörden ulusal güvenliği sağlama adına beklentilerini belirlemekte ve
uygulanması yönünde yaptırım uygulamaktadır.
Bu kapsamda, Bilgi Üniversitesi'nin hazırlamış olduğu "Siber Güvenlik"
raporuna ve Dünya'daki Durum başlığı altında verilen bilgilere göre, söz konusu
üniversiteler ve enstitüler tarafından alınan en temel birkaç teknik önlem özetle şu
şekildedir:
• Ulusal bir güvenlik duvarı hazırlanması ve uygulanması
• Kamu veya özel kurumları ve kuruluşları alınması gereken önlemler
hakkında bilgilendirmek, eğitmek ve bu kapsamda gerekli olan internet veya
uygulama yazılımları hizmetini sunmak
• Zararlı yazılım incelemesini geniş kapsamlı yapabilmek adına zararlı
yazılım analiz laboratuarları kurmak
• Ulusal güvenlik ürünleri üretmek
• Adli analiz yapabilecek teknik ekibi yetiştirmek ve güncel saldırı
teknikleri hakkında bu ekibin Ar-Ge yapmasını temin etmek

683

Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü, 2012, Sy. 33.
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• Kamu kurum ve kuruluşları ile kritik altyapı işletmecisi olan özel sektör
kuruluşlarına düzenli olarak ve güncel bir içeriğe sahip sızma testleri yapmak
ve/veya yapılmasını temin etmek.

1.2.2.2. Kanuni Düzenlemeler
Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü'nün hazırlamış
olduğu rapora ve Dünyadaki Durum başlığı altında verilen bilgilerden de
anlaşılabileceği üzere birçok dünya ülkesi henüz siber güvenlik alanında yapılması
gereken yasal düzenlemenin çok uzağında bulunmaktadır.
Bu konuda ileriye gitmiş olan ABD, Çin ve Almanya gibi ülkelerde ise
kanuni düzenleme organizasyonel yapının kanuna aktarılması şeklinde olmuştur.
Siber saldırılarda analiz ve tespit yeteneklerinin kısıtlı olması nedeni ile
suçlulara karşı yaptırım hakkındaki kanuni düzenleme gelişmiş ülkelerde bile yeterli
seviyede değildir.

1.3. TÜRKİYE’DEKİ DURUM
1.3.1. Ülkemizde Bilgi Güvenliği İle İlgili Hâlihazırda Gerçekleştirilen
Çalışmalar
Öncelikle Türkiye’de bilgi güvenliği ile ilgili çalışmalar gerçekleştiren
kurumlar ve bu kurumların rollerini belirtmek gerekir.
TÜBİTAK bünyesinde bulunan Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma
Enstitüsü (UEKAE)'nün misyonu, "bilgi güvenliği, haberleşme veileri elektronik
alanlarında Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığını sağlamak ve sürdürmek için
nitelikli insan gücü ve uluslararası düzeyde kabul görmüş altyapısı ile bilimsel ve
teknolojik çözümler üretmek ve uygulamaktır". Bu ana hedef göz önünde
bulundurularak belirlenen "bilgi güvenliği, haberleşme ve ileri elektronik alanlarında
yeni teknolojilerin geliştirilmesine öncülük eden uluslararası bilim, teknoloji ve
üretim merkezi olmak" vizyonuna ulaşılabilmesi ve ülkenin ihtiyacı olan
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teknolojilerin geliştirilmesi için Enstitü'nün akredite test ortam ve laboratuarlarında
temel ve uygulamalı araştırmalar yapılmakta ve ihtiyaç sahiplerine teknik destek
sağlanmaktadır.
Ülkemizin bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin koordinasyonu amacıyla
yürütülen e-Dönüşüm Türkiye Projesi kapsamında hazırlanan ve 2006-2010
dönemini kapsayan Bilgi Toplumu Stratejisi ve Ek’i Eylem Planı, 2006/38 sayılı
Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile onaylanmış ve 28 Temmuz 2006 tarihinde Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Eylem Planında yer alan “Ulusal Bilgi
Sistemleri Güvenlik Programı” başlıklı 88 numaralı eylem ile Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araştırmalar Kurumu Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma
Enstitüsü’ne (TÜBİTAK - UEKAE);
Siber alemdeki güvenlik tehditlerini sürekli olarak takip edecek, uyarılar
yayınlayacak, bu risklere karşı ne şekilde tedbir alınabileceğine dair bilgilendirme
yapacak, risklerin ortaya çıkması durumunda karşı tedbirleri koordine edebilecek bir
“bilgisayar olaylarına acil müdahale merkezi (CERT)” kurma,
Kamu kurumları için gereken asgari güvenlik seviyelerini belirleme, kurumlar
tarafından kullanılan sistem, yazılım ve ağların güvenlik seviyelerini tespit etme ve
eksikliklerini giderme konularında öneriler geliştirme görevleri verilmiştir. 5809
sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile; bilgi güvenliği ve haberleşme gizliliğinin
gözetilmesi, izinsiz erişime karşı şebeke güvenliğinin sağlanması, elektronik
haberleşme sektörüne yönelik olarak, millî güvenlik, kamu düzeni veya kamu
hizmetinin gereği gibi yürütülmesi amacıyla mevzuatın öngördüğü tedbirlerin
alınması görevleri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna verilmiştir.
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından düzenlenen ve ilk
aşaması aralık 2003’te Cenevre’de, ikinci aşaması ise kasım 2005’te Tunus’ta
gerçekleştirilen Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi’nin sonuç dokümanlarında 11 ana
faaliyet alanı belirlenmiştir. Bu faaliyet alanlarından biri de “Bilgi ve İletişim
Teknolojilerinin Kullanımında Gizlilik ve Güvenliği Tesis Etmek”tir. Söz konusu
Zirvede bu faaliyeti uygulamaya koyma görevi uluslar arası toplum tarafından ITU’
ya verilmiştir. ITU bu görev doğrultusunda çalışmalar yapmakta olup, BTK,
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Ülkemizi ITU nezdinde temsil eden taraf olarak bu çalışmalara katılmakta ve katkı
sağlamaktadır.

1.3.2. Türkiye’de Bilgi Güvenliğine İlişkin Çalışmalar ve Bulgular
Bilgi güvenliği ile alakalı gerçekleştirilen ulusal çalışmalar:
Türk Ceza Kanununda yapılan değişiklikler
• Bölümünde (Bilişim Alanında Suçlar) yer alan Bilişim Sistemine Girme
Suçunu Düzenleyen 243. madde
• Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçunu
Düzenleyen 244. madde
• Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçunu Düzenleyen
245. madde
Ulusal Bilgi Güvenliği Kapısı (www.bilgiguvenligi.gov.tr)
Ulusal Bilgi Sistemleri Güvenlik Programı’nın en önemli unsurlarından birisi
de Ulusal Bilgi Güvenliği Kapısı Projesi’dir. Ülkemizde bilgi güvenliği konusunda
web

üzerinden

bilgi

paylaşım

ortamı

sağlamayı

amaçlayan

site

www.bilgiguvenligi.gov.tr adresinden yayın yapmaktadır. Sitede, bilgi güvenliğiyle
ilgili özel konularda okuyucuyu bilgilendirmeyi amaçlayan teknik yazılar, bilgi
güvenliği ile ilgili kılavuzlar, ülkemizde yapılan etkinlik, toplantı, sempozyum vs.
gibi organizasyonların duyuruları, önemli açıklıklarla ilgili güvenlik bildirisi sayfası
bulunmaktadır. Ulusal Bilgi Güvenliği Kapısı’nın, şu anda iki binin üzerinde kayıtlı
kullanıcısı, yirmi altısı kurum dışından olmak üzere altmış yedi yazarı, yayınlanmış
yetmiş iki makalesi, otuz kılavuzu ve üçyüzün üzerinde güvenlik bildirisi mevcuttur.
Bilgi birikimine katkının sadece TR-BOME tarafından değil, ülkemizde bilgi
güvenliği alanında yetkinliğe sahip her türlü kurum veya kişi tarafından yapılmasına
imkân sağlanmaktadır. Kişilerin siteye kayıt olduktan sonra, bilgi güvenliği
konularında oluşturduğu rehber, doküman veya makale, oluşturulacak değerlendirme
komitesinin gözden geçirmesini takiben web kapısında yayınlanmaktadır.
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TÜBİTAK – BİLGEM – Siber Güvenlik Enstitüsü (SGE)
TÜBİTAK BİLGEM Siber Güvenlik Enstitüsü (SGE) bilgi ve iletişim
sistemleri güvenliğine yönelik çalışmalar yürütür
Enstitü, siber güvenlik ve ilgili konularda bilgi birikimi ve araştırma
kapasitesine sahip olmayı, ülkemizde siber güvenlik konusunda yürütülen teknik
faaliyetleri yönlendirme ve eşgüdümü sağlayıcı önerilerde bulunmayı, ülkemizde
siber güvenlik konusunda bir referans merkezi olarak görev yapmayı, ülkemizdeki
kritik

altyapıların

siber

güvenliğinin

sağlanmasına

katkıda

bulunmayı

hedeflemektedir.
TÜBİTAK - Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE)
1972 yılında kurulan UEKAE, bilgi güvenliği, haberleşme ve ileri elektronik
konularında faaliyet göstermektedir. Bünyesinde bulunan Kripto Analiz Merkezi,
Ürün Geliştirme Bölümü, İLTAREN, Yarı İletken Teknolojileri Araştırma
Laboratuarı, EMI/EMC/TEMPEST Test Laboratuarı, Akustik Test ve Analiz
Laboratuarı, Ortak Kriter Test Merkezi ve Optoelektronik Laboratuarları ile
araştırma ve geliştirme çalışmalarını sürdürmektedir. Milli imkânlar ile kriptografik
ürünler, Milli Açık Anahtar Altyapısı (MA3), Güvenli Elektronik Posta (GEPosta),
tempest ürünleri, Linux tabanlı PARDUS işletim sistemi, Elektronik Kimlik
Doğrulama Sistemi (EKDS) gibi siber güvenlik alanında ürünler geliştirmektedir.
Ulusal Bilgi Sistemleri Güvenliği Programı
DPT (Kalkınma Bakanlığı) tarafından yayımlanan “Bilgi Toplumu Stratejisi
2006-2010” belgesinin ekinde yer alan ve bu belgenin uygulanmasına yönelik
hususları içeren “Eylem Planı” belgesinin 88 nolu eylemi “Ulusal Bilgi Sistemleri
Güvenlik Programı”nı gerçekleştirme sorumluluğu UEKAE’ye verilmektedir. Bu
Eylem Planı çerçevesinde TÜBİTAK UEKAE projeler oluşturmuş ve 2007’den
itibaren çalışmalarına başlamıştır. Yapılan çalışmalar TÜBİTAK UEKAE’nin Ulusal
Bilgi Güvenliği Kapısı web sayfasında belirtilmekte olup aşağıda verilmiştir:
“Prototip olarak seçilen kamu kurumlarına Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
kurulum danışmanlığı verilmesi ve bu kurumların bilgi sistemlerinde bulunan
güvenlik açıklarının tespit edilmesi, Bilgisayar Olayları Müdahale Ekibi Koordinasyon Merkezi’nin kurulması ve kamu kurumlarına Bilgisayar Olay
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Müdahale Ekipleri kurulması amacıyla danışmanlık verilmesi, Kamu kurumlarına ait
bilgi sistemlerinin internet üzerinden maruz kalacağı tehditlerin tespit edilmesi
amacıyla sanal ortam savunma sistemi kurulması,
Ulusal Bilgi Güvenliği Kapısı'nın kurulması ve işletilmesi,
Kamu kurumlarına bilgi güvenliğinin değişik alanları ile ilgili uygulamalı
eğitim verilmesi,
Bilgi güvenliği ile ilgili rehber dokümanlar ve teknik yazılar yazılması”.
TR-BOME Bilgisayar Olaylarına Müdahale Ekibi
Bilgisayar olaylarına müdahale ekipleri belirli bir sorumluluk alanı dâhilinde
faaliyet gösteren, bu sorumluluk alanında bilgi sistemleri güvenlik olaylarına
müdahale hizmeti ve bilgi sistem güvenliği ile ilgili diğer önleyici veya düzeltici
hizmetleri veren ekiplerdir.
TR-BOME’nin görevi, ülke genelinde kurum ve kuruluşlara bilgisayar
güvenlik olaylarına müdahale yeteneği kazandırmak ve gerçekleşen bilgisayar
güvenlik olaylarına müdahale etmektir. TR-BOME bilgisayar güvenlik olaylarıyla
ilgili ulusal danışma birimidir. TÜBİTAK UEKAE’nin Siber Güvenlik Enstitüsü
bünyesinde faaliyet gösteren TR-BOME Türkiye’nin tamamına hizmet vermektedir.
Siber olaylar çoğu zaman kurum ve ülke sınırlarını aşmasından dolayı TR-BOME bu
durumlarda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu ve diğer ülkelerle
işbirliğini sağlamaktadır. TR-BOME, kurum ve kuruluşlarda BOME kurulması veya
bilgisayar güvenlik olaylarına müdahale yeteneği kazanılması amacıyla eğitim ve
danışmanlık hizmetleri vermektedir.
Ulusal Siber Güvenlik Tatbikatları
Ulusal Siber Güvenlik Tatbikatları (USGT) finans, bilgi teknolojileri ve
iletişim, eğitim, savunma, sağlık sektörlerinin; adli birimlerin, kolluk kuvvetlerinin
ve çeşitli bakanlıkların ilgili birimlerinin temsilcilerinden oluşan kamu kurumlarının,
özel sektör kuruluşlarının ve sivil toplum kuruluşunun (STK) katılımıyla
gerçekleştirilmektedir. Tatbikatta katılımcı kurum/ kuruluşlardan bilgi teknolojileri
ve iletişim, hukuk ve halkla ilişkiler uzmanı statüsündeki personeller görev
almaktadır. Katılımcı kurumların siber saldırı durumunda verecekleri tepkilerin
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 381)

– 775 –

gerçek ortamdaki ve simülasyon ortamındaki saldırılarla ölçülmesiyle, kurumların
hem teknik kabiliyetleri hem de kurum içi ve kurumlar arası koordinasyon
yetenekleri değerlendirilmektedir. Ülkemizde 2008 ve 2011 yılında gerçekleştirilen
tatbikatlar ile katılımcı kurumların teknik kabiliyetlerini tespit etmek ve kurumlara
olası saldırılara karşı müdahalede deneyimi kazandırmak amacıyla hem gerçek
saldırılar hem de yazılı ortamda senaryolar gerçekleştirilmiştir. 684
Siber Güvenlik Yaz Kampı
TÜBİTAK ve Bilgi Güvenliği Akademisi, Türkiye’de siber güvenlik uzmanı
eksikliğinin giderilmesine destek olmak ve kapasite geliştirilmesini sağlamak
amacıyla üniversite öğrencilerine

yönelik

“Siber Güvenlik Yaz Kampı“

düzenlemektedir. Resmi internet sitesinde yer alan bilgilendirme yazısı aşağıdaki
gibidir.
"Kamp süresince bilişim sistemleri güvenliği konusunda teknik eğitimler
verilmiştir. Teknik eğitimlerin yanı sıra, kamp katılımcıları bilgi güvenliği
alanındadeneyim sahibi akademisyenler, kamu ve özel sektör yöneticileri ile bir
arayagetirilmiştir. Kamp sırasında, öğrenciler, siber dünyadaki tehditler, alınması
gereken önlemler ve bu alandaki kariyer fırsatları konusunda bilgi sahibi
olmuşlardır. Aynı zamanda kamp esnasında uygulamalı eğitim amaçlı yarışmalar
düzenlenmiştir.
Siber Güvenlik Yaz Kampı, Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan 2012
yılı Yatırım Programı’nda yer alan Kamu Bilgi Sistemleri Güvenliği Programı
kapsamında gerçekleştirilmektedir. "
Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (2006 - 2010)
Türkiye’nin bilgi ve iletişim teknolojilerinden etkin olarak yararlanması ve
bilgi toplumuna dönüşmesi ile ilgili uygulanacak stratejileri içeren “Bilgi Toplumu
Stratejisi 2006-2010” belgesi Devlet Planlama Teşkilatı’nın (Kalkınma Bakanlığı)
koordinatörlüğünde hazırlanmıştır. “Bilgi Toplumu Stratejisi 2006-2010” belgesinin

684

TÜBİTAK, https://www.bilgiguvenligi.gov.tr/raporlar-kategorisi/ulusal-siber-guvenlik-tatbikati2011-sonuc-raporu.html, Erişim Tarihi: 22.09.12
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ekinde yer alan ve bu belgenin uygulanmasına yönelik hususları içeren “Eylem
Planı” belgesinde, siber güvenliğe ilişkin bazı eylem maddeleri tanımlanmıştır. 685
Planın 87. maddesi (Bilgi Güvenliği ile İlgili Yasal Düzenlemeler) ve 88.
maddesi (Ulusal Bilgi Sistemleri Güvenlik Programı) şeklindedir.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı
Adalet Bakanlığı tarafından kişisel verilerin korunması kanun tasarısı 22
Nisan 2008 tarihinde TBMM başkanlığına sunulmuştur.
Bu kanunun amacı; kişisel verilerin işlenmesinde kişinin dokunulmazlığı,
maddi ve manevi varlığı ile temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri
işleyen gerçek ve tüzel kişilerin uyacakları esas ve usulleri düzenlemektir.
Ulusal Bilgi Güvenliği Teşkilatı ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı
Taslağı
Tasarıyla; Devletin bilgi güvenliği faaliyetlerinin geliştirilmesi, gerekli
politikaların üretilmesi ve belirlenmesi, bunu gerçekleştirmeye yönelik planların
hazırlanması,

buna

yönelik

metodolojilerin

oluşturulması

ve

ilgili

yasal

düzenlemelerin yapılması gerekliliği karşısında, Ulusal Güvenlikle ilgili hassas
bilgilerin uluslararası standartlarda korunması amacıyla hazırlanması öngörülen
Ulusal Bilgi Güvenliği Teşkilatı ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı taslağı ile
ilgili komisyon kurulması yönündeki hazırlık çalışmaları devam etmektedir. 686
Ulusal Sanal Ortam Güvenlik Politikası
Türkiye’de siber güvenlik alanındaki ilk resmi belge olan Ulusal Sana lOrtam
Güvenlik Politikası, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Genelkurmay Başkanlığı,
Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı,
Ulaştırma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
(Kalkınma Bakanlığı), Dış Ticaret Müsteşarlığı (Ekonomi Bakanlığı), Hazine
Müsteşarlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Milli Güvenlik Kurulu Genel
Sekreterliği, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim
685

T.C Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, 2010
Adalet
Bakanlığı
Kanunlar
Gen.
Müd.,
http://www.kgm.adalet.gov.tr/
Tasariasamalari/Uzerindecals/uzrencal.htm, Erişim Tarihi: 22.07.2012
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Kurumu ve TÜBİTAK-UEKAE’nin katılımı ile ocak 2009’da oluşturulmuştur. Bu
belgenin amacı Türkiye’yi siber ortamdaki saldırılara karşı hazır hale getirecek ve
siber ortamda yaşanacak problemlerin sonrasında hızlı bir şekilde toparlanmayı
sağlayacak sanal ortam güvenlik adımlarını belirleme olarak verilmiştir. Bu
politikada Türkiye için bilgi ve iletişim sistemleri ile ilişkili tehditler ve açıklıklar
genel hatları ile ortaya konulmuştur. Bu belgenin son bölümünde ise gelen olan
tehditleri bertaraf etmek ve açıklıkları kapatmak için yapılması gereken güvenlik
adımları verilmiştir. Bunlar:
• Yasal düzenlemelerin oluşturulması,
• Ülke yeteneklerinin geliştirilmesi,
• Ulusal bilgisayar olaylarına müdahale organizasyonunun kurulması,
• Bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması,
• Ulusal Kritik Bilgi Sistem Altyapıları’nın güvenliğinin sağlanması,
• Uluslararası eşgüdümün sağlanması,
• Kurumsal bilgi ve iletişim sistemleri güvenliğinin sağlanması,
• Ulusal sanal ortam güvenlik stratejisinin hazırlanması olarak verilmiştir. 687
Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi
Siber suçlarla ilgili olarak düzenlenen ilk belge olma özelliğini taşıyan ve
temel amacı, toplumları siber suçlara karşı korumak, siber suçlarla uluslararası
alanda etkin bir şekilde mücadele etmek ve bu suçlarla mücadelede ortak bir anlayışı
benimsemek olan Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi’ni 39'u Avrupa Konseyi
(AK) üyesi ve AK dışından ABD, Kanada, Japonya ve Güney Afrika olmak üzere
toplam 43 ülke imzalamıştır. Türkiye de 10 Kasım 2010 tarihinde Dışişleri Bakanlığı
düzeyinde bu belgeyi imzalamıştır. Uluslararası bir antlaşma olarak ve tüm
kanunların üzerinde işlem görecek olan 48 maddeden oluşan bu belgede; özellikle
telif haklarının ihlalleri, bilgisayarlarla ilişkili sahtekârlık eylemleri, çocuk
pornografisi ve network güvenliği ihlaline ilişkin suçlar tanımlanmakta, cezai
soruşturma ve kovuşturma yöntemleri belirlenmektedir. 688
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Ulusal Sanal Ortam Güvenlik Politikası, Ocak 2009, Bölüm 1,2,4.
AvrupaKonseyi,
2011,
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=
185&CM=12&DF=02/02/2011&CL=ENG, Erişim Tarihi: 17.09.12
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Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi Raporu (Bilgi Güvenliği Derneği)
Bilgi Güvenliği Derneği tarafından hazırlanan bu rapor, Türkiye’nin Ulusal
kapsamda Siber Güvenliğine yönelik ilkelerini, stratejik hedeflerini, bu hedeflere
ulaşmak için ele alması gereken temel uygulamaları ve ilk planda atması gereken
somut adımları özetlemektedir.
Siber güvenlik; yönetimsel, teknik, sosyolojik, tarihsel, yasal, politik, askeri
ve akademik gibi çok sayıda alanın devreye girdiği bir konudur. Bu konuların etkin
bir şekilde ele alınıp en doğru yöntem ve doğrultuda yönetilmesi, pek çok gelişmiş
ve bu konuyu ciddiye alan ülkenin yaptığı gibi ilke ve stratejilerin belirlenmesi ile
mümkündür.
İlke ve stratejilerin belli olmadığı her türlü girişimin başarısız olmaya
mahkûm olduğunu göz önüne alarak; Siber Uzay gibi geleceğin şekillendiği bir
ortamda, Türkiye’nin dönüşümünü; vatandaş, devlet, kamu kurum ve kuruluşları,
özel sektör, üniversite ve sivil toplum kuruluşları gibi tüm paydaşlarının işbirliği ve
emeği ile başarılı bir şekilde gerçekleştirmek için Siber Güvenlik Stratejisinin
oluşturulması ve uygulanması büyük önem arz etmektedir. 689

1.3.3. Türkiye’de Bilgi Güvenliğine İlişkin Çalışmalar ve Bulgular Hakkında
Genel Değerlendirme
1.3.3.1. Ulusal Siber Güvenlik Tatbikatı Sonuçları
Yapılan çalışmalar tatbikata katılan kurum ve kuruluşlarda bilgi güvenliği
açısından azımsanmayacak miktarda açıklık olduğu sonucunu gözler önüne
sermektedir.
Açıklıkların

kapatılması

konusunda

bilişim

teknolojilerine

yapılacak

donanım-yazılım satın alımı ve benzeri yatırımların yeterli olmayacağına, başta
kurum yöneticileri olmak üzere kurum çalışanlarının tamamının bilgi güvenliği
konusunda eğitilmesi, ilave olarak bilgi güvenliğine ilişkin kurumsal iş süreçlerinin
hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çekmek isteriz.
689
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Elde edilen bulgular genel olarak değerlendirildiğinde ülkemizde siber
güvenliğin sağlanması için özetle, bilgi güvenliği yönetim sistemi, iş sürekliliği,
insan kaynakları, kurum içi ve kurumlar arası iletişim ve koordinasyon alanlarında
çalışma yapılması gerektiği görülmektedir. 690
Bilgi Güvenliğine Kurumsal Yaklaşım İçin BGYS
Kurumsal olarak siber güvenliğin sağlanmasına çalışılırken gerçekleştirilecek
faaliyetlerin çalışanların kişisel bilgi ve yeteneklerine bağımlılığını azaltacak, ölçüm,
denetim ve sürekli iyileştirme anlayışını kuruma yerleştirecek Bilgi Güvenliği
Yönetim

Sistemleri

(BGYS)

önem

arz

etmektedir.

Tatbikat

kapsamında

gerçekleştirilen senaryolarda bilgi güvenliği olaylarına müdahale aşamalarında
BGYS’ye sahip kurumların daha sistematik olarak sorunları çözmeye çalıştıkları
görülmüştür.
İş Sürekliliği
Hizmet kesintilerini önlemek, bir kesinti durumunda ise kısa zamanda
sistemin çalışır hale gelmesini sağlamak için iş sürekliliği çalışmaları önem
taşımaktadır. Yapılacak analizlere göre kurumlar öncelikle iş sürekliliği planlarını
oluşturmalıdır. Daha önce iş sürekliliği ile ilgili çalışma yapmış olan kurumların
tatbikat esnasındaki senaryolarda hizmet kesintileriyle daha etkin mücadele
edebildiği ve daha kısa zamanda sistemlerini çalışır hale getirdikleri görülmüştür.
İnsan Kaynakları Çalışmaları
Siber güvenliğin sağlanması için gerçekleştirilecek insan kaynakları
çalışmalarında personel istihdamı ve eğitim önemli yer tutmaktadır. Bu kapsamda,
öncelikle yedekliliği sağlayacak şekilde yetişmiş personel istihdam edilmeli, sistem
yöneticilerine işlettikleri sisteme hakim olmalarını sağlayacak eğitimler planlanmalı,
devamında ise bilgi güvenliği konusunda çalışacak uzman personel (mümkünse ayrı
bir birim olacak şekilde) için bilgi güvenliği uzmanlık eğitimleri planlanmalıdır.
İnsan kaynakları çalışmaları siber güvenliği sadece teknik bir olgu olarak görmemeli,
siber güvenlik için gerçekleştirilecek eğitimlerde tüm bilgi sistemi kullanıcıları için
düzenli bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır.
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Kurum İçi ve Kurumlar Arası Koordinasyon
Son olarak, yaşanan bilgi güvenliği olaylarının çoğuna kurumların tek başına
müdahale etmesi ya da kurum içindeki bilgi işlem biriminin tek başına çözüm
üretmesi mümkün olmamaktadır. Siber güvenlik tehditleriyle mücadele edebilmek
için gerek kurum içi (bilgi işlem birimi, hukuk birimi, iletişim birimi vs.) gerekse
kurum dışı paydaşlarla iletişim arttırılmalı ve gerekli koordinasyon sağlanmalıdır.

1.3.3.2. Ticari Kuruluşların Periyodik Raporları
Symantec 2011 Tehdit Raporu
Symantec güvenlik firmasının 2011 yılı için yayınladığı tehdit raporuna göre
dünya genelinde yeni güvenlik açıklıklarının yüzde 20 oranında düştüğü belirtilirken
kötü niyetli saldırıların yüzde 80 oranında artış gösterdiği belirtilmiştir. 691 Türkiye,
Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesinde (EMEA) en çok saldırı alan ilk 10 ülke
arasında 4. sırada yer alıyor. 2011 yılında EMEA’da tespit edilen kötü amaçlı
yazılımların %6’sını barındıran Türkiye bu oran ile bulunduğu coğrafyadaki ülkeler
arasında 4. sıraya yerleşti.
Türkiye için bu raporda önemli olan bir başka sonuç ise bot aktivitelerinde ve
network saldırılarında 8. sırada yer alması. Mobil cihazların güvenliği ise gelecek
için endişe yaratıyor.
Bu süreçte istenmeyen e-posta seviyesi önemli oranda azalırken keşfedilen
yeni güvenlik açıkları da yüzde 20 oranında azaldı. Zararlı yazılım oranındaki artışla
kıyaslandığında bu istatistikler oldukça ilginç bir görünüm kazanıyor. Saldırganlar
mevcut zafiyetlerden verimli şekilde faydalanabilmek için kullanımı kolay saldırı
araçlarını benimsiyor. Siber suçlular saldırılarını gerçekleştirmek için istenmeyen epostaların da ötesine geçerek sosyal ağları kullanıyorlar. Söz konusu ağların doğası
itibariyle kullanıcılar yanlış bir varsayımla risk altında olmadıklarını ve
saldırganların bu sitelere dönmelerinin amacının yeni kurbanları hedef almak
olduğunu düşünüyor. Oysa sosyal ağların viral doğaları ve sosyal mühendislik
teknikleri düşünüldüğünde tehditlerin bir kişiden diğerine yayılması da kolaylaşıyor.
691
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Gelişmiş

saldırılar

her

ölçekten

kurumu

hedef

alıyor.

Rapora göre 2011’in sonu itibarıyla günlük hedefli saldırılar gün bazına 77 saldırıdan
82 saldırıya kadar artmış bulunuyor. Hedefli saldırılarla, sosyal mühendislik ve
kişiselleştirilmiş zararlı yazılımları kullanarak hassas bilgilere yetkisiz erişim
sağlamaya çalışıyorlar. Geleneksel olarak kamu sektörü ve hükümetlere karşı
yoğunlaşan bu gelişmiş saldırılar 2011 yılında daha da fazla çeşitlenmiş bulunuyor.
Hedefli saldırılar artık yalnızca büyük kurumları hedef almıyor. Söz konusu
saldırıların yüzde 50’den fazlası 2 bin 500’den daha az çalışana sahip kurumları
hedef alırken, saldırıların neredeyse yüzde 18’i 250’den az çalışana sahip kurumlara
yönelik oldu. Söz konusu kurumlar daha büyük bir şirketin tedarik zincirinde yer
aldıkları ya da büyük şirketin ekosisteminin bir parçası oldukları için hedef alınmış
olabiliyorlar. Hedef alınmalarının bir diğer sebebi de daha az savunuluyor olmaları.
Dahası saldırıların yüzde 58’i insan kaynakları, halkla ilişkiler ve satış gibi yönetici
pozisyonunda olmayan çalışanları hedef alıyor. Söz konusu pozisyonlardaki bireyler
bilgilere doğrudan erişim sahibi olmasalar da şirketin içerisine doğrudan bir bağlantı
olarak konumlanabiliyorlar.
Bu çalışanlar online olmaları, proaktif talepler almaları ve bilinmeyen
kaynaklardan ek dosyalar aldıkları için hedef saldırganlar için hedef teşkil
edebiliyorlar.
Veri ihlalleri yükseliyor, kayıp cihazlar gelecek için endişe yaratıyor. 2011
yılında veri ihlali başına çalınan kimlik sayısı yaklaşık 1,1 milyon olarak
gerçekleşirken bu artış diğer tüm yıllardan fazla oldu. 2011 yılında bilgisayar
korsanlığı etkinlikleri 187 milyon kimliğin açığa çıkmasıyla birlikte en büyük tehdidi
teşkil etti. Bu rakam geçen yılki tüm ihlal türleri arasında en yüksek sayı olarak
kayıtlara geçti. Buna rağmen veri ihlallerinin en yaygın sebebi hırsızlık ya da kayıp
bilgisayarların yanı sıra verilerin depolandığı akıllı telefon, USB anahtarı ve
yedekleme cihazı gibi taşınabilir cihazlar oldu. Bu hırsızlık ya da kaybolma ilintili
ihlaller 18,5 milyon kimliği açığa çıkardı.
Tablet ve akıllı telefon satışları PC satışlarını geride bıraktıkça hassas
bilgilerin daha çok mobil cihazlarda depolanacağı öngörülüyor. Çalışanların, iş
ortamlarına kendi akıllı telefon ve tabletlerini dâhil etme hızı birçok kurumun onları
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güvenlik altına alma ve yönetme becerilerinin gelişmesinden daha hızlı seyrediyor.
Mobil cihazların bilgilerin iyi korunmadıklarında kaybolmalarının veri ihlallerinde
bir artışa yol açabileceği düşünülüyor. Symantec tarafından yakın zamanlarda
yapılan bir araştırma, kaybolan telefonların yüzde 50’sinin geri dönmediğini ve
yüzde 96’sının (geri dönmüş olanların dâhil) veri ihlali yaşayacağını ortaya koyuyor.
Mobil

tehditler

kurumları

ve

tüketicileri

tehdit

ediyor.

Mobil zaaflar 2011 yılında yüzde 93 oranında artış göstermiş bulunuyor. Aynı
dönemde Android işletim sistemine yönelik tehditlerde de artış gözleniyor. Mobil
ortamdaki zaaflar arttıkça zararlı yazılım üreticileri mobile özel tehditler üretmeye
başladılar. 2011 bu bağlamda mobil ortamdaki zararlı yazılımların kurumlara ve
tüketicilere tehdit oluşturduğu ilk yıl oldu. Söz konusu veriler, veri toplama, içerik
gönderme ve kullanıcı takibi gibi amaçlar için tasarlanmış bulunuyor. 65 milyondan
fazla mobil abone, 31 milyondan fazla 3G abonesi bulunan Türkiye’de de bireyler ve
kurumların mobil tehditlere karşı dikkatli olması gerekiyor.
Kaspersky firması 2011 Raporu
Güvenli içerik ve tehdit yönetimi çözümleri lideri Kaspersky Lab'in 2011
üçüncü çeyrek spam raporuna göre dünya genelindeki spam oranı ikinci çeyreğe
oranla %2.7 düşüş göstererek 3. çeyrekte %79.8'e geriledi. Aynı rapora göre,
dünyadaki spam e-postaların %50'den fazlası Hindistan (14.8%), Endonezya
(10.6%), Brezilya (9.65%), Peru (6.65%), Güney Kore (5.85%) ve Ukrayna
(3.7%)'dan yayılıyor. Türkiye ise bu ülkelerden farklı olarak %0.59 gibi oldukça
düşük bir spam oranı ile listede 29. sırada yer alıyor.
Spam e-postaların en çok yayıldığı ilk 10 ülkenin Güney Amerika, Asya ve
Doğu Avrupa'da bulunduğunu, bu ülkelerde çok sayıda kullanıcı bulunması ve
kullanıcıların çoğunlukla da bilgili olmamasının spam e-postalarının neden
yayıldığını açıkladığını söyleyen Kaspersky Lab Spam Analiz Uzmanı Maria
Namestnikova, raporda tüm e-posta antivirüs taramalarında maruz kaldığı %1.78
spam e-posta oranıyla listede 14. sırada yer alan Türkiye hakkında ise şunları
söylüyor: "Bu rakam, çok sayıda spam e-postaların Türkiye'ye gönderildiğini
gösteriyor. Bunun önemli nedenlerinden bir tanesi Türkiye'deki internet kullanıcı
sayısının ilk 20 ülke içerisinde yer alıyor olması. Buna paralel olarak, Türkiye'deki
deneyimsiz internet kullanıcıları botnet ve e-dolandırıcılık için potansiyel birer
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 381)

– 783 –

kurban olarak dikkat çekiyor. Türkiye'yi ziyaret eden turistler de e-dolandırıcılık ile
kişisel ve finansal bilgileri çalan kötü niyetli yazılımların kurbanı oluyor" diyor.
Türkiye'de saptanan kötü amaçlı yazılımların en popüleri Trojan-Downloader
uzantılı spamlar.
Rapora göre dünya genelinde 2011 yılı 3. çeyrek döneminde e-posta ile
yayılan kötü amaçlı

yazılım programları

arasında ilk 3 sırada Trojan-

Spy.HTML.Fraud.gen, Email-Worm.Win32.Mydoom.m, Trojan.Win32.FraudST.atc.
yer alıyor. Bu üç zararlı yazılım, e-dolandırıcılık ile finansal kayıtları ele geçirme,
bilgisayarlara virüs bulaştırarak kişisel bilgileri çalma ve ilaç konusunda spam eposta gönderimi ile dikkat çekiyor. Ancak Türkiye'deki e-posta yoluyla yayılan ilk
10 kötü amaçlı yazılımlar bu listeden farklılık gösteriyor. Türkiye sonuçlarını
yorumlayan Namestnikova, e-dolandırıcılık yazılımı Trojan-Spy.HTML.Fraud.gen'in
Türkiye sıralamasında yer almamasını oldukça ilginç bulduğunu ve bunun nedenini
Türkiye'deki kullanıcıların e-dolandırıcılar için daha az popüler olması olarak
açıklıyor.
Türkiye'de saptanan kötü amaçlı yazılımların en popüleri olan TrojanDownloader uzantılı spamlar, sıralamanın yarısından fazlasını oluşturuyor. Bu
programlar internete bağlanıyor ve belirli URL adreslerinden dosya indirme komutu
veriyor. Listelenen Trojanlar genellikle bots (spam e-posta yazan yazılım) indirmek
için kullanılıyor.
Spam araştırma sonuçlarına göre Türkiye'nin kendine has özellikleri
bulunuyor. Bunlar arasında kullanılan dilin Türkçe olması ilk sırada yer alıyor. Spam
e-postaların çoğu, bölgede müşteri arayan ve reklamlarını spam yoluyla yapan yerel
şirketler tarafından gönderiliyor. Ancak çoğunlukla İngilizce olan ilaç sektörü ve
taklit ürün spamları düşük kar sebebiyle göndericiler tarafından Türkçe'ye
çevrilmiyor. Bir diğer önemli özellik ise kültür ve dini inançlar konusudur. Spam eposta gönderenler, ulusal tatil ve dini günleri de bölgesel spam e-postalarında sıklıkla
kullanılıyor.
Türkiye'deki güvenlik bilinci bilgisayar kullanıcı sayısı ile paralel artmıyor,
siber suçlular Türkiye'yi tercih ediyor.
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Kaspersky Lab'in gerçekleştirdiği 2011 yılı 3. çeyrek kötü amaçlı yazılım
raporu, Türkiye'deki internet kullanıcı sayısının etkin bir şekilde arttığını, ancak
güvenlik bilinci seviyesinin bu artışa paralellik göstermediğini ortaya koyuyor.
Ayrıca, Türkiye'deki kullanıcıların interneti kullanma şekilleri, bilgilerin basit bir
şekilde araştırılmasından, Avrupa ülkelerine benzer bir şekilde farklı servislere doğru
bir kayma gösteriyor. Türkiye, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (GCC)'nde yer
alan ülkelerden farklı olarak devlet düzeyinde internet filtreleri kullanmıyor ve bu
nedenle Avrupa'ya daha çok benziyor.
Kaspersky Lab, Türkiye'nin kötü amaçlı yazılımlarla ilgili durumunu
değerlendirmek için, Türkiye'de 2011 yılı 3. çeyreğinde her bir Kaspersky Security
Network kullanıcısı tarafından algılanan ve engellenen kötü amaçlı programların
ortalama sayısını hesapladı.
2011 3. çeyrek kötü amaçlı yazılım raporunda Türkiye'de her bir aktif
Kaspersky Security Network kullanıcısı başına 15,6 kötü amaçlı yazılım örneğinin
engellendiği veya kaldırıldığı ortaya çıktı. Bu rakam Avrupa'nın 13,7 olan
ortalamasından biraz; kullanıcı başına yaklaşık iki olan Körfez Arap Ülkeleri
İşbirliği Konseyi ülkelerine oranla ise oldukça yüksek. Sonuçlar Türk bilgisayar
kullanıcılarının siber suçluların hedefi olduğunu ortaya koyuyor. Siber suçlular
tarafından tercih edilen Türkiye bu nedenle Avrupa ve Amerika'ya benzerlik
gösteriyor.
Bir diğer önemli sonuç da Türkiye'de kötü amaçlı veya istenmeyen
yazılımların kullanıcıların bilgisayarlarına nasıl sızdığıdır. Kaspersky Lab,
ürünlerinin kullanıcının bilgisayarındaki kötü amaçlı bir programı ne sıklıkta
algıladığını veya engellediğini, internette sörf yaparken, taşınabilir bir cihazla
bağlantı kurarken ya da sadece sabit diski tararken analiz etti. Analiz sonucunda,
web'den veya e-postadan ve dosya veya taşınabilir aygıttan olmak üzere iki temel
saldırı tipi olduğu belirlendi.
Türkiye'de internet kullanıcıları Avrupa'ya göre kötü amaçlı yazılımlara daha
fazla maruz kalıyor.
Kullanıcıların bilgisayarlarına web aracılığıyla virüs bulaşma riskinin en
yüksek olduğu ülkeler arasında ilk beşte Bangladeş, Sudan, Ruanda, Tanzanya,
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Angola yer alıyor. Türkiye'de üçüncü çeyrek boyunca saldırıya uğrayan internet
kullanıcılarının oranı %27,7 olup dünya sıralamasında 36. sırada yer alıyor. Bu oran
Avrupa ülkelerinde %25,5, GCC ülkelerinde ise %31,8. Bu da Türkiye'deki
kullanıcıların, Avrupa'daki kullanıcılara kıyasla interneti kullanırken kötü amaçlı
yazılımlara daha fazla maruz kaldığını ortaya koyuyor.
Türkiye'de kullanıcıları hedef alan saldırıların oranının Avrupa'ya kıyasla
daha yüksek olması, Türkiye'de bilgisayarların saldırılara karşı daha savunmasız
olmasından kaynaklanıyor. Bunun sebepleri arasında güncellenmeyen veya eski
bilgisayarlarda kullanılan Windows XP oranının %42 olması öne çıkıyor. Bu sebeple
bilgisayarlar sanal suçlular için oldukça basit hedefler haline geliyor.
Dünya çapında onlarca web sitesi Türk saldırganların kurbanı oldu.
Kaspersky Lab Kötü Amaçlı Yazılımlar Uzman Analisti Yury Namestnikov; "Türk
siber suçluların kendilerine özgü özellikleri olduğunu belirtmemiz gerekiyor.
Türkiye'de bilgisayar korsanları diğer ülkelerde olduğu gibi ekonomik kazanç
sağlamak için zararlı kod yazmakla vakit harcamıyor. Esas ilgilendikleri nokta,
protestolarını sert bir şekilde göstermek için çeşitli site ve çevrimiçi servisleri
çökerterek zarar vermek. Dünya çapında onlarca web sitesi Türk saldırganların
kurbanı oldu" dedi. Suç türü açısından bakıldığında Türkiye'deki hukuk sisteminin
bu konuda iyi çalıştığını söyleyen Yury Namestnikov Türkiye'de 3. çeyrekte 32
kişinin "Anonymous" grubunun bir parçası olarak DDoS saldırılarını başlattıkları
şüphesiyle tutuklandığını hatırlatıyor. 692
ESET Firması 2011 Tehdit Raporu
2011 yılı BT güvenliği açısından neler getiriyor? Kendimizi hazırlamamız
gereken tehditler neler olacak? ESET'in kıdemli araştırma uzmanı David Harley ve
ESET Sanal Tehdit Analiz Merkezi (CTAC) uzmanları, 2011 tehdit eğilimlerini
açıkladı. Buna göre Facebook, Twitter gibi sosyal platformların yanı sıra Google,
Yahoo, Bing gibi popüler arama motorlarına yönelik sosyal mühendislik saldırıları
artacak. Yine taşınabilir cihazlara yani internet bağlantılı akıllı telefonlara yönelik
tehditlerde yoğunlaşma olacak. ESET uzmanlarına göre, Botnetler yani virüslü çok
sayıda bilgisayarın uzaktan yönetilmesi tehdidinin, 2011 yılında da büyümeye devam
692

Kaspersky,
http://usa.kaspersky.com/resources/knowledge-center/spam-report-january-2011,
Erişim Tarihi: 12.09.12
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edeceğini öngörülüyor. Öte yandan 2010 yılında "bilinen" bulaşıcı örnek sayısının 40
milyon olarak belirlendiğini aktaran ESET uzmanları, 2011 yılı içerisinde bu sayının
"iyimser" bir tahminle 50 milyonu geçmesini bekliyor.
ESET'in kıdemli araştırma uzmanlarından David Harley ve ABD'nin San
Diego kentinde bulunan ESET Sanal Tehdit Analiz Merkezi (CTAC) uzmanları 2011
tehdit eğilimlerini şöyle aktardı:
ESET Sanal Tehdit Analiz Merkezi takımı Facebook ve Google
kullanıcılarının hali hazırda karşılaştıkları sosyal mühendislik saldırılarının
artacağında ve hatta LinkedIn, Orkut ve Twitter gibi diğer sosyal ağ sitelerinin ve
Bing, Yahoo gibi arama motorlarının da bu saldırılara maruz kalacağı konusunda
hemfikir. Facebook özel bir tehlike barındırıyor: Facebook, sosyal medya gizliliği
meselesinin müşterilerinin talebi olması gerekçesi ile neyin paylaşılıp neyin
paylaşılmaması gerektiğini müşterilerinin sorumluluğuna bırakmaya devam eder ise
hastalıktan çok belirtileri tedavi etmeye de devam eder.
Taşınabilir cihazların (akıllı telefonların) hedef alınması giderek artacak.
Yüklenen uygulamaları ciddi şekilde kontrol eden markaların cihazları zararlı
yazılım saldırılarına daha az maruz kalacak. Yine de dolandırıcılık içeren sosyal
mühendislik saldırıları devam edecek.
Yeni bir tehdit çeşidi sayılmasalar da botnetler (Virüslü birçok bilgisayarın
aynı anda tek bir amaca yönelik uzaktan yönetilmesi ile oluşturulan grup) 2011
yılında da büyümeye devam edecekler. ESET verileri botnetlerdeki genişlemeyi
işaret ediyor. 2010 yılı boyunca Twitter aracılığı ile kontrol edilmiş olan botnetlerin
önümüzdeki yıl içerisinde diğer kanalları kullanarak da kontrol edilebilmesi
bekleniyor. İyi haber ise botnetleri tespit ederek kapatma çalışmalarındaki başarı da
giderek artacak.
Çeşitli

uygulamalarla

birden

çok

platformu

etkileyebilecek

zararlı

yazılımlarda artış bekleniyor. Örneğin hem Windows hem de Windows olmayan
işletim sistemlerine sahip virüslü bilgisayarlardan oluşan botnetler var.
İndeks zehirlemesi olarak da adlandırılan ve "BlackHat SEO" yani "Kara
Şapkalı Arama Motoru Optimizasyonu" olarak nitelendirilen arama sonuçlarının
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manipüle edilmesi de yeni değil ama yükselen bir tehdit olarak yerini alıyor.
Özellikle sosyal medya kullanımı, arama sırasında trafiğin zararlı siteler üzerinden
yönlendirilmesine yönelik geniş bir alan sunuyor.
Sosyal mühendislik en büyük sorunlardan biri olmaya devam edecek. Birçok
zararlı yazılım e-posta, bulaşıcı URL, forumlar, haber grupları gibi bilindik yollardan
saldırmaya devam edecek. Yine de LNK açığı (Windows işletim sistemlerinin kabuk
yapısında tespit edilmiş bir açık) gibi sorunlarla karşılaşmaya da hazırlıklı olunmalı.
İran ve ABD'deki elektrik santrallerini hedef alan SCADA türü endüstriyel veri
hırsızlığına yönelik truva atları ile daha çok karşılaşabiliriz.
Zararlı yazılımlar ile savaşan güvenlik yazılımı üreticileri, analizler ve tersine
mühendislik yöntemi ile zararlı yazılım inceleme işlemlerini giderek bulut-tabanlı
alanlara kaydıracak. 2010 mayısında Helsinki'de düzenlenen CARO çalışma
grubunda "bilinen" bulaşıcı örnek sayısı 40 milyon olarak belirlendi. 2011 yılı
içerisinde bu sayının 50 milyonu geçeceğini öngörebiliriz. Aslında bu rakamlar
oldukça iyimser fakat gerçek rakamlara ulaşmak firmaların sayma yöntemleri
arasındaki farklılıklar ve kopyaların ayıklanabilmesi için gerekli zaman gibi zorlu
nedenlerle imkânsız gibi görünüyor. 693

1.4. TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER
1.4.1. Ulusal Bilgi Güvenliği Politikası ve Stratejisi
Ulusal Bilgi

Güvenliği Politikası ve Stratejisinde yer alması gereken

adımlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Eylem planı beş ana başlıktan oluşmaktadır.
Bunlar:
• Ulusal Siber Güvenlik Koordinasyon Kurulu’nun kurulması,
• Siber güvenlik konusunda yasal düzenlemenin yapılması
• Ulusal siber güvenlik altyapısının güçlendirilmesi
• Ulusal siber güvenlik kabiliyetlerinin geliştirilmesi
• Siber güvenlikte ulusal/uluslararası işbirliğinin sağlanması
şeklindedir.
693

Eset, http://www.eset.co.uk/Download/Collateral/Threat-Reports, Erişim Tarihi: 12.09.12
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Tablo 120. Ulusal Bilgi Güvenliği Politikası ve Stratejisinde Yer Alması
Gereken Adımlar
No
Eylem
Açıklama

1

2

Ulusal
Siber
Koordinasyon
kurulması

Güvenlik Ulusal Siber Güvenlik Koordinasyon
Kurulu’nun Kurulu oluşturulur. Kurul ulusal siber
güvenlik eylem planında yer alan
maddelerin uygulanması için yöntem
belirler,
sorumluları
atar,
planın
uygulanmasını takip eder, gerektiğinde
plana ek ve düzeltmeler yapar.

2 Siber güvenlik konusunda Yasal düzenleme ile siber güvenliğin
yasal düzenlemenin yapılması
tanımı
yapılmalı,
kapsam
ve
sorumluluklar
belirlenmelidir.
Bu
konuda detaylı açıklama dokümanın
Ulusal
Siber
Güvenlik
Kanunu
bölümünde yer almaktadır.
3 Ulusal siber güvenlik altyapısının güçlendirilmesi

3

3.1

3.2

3 Kritik
Altyapılarda
Bilgi Siber tehditlerin doğrudan hedefi haline
Güvenliği Yönetimi Programı
gelen ve zarar görmesi halinde toplum
düzenini bozabilecek kritik altyapılar
tespit edilecek, bilgi teknolojilerinin
kullanımından kaynaklanan risklerin
analizi yapılacak, risklerin kapatılması
için gerekli karşı önlemler belirlenecek
ve uygulanacaktır.
3 Kamu
Bilgi
Programı

Güvenliği Belirlenen kamu kurumlarına, kurum
bazında özelleştirilmiş test ve denetim
prosedürleri
kullanılarak
düzenli
aralıklarla güvenlik test ve denetimleri
gerçekleştirilecektir.
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No

3.3

Açıklama

Eylem
3 Ulusal Internet
Programı

Sürekliliği Kamu kurumları ve özel kurumlar
tarafından İnternet aracılığı ile verilen
hizmetlerin geniş kapsamlı saldırılardan
korunması için Ulusal Internet Ağı
İzleme Sistemi kurulacak ve tüm
paydaşların işbirliği ile saldırılara gerçek
zamanda müdahale edilecektir.

3 Yazılım Güvenliği Programı
3.4

3.5

Ulusal
kritik
bilgi
sistemlerinde
çalışmakta olan ya da geliştirilen
yazılımların sağlaması gereken güvenlik
fonksiyonları belirlenecek, yazılımların
bu
güvenlik
fonksiyonlarını
icra
ettiklerini doğrulayacak metodoloji ve
yöntemler geliştirilecektir.

3 Kötücül Yazılımla Mücadele Ulusal ağlarda dolaşan zararlı yazılımlar
Programı
ve bulaştıkları sistemlerde yaptıkları
etkiler
belirlenecek,
bu
zararlı
yazılımlara karşı uygulanacak korunma
önlemleri geliştirilecektir.
3 Kamu Güvenliği Ağı

3.6

Kamu kurumlarının güvenli, hızlı ve
sürekli iletişimini sağlamak üzere VPN
teknolojileri kullanılarak Kamu Güvenli
Ağı kurulacaktır.

4 Ulusal siber güvenlik kabiliyetlerinin geliştirilmesi
4
4 Siber Güvenlik Enstitüsü
4.1

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Siber uzaydan kaynaklanan tehditleri
incelemek, tehditlere karşı alınması
gereken önlemleri belirlemek, siber
güvenlik alanında kullanılacak yazılım,
donanım
ve
benzeri
bilişim
teknolojilerini geliştirmek için Ar-Ge
faaliyetleri yapmak ve her türlü faydalı
bilgiyi üretmek ve yayınlamak üzere
Siber Güvenlik Enstitüsü kurulacaktır.
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No

4.2

4.3

Açıklama

Eylem
4 Siber
güvenlik
destekleme programı

uzmanı Siber güvenlik konusunda uzmanlaşmak
isteyen başarılı öğrenciler desteklenecek,
bu
konuda
dünyada
yetkinliğini
ispatlamış üniversitelerde doktora ve
yüksek lisans yapmaları için burs
verilecektir.

4 Üniversitelerde siber güvenlik Üniversitelerde siber güvenlik ile ilgili
eğitimi
derslerin sayısı arttırılacak, içerikleri
zenginleştirilecektir.
personelinin Kanun kapsamında yer alan kurumların
bilgi
sistemlerinden
ve
siber
güvenliğinden sorumlu personeli eğitime
tabi tutulacaktır.

4.4

4 Siber güvenlik
eğitimi

4.5

4 Bilgisayar
eğitimi

4.6

4 Ar-Ge faaliyetlerinin
edilmesi

4.7

4 Test
yapan
sertifikasyonu

kullanıcılarının Kapsam dışında yer alan bilgisayar
kullanıcılarının bilinç düzeyini arttırmak
için milli eğitim olanakları, basın ve
yayın organları kullanılacaktır.
teşvik Siber güvenlik ile ilişkili yazılım,
donanım ve benzeri bilişim teknolojisi
ürünlerine yönelik ulusal araştırma –
geliştirme faaliyetleri teşvik edilecektir.

firmaların Bilgi sistemlerinin güvenlik testlerini
yapan firmaların standardizasyonu ve
sertifikasyonu sağlanacaktır.

4 Açık kaynak kodlu ürünler
4.8
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Kamu ve özel sektör kurumlarının
kullanabileceği, belirlenmiş minimum
güvenlik kriterlerini sağlayan açık
kaynak kodlu mevcut güvenlik ürünleri
hakkında
bilgilendirme
yapılacak,
kılavuzlar yayınlanacak, açık kaynak
kodlu yeni ürünlerin geliştirilmesi için
platformlar oluşturulacaktır.
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No

Eylem

Açıklama

5 Siber güvenlikte ulusal/uluslararası işbirliğinin sağlanması
5
5 Ulusal Siber Güvenlik Forumu

Kamu ve özel sektörün, üniversite, STK
ve benzeri tüm bilgi güvenliği
paydaşlarının katılacağı bir forum
oluşturulacaktır. Forum katılımcıları
araştırma, geliştirme, koordinasyon ve
diğer bilgi güvenliği ihtiyaçlarının
karşılanması konusunda iletişim ve
işbirliği yapar.

5 Milli ürünlerin teşvik edilmesi

Kurumların
bilgi
ve
iletişim
sistemlerinde milli olarak geliştirilmiş
ürünleri tercih etmeleri,

5.1

5.2

Milli ürünlerin mevcut olmadığı
durumlarda güvenlik değerlendirmesi ve
sertifikalandırması
milli
olarak
gerçekleştirilmiş ürünleri tercih etmeleri,
Güvenlik değerlendirmesi milli olarak
gerçekleştirilmiş ve sertifikalandırılmış
güvenlik ürünlerinin mevcut olmadığı
durumlarda uluslar arası standartlar
uyarınca
değerlendirilmiş
ve
sertifikalandırılmış
ürünleri
tercih
etmeleri için teşvik mekanizmaları
oluşturulacaktır.

Yukarıdaki tabloda önerilen maddlerle ilgili detaylı açıklama aşağıda
yapılmıştır.
Yasal ve Kurumsal Düzenlemeler
Yasal altyapı ile beraber hem ülke çapında bilgi güvenliğinden sorumlu olan
kurum/kurumlar tespit edilmeli hem de bu kurumun/kurumların sorumlulukları
açıkça tanımlanmalıdır. Ulusal çapta bilgi güvenliğinin sahibi olacak olan
organizasyon kurulmalıdır. Bu organizasyonda ulusal bilgi güvenliği politikasını ve
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stratejisini belirleyecek, güncelleyecek, bu politika ve stratejiye göre eylem planı
oluşturacak ve bu planın uygulanmasını takip edecek, konuyla ilgili kurumlardan üst
düzey katılımla oluşturulacak bir bilgi güvenliği kurulu olmalıdır. Ayrıca bilgi
güvenliği ile ilgili olarak her bir kamu kurumunun ve özel sektörün görev ve
sorumlulukları da belirlenmelidir. Yapılacak olan yasal düzenlemelerde kişisel
bilginin mahremiyeti bir ilke olarak göz önünde bulundurulmalıdır. İlgili mevzuat
kapsamında, kanun başta olmak üzere bu kanunu tamamlayacak olan alt hukuki
düzenlemeler de oluşturulmalıdır.
Kritik Altyapı Güvenliği
Savaş halinde savaş suçlarının da işlenebileceğinden hareketle Türkiye’nin
kritik altyapı güvenliğini öncelikli olarak sağlaması, ilave olarak kendisine yapılan
saldırılarla ilgili delil üretmek üzere kritik altyapı sistemlerini mükemmelen çalışan
kayıt sistemleri ile izlemesi gerekir. Kayıt sistemleri aracılığı ile Türkiye’nin
kendisine yapılan saldırının doğrudan ve dolaylı etkilerini ve saldırının nereden
yapıldığını doğru olarak belirleme kabiliyetine sahip olması şarttır. Aksi halde meşru
müdafaa hakkının kullanılması bile mümkün olmayabilir.
Bu amaçla aşağıdaki adımlarda sıralanan faaliyetler gerçekleştirilmelidir:
• Ülkedeki kritik bilgi altyapıları tespit edilmelidir.
• Tespit edilen her bir kritik bilgi altyapısının diğer kritik bilgi altyapılarıyla
ilişkisi analiz edilmeli ve bağımlılıkları ortaya konmalıdır.
• Kritik bilgi altyapıları önem derecesine göre sınıflandırılmalı ve her bir
sınıf için alınması gereken minimum güvenlik önlemleri belirlenmelidir.
• Belirlenen minimum güvenlik önlemlerinin uygulanması denetlenmelidir.
Siber Güvenlik Hukukuna Hakim Personel Yetiştirilmesi
Uluslararası ilişkiler, uluslararası hukuk ve milli savunma stratejileri
konusunda çalışan stratejist ve bürokratlar arasında bu konuları siber güvenlik
açısından ele alabilecek bilgiye sahip kişilerin yetiştirilmesi çok önemlidir. Bu
kişilerin siber savunma ve uluslararası siber güvenlik hukuku konularında fikir,
politika ve strateji üretmelerine çok fazla ihtiyaç bulunmaktadır. Bu sebeple Milli
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 381)

– 793 –

Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde söz konusu
yetkinliklere sahip personel istihdam edilmeli ya da mevcut personelin bir
bölümünün bu yetkinliklere sahip olmaları sağlanmalıdır.
Bilgi Güvenliği Araştırmalarını Destekleme
Bilgi güvenliği konusunda ülkemizin ihtiyaçlarının kendi kaynaklarıyla
karşılanması için çalışmalar yapılmalıdır. Bu kapsamda, öncelikle ülkemizin
ihtiyaçları analiz edilmeli, bu ihtiyaçların ülke içinden temin edilebilmesi için
araştırma yapılacak konular tespit edilmeli, bu konulardaki çalışmalara destek
sağlanmalıdır. Bilgi güvenliği konusunda ülkede var olan birikimin artırılması ve
paylaşılabilmesi için üniversitelerde bilgi güvenliği derslerinin yaygınlaştırılması
teşvik edilmeli ve bu derslerin içeriklerinin sadece kriptoloji konularıyla sınırlı
kalmaması, yazılım ve sistem güvenliği konularının da kapsama alınması
gerekmektedir. Kamu kurumları, üniversiteler ve özel sektörün, araştırma, geliştirme
ve gerekli diğer ihtiyaçların karşılanmasında işbirliği içerisinde çalışması
sağlanmalıdır.
Ulusal Bilgisayar Olaylarına Müdahale Organizasyonu
Bilgi ve iletişim sistemlerine yönelik tehditlerin hızlı tespiti, tehditlerle ilgili
bilgi paylaşımı ve yaşanan olayların yıkıcı etkilerini ortadan kaldırmaya ve
azaltmaya

yönelik hızlı tedavi metotlarının geliştirilmesi ve paylaşılması

aktivitelerinin ulusal seviyede etkili bir şekilde ve eşgüdüm içerisinde yapılabilmesi
için Ulusal Bilgisayar Olaylarına Müdahale Organizasyonu kurulmalıdır.
Sorumluluk alanı, ülkedeki tüm sistemler olan Ulusal Bilgisayar Olaylarına
Müdahale Organizasyonu’nun alt birimleri oluşturulmalıdır. Alt birimlerin
sorumluluk alanları arasında ilgili kritik altyapı birimlerinin korunması yer almalıdır.
Bu ekiplerin oluşturulması kapsamında eğitim başta olmak üzere yapılması gereken
tüm çalışmalar bu organizasyonun bir görevi olmalıdır. Bu organizasyon, ülkenin
tamamını veya bir kısmını etkileyen tehdit ve saldırılara karşı 7/24 hizmet veren bir
“acil işlem merkezi” şeklinde faaliyetlerini sürdürmelidir. Acil işlem merkezi
yaşanan bilgi sistemleri güvenlik olayları ile ilgili diğer ülkeler ve uluslararası
kuruluşlar ile teması ve koordinasyonu sağlamalıdır. Ulusal Bilgisayar Olaylarına
Müdahale Organizasyonu ülkemizin olası bir sayısal ortam savaşına karşı ne kadar
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hazırlıklı olduğunu ölçmek ve ardından var olan eksiklikleri tespit etmek amacıyla
tatbikatlar düzenlemelidir.
Bilgi Güvenliği Eğitimleri ve Bilinçlendirme Çalışmaları
Bilgi ve iletişim sistemlerini işleten personelden kurumun stratejisini
belirleyen üst düzey yöneticilere kadar herkes bilgi ve iletişim sistemlerinin
güvenliği ve üzerine düşen sorumluluk konusunda bilinçli olmalıdır. Bunu sağlamak
için son kullanıcıları, sistem yöneticilerini, teknoloji geliştiricilerini, denetçileri, orta
ve yüksek seviyeli yöneticileri kapsayan eğitimler hazırlanmalı ve bu eğitimlerin
ilgili personele verilmesi sağlanmalıdır. Sistem yöneticileri için hazırlanacak olan
eğitimde, bu personele işlettikleri sistemlerin güvenlik yapılandırmalarının nasıl
olması gerektiği ve güvenlik açısından dikkat edilmesi gereken hususlar anlatılmalı
ve eğitim sonunda yapılacak sınavla sertifika verilmelidir. Sertifikanın belli bir
geçerlilik süresi olmalı, bu sayede personelin teknik olarak kendini yenilemesi
sağlanmalıdır. Yeni neslin bilgi güvenliği bilinciyle yetişmesini sağlamak için
okullarda bilgi güvenliği konusunda eğitimler verilmelidir. Ulusal güvenlik açısından
kritik olarak değerlendirilen kuruluşlara bilinçlendirme posterleri asılmalı, belirli
aralıklarla seminerler verilmelidir. Tüm vatandaşların bilgi güvenliği bilincini
artırmak amacıyla medya aktif kullanılmalı, televizyonlarda programlar yapılmalıdır.
Tüm vatandaşlara hitap eden bir İnternet sitesi aracılığıyla bilgi güvenliği
konusundaki temel dokümanlara ulaşım kolaylaştırılmalıdır. Bu site e-öğrenme
altyapısıyla son kullanıcılar için bilgi güvenliği eğitimleri vermelidir.
Kamu Kurumları Bilgi Güvenliği Programı
Kamu kurumlarının bilgi güvenliğini sağlamak amacıyla öncelikli atılması
gereken adım bu kurumlarda bilgi güvenliğinden sorumlu personelin belirlenmesidir.
Kurumlarda bilgi güvenliğinin sağlanması ancak üst yönetimin desteği ile
sağlanabilir dolayısıyla bilgi güvenliği sorumluluğu öncelikli olarak kurumun en üst
yöneticisine aittir. Kamu kurumlarında bilgi güvenliğinin sorumluluğu en üst
yöneticiye verilmekle beraber operasyonel ihtiyaçları karşılamak amacıyla gerekirse
organizasyon yapısında değişikliğe giderek bilgi güvenliği birimi kurulmalıdır. Bu
birim kurum içi Bilgisayar Olaylarına Müdahale Ekibi (BOME) olarak hizmet
vermeli, kurumda bir güvenlik olayı yaşanmaması için gerekli önlemleri almalı ve
meydana

gelen

güvenlik

olaylarına
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kurumlarında atılması gereken bir diğer adım ise dünyada kabul görmüş Bilgi
Güvenliği Yönetim Sistemi standardı olan ISO 27001:2005’e uyumluluğun
sağlanması olmalıdır. Bu sayede güvenliğin sadece anlık olarak ulaşılacak bir hedef
değil devam eden bir süreç olduğu kavranılacak ve çalışmalarda devamlılık
sağlanacaktır. Yine bu standardın bir gereği olarak kurumlar risk analizi yaparak
eksikliklerini tespit edecekler ve bunları kapatma yoluna gideceklerdir. Bilgi ve
iletişim sistemlerinde çok sayıda yazılım ve donanım kullanılmaktadır. Gelişen
teknolojiyle beraber yazılım ve donanım ihtiyacını karşılamak amacıyla çok sayıda
ürün ortaya çıkmıştır. Bu ürünlerin tedariğini yaparken kurumlar Ortak Kriterler
(Common Criteria) sertifikasına sahip ürünleri tercih etmelidirler.

1.4.2. Organizasyon Önerisi
Ülkemizde bilgi güvenliğiyle ilgili yapılacak yasal düzenleme ile kurumların
sorumlulukları belirlenmeli, denetim mekanizması kurulmalı ve ülkenin siber
güvenlikle ilgili politika, strateji ve eylem planını oluşturmak ve takip etmekten
sorumlu olan Ulusal Siber Güvenlik Koordinasyon Kurulu oluşturulmalıdır.

Ulusal Siber Güvenlik Kanunu aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:
a. Kapsam: Yasa kapsamında yer alacak kurum ve kuruluşların tanımını
kapsamalıdır (Bilgi ve iletişim sistemlerinde kritik bilgi bulunduran veya taşıyan,
bilgi ve iletişim sistemleri aracılığı ile kritik sistem çalıştıran tüm kamu ve özel
sektör kurum ve kuruluşları kapsam dâhilinde yer almalıdır).
b. Sorumluluk: Her kurum kontrolü altındaki bilgi varlıklarının ve sistemlerin
güvenliğini sağlamakla yükümlü olmalıdır.
c. Kurum içi organizasyon: Kurumlarda siber güvenlikten sorumlu bir yetkili
ve siber güvenlik sürecini çalıştıracak birim bulunmalıdır.
d. Asgari güvenlik önlemleri: Kurumlar tarafından alınması gereken asgari
güvenlik önlemlerini tanımlamalıdır.
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e. Kurum içi siber güvenlik süreci: Kurum tarafından düzenli aralıklarla
yapılması gereken risk analizi, risk tedavisi, tetkik, eğitim, gözden geçirme toplantısı
vb. faaliyetler tanımlanmalıdır.
f. Tetkik makamı: Kurumlar üstü bir tetkik makamı tanımlanmalı ve
kurumların siber güvenlik sürecini çalıştırıp çalıştırmadığını denetleme yetkisi ile
donatılmalıdır.
g. Ulusal siber güvenlik koordinasyon kurulu: Kurumlar üstü bir siber
güvenlik koordinasyon kurulu tanımlanmalıdır. Kurul ulusal siber güvenlik ile ilgili
durumu izlemeli, ihtiyaçları belirlemeli ve planlama yapmalıdır.
h. TR-BOME, yasal düzenleme ve kaynak tahsisi ile tam zamanlı Ulusal
BOME işlevini gerçekleştirecek şekilde güçlendirilir. TR-BOME, (kanununda
tanımlanan) kurum içi siber güvenlik birimleri ile koordinasyon içinde çalışarak
aşağıdaki işlevleri yerine getirir:
•

Bilgi ve iletişim sistemleri üstünde gerçekleşen ulusal ve uluslar arası
bilgi güvenliği ihlallerine ve saldırılarına etkin müdahale için
koordinasyon görevini üstlenir.

•

Bilgi ve iletişim sistemlerinde bulunan açıklıklar, bunları kullanabilecek
tehditler ve açıklıkları kapatmak için alınması gereken önlemlerle ilgili
güncel mesajlar yayınlar.

•

Konferans, WEB sitesi ve benzeri her türlü olanağı kullanarak bilgi
güvenliğinin teknolojik ve idari boyutlarına ilişkin bilgilendirme ve
bilinçlendirme çalışmaları yapar, danışmanlık ve eğitim hizmetleri verir.

1.4.2.1. Bilgi Güvenliği Kurumu/Kurulu
Ulusal Siber Güvenlik Koordinasyon Kurulu oluşturulur. Kurul ulusal siber
güvenlik eylem planında yer alan maddelerin uygulanması için yöntem belirler,
sorumluları atar, planın uygulanmasını takip eder, gerektiğinde plana ek ve
düzeltmeler yapar.
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Oluşturulmuş

olan Siber Güvenlik

Koordinasyon

Kurulu

doğrudan

başbakanlığa bağlı olarak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, TÜBİTAK ve BTK başta
olmak üzere diğer bakanlıklarla ve kurumlarla koordineli bir şekilde çalışır.

1.4.2.2. Siber Ordu
Siber ortamda savunma sadece bir kuruma ait birimin sağlayabileceği bir
işlev değildir. Her kurum ve kuruluşun kendi bilgi ve sistemlerini koruyacak
yetkinliğe kavuşturulması siber güvenliğin esasıdır. Kurum ve kuruluşların siber
saldırılara karşı koyma adına gerçekleştireceği çalışmalarda eğitim, danışmanlık ve
bilgi desteğini TÜBİTAK BİLGEM'in hâlihazırda sağladığı ve desteğin çok daha
fazla kurum ve kuruluşa ulaşması adına gerekli kapasite artırım çalışmalarının
yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.
Siber saldırılara dönük savunma konusunda özellikle internet servis
sağlayıcılarına ve internet servis sağlayıcılarını düzenleyen kurumlara çok önemli
görevler düşmektedir.
Siber suçları önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve siber suçluların tespit
edilmesi Emniyet birimlerince gerçekleştirilmektedir. Bu yeteneğin daha da
artırılması sağlanmalıdır.
Üniversitelerde açılması gereken siber güvenlik araştırma merkezlerinin
gerekli akademik çalışmaları ve Ar-Ge çalışmalarını gerçekleştirmesi gereklidir.
Siber ortamda gereken durumlarda saldırı yapılması konusunda sorumluluk,
hedeflerin niteliğine ve saldırının amacına göre farklı kurumlarda bulunmalıdır.
Örneğin siber ortamdan istihbarat elde edilmesi amacına yönelik eylem yeteneğinin
istihbarat kurumlarında bulunması gereklidir. Ayrıca açık kaynak istihbaratına,
internet üzerinden otomatik veri elde edilmesi, bu verilerin sınıflandırılması ve
kullanılabilecek hale getirilmesi faaliyetlerinin dâhil edilmesi çok önemlidir. Düşman
ülkelerin siber saldırı potansiyelleri, ulusal ve uluslararası hacker gruplarının tespiti
ve takibi gibi konuların istihbarat kurumlarınca ele alınması gereklidir.
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Bir savaş halinde askeri bilgi sistemlerini hedef alacak siber saldırıların silahlı
kuvvetler birimlerince yapılması gereklidir. Siber saldırı kavramı normal askeri
saldırı kavramından ayrı tutulmamalı, siber saldırının sadece düşman tarafından
gerçekleştirilebilecek olası siber saldırılara karşı yapılabilecek bir eylem olarak
düşünülmemesi, normal bir saldırıda da kullanılabilecek ana ya da tamamlayıcı bir
unsur olarak ele alınması gerektiği değerlendirilmelidir.
Herhangi bir ülkenin kritik bilgi sistem altyapılarının hedef alınmasının, can
ve mal kaybının hem askeri, hem sivil kesimi etkilemesi açısından uluslararası savaş
hukukunun “ayrım” ve “orantılılık” (“distinction” ve “proportionality”) ilkelerine
aykırı olacağı değerlendirilmektedir.

1.4.3. Hukuki Düzenleme Önerisi
Bilişim teknolojilerinde yaşanan sürekli değişim, hayatın tüm alanlarını
(sağlık, eğitim, çalışma, haberleşme, eğlence, ticaret, vs.) etkilemekte ve bunun
sonucunda mevcut kurum ve kuralları da değişime zorlamaktadır. Bu değişim süreci
içerisinde, geleneksel yönetim yapıları şekil değiştirmekte, mevcut hukuk kuralları
da

toplum

dinamikleri

arasındaki

bu

yeni

etkileşime

ayak

uydurmaya

zorlanmaktadır. Yeni ve temel değişiklikler içeren yasal düzenlemelerin yapılması,
varolan yasal düzenlemelerin ise yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bilişim
toplumu olma yolunda muadillerine göre özellikle 2000’li yıllardan sonra etkili
şekilde ilerleyen Türkiye’nin bilgi toplumu hedefine varmasını hızlandıracak temel
hukuki düzenlemeleri hızla gerçekleştirmesi gerekmektedir.
Teknoloji, kültürü, ahlaki kabulleri ve sosyal yaşam pratiklerini etkileyen,
zaman zaman dışlayan önemli bir olgudur. Teknoloji ile kültürün birbirinden
kopmasının, kültürsüz kalan teknolojinin yarattığı kaosun insanlığın bugününü,
yarınını etkiler, değiştirir ve tehdit eder olması hukuki düzenlemelerin teknolojik
gelişmeleri de kapsar şekilde yapılmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Bilgi güvenliği ve
bilişim suçlarına dair düzenlemeler ulusal ve uluslararası hukuk bütünlüğü içerisinde
yapılmalıdır.
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Bugünkü adıyla, bilişim teknolojilerini takip açısından, Türkiye’de politika
oluşturma çalışmaları 1960’lı yıllarda başlamış ve "Türk Bilim Politikası 1983-2003"
ve "Türk Bilim ve Teknoloji Politikası 1993-2003“ ile hız kazanmış, ancak bilim ve
teknoloji alanında önerilen politikaların ilgili bütün kesimler (siyaset, kamu, özel
sektör ve üniversiteler vs.) tarafından sahiplenilmemesi nedeniyle, bu politikaların
hiçbiri tam olarak uygulamaya konulamamıştır.” 694 Bilişim teknolojilerindeki
gelişmeler sanal dünya olarak isimlendirilmiş, fizik dünyanın bir parçası olarak kabul
edilmemiştir. Fiziki işleyişe ikincil bir alternatif olarak; belli bilgilerin kuralsız,
sınırsız, düzensiz erişim imkânı, gençlerin bir hevesi olarak görülmüş ve düzenleme
ihtiyacı

karşılanmamıştır.

Ancak

toplumdaki

değişime

sosyolojik

olarak

bakıldığında, bilişim dünyasının pek çok açıdan tali bir seçenek olmaktan çıkarak
ekonomik, sosyal ve bireysel yaşamın gerçekleştiği bir ortama dönüştüğü
görülmektedir. Bilişim dünyasının, mevcut hukuk düzeni ve kamu politikasıyla
yönetilmesinde güçlükler ortaya çıkmış, yeni politik, hukuki ve sosyal yaklaşımların
zorunluluğu kabul edilmiştir. Ulusal ve uluslar arası sahada bu ihtiyacı karşılamak
üzere pek çok düzenleme yapılmaktadır. Ancak bilişim teknolojilerinde gelişme hızı
kural koyuculardan çok daha süratlidir.
1991 yılında ülkemize giren internetin, etkilerinin araştırılmasının 2012
yılında yapılması, ülkemizdeki “farkındalığın” oluştuğunu göstermektedir. Birçok
ülkede bu analizin yapılmamış olduğu gerçeği karşısında bu çalışma ayrı bir önem
kazanmaktadır.
Yasal düzenleme eksikliklerinin giderilmesi, uluslararası toplumun bir ferdi
olmanın gereği, yürütülmekte olan Avrupa Birliği üyelik sürecinin etkisi ve cezai,
mali, hukuki ihtiyaçların birleşmesi ile de ötelenemez hal almaktadır. Bu anlamda
temel bazı düzenlemelerin bütüncül yapılamaması eleştirilere konu olmaktadır. 2011
yılında İzmir’de düzenlenen Türkiye Bilişim Hukuku 2. Kurultay’ında bu talep “bilgi
toplumuna geçiş sürecinde ülkemizin vizyonu; toplumsal ve bireysel yaşamın her
alanında belirleyicilik işlevi üstlenen bilginin, fikri emeğin ve yaratıcılığın değerinin
tanındığı, saygı gösterildiği ve korunduğu dinamik bir hukuki alt yapının, düşünce ve
ifade özgürlüğü başta olmak üzere, hukuk devleti temel ilke ve kuralları çerçevesinde
Berber, Keser Leyla, İst. Bilgi Ün. “Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Hukuku” Karşılaşılan Sorunlar
ve Çözüm Önerileri Sunumu, 24.05.2012
694
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gerçekleştirilmesi” olarak belirlenmiştir. 695 Bilgi toplumu olma yolunun temel
çizgilerini belirleyen bir mevzuatın oluşturulması sektörün bütün oyuncularının
talebi olarak kayıtlara girmektedir. Bir bilişim sisteminde kayıtlı en basit bir verinin
hukuki değeri konusundaki tartışmaları anlamsız bırakacak düzenlemenin olmayışı,
devletin elektronik arşivini düzenlememiş olması gibi hususlar ortadaki sorunu çok
net figüre etmektedir. Bilişim dünyasının gerek kamu ve gerekse özel yaşam
alanındaki yaygın etkisi itibariyle hem özel hukuk hem de kamu hukukunun
kapsadığı bütün alanlarda düzenleme yapılması gerekmektedir. Özetle yapılması
gereken hukuki düzenleme temel ilkeleri anılan Kurultay’da aşağıdaki şekilde
belirlenmiştir.
“1. Demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı ilkelerinin temel
öğesi ifade ve bilgi özgürlüğüdür. Bu temel hak ve özgürlük; her kişinin, sosyal,
ekonomik, kültürel ve siyasal gelişimi için gerekli olduğu gibi sosyal ve kültürel
grupların, ulusların ve uluslararası toplulukların da uyumlu bir biçimde gelişmesinin
koşuludur. Sınırlar dikkate alınmaksızın ve kaynağı ne olursa olsun bilginin ve
düşüncelerin ifade edilmesi, araştırılması, edinilmesi ve yayılmasında bilişim ve
iletişim teknolojilerindeki gelişmeler bu hakkın her geçen gün daha çok
güçlenmesine hizmet etmektedir. O halde devletlerin de, vatandaşlarının ifade ve
bilgi özgürlüğüne yapılacak olan müdahalelere karşı güvence getirmek göreviyle
yükümlü olduğu açıktır. Temel olan hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi
asıl olup, hak ve özgürlük sınırlandırmaları istisna kabul edilmelidir. Bu bağlamda
bilişim ve iletişim teknolojileri alanında yapılacak olan tüm hukuki düzenlemelerin
en temel ilkesi; “başta ifade özgürlüğü olmak üzere kişisel tüm hak ve özgürlüklerin
korunması, geliştirilmesi ile demokratik toplum düzeninde hukukun üstünlüğünü
sağlayan, koruyan, geliştiren hukuk devleti temel ilkelerine saygılı bir çerçeve içinde
kalmak”olmalıdır.
2. Bilişim ve iletişim teknolojilerinin, insanların, ulusların ve her ülkenin
gelişimi için sunduğu benzersiz olanaklar, her geçen gün akıl almaz bir hızla artarak
yayılmaktadır. Aslında bu gelişme bilişim ve iletişim teknolojilerinin, herhangi bir
merkezi bulunmadığı halde, bilginin paylaşımına dayanan ve çok taraflı katılımcı
http://www.ubhk.org.tr/anasayfa, 2011 yılında İzmir de düzenlenen Türkiye Bilişim Hukuku 2.
Kurultayı Raporu
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yapısından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, bu alanda yapılacak tüm hukuksal
düzenlemeler, saydam ve paylaşımcı bir süreç içerisinde gerçekleştirilmelidir; bilişim
ve iletişim teknolojisi ile doğrudan ve dolaylı olarak ilgili olan tüm taraflar bu sürece
katılabilmelidir. Yani kullanıcılar başta olmak üzere, akademik kurumların, teknoloji
geliştiricilerin, hizmet üreticilerinin, iş dünyasının, yargı mensuplarının ve sivil
toplum kuruluşlarının etkin katılımı ve işbirliği sağlanmalı ve geliştirilmelidir. Aksi
takdirde, kendine özgü kuralları olan bu alanda yapılması düşünülen ve gerekli olan
hukuksal düzenlemeler 1. maddede

yazılı olan amacı

gerçekleştirmekten

uzaklaşarak, yapıya uygun ve uygulanabilir olmaktan çıkacaktır.
3. Bilişim ve iletişim teknolojilerinin, yukarıda belirtilen kendine özgü
yapısının bir başka boyutu da uluslarüstü doğasıdır. Bu nedenle, bilişim ve iletişim
teknolojileriyle ilgili olarak yapılacak her türlü hukuksal düzenlemede, diğer
ülkelerdeki uygulamalar ile Avrupa Birliği başta olmak üzere çeşitli uluslarüstü
platformlarda geliştirilen uluslararası düzenlemeler ve sözleşmeler gözönünde
bulundurulmalıdır.
4. Ülkenin yararı için büyük önem taşıyan bilgi toplumuna giden yolun
tıkanmaması, ülke içinde dijital uçurumun derinleştirilmemesi gerekir. Yapılacak
hukuki düzenlemelerle, bilgi toplumuna giden yolu geliştirici ve teşvik edici bir
ortamın yaratılması için çaba gösterilmelidir. Asıl olan uluslararası sınırlara
bakılmaksızın bilgiye ulaşılması, elde edilmesi, elde edilen veya oluşturulan bilginin
başkalarına

ulaştırılması

sürecinde

kamu

makamlarının

müdahale

ve

sınırlandırmalarının minimum düzeye indirilmesidir. Bilişim ve iletişim teknolojileri
alanındaki hukuksal düzenlemeler, ülkeyi bilgi toplumuna taşıyacak seferberliğe
katkıda bulunmalı ve insanların, ulusların gelişime açık bir hukuksal koruma
sağlayan hukuk yoluyla temel hak ve özgürlüklerin korunduğu bir zemin
yaratmalıdır. Bu çerçeveye, dijital bölünmenin önüne geçecek, teknolojiyi ülkenin
her yerine yaymak için teknoloji erişimini kolaylaştıracak, ucuzlatacak ve herkes için
ulaşılabilir kılacak teşvik kararları, özelleştirme mevzuatı, kamusal teknoloji
erişimiyle ilgili düzenlemeler vb. dâhildir.
5. Bilişim ve iletişim teknolojileriyle ilgili her türlü hukuksal düzenlemenin
genel yapısı itibariyle; yasaklayıcı, engelleyici, baskı kurucu ya da teknik açıdan
uygulanamaz olmamasına büyük önem atfedilmelidir. Hukuksal düzenlemeler,
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teknolojideki hızlı gelişime ayak uydurabilmek ve hem sosyal adaleti hem de teknik
uygulanabilirliği sağlayabilmek için; esnek, teknolojik açıdan nötr, platformbağımsız, jenerik-işlevsel ve mümkün olduğunca minimalist bir yapıya sahip
olmalıdır. Böyle bir çerçeve hukuksal düzenlemenin teknolojik gelişmeye uyum
göstermesinin teminatı olacaktır.
6. Ülkenin bilgi toplumuna dönüşmesi, bilişim ve iletişim teknolojilerinin
etkin bir biçimde kullanımıyla kamu yönetiminde şeffaflığın ve katılımın sağlanması
ve yargı sürecinin şeffaf ve adaletli bir biçimde işleyebilmesi için, temel insan hak ve
özgürlüğü olarak kabul edilen“Kamu Bilgilerine Erişim Özgürlüğü”, açık ve net
bir şekilde anayasa ile teminat altına alınmalı ve ayrıca özel bir bilgi edinme hak ve
özgürlüğü yasası çıkarılmalıdır.
7. Bilgiye erişimin, özellikle de internet erişimi hakkının evrensel haklardan
olduğu, anayasayla teminat altına alınmalıdır.
8. Bilişim ve iletişim teknolojilerinin ülkede kalıcı bir gelişim ivmesi
yakalayabilmesi ve teknoloji-bağımlılığının azaltılabilmesi için büyük önem taşıyan
fikri mülkiyet haklarının korunmasına büyük özen gösterilmeli; ancak, bu konudaki
düzenlemelerde, kamu yararı, hak sahipliği ve bireysel haklar arasındaki dengelere
dikkat edilmelidir.
9. Bilişim ve iletişim teknolojileri alanında hukuksal düzenlemelere
girişilirken, yukarıdaki ilkelerden hareketle ve bilgi toplumunun gelişimi için en
uygun hukuksal zeminin kurulması gözetilerek; öncelikler tespit edilmeli;
düzenlemeler arasında uyum gözetilmeli ve böylelikle olası uygulama sorunlarının
önüne geçilmelidir.
10. Belli bir periyodik süreç öngörülerek, bilişim ve iletişim teknolojileri
alanındaki gelişmelerin

izlenmesi ve bilgi toplumu politikalarının hayata

geçirilebilmesi için bu alanla ilgili hukuksal düzenlemelerin hem teknik hem de
ilkesel olarak gözden geçirilmesi ve güncellenmesi gereklidir. Bu ihtiyaç için
kurumsal bir mekanizma yapılandırılmalıdır. Bu mekanizma,“Bilişim Hukuku
Şurası” olarak yansız ve bağımsız yapılanma biçiminde önerilebilir. Bu şura,
Başbakanlık, Adalet Bakanlığı, diğer ilgili bakanlık ve kamu kurumları, Türkiye
Barolar Birliği, Barolar, konuyla ilgili sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve
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akademik kurum temsilcilerinin geniş katılımıyla gerçekleştirilmeli ve belli
aralıklarla toplanmalıdır. Bu konuda koordinasyon sürecinin, yine ilgili tarafların
katılımı ve uzlaşmasıyla yapılandırılması, kurumsal mekanizmanın sağlıklı bir
biçimde işlemesini garanti altına alacaktır.
11. Teknoloji ve hukuk koordinasyonunu sağlayabilmek için, yargı sürecinde
yer alan tüm tarafların bilişim ve iletişim teknolojileri konusunda eğitimi ve
bilinçlendirilmesi

çok

büyük önem

taşımaktadır.

Bu

kapsamlı

eğitim

ve

bilinçlendirme çalışmasında, konuyla ilgili akademik kurumlar, özel sektör ve sivil
toplum kuruluşları destek ve işbirliği içinde olmalıdır. Bu eğitim iki farklı düzeyde
gerçekleştirilmelidir:
a. Yargı sürecine katılacak yeni nesillerin eğitimi ve bilinçlendirilmesi için,
eğitim kurumlarında gerekli müfredat değişiklikleri yapılmalı ve etkin bir biçimde
uygulanmalıdır.
b. Hakim ve savcılardan kolluk kuvvetlerine kadar yargı sürecinin bütün
aşamalarında yer alan tüm görevlilerin konuyla ilgili eğitimleri için özel programlar
geliştirilmelidir. Bilişim alanında verilen yargı kararlarına konu taleplerin büyük
kısmının kolluk birimlerinden iletildiği bilinmektedir. Bu konuda kolluktan
gönderilen talebin bütün teknik ayrıntısının işlenerek gönderilmesi de büyük önem
taşımaktadır.
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Bilişim Suçları Daire Başkanlığı kurması ve
bu organizasyonu illerde de temsil ettirmesi önemli gelişme olarak görülmektedir.
Yine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun basım merkezi olan yerlerde
Cumhuriyet Başsavcılıkları altında Bilişim Suçları Bürolarının kurulmasını teşvik
etmesi ve ilgili Başsavcılıkların Bilişim Savcıları olarak görevlendirmesinin
sağlanması da önemli gelişmelerdir. Hâkim ve Cumhuriyet savcı adaylarının mesleğe
kabul aşamasına kadar eğitimlerinden sorumlu Türkiye Adalet Akademisinin eğitim
programına “Bilişim Suçlarını” alması önemlidir.
12. Bilişim ve iletişim teknolojilerinin yargı reformuna entegrasyonunun
etkin bir biçimde sağlanarak, adalet sürecinin hızlandırılması, bir ulusal politika
konusu haline getirilmelidir. “Benzer şekilde sağlık reformu, tapu ve kadastro
reformu, ilköğretimden lisansüstü aşamayı da kapsayan veri ambarlarıyla eğitim
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reformu vs. hedefine vardırılmalıdır. “UYAP Bilişim Sistemi” gibi bu konudaki
mevcut

çalışmalar

teşvik

edilmeli,

duyurulmalı,

etki

ve

kapsamı

hızla

genişletilmelidir.
13.

Gerek ilgili yasal düzenlemelerin yapılması, gerekse ortaya çıkan

sorunların çözümünde, bilişim ve iletişim teknolojilerinin yapısına ve hukuka uygun
çözümler üretilmesi için çalışmak üzere barolarda bilişim hukuku komisyonları
kurulmalı; hukuk fakültelerinde doğrudan bu alanla ilgili eğitim veren bölümler
açılmalı; özerk bilişim ve iletişim hukuku enstitülerinin kurulması teşvik edilmelidir.
14. Bilişim ve iletişim teknolojileri alanında yaşanan sorunlara yönelik
olarak, ihtiyaca cevap verecek yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Yapılacak yasal
düzenlemelerde tanımlar, yetkilendirilen birimler, bu birimlerin görev ve sorumluluk
alanları açık ve net bir biçimde belirtilmelidir. Bilişim ve iletişim teknolojilerindeki
suçların araştırılması, soruşturulması ve kovuşturma aşamasında gerçekleştirilecek
olan usuli işlemler sırasında yetkililerce, gerekmediği halde özel hayatın gizliliğinin
bozulmasına

ve

iletişim

özgürlüğünün

kısıtlanmasına

yol

açabilecek

uygulamalar yapılması olasılığı göz önünde tutularak; suç soruşturma ve kovuşturma
usullerinin neler olduğunun yasalarla detaylı bir şekilde belirlenmesi ve tüm usuli
işlemlerin yargıç kararı ile yargı denetiminde bulunduğunun hukuki güvenceye
bağlanması esas alınmalıdır.
15. Yargı sürecinin içinde çeşitli aşamalarda yer alan görevlilerin eğitilmesine
ilişkin programlar uygulanmaya konulmalı, bilişim iletişim teknolojileri alanında
delil tespiti, zararlı içeriğin tespiti gibi ihtisas gerektiren konularda özel prosedürler
belirlenmeli ve uzmanlık isteyen konularda ihtisas mahkemelerinin tesisine zemin
oluşturacak

bir

biçimde

yapılanmanın

sağlanmasına

yönelik

çalışmalar

yürütülmelidir.”

1.4.3.1. Ulusal Bilgi Güvenliği Alanında Düzenleme
Siber güvenlikle ilgili olarak alınacak önlemleri belirlemek, hazırlanan plan,
program, rapor, usul, esas ve standartları onaylamak ve bunların uygulanmasını ve
koordinasyonunu sağlamak için bir mevzuat gerektiği açıktır. Devletin bilgi
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 381)

– 805 –

güvenliği faaliyetlerinin geliştirilmesi, gerekli politikaların belirlenmesi, planların
hazırlanması, metodolojilerin oluşturulması, özetle ulusal güvenlikle ilgili hassas
bilgilerin uluslararası standartlarda korunmasını temin edecek Ulusal Bilgi Güvenliği
Hakkında bir kanun çıkarılmalıdır. 696
E-devlet alanında kurumların geldiği aşama önemsenerek elektronik yazışma,
elektronik bilgi ve belge paylaşımını esas alan entegrasyon metodolojisi
etkinleştirilmelidir.
Siber güvenlikle ilgili olarak her kurumda alınacak önlemleri belirlemek ve
etkin olarak uygulamak için yeteri kadar siber güvenlik uzmanı istihdamı özellikle
büyük ölçekli bilişim sistemi işleten kurumlarda teşvik edilmeldir.

1.4.3.2. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Düzenleme
Kişisel veri, bireylerin kimliklerini belirli hale getirmeye elverişli her türlü
bilgi olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda kimlik, iletişim ve sağlık bilgileri ile malî
kayıtlar, özel hayat, dini inanç ve siyasi görüşe dair bilgiler kişisel veri olarak
nitelendirilebilmektedir. Bireyin adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi onun
kesin teşhisini sağlayan bilgiler değil, aynı zamanda kişinin akli, psikolojik, fiziki,
kültürel, ekonomik, sosyal ve sair özelliklerine ilişkin verilerdir. Toplumda yasal
dayanak

olmaksızın

kişisel

verilerin

işlenebilmesi

ve etkin

bir

denetim

mekanizmasının bulunmaması “fişleme” olarak adlandırılan olumsuz bir algının
oluşmasına

da

sebebiyet

vermiştir.

Kişisel

veriler

düzenlemesine

dair

değerlendirmeler hep bu “fişleme” eksenine göre yapılmaktadır. İnsan haklarının
korunması bilincinin gelişmesine paralel olarak, kişisel verilerin korunmasına dair
farkındalık daha belirgin hale gelmektedir. Bu anlamda uluslararası kabule uygun
“kişisel veri” kavramını örneklendirmek yararlı olacaktır.
AB Veri Koruma Direktifiyle uyumlu olan yukarıdaki tanım geniş anlamıyla;
Cinsiyet, medeni hal, doğum yeri, diğer kişisel bilgiler ile ilgili
bilgileri içeren uygulamaları (Nüfus sayımı),
696

http://www.kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Uzerindecals/uzrencal.html.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 381)

– 806 –

Polis kayıtları gizli olsa bile polis tarafından parmak izi, fotoğraf ve
diğer kişisel bilgilerin kaydedilmesini,
Tıbbi verilerin toplanması ve tıbbi kayıtların tutulmasını,
Vergi makamları tarafından kişisel harcamaların detaylarını (ve
böylece özel hayatın detaylarını) açıklama zorunluluğu getirilmesini,
Sağlık, sosyal hizmetler, vergi gibi idari ve sivil konuları ele alan
bireysel kimlik belirleme sistemi gibi uygulamaları kişisel veri içeren uygulama
olarak değerlendirmektedir.
Kişisel veriler, özel sektör ve kamu tarafından bilişim sistemlerine
kaydedilmekte, bu sistemler üzerinden işlenmekte ve otomatik yollarla sıkça
kullanılmaktadır. Bilgi çağı olarak nitelendirilen günümüzde kişisel verilerin
kullanılmasının bireyler, mal ve hizmet sunanlar bakımından bazı kolaylıklar veya
avantajlar sağlamasının yanında söz konusu bilgilerin istismar edilmesi riskini de
barındırmaktadır. Bu verilerin yetkisiz kişiler tarafından elde edilmesi, işlenmesi,
kullanılması ve ifşa edilmesi, uluslararası sözleşmeler ve 1982 Anayasa’sında
koruma altına alınan temel hakların ihlali olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu iki
menfaat arasında makul bir dengenin oluşturulması gerekmektedir. En son yapılan
değişiklikle bu yasal düzenlemelerin tamamının anayasal zemini oluşturulmuştur.
07/05/2010 tarih ve 5982 Sayılı Kanunun 2. maddesiyle 1982 Anayasası’nın 20.
maddesine eklenen 3. fıkrayla “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını
isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında
bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep
etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar.
Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla
işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.”
denilerek yasal düzenlemelerin çerçevesi gösterilmiştir.
Türkiye’de kişisel verilerin korunmasına ilişkin değişik kanunların içerisinde
serpiştirilmiş çok çeşitli hükümler yer almakta ise de, konuyu bütüncül olarak
düzenleyen bir kanun bulunmamaktadır. Buna ilaveten kişisel verilerin işlenmesi
süreçlerini kontrol edecek ve denetleyecek bir kurum da bulunmamaktadır. Bunun
bir sonucu olarak, halen kişisel verilerin hiçbir kurala ve denetime tabi olmaksızın,
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yetkili-yetkisiz birçok kişi veya kurum tarafından kullanılması mümkün olmakta ve
bu durum birey ve devlet arasında veya devletler arasında sorun yaşanmasını netice
vermektedir. Kişisel verilerin korunmasına yönelik uluslararası belgeler göz önüne
alındığında; bu konuya ilişkin hazırlanacak kanunda, kişisel verilerin işlenme
şartlarının, bireylerin aydınlatılmasının, bu alanı denetleyecek ve düzenleyecek
bağımsız bir veri koruma otoritesinin oluşturulmasının, veri güvenliğine ilişkin
gerekli tedbirlerin alınmasının temel ilkeler olarak kabul edildiği görülmektedir.
Ülkemizde kişisel verilerin korunmasını sağlayacak bir kanunun yürürlüğe girmesini
gerektiren değişik sebepler bulunmaktadır. Bu bağlamda;
a. Kişisel verilerin korunması konusu 1980’lerden itibaren uluslararası
belgelerde yer almaya başlamıştır. İlk olarak, ülkemizin de üyesi bulunduğu, İktisadi
İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından 23/09/1980 tarihinde “Kişisel
Alanın ve Sınır Aşan Kişisel Bilgi Trafiğinin Korunmasına İlişkin Rehber İlkeler”
kabul edilmiştir. Avrupa Konseyi tarafından, tüm üye ülkelerde kişisel verilerin aynı
standartlarda korunması ve sınır ötesi veri akışının ilkelerinin belirlenmesi amacıyla
hazırlanan, “Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin
Korunması’na ilişkin 108 sayılı Sözleşme, 28 Ocak 1981 tarihinde imzaya açılmış ve
ülkemiz tarafından da imzalanmıştır. Ancak Sözleşmenin 4’üncü maddesi gereğince,
iç hukukta kişisel verilerin korunmasına yönelik yasal düzenleme yapılmasının
zorunlu olması ve ülkemizde buna yönelik bir yasal düzenleme bulunmaması
nedeniyle,

Sözleşme

Türkiye

Büyük

Millet

Meclisi

tarafından

henüz

onaylanamamıştır.
b. Öte yandan 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan halkoylaması sonucu kabul
edilen 5982 sayılı Kanunla Anayasanın 20 nci maddesine yapılan ekleme ile kişisel
verilerin korunması temel bir insan hakkı olarak koruma altına alınmış ve detayların
kanunla düzenlenmesi öngörülmüştür.
c. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 135 ve devamı maddelerinde, kişisel
verilerin hukuka aykırı olarak elde edilmesi, kaydedilmesi veya ifşa edilmesi fiilleri
suç olarak düzenlenmiş ve yaptırıma bağlanmıştır. Bununla birlikte, kişisel verilerin
işlenmesine yönelik bir kanunun bulunmaması sebebiyle, bu fiillerin ne zaman
hukuka aykırı, ne zaman hukuka uygun olduğunun belirlenmesinde tereddütlerin
yaşandığı görülmektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 381)

– 808 –

d. Avrupa Birliği tam üyelik sürecinde, müzakere fasıllarından dördü,
doğrudan kişisel verilerle ilgilidir. Bu fasıllarla ilgili sürecin ilerleyebilmesi için
ülkemizde kişisel verilerin korunmasına ilişkin temel bir kanunun yürürlüğe girmesi
gerekmektedir. Avrupa Birliği’nin Türkiye ile ilgili olarak hazırladığı ilerleme
raporlarında Türkiye’de veri koruma alanındaki yasal boşluğa işaret edilmektedir.
Ülkemizde kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasal bir düzenleme olmaması
sebebiyle, polis birimleri arasında etkin bir işbirliğini hayata geçiren EUROPOL ile
ülkemiz güvenlik birimleri arasında işbirliği anlaşması yapılamamakta ve elektronik
bilgi değişimi gerçekleştirilememektedir. Ayrıca çalıntı oto, sahte pasaport, aranan
şahıslar, istenmeyen yabancılar gibi konularda önemli bir veri bankasına sahip olan
SCHENGEN Bilgi Sistemi ve SİRENE Ofisinin imkânlarından ülkemiz güvenlik
birimleri yararlanamamaktadır. Çok sayıda Türk vatandaşının yaşadığı bazı ülkelerle
(Fransa, Belçika) güvenlik ve yargı alanında işbirliği anlaşması yapılamamaktadır.
e. Avrupa Konseyi ayrıca, kişisel verilerin korunmasına yönelik, tıbbi veri
bankaları, bilimsel araştırma ve istatistik, doğrudan pazarlama, sosyal güvenlik,
sigorta, polis kayıtları, istihdam, elektronik ödeme, telekomünikasyon ve internet
gibi çeşitli sektörlerde uygulanacak ilkeleri belirleyen tavsiye kararları da kabul
etmiştir. Sağlık kuruluşlarında hastalara ilişkin çok sayıda özel nitelikli veri
tutulması, bu verilerin tutulmasına ilişkin kanuni dayanağın olmayışı, bu verilerin
güvenliğinin sağlanmasına yönelik yeterli önlemlerin alınamaması ve yetkisiz
kişilerce bu nitelikteki bilgilerin ifşa edilmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince
özel hayatın gizliliğine müdahale olarak nitelendirilmekte ve ülkemiz aleyhine ihlal
kararları verilebilmektedir.
f. Öte yandan, Avrupa Birliği, üye ülkelerin kişisel verilerin korunmasına
ilişkin mevzuatları arasında uyum sağlamak üzere, 24.10.1995 tarihinde “Kişisel
Verilerin İşlenmesi Sırasında Gerçek Kişilerin Korunması ve Serbest Veri Trafiği
Direktifi”ni (95/46/EC) yürürlüğe sokmuştur. Bu Direktifle, üye ülkelerde “kişisel
verinin” üst düzeyde korunması ve kişisel verilerin Avrupa Birliği içerisinde özgür
dolaşımını sağlayacak açık ve kalıcı bir düzenleme yapılması amaçlanmıştır.
g. Türkiye’de yaşayan yabancılar ile yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları
bakımından Dışişleri Bakanlığı askerlik, vatandaşlık, kimlik ve malvarlığı gibi
konularda veri paylaşımında sorunlar yaşamaktadır.
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h. Sınır aşan suçlarla ilgili değişik ülkelerin yargı mercilerinin ortak
operasyonlar yapabilmesi amacıyla oluşturulan EUROJUST ile çok sayıda sınır aşan
suçun işlendiği geçiş güzergâhında bulunan ülkemiz arasında bu suçlarla mücadeleye
yönelik işbirliği yapılamamaktadır.
i. Kişisel verilerin korunması konusunda kanun hazırlanması, Ülkemizin
Katılım Ortaklığı Belgesine cevap olarak hazırladığı 2003 Ulusal Programında
taahhüt ettiği yükümlülüklerdendir.
j. Kişisel verilerin korunması konusu daha ziyade kamu sektörünü
ilgilendiren bir sorun gibi algılanmakla birlikte, ekonomik alanla da yakından
ilgilidir. Zira yabancı sermayenin ülkemizde yatırım yapması ve başka ülkelerdeki
yatırımları ile ülkemizdeki yatırımlarını etkin bir şekilde yönetebilmesi için ihtiyaç
duyduğu

veri

aktarımı,

ülkemizde

yasal

düzenleme

olmaması

sebebiyle

gerçekleştirilememekte ve bu durum yabancı sermayenin ülkemizde yatırım yapması
bakımından caydırıcı bir etken olarak değerlendirilmektedir. Yine işadamlarımızın
yabancı ülkelerdeki yatırımları ve ortaklıklarıyla ilgili ihtiyaç duydukları veri
aktarımında sorunlar yaşanmaktadır.
Tüm bu açıklamalar ülkemizde kişisel verilerin korunmasına ilişkin kanunun
bir an önce yürürlüğe girmesini gerekli kılmaktadır.
Kişisel Verilerin Korunması Hakkında AİHM Kararları (Özet)
Telefonların gizlice dinlenmesinin, hem özel hayat, hem haberleşmeye saygı
gösterilmesi hakkının açık ihlali olduğunun belirtildiği, AİHM’deki Klass
vs.(Almanya) ve Malone (Birleşik Krallık) kararlarında AİHM, kişinin konutunun
kanuna aykırı olarak aranmasını, telefonlarının gizlice dinlenmesini özel hayata açık
bir müdahale saymıştır.
Friedl (Avusturya) davasında AİHM, devlet ajanlarınca başvuranın evine
girip evinde fotoğraf çekmek suretiyle özel hayatın “iç alanına” bir müdahale
edilmediğine, fotoğrafların davacının kendi isteği ile katıldığı bir kamu olayına,
kamuya açık bir alanda birden fazla kişinin yaptığı gösteriye ait olması, fotoğrafların
daha sonra suçların soruşturulmasında, sadece gösterinin özelliğini ve gösteriye
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katılanların davranışlarını kaydetmek amacıyla çekilmesi gerekçeleriyle özel hayata
müdahale niteliğinde olmadığına karar vermiştir.
AİHM başka bir başvuruda geçmişteki ceza davaları hakkında tutulan
kayıtların özel hayata müdahale olduğunu; ancak, bunun hafif olması ve suçun
önlenmesi için modern bir demokratik toplum sisteminde “gerekli” olarak
değerlendirilebileceği

görüşünü

belirtmiştir.

Terörizm

de

kişisel

verilerin

kullanılmasını haklı kılan nedenlerden sayılmıştır. Mesela MC Veigh- O’neill ve
Evans (Birleşik Krallık) davasında anti-terörizm kanunları kapsamında sorgulanıp,
kişilerin üst aramasına tabi tutulması, parmak izlerinin alınıp fotoğraflarının
çekilmesi ve bu kayıtların saklanması, bu “bilgiler istihbarat için gerekli olduğundan
ve terörizmle savaşmak konusunda toplumsal ihtiyacın kişilerin özel hayatı ve aile
hayatına saygı gösterilmesi hakkından daha üstün olduğu kabul edilerek,” özel
hayata müdahale niteliğinde görülmemiştir.
Hakkında veri toplanan bireyin hakkının korunması çerçevesinde; kişilerle
ilgili bilgilerin elektronik ortamlarda işlenmesiyle ilgili esas ve usullerin
düzenlenmesi, bu düzenlemelerin uluslararası veri değişimine elverişli olması,
düzenlemelere uymayanlar hakkında ceza ve yaptırımların getirilmesi, ayrıca bunlar
yapılırken AB direktiflerine uygunluk, kişilik haklarına mutlak riayet edilmesi ve
yasal güvencelerin sağlanması zorunlu olmalıdır. AB’nin, aşağıda belirtilen dört
temel esas üzerine kurulduğu değerlendirilmektedir. Bunlar;
• Malların (Maastricht Antlaşması md.9-30),
• Kişilerin (Maastricht Antlaşması md.42-48),
• Hizmetlerin (Maastricht Antlaşması md.59),
• Sermayenin (Maastricht Antlaşması md.73b), serbest dolaşımıdır.
AB

yukarıda sayılı

temel

antlaşmalarda

belirlenen

temel

değerler

doğrultusunda üye ülkelerle birlikte, birliğe girmek isteyen ülkeleri de etkilemekte ve
yönlendirmektedir. AB baştan beri birey söylemini kullanmış ya da bireyi ön planda
tutmaya özen göstermiştir. AB antlaşmasının 6/1 maddesinde AB’nin deklare edilmiş
hedefleri sıralanmıştır; bu hedefler özgürlük, demokrasi ve hukukun üstünlüğü
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ilkelerini korumaktır. Yine aynı antlaşmanın 7 ve 8’inci maddelerinde ise, insan
haklarının ve temel özgürlüklerin korunmasıyla birlikte, söz konusu bu ilkelerin ihlal
edilmesi halinde tedbirler alınması öngörülmektedir.
1.4.3.2.1. AB Veri Koruma Direktifi
AB veri koruma direktifi’nin birinci maddesinde açık bir şekilde ifade edilen
iki hedef vardır: Üye devletlerin, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini ve özellikle
kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili olarak özel yaşamlarının gizliliğine saygı
gösterilmesi haklarını koruyacakları, üye devletlerin, kendi aralarında yukarıdaki
hedefte

belirtilen

nedenlere

dayanarak

kişisel

verilerin

dolaşımını

yasaklayamayacakları ve engelleyemeyecekleri, hüküm altına alınmıştır. 34
maddeden teşekkül 95/46/EC sayılı “Kişisel Verilerin İşlenmesinde Gerçek Kişilerin
Korunması ve Verilerin Serbest Dolaşımı Direktifi’nde amacın, gerçek kişilerin
haklarının korunması ve özellikle özel hayatın korunması gibi sebeplerle veri
trafiğinin engellenmesinin önüne geçilmesi olduğu belirtilmiştir. “Veri Kalitesine
İlişkin İlkeler” başlıklı 6’ncı maddesinde ise kişisel verilerin hukuka ve dürüstlük
kuralına uygun şekilde işlenmesi için şu ilkeler öngörülmüştür:
1.

Amaca Bağlılık,

2.

Belirli Amaçların Varlığı Halinde Amaca Bağlılık Varsayımı,

3.

Gereklilik İlkesi ve Depolama Yasağı,

4.

Maddi Gerçeklik, Veri Güncelliği, Silinme ve Düzeltme,

5.

Saklanma Süresi.

6.

Direktife göre kişisel verilerin işlenmesi yasağına, ulusal düzenlemelerle

getirilen istisnalar şunlardır:
a. Devlet güvenliği ve ülke savunması,
b. Kamu güvenliği,
c. Hukuki düzenlemeye tabi mesleki kuralların ihlali ve suçların
önlenmesi, soruşturulması ve kovuşturulması,
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d. AB’nin üyesi devletin iktisadi çıkarlarının korunması,
e. Kamusal gücün kullanılmasını gerektirecek durumların varlığı,
f. İlgilinin ve üçüncü kişilerin hak ve özgürlüklerinin korunması,
g. Bilimsel araştırma ve istatistik.
Avrupa Konseyi’nin ana amacı, kişi özgürlüğü, siyasal özgürlük ve hukukun
üstünlüğüne bağlı olarak bu amacı paylaşan üyeler arasında hukuki bütünleşmeyi
temin etmektir. Konsey bu hedefe yönelik olarak birçok sözleşme ve tavsiye kararı
kabul etmiştir. Bu sözleşmelerden en önemlisi 4 Kasım 1950 tarihinde Roma’da
imzalanmış olan İnsan Hakları ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme,
“Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi”’dir. Türkiye AİHS’yi 10 Mart 1954’te
onaylayarak Türk hukuk düzeninde yürürlüğe koymuştur. AİHS’nin 8. maddesinde
“özel hayatın ve aile hayatının korunması” başlığı altındaki hüküm:
“Herkes özel hayatına, aile hayatına, konutuna ve haberleşmesine saygı
gösterilmesi hakkına sahiptir. Bu hakkın kullanılmasına bir kamu otoritesinin
müdahalesi, ancak ulusal güvenlik, kamu emniyeti, ülkenin ekonomik refahı, dirlik
ve düzenin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya
başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için, demokratik bir toplumda zorunlu
olan ölçüde ve yasayla öngörülmüş olmak koşuluyla söz konusu olabilir.”
Devlet ajanları tarafından bir kişi hakkında, rızası dışı bilgi toplanması ve bu
bilgilerin saklanıp kullanılması da “özel (bireysel) hayat”ın kapsamına girer.
Cinsiyet, medeni hal, doğum yeri ve diğer kişisel bilgilerle ilgili zorunlu yanıtlanacak
soruları içeren nüfus sayımları, polis tarafından parmak izi, fotoğraf ve diğer kişisel
bilgilerin kaydedilmesi, tıbbi verilerin toplanması ve tıbbi kayıtların tutulması, vergi
makamlarının kişisel harcamaların (dolayısıyla özel hayatın) detaylarını açıklama
zorunluluğu getirmesi gibi hususlar “ özel (bireysel) hayat”ın kapsamında
sayılmıştır.
Sonuç olarak, kişisel verileri korumak, hukuk devletinin bir gereği olarak
keyfiliği önlerken bilgi toplumu olma ve şeffaf bir toplum olma yolunu da açacaktır.
Ancak bu yapılırken de kişisel verilerin korunması konusunda çok karmaşık bir
mevzuat düzenlemesi yapılarak birçok faydalı iş yapılmasının önüne kişisel verilerin
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korunması mevzuatı engel olarak çıkarılmamalıdır. Kaldı ki e-Devlet projelerinin
sayısının artması da başlı başına kişisel verilerin korunması mevzuatının bir an önce
yürürlüğe girmesini zorunlu kılmaktadır.
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İKİNCİ BÖLÜM
BİLİŞİM SUÇLARI

2.1. BİLİŞİM SUÇU KAVRAMI
Bilişim suçları ülkelere göre farklı şekilde düzenlenmiştir. Bilişim suçları
bilgisayarın ilk olarak geliştirildiği Amerika’da ortaya çıktığı için bu kavramı
karşılayan terimde Amerikan doktrini hakim olmuştur. Amerikan doktrininde
“computer crime” olarak isimlendirilmesi sonucu, genel yaygın eğilim olarak
“computer crime” terimi kullanılmaktadır. 697 Amerika’da bu terimi karşılamak için
“computer-assisted crime” (bilgisayarla işlenen suç), “crimes against computer”
(bilgisayara karşı işlenen suç), “computer-related crime” (bilgisayarla bağlantılı suç),
terimleri de kullanılmıştır.
Yapılan tanımlarda “bilgisayar suçu” terimi kapsamının dar olması nedeniyle
daha geniş anlamları ifade eden ileri teknoloji cihazları ile işlenen suçlar için “hightech crime” veya “techno-crime” gibi terimler de kullanılmaya başlanmıştır.
Ülkemizde bu alanı tanımlamak için “bilgisayar suçu”, “internet suçu”, “siber
suç”, “sanal suç” ve “bilişim alanında işlenen suç” gibi kavramlar kullanılmaktadır.
Bu kavramlardan en yaygın olanları “bilgisayar suçları” ve “bilişim suçları”
kavramlarıdır.
Türk Ceza Kanununa 1991 tarih ve 3756 sayılı kanun ile “Bilişim Alanında
Suçlar” başlığı altında onbirinci bap olarak 525/a, 525/b, 525/c ve 525/d maddeleri
eklenerek, bu alanda “bilişim suçları” terimi kullanılmıştır. 2004 tarih ve 5237 sayılı
yeni Türk Ceza Kanunu da “bilişim suçlarını” Onuncu bölümde “Bilişim Alanında
Suçlar” başlığı altında tanımlamıştır. Yukarıda belirtilen gelişmelere paralel olarak
bilişim suçlarıyla mücadele eden birimler tarafından “bilişim suçları” kavramı
kullanılmaktadır.

697

Murat Volkan Dülger, Bilişim Suçları, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2004, s.63.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 381)

– 815 –

2.2. BİLİŞİM SUÇU TANIMI
Bilişim suçlarını anlamak ve ilgili düzenlemeleri yapmak için doğru bir
tanımlama yapmak önemlidir. Fakat literatürde, dünya genelinde net bir tanım
üzerinde fikir birliğine varılamamıştır. Teknolojideki gelişmeler, tanımlama yapmayı
zorlaştırmaktadır.
Bilgisayar suçları ya da bilişim suçları konusunda herkesin ittifak ettiği bir
tarif yoksa da en geniş kabul gören tarif Avrupa Ekonomik Topluluğu Uzmanlar
Komisyonu’nun Mayıs 1983 tarihinde Paris toplantısında yaptığı tanımlamadır. Bu
tanımlamaya göre bilişim suçları; “bilgileri otomatik işleme tabi tutan veya verilerin
nakline yarayan bir sistemde, gayri kanuni, gayri ahlaki veya yetki dışı
gerçekleştirilen her türlü davranıştır.”
Bir diğer tanımda ise bilişim suçları, “Bilgisayar veri ve programlarına izinsiz
girilmesi, kullanılması, tahribi veya yok edilmesi, bilgisayardaki kişisel verilerin
ifşası

ve

sırrın

masuniyeti

aleyhine

işlenen

eylemlerdir”

biçiminde

tanımlanmaktadır. 698

2.3. BİLİŞİM SUÇU TÜRLERİ
2.3.1. Bilişim Sistemlerine Karşı İşlenen Suçlar
Bilişim suçları, 5237 sayılı yeni TCK’da, “bilişim alanında suçlar” ve “özel
hayatın gizli alanına karşı suçlar” bölümlerinde ele alınmıştır. Bu bölümlerde
düzenlenen suçlara konu olan fiiller özellikle bilişim sistemleriyle işlenebilir ve
genellikle günümüzde bilişim sistemleri dışında işlenebilme olanakları çok kısıtlıdır.
Dolayısıyla klasik suçların yanında, yalnızca bilişim suçu olarak nitelendirilebilecek
suç tipleri de ortaya konulmuştur. Sayılan suçlarla beraber, TCK’nın farklı
bölümlerinde bilişim sistemleriyle işlenebilmesi mümkün olan suç tiplerine de yer
verilmiştir. Ancak yeni suç işleme modellerinin ve gelişen teknoloji nedeniyle bu tür
suçlar arasında net ve kesin bir ayrım yoktur. 699

698
699

Aydın, E.D. (1992) Ankara - Bilişim Suçları ve Hukukuna Giriş
Dülger, M.V. (2004) Ankara – Bilişim Suçları
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Bilişim suçlarını temel olarak iki katogoride inceleyebiliriz. Birincisi
doğrudan bilişim sitemlerine karşı işlenen suçlardır. Burada doğrudan bilişim sistemi
hedef alınmakta bilişim sistemine ulaşma, etkileme, zarar verme ve yararlanma
hedeflenmektedir. İkincisi ise bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle
işlenen suçlardır. Bu tür şuçta, geleneksel işlenmekte olan suçlar, bilişim
teknolojilerinin gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla birlikte, araç olarak bilişim
sistemlerinin kullanılmasıyla işlenmektedir. Bir suç, bilişim sistemi kullanılmaksızın
işlenmesi mümkün değilse, bilişim sistemlerine karşı işlenen suçlar katogorisinde
değerlendirilmektedir.

Aşağıda TCK’da

yer aldığı şekilde bilişim suçları

tanımlanmıştır.

2.3.1.1. Bilişim Sistemine Girme
TCK’da bilişim suçları ikinci kitabın “topluma karşı suçlar” başlıklı üçüncü
kısmının “bilişim alanında suçlar” başlıklı onuncu bölümünde düzenlenmiştir. Bu
bölümün ilk maddesi olan 243’üncü maddede; bir bilişim sisteminin bütününe veya
bir kısmına, hukuka aykırı olarak girme veya orada kalmaya devam etme fiili bir suç
tipi olarak düzenlenmiştir. 700 Bilişim sistemine girme ve kalma eylemi aynı şekilde
Avrupa Siber Suç Sözleşmesinin 2. maddesinde “hukuka aykırı erişim” başlığı
altında yer almıştır. 701
Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girilmesi ve kalınması eylemleri,
veriler ele geçirilmese ve herhangi bir zarar oluşmasa dahi verilere yetkisiz erişim
suç sayılmıştır. Hukuka aykırı olarak sisteme girme ve sistemde kalma, bir diğer
deyişle bilişim sisteminin güvenliğinin ihlal edilmesi suç haline getirilmiştir.
Kanun bu madde ile bilişim sistemi güvenliğini korumayı amaçlamıştır.
Günümüzde, bankacılıktan, alış verişe, kredi kartı işlemlerinden, pasaport müracaatı,
TCK Madde 243 “Bilişim Sistemine Girme” “(1) Biri bilişim sisteminin bütününe veya bir
kısmına hukuka aykırı olarak giren veya orada kalmaya devam eden kimseye iki yıla kadar hapis veya
adli para cezası verilir. (2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen
sistemler hakkında işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir. (3) Bu fiil nedeniyle
sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasına
hükmolunur.”
701
Avrupa Siber Suç Sözleşmesi Madde 2 “ Her bir taraf devlet bir bilgisayar sisteminin tamamı veya
herhangi bir bölümüne haksız ve kasıtlı olarak erişilmesini suç kapsamına almak için gerekli kanuni
düzenlemeyi yapmalı, gerekli önlemleri almalıdır.”
700
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vergi beyannamelerinin bildirilmesi gibi elektronik devlet işlemlerine kadar pek çok
işlemin bilişim sistemleri aracılığıyla yapıldığı dikkate alındığında, bu tarz
saldırıların varlığı, bilişim sistemlerine olan itimat duygusunu da sarsacaktır. Bu
madde sayesinde bilişim sistemine karşı olan güven ve itimat duyguları koruma
altına alınmaya çalışılmıştır. 702

2.3.1.2. Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçu
TCK’nın Bilişim Alanında Suçlar başlıklı onuncu bölümün ikinci maddesi
Bilişim Sistemini Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme, veya Değiştirme suçunu
düzenlemiştir. TCK 244. maddenin 1. ve 2. fıkrasında bilişim sistemlerine ve verilere
yönelik zarar verme eylemleri düzenlenmiştir. 703 Bu maddenin birinci fıkrasında
“bilişim sisteminin işleyişinin engellenmesi ve sistemin bozulması”, ikinci fıkrasında
ise “bilişim sistemindeki verilerin bozulması, yok edilmesi, değiştirilmesi, erişilmez
kılınması, sisteme verilerin yerleştirilmesi ve verilerin başka bir yere gönderilmesi”
suç tipi olarak düzenlenmiştir.
TCK 243. maddenin 1. ve 2. fıkralarında tanımlanan suç ile Avrupa Konseyi
Siber Suç Sözleşmesinin 4’üncü maddesinde yer alan “veriye müdahale” ve 5’inci
maddesinde yer alan “sistemlere müdahale” düzenlemelerine paralellik sağlanması
hedeflenmiştir. Siber Suç Sözleşmesinin 4. maddesinde; taraflardan her birine,
bilgisayar verilerinin haksız bir şekilde tahrip edilmesi, silinmesi, bozulması,
değiştirilmesi veya erişilmez kılınması fiillerinin, 5. maddesinde ise; bilgisayar
verilerine yeni veriler ilave etmek, bilgisayar verilerini başka yerlere iletmek, tahrip
etmek, silmek, bozmak, değiştirmek veya erişilmez kılmak suretiyle, bir bilgisayar
sisteminin işleyişinin ciddi ölçüde ve haksız şekilde engelleme fiillerinin, kasıtlı
Çekiç, B. (2005) İstanbul - İnternet Aracılığıyla İşlenen Suçlar, (Marmara Üniversitesi Yüksek
Lisans Tezi)
703
Madde 244 “Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme Veya Değiştirme” “(1) Bir bilişim
sisteminin işleyişini engelleyen ve bozan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır. (2) Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan,
sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis
cezası ile cezalandırılır.(3) Bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya
kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. (4)
Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının
yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması halinde, iki yıldan altı yıla kadar
hapis ve beşbin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.”
702
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olarak yapıldığında, kendi ulusal mevzuatı kapsamında cezai bir suç olarak
tanımlanması için gerekli olabilecek yasama işlemlerinin ve diğer işlemlerin
yapılmasını tavsiye etmektedir.
244. maddedeki düzenleme ile bilişim sisteminin çalışmasının engellenmesi
ya da sistemin bozulması cezalandırılmak istenmektedir. Maddenin gerekçesinde, bu
maddeyle bilişim sistemlerine yöneltilen ızrar fiillerinin ayrı bir suç haline getirildiği
belirtilmekte ve “özel bir ızrar fiili” denilmek suretiyle bilişim sisteminin çalışmasını
engellemeye yönelik fiiller kastedilmektedir. Yine madde gerekçesinde, “aracın fizik
varlığı ve işlemesini sağlayan bütün diğer unsurları”, denilerek bilişim sisteminin
somut ve soyut bütün unsurlarının bu suçun konusunu oluşturacağı ifade
edilmektedir. Maddede dikkati çeken diğer bir husus, 765 sayılı TCK’da yer alan
düzenlemeden farklı olarak “zarar verme” tabiri kullanılmaması, böylelikle bilişim
sisteminin donanım kısmına, mala zarar vermek kastıyla yapılan fiillerin, bu
maddenin kapsamı dışında tutulmasıdır. 704
Bu düzenlemede bilişim sisteminin işleyişinin engellenmesi, bozulması,
verilerin yok edilmesi veya değiştirilmesi suçuyla, sistemlerin veri ve yazılımlardan
oluşan soyut kısmı ile birlikte donanımlardan oluşan somut kısmı da kanun
tarafından koruma altına alınmıştır. 705

2.3.1.3. Bilişim Sistemi Aracılığıyla Hukuka Aykırı Yarar Sağlama Suçu
“Bilişim Sistemi aracılığıyla hukuka aykırı yarar sağlama suçu” TCK’ nın
244. maddesinin 4. fıkrasında düzenlenmiştir. Bu madde; “Yukarıdaki fıkralarda
tanımlanan (TCK 244 maddesinin 1. ve 2. fıkrası) fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin
kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç
oluşturmaması hâlinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para
cezasına hükmolunur.” şeklinde düzenlenmitir. Bu fıkrada, bir bilişim sisteminin
işleyişinin engellenmesi, bozulması, sistemdeki verilerin bozulması, yok edilmesi,
değiştirilmesi, başka yere gönderilmesi, erişilmez kılınması, sisteme veri
yerleştirilmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız çıkar
704
705

Dülger, M.V. (2004) Ankara – Bilişim Suçları
Dülger, M.V. (2004) Ankara – Bilişim Suçları
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sağlaması; bu sayılan fiiller başka bir suç oluşturmaması halinde, iki yıldan altı yıla
kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
Bu fıkrada; Siber Suç Sözleşmesinin 8. maddesinde korunan haklar
düzenlenmiştir. Sözleşmenin “Bilgisayar Bağlantılı Dolandırıcılık” başlığı altındaki
8. maddesinde; “Her bir Taraf devlet, bir hak olmaksızın kasıtlı olarak yapılan kendi
veya başkasına ekonomik bir menfaat temin etmek kötü niyetiyle veya dolandırıcılık
niyetiyle diğer bir kişinin mal kaybına sebep olan, (a). her türlü bilgisayar veri girişi,
değiştirilmesi, silinmesi ve yerinden kaldırılması, (b). bir bilgisayar sisteminin
çalışmasına yönelik her türlü müdahale fiillerini gerekli yasal ve benzeri önlemlerle
iç hukukunda birer suç eylemi olarak ortaya koymalıdır.” olarak yer almıştır.

2.3.1.4. Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu
TCK’nın 245. maddesinde, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçları
“Bilişim Alanında Suçlar” başlığı altında ayrı bir madde olarak tanımlanmıştır. 706
Böylelikle “bilişim sistemi aracılığıyla hukuka aykırı yarar edinilmesi suçunun”,
banka kartlarının veya kredi kartlarının kullanılmasıyla hukuka aykırı yarar elde
edilmesi eylemlerini de kapsayıp kapsamadığı ve kartların ele geçiriliş ve kullanılış
biçimine göre klasik dolandırıcılık suçunu oluşturup oluşturmadığı hususları açıklığa
kavuşturulmuştur.

TCK Madde 245 “Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması” (1) Başkasına ait bir banka
veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin
veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak
kendisine veya başkasına yarar sağlarsa, üç yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para
cezası ile cezalandırılır.(2) Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi
kartı üreten, satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişi üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve onbin
güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. (3) Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir
banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi, fiil daha
ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, dört yıldan sekiz yıla kadar hapis ve
beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. (4) Birinci fıkrada yer alan suçun; a) Haklarında
ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin, b) Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın
hısımlarından birinin veya evlat edinen veya evlâtlığın, c) Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden
birinin, Zararına olarak işlenmesi hâlinde, ilgili akraba hakkında cezaya hükmolunmaz.”
706
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2.3.2. Mal Varlığına Karşı İşlenen Suçlar
2.3.2.1. Bilişim Sistemlerinin Kullanılmasıyla İşlenen Hırsızlık Suçu
Bilşim sistemlerin gelişmesi ve her geçen gün hayatımızın her alanına
girmesiyle birlikte, işlenegelen suç türleri bilişim sistemleri kullanılarak işlenmeye
başlanmıştır. Bu suçlardan en yaygın olarak işlenen hırsızlık suçu da bilişim
sitemlerinin gelişmesiyle, bu alanın olanakları kullanılarak işlenir hale gelmiştir. Bu
yüzden kanunda yeni düzenlemer yapılması ihtiyacı ortay çıkmıştır.
TCK’nın 141. maddesinde hırsızlığın temel şekli tanımlanmıştır. Bu maddeye
göre; mal üzerinde zilyetliği bulunanın rızası olmadan, başkasına ait taşınır malı,
faydalanmak maksadıyla bulunduğu yerden almak hırsızlık suçunu oluşturur. TCK
142. maddesi hırsızlık suçunun nitelikli hallerini tanımlamakta olup 2. fıkrasının “e”
bendi hırsızlık suçunun “Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle”işlenmesi
halinin tanımını yaparak, bilişim sistemleri kullanılarak işlenen hırsızlık suçunu
tanımlamıştır.

2.3.2.2. Bilişim Sistemlerinin Kullanılmasıyla İşlenen Dolandırıcılık Suçu
Bilişim sistemlerinin kullanılmasıyla işlenen dolandırıcılık suçu TCK’nın
158. maddesinin 1. fıkrasının f bendinde düzenlenmiştir. Bu madde fıkrasında
dolandırıcılık suçunun nitelikli hali düzenlenerek “bilişim sistemlerinin, banka veya
kredi kurumlarının araç kullanılması suretiyle işlenmesi halinde” tanımı yapılmıştır.
Dolandırıcılık suçunun bilişim sistemleri yoluyla işlenmesi, özel bilgi ve beceri
gerektireceğinden niteliksiz dolandırıcılık suçundan daha fazla ceza öngörülmüştür.

2.3.3. Genel Ahlaka Karşı İşlenen Suçlar
2.3.3.1. Bilişim Yoluyla İşlenen Müstehcenlik Suçları
Müstehcenlik suçu TCK’nın Genel Ahlaka Karşı Suçlar başlıklı 7.
Bölümünün 226. maddesinde düzenlenmiştir. Bu madde metninde müstehcenlik ve
çocukların bu tür yayınlara karşı korunmasına yönelik düzenlemeler yer almaktadır.
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Mukayeseli hukukta da benzer düzenlemer yer almaktadır. Fransa Ceza
Kanununda, İngiltere Müstehcen Yayınlar Yasasında, ABD Çocukların Online
Yayınlardan Korunması Yasasında benzer düzenlemer yapılmıştır. Aynı şekilde
Siber Suçlar Sözleşmesi, İçerik Bağlantılı Suçlar Başlığı altında 9. Maddesinde,
Çocuk Pornagrafisi İle Bağlantılı Suçları konu edinmiştir. Bu maddede (a) bilgisayar
sistemi vasıtasıyla dağıtmak amacıyla çocuk pornografisi üretmek, (b) bilgisayar
sistemi vasıtasıyla çocuk pornografisini temin edilebilir hale getirmek veya
göstermek, (c) bilgisayar sistemi vasıtasıyla çocuk pornografisini aktarmak veya
dağıtımını yapmak, (d) kendisi veya başkası için bilgisayar sistemi vasıtasıyla çocuk
pornografisi temin etmek, (e) bir bilgisayar sisteminde veya bilgisayar veri depolama
ortamında

çocuk

pornografisine

sahip

olmak”

fiillerinin

cezaklandırılması

öngörülmüştür.

2.3.4. Özel Hayata Karşı İşlenen Suçlar
2.3.4.1. Özel Hayata Karşı İşlenen Suçlar
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte hayatımızı kolaylaştıran bilişim alanında
uygulamalar gerek kamu gerekse özel kurum ve kuruluşlarda yer almaya başlamıştır.
Günümüzde kişilere ilişkin toplanan veriler bilişim sistemleri kullanılarak
toplanmakta ve işlenmektedir. Kamu kurumlarının yanısıra birçok özel kuruluşta
kişiler bilgileri toplamakta ve işlem yapmaktadır. Sigorta şirketleri; kişilere ait kişisel
bilgilerin yanında sahip oldukları ve sigorta yaptırdıkları her türlü mal varlığı
hakkında bilgileri, hastahaneler; hastaların sağlık durumları ve kişisel bilgileri, cep
telefonu şirketleri; kullanıcılarının kişisel bilgileri, iletişim ve dolaşım bilgilerini
sitemlerinde tutmaktadır.

Devletin resmi kuruluşları yanında yukarıda sayılan

şirketler de kişilik haklarını ihlal etme imkanına sahiptir.
Kişisel verilerin bilişim sistemleri aracılığıyla işlenmesi karşısında özel
yaşamının gizliğinin ve temel hak ve hürriyetlerin korunması ihtiyacı bilişim
alanında gerekmektedir. TCK bilişim sitemleri yoluyla ihlal edilen özel yaşamının
gizliliği ve kişisel verilere ilişkin suç tiplerini “özel hayata ve hayatın gizli alanına
karşı suçlar” bölümünde düzenlemiştir.
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2.3.4.2. Haberleşmenin Gizliliğini İhlâl
5237 sayılı TCK’nın “özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar”
başlıklı dokuzuncu bölümünün 132. maddesinde “haberleşmenin gizliliğini ihlal
suçu” düzenlenmiştir. Bu maddede, kişiler arasında gerçekleşen haberleşmenin
gizliğinin

ihlal

edilmesi

değerlendirilmiştir.

ne

şekilde

olduğuna

bakılmaksızn

suç

olarak

Maddenin gerekçesinde, kişiler arasında haberleşmenin ne

şekilde yapıldığının öneminin olmadığı, bu haberleşmenin örneğin mektupla,
telefonla, telgrafla, elektronik posta yoluyla yapılabileceğine işaret edilmiştir. Klasik
yöntemler kullanılarak yapılan haberleşme yöntemleri yanında bilişim sistemi
aracılığıyla gereçkleştirilen haberleşme yöntemleri de koruma altına alınarak bu
şekilde haberleşmeyi ihlal edenler cezalandırılmaktadır.

2.3.4.3. Kişisel Verilerin Kaydedilmesi
Kişisel

verilerin

korunması

özel

hayatın

gizliliği

kapsamında

değerlendirilmiştir. TCK 135. maddesinin 1. fıkrasında, “Hukuka aykırı olarak
kişisel verileri kaydeden” tanımıyla hukuka aykırı olarak kişisel verilerin
kaydedilmesi eylemi suç haline getirilmiştir. 2. fıkrası ise, “Kişilerin siyasî, felsefî
veya dinî görüşlerine, ırkî kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlâkî eğilimlerine,
cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin bilgileri
kişisel veri olarak kaydeden” tanımını yaparak, kişisel veriyi tanımlayarak, bu
eylemleri suç tipi olarak düzenlemiştir.
Kamu kurumları ve özel şirketler müşterileriyle ilgili veriler toplamaktadır.
Kişisel verilerin toplanması ve sanal ortama aktarılması işlemlerinin ilgilisinin izni
alınmaksızın yapılması durumunda, tanımlanan maddedeki suç oluşmaktadır. TCK
135. maddesinin gerekçesinde de belirtildiği üzere, Avrupa Konseyi bünyesinde
hazırlanan Türkiye’nin de imzalayarak taraf olduğu “Kişisel Nitelikteki Verilerin
Otamatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Şahısların Korunmasına Dair Sözleşme”
nin ilgili düzenlemelerine ülkemiz hukuku açısından geçerlilik kazandırılmıştır.
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2.3.4.4. Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirmek
Günümüzde interaktif işlemlerin yaygınlaşması ile birlikte kişisel bilgiler ile
kimlik bilgilerinin internet üzerinden paylaşılması ve dağıtılması yaygın bir şekilde
gerçekleşmektedir. Kişilerin kendi rızalarıyla verdikleri bu bilgilerin hukuka aykırı
olarak üçüncü şahıslara verilmesi, yayımlanması ya da bu verilerin üçüncü şahıslar
tarafından ele geçirilmesi TCK’nın 136. maddesinde “Kişisel verileri, hukuka aykırı
olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, bir yıldan dört yıla kadar
hapis cezası ile cezalandırılır.” şeklinde suç olarak tanımlanmıştır.

2.3.4.5. Verileri Yok Etmeme
TCK’nın 138. maddesinde “Kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına
karşın verileri sistem içinde yok etmekle yükümlü olanlara görevlerini yerine
getirmediklerinde altı aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.” Şeklinde hüküm
tanımlanarak,

yasal süresi dolmasına rağmen kişisel verileri sistem içinde yok

etmekle görevli olan kişilerin bu görevlerini yerine getirmemeleri eylemi suç tipi
olarak düzenlenmiştir. Madde gereği suç oluşabilmesi için failin verileri yok etmekle
yükümlü olması gerekmekte ve kanunların belirlediği sürenin geçmiş olması
gerekmektedir.

2.3.5. Bilişim Sistemleri Kullanılarak İşlenebilecek Diğer Suçlar
Bilişim alanında suçlar temel olarak iki başlık altında toplanabilir. Birincisi,
bilişim sistemlerine karşı işlenen suçlar, ikincisi ise, bilişim sistemlerinin araç olarak
kullanılması suretiyle işlenen suçlardır. Birincisinde bilişim sistemleri doğrudan
hedef alınarak işlenmekte olup, bilişim sitemi olmadığında işlenmesi mümkün
olmayan suçlardır. Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle işlenen
suçlarda ise, geleneksel işlenegelen suçların, bilişim sistemlerinin araç olarak
kullanılmasıyla suç oluşmaktadır. Yukarıda sayılan suçlarla birlikte bilişim sistemleri
kullanılarak işlenen diğer suçlardan başlıcaları aşağıda sayılmıştır.
•

Tehdit (TCK Madde 106)
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•

Şantaj (TCK Madde 107)

•

Haberleşmenin Engellenmesi (TCK Madde 124)

•

Hakaret (TCK Madde 125)

•

Haberleşmenin Gizlilliğinin İhlal Edilmesi (TCK Madde 132)

•

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal (TCK Madde 134)

2.4. BİLİŞİM SUÇLARINDA ULUSLARARASI HUKUK UYGULAMASI –
AVRUPA KONSEYİ SİBER SUÇLAR SÖZLEŞMESİ
2.4.1. Genel Değerlendirme
Bilişim suçlarına ilişkin en kapsamlı düzenleme Avrupa Konseyi bünyesinde
gerçekleştirilen “Avrupa Siber Suç Sözleşmesi”dir. Hazırlanması 4 yıl kadar süren
sözleşme, 23 Kasım 2001’de konsey üyesi olmayan ülkeler de dahil olmak üzere
Budapeşte’de imzaya açılmıştır.
Mayıs 2012 itibariyle, 12 ülkenin herhangi bir çekince koymadan imzaladığı
sözleşme, 47 ülke tarafından çeşitli çekinceler konarak imzalanmıştır. Bunlardan 33
ülke tarafından ise onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Türkiye söz konusu sözleşmeyi
2010 yılı Kasım ayında imzalamıştır. Sözleşme Avrupa Konseyi üyeleri yanında
ABD, Japonya, Güney Afrika dâhil diğer ülkelerce kabul edilmiş olduğundan genel
kabul görmektedir. Sözleşme içeriği kabul edilmiş olmakla birlikte bu sözleşmeye
taraf olmak uluslararası işbirliği bakımından kolaylaştırıcı bir unsurdur. Sözleşme 3
ana gövde üzerinde inşa edilmiştir. Bunlar;
1) Yeni teknolojilerin kullanımı ile ilgili suçlara ait ortak tanımların
oluşturulması,
2) Soruşturma yöntemlerinin tanımlanması (veriyi saklama, trafik verisini
arama, toplama ve el konulması ile iletişim yetkisi)
3) Uluslararası işbirliği için yöntemlerin tanımlanmasıdır.
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2.4.2. Sözleşmede Tanımlanan Suçlar
1) Bilgisayar veri veya sistemlerinin gizliliği, bütünlüğü ve kullanıma açık
bulunmasına yönelik suçlar (virüs dağıtılması, şirketlerin gizli bilgilerine ulaşılması
gibi).
2) Bilgisayarlarla ilişkili suçlar (sanal sahtecilik ve sahtekârlık suçları).
3) İçerikle ilişkili suçlar (çocuk pornografisine sahip olmak ve uluslararası
dağıtımını yapmak gibi).
4) Fikri mülkiyet haklarının ihlali ile ilgili suçlar,
olduğunu görüyoruz.

2.4.3. Sözleşmenin Bağlayıcılığı
Ülkemiz sözleşmeyi imzalamakla birlikte henüz onaylamadığından bağlayıcı
hale gelmemiştir. Sözleşmede öngörülen düzenlemeleri yapmak veya yapmamak
bakımından bağlayıcı bir düzenleme veya kontrol mekanizması bulunmamaktadır.
Ancak uluslararası toplumun işbirliğinden yoksun olmak temel baskı unsurudur.

2.4.4. Sözleşmenin Diğer Adli Yardımlaşma Sözleşmeleri İle İlişkisi
Adlî işbirliğinde, Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi
(CİKAYAS) 707 temel sözleşme hükmündedir. Diğer sözleşmelerde yine adlî
işbirliğine ek olarak hükümler getirilmesi mümkündür ancak getirilen bu hükümler
tamamlayıcı nitelikte olup, özellik gösteren durumlar düzenlenmektedir. CİKAYAS
26. madde bu sözleşmenin geçerlilik alanını düzenlemiştir. Buna göre bu sözleşmeye
taraf olan ülkeler arasında adlî işbirliğine ilişkin sözleşmeler geçersiz sayılmıştır. 3.
bentte adlî işbirliğine ilişkin yeni yapılacak sözleşmelerdeki hükümlerin CİKAYAS’ı
tamamlayıcı ve uygulamasını kolaylaştırıcı olabileceği vurgulanmıştır.
Siber Suçlar Sözleşmesinin “Giriş” kısmında; “Cezaî hususlarda işbirliğine
ilişkin mevcut Avrupa Konseyi konvansiyonlarını ve Avrupa Konseyine üye Ülkeler
Raporun bundan sonraki bölümünde Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi,
CİKAYAS ismiyle kullanılacaktır.

707
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ve diğer Ülkeler arasındaki benzer nitelikli anlaşmaları dikkate almak, ayrıca, işbu
Konvansiyonun bilgisayar sistemlerine ve verileriyle ilgili cezaî suçlara ilişkin
soruşturmaları ve yasal işlemleri daha etkin kılmak amacıyla başka konvansiyonları
desteklemek ve cezaî suçlara ilişkin olarak elektronik ortamda delil toplanabilmesini
sağlamak amacına yönelik olduğu” denilmek suretiyle daha özel bir adli işbirliği
öngörüldüğü teyit edilmiştir.

2.4.5. Bilişim Suçlarına İlişkin Mevcut Adli İşbirliği
Mevcut adli işbirliği kapsamında Adalet Bakanlığı yılda yaklaşık 450-500
arasında Türk adlî makamlarının talebini, yabancı ülkelere göndermektedir. Bu
taleplerin %80-90 oranındaki kısmı Amerika Birleşik Devletleri’ne yöneliktir. Geri
kalan oran diğer ülkeler arasında dağılmaktadır. Buna karşılık ise yabancı ülkelerden
ülkemize yönelik olarak yılda 40-50 adet civarında talep alınmaktadır.
ABD’ye yönelik taleplerin çok büyük bir kısmı hakaret ve küçük miktarlı
kredi kartı dolandırıcılığına ilişkin suçlardan oluşmaktadır. ABD de, “Hakaret” suç
olmadığı

ve kredi

kartı

dolandırıcılık

miktarları

ise fazla olmadığından

reddetmektedir.

2.4.6. Sözleşme ve Ek Protokolün Kapsamı
Sözleşme genel olarak maddi ceza hukuku alanında “Bilişim Suçu” olarak
nitelenen şekli suçları düzenlemiş bulunmaktadır. Sözleşmenin geniş bir taraf
kitlesine ulaşabilmesi için ana metinde ihtilaf teşkil edebilecek hususlara
değinilmemiştir.

“Çocuk Pornografisi” özel olarak 9. maddede düzenlenmiş,

“Irkçılık” suçu sözleşmeye ek protokolde düzenlenmiştir. Terörizm hakkında ek bir
protokol yapılması halen tartışılmaktadır.
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2.4.7. Sözleşmede Adli Yardımlaşma Hükümleri ve Yenilikler
Sözleşme adli yardımlaşma bakımından, taraflar arasında herhangi bir
sözleşmenin bulunmama ihtimaline binaen, ihtiyaten adli yardımlaşma hükümleri
ihtiva etmektedir. Bunlar metin olarak CİKAYAS içeriğinden alınmışlardır. Adli
yardımlaşma alanındaki tek yenilik G8 High Tech Crime için ilk defa kurulan irtibat
ağı benzeri bir yapı olan 7/24 irtibat ağı kurulmuş olmasıdır.

2.4.8. Sözleşmede Bulunmayan Hususlar
Sözleşme internet erişiminin engellenmesi veya erişimin engellenmemesi
konusunda herhangi bir hüküm içermemektedir. Bu husus hâlihazırda taraf
devletlerin kendi takdir alanında bulunmakta olup, Avrupa Konseyi toplantılarında
erişimin

engellenmemesi

konusunda

şimdilik

tavsiye

niteliğinde

görüşler

belirtilmektedir. Sözleşme kişisel verilerin korunması konusunda da herhangi bir
hüküm ihtiva etmemektedir. Bununla birlikte her iki konu birbiri ile yakından ilişki
içerisindedir. Sözleşmenin uygulanması kapsamında adli ve idari yardımlaşma
çerçevesinde pek çok veri talebi gündeme gelebilecektir. Özellikle 7/24 çerçevesinde
gündeme gelebilecek durumlarda, sağlanacak verilerin neler olabileceğinin altının
çizilmesi öncelikli olacaktır.

2.4.9. Avrupa Konseyi Siber Suçlar Sözleşmesini İmzalayan Ülkeler
Siber Suçlar Sözleşmesini imzalayan, onayan ve uygulayan ülkeler
tarihleriyle birlikte aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Türkiye Sözleşmeyi 10.11.2010
tarihinde imzalamış fakat henüz onamamıştır.
Tablo 121. Siber Suçlar Sözleşmesini İmzalayan, Onayan ve Uygulayan
Ülkeler 708
Ülkeler
İmzalama
Onama
Uygulama
Arnavutluk
23/11/2001
20/6/2002
1/7/2004
Andorra
708

http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=185&CM=8&DF=02/09/
2012&CL=ENG
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Ermenistan
Avusturya
Azerbaycan
Belçika
Bosna Hersek
Bulgaristan
Hırvatistan
Güney Kıbrıs R.K.
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Estonya
Finlandiya
Fransa
Gürcistan
Almanya
Yunanistan
Macaristan
İzlanda
İrlanda
İtalya
Letonya
Lihtenştayn
Litvanya
Lüksemburg
Malta
Moldovya
Monako
Karadağ
Hollanda
Norveç
Polanya
Portakiz
Romanya
Rusya
San Marino
Sıbistan
Slovakya
Slovenya
İspanya
İsveç
İsviçre
Makedonya
Türkiye
Ukrayna
Birleşik Krallık
Türkiye Büyük Millet Meclisi

23/11/2001
23/11/2001
30/6/2008
23/11/2001
9/2/2005
23/11/2001
23/11/2001
23/11/2001
9/2/2005
22/4/2003
23/11/2001
23/11/2001
23/11/2001
1/4/2008
23/11/2001
23/11/2001
23/11/2001
30/11/2001
28/2/2002
23/11/2001
5/5/2004
17/11/2008
23/6/2003
28/1/2003
17/1/2002
23/11/2001

12/10/2006
13/6/2012
15/3/2010
20/8/2012
19/5/2006
7/4/2005
17/10/2002
19/1/2005

1/2/2007
1/10/2012
1/7/2010
1/12/2012
1/9/2006
1/8/2005
1/7/2004
1/5/2005

21/6/2005
12/5/2003
24/5/2007
10/1/2006
6/6/2012
9/3/2009

1/10/2005
1/7/2004
1/9/2007
1/5/2006
1/10/2012
1/7/2009

4/12/2003
29/1/2007

1/7/2004
1/5/2007

5/6/2008
14/2/2007

1/10/2008
1/6/2007

18/3/2004

1/7/2004

12/4/2012
12/5/2009

1/8/2012
1/9/2009

7/4/2005
23/11/2001
23/11/2001
23/11/2001
23/11/2001
23/11/2001

3/3/2010
16/11/2006
30/6/2006

1/7/2010
1/3/2007
1/10/2006

24/3/2010
12/5/2004

1/7/2010
1/9/2004

7/4/2005
4/2/2005
24/7/2002
23/11/2001
23/11/2001
23/11/2001
23/11/2001
10/11/2010
23/11/2001
23/11/2001

14/4/2009
8/1/2008
8/9/2004
3/6/2010

1/8/2009
1/5/2008
1/1/2005
1/10/2010

21/9/2011
15/9/2004

1/1/2012
1/1/2005

10/3/2006
25/5/2011

1/7/2006
1/9/2011
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Avrupa Konseyi Üye Olmayan Ülkeler
İmzalama

Ülkeler

Onama

Uygulama

3/7/2012

1/11/2012

29/9/2006

1/1/2007

Arjantin
Avustralya
Kanada

23/11/2001

Şili
Kosta Rika
Dominik Cumhuriyeti
Japonya

23/11/2001

Meksika
Filipinler
Senegal
Güney Afrika Cumhuriyeti

23/11/2001

ABD

23/11/2001

Onama Gerçekleşmemiş Toplam İmza Sayısı
Onama Gerçekleşmiş Toplam Sayı

10
37

2.4.10. Sözleşme Onay Süreci
Sözleşme yaklaşık 5 yılı süren bir çalışmanın ardından, kurumlar arasında
yapılan görüşmelerde varılan mutabakat sonucunda imzalanmıştır. Sözleşmeye
bildirilecek çekince ve bildirimlerin neler olacağı konusu aşağıdaki kurumlar
tarafından çalışılmış ve son noktaya gelinmiştir. Sözleşmeye çekince konulmasında
katılımcı kurum ve kuruluşlar aşağıdaki gibidir.
•

Adalet Bakanlığı

•

İçişleri Bakanlığı

•

Dışişleri Bakanlığı

•

Kültür ve Turizm Bakanlığı

•

Ulaştırma Bakanlığı

•

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
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Sözleşmenin adli yardımlaşma hükümleri gereği, özellikle de 7/24 irtibat
noktası vasıtasıyla acil durumlarda verilerin paylaşılması gündeme geleceğinden bu
konuda paylaşılacak veriler ve usulüne ilişkin iç mevzuatın (kişisel verilerin
korunması hakkında kanun) bir an önce oluşturulmasında fayda bulunmaktadır.
Sözleşmenin 24 ve 27’inci maddelerinde normal durumlarda adli yardımlaşmanın
Adalet Bakanlığı aracılığı ile yapılması öngörülmekte ancak 35’inci madde gereği
acil durumlarda yapılacak adli yardımlaşmanın hangi kurumda olacağı konusunda
görüş birliği bulunmamaktadır.

2.5. MUKAYESELİ HUKUK SİSTEMLERİNDE BİLİŞİM SUÇLARI
Bilişim Suçları olgusu teknolojiyi kullanan bütün ülkelerin ortak problemi
haline gelmiş ve özellikle A.B.D ve Avrupa ülkelerinde bu alandaki hukuki ve idari
yapılanmaların

düzenlenmesi

için

birçok

çalışmalar

başlatılmıştır.

Bilişim

teknolojilerindeki gelişmeler bilgisayar ağları sayesinde milli sınırları aşmış, bu
nedenle ulusal düzenlemeler ve ulusal hukuklar bilişim suçları ile mücadelede
yetersiz kalmıştır. Teknolojik gelişmeler ile globalleşen dünyamızda; tüm ülkelerin
işbirliği ile bu tip suçlara karşı mücadele etme gereği ortaya çıkmıştır.
Geleneksel suçların bilgisayar yoluyla işlenmesi dışında, teknolojinin
ilerlemesiyle ortaya çıkan suç tipleri de olmuştur. Suç tipleri arasındaki farkı
oluşturan esas etken "suçun işlenmesindeki amaç" olmalıdır. Bu tür suçlar hangi
yöntemle işleniyor olsa da, hangi amaca hizmet ettiğine bakmak lazımdır. ABD,
İngiltere, İrlanda ve Portekiz gibi ülkelerin dâhil olduğu birinci sistemde, mevcut
kanunlardan ayrı olarak yeni ve özel düzenlemeler oluşturulmaktadır. Alman ve
İtalyan Ceza Hukuk Sisteminde görülen ikinci sistemde, suç teşkil eden eylemler
mevcut kanunun yapısı içinde düzenlenmekte, bilişim suçları için ayrı fasıllar ve
kanunlar oluşturulmamaktadır. 5237 sayılı TCK’nun Alman Ceza Kanunu’ndan
etkilendiği ve birçok ceza hukuku kurumunun bu ülkeden esinlendiği bilinmektedir.
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2.6. BİLİŞİM SUÇLARININ YILLARA VE İLLERE GÖRE İŞLENME
ORANLARI
Adalet Bakanlığı UYAP sistemi üzerinden, 2009 – 2011 yıllarını kapsayan,
Cumhuriyet Başsavcılıklarınca başlatılan soruşturma sayıları ve soruşturmalarda yer
alan şüpheli sayıları değerlendirilerek, ağırlıklı olarak işlenen bilişim suçları
istatistikleri oluşturulmuş ve aşağıda değerlendirilmiştir.

2.6.1. Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık
Türk Ceza Kanunu’nun 142. maddesi “2-e” bendinde tanımlanan “Bilişim
Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle” hırsızlık suçu, teknolojinin gelişmesiyle ve
bilişim sistemlerinin hayatımızdaki yerinin giderek çoğalması paralelelinde hızlı bir
şekilde artış göstermiştir. Cumhuriyet Savcılıklarında açılan soruşturma sayısı ve
soruşturma başlatılan şüpheli sayılarında Şekil 56’ya bakıldığında yıllara göre gözle
görülür bir artış izlenmektedir.

Şekil 56 - Cumhuriyet Başsavcılıklarınca Başlatılan Soruşturma Dosya Sayıları
(TCK – 142/2-e)
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Şekil 57 - Cumhuriyet Başsavcılıklarınca Başlatılan Soruşturma Dosyalarındaki
Şüpheli Sayıları (TCK 142/2-e)

Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturma başlatılan şüphelillerin yaş
dağılımına bakıldığında; Şekil 58’de 26-35 yaş aralığının, % 35 oranla en yoğun yaş
aralığı olduğu görülmektedir. 18 – 35 yaş aralığı tüm soruşturma açılan şüphelilerin
yarısını oluşturmakta olup bilişim sistemleri kullanılarak işlenen hırsızlık suçunun
ağırlıklı olarak genç yaşta işlendiği görülmektedir.

Şekil 58 - Soruşturma Başlatılan Şüphelilerin Yaş Dağılımı (TCK 142/2-e)

Bilişim sistemleri kullanılarak işlenen hırsızlık suçunun illerde açılan
soruşturma oranları incelendiğinde (Şekil 59); nüfus ve ticari faaliyet göz önünde
bulundurulduğunda, bu suçun en fazla İstanbul ilinde görüldüğü ve yıllara göre hızlı
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bir artış gösterdiği, İstanbul’u sırasıyla Ankara ve İzmir illerinin takip ettiği
görülmektedir.
Şekil 59 - Soruşturma Sayılarına Göre İlk On il Sıralaması (TCK 142/2-e)

2.6.2. Bilişim Sistemine Hukuka Aykırı Olarak Girme ve Kalma
TCK’nın 243. maddesinde tanımlanan, bilişim sistemine hukuka aykırı olarak
girme ve kalma suçları, Cumhuriyet Başsavcılıklarınca başlatılan soruşturma
sayılarına ve şüpheli sayılarına bakıldığında yıllara göre hızlı bir artış olduğu
görülmektedir.

Şekil 60 - Cumhuriyet Başsavcılıklarınca Başlatılan Soruşturma Dosya Sayıları
(TCK 243)
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Şekil 61 - Cumhuriyet Başsavcılıklarınca Başlatılan Soruşturma Dosyalarındaki
Şüpheli Sayıları (TCK 243)

Bilişim sistemlerine girme ve kalma suçu ile ilgili, illerde soruşturma açılma
oranları incelendiğinde, ilk sırada İstanbul ili gelmekte, İstanbul ilini sırasıyla
Ankara ve izmir illeri takip etmektedir (Şekil 62).
Şekil 62 - Soruşturma Sayılarına Göre İlk On il Sıralaması (TCK 243)

2.6.3. Bilişim Sistemini Engelleme veya Bozma
TCK’nın 244. maddesinin 1. ve 2. fıkrasında bilişim sistemini engelleme,
bozma, sistemdeki verileri değiştirme, erişilmez kılma, sisteme veri yerleştirme
suçları tanımlanmıştır. Sayılan suçlar genel tabirle “hacking” faaliyetleri olarak
tanımlanmakta, ağırlıklı olarak özel ve kamu kurum ve kuruluşlarının sistemlerine
yönelik gerçekleştirilmektedir. İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte sistemlere
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yönelik saldırılarda büyük oranda artış yaşanmaktadır. Türkiye genelinde 2009
yılında açılan soruşturma sayısı 1681 iken bu sayı 2011 yılında 2988’e yükselerek iki
katına çıkmıştır. Soruşturma sayılarına paralel olarak şüpheli sayısında da ciddi bir
artış gerçekleşmiştir (Şekil 63-64)
Şekil 63 - Cumhuriyet Başsavcılıklarınca Başlatılan Soruşturma Dosya Sayıları
(TCK 244/1-2)

Şekil 64 - Cumhuriyet Başsavcılıklarınca Başlatılan Soruşturma Dosyalarındaki
Şüpheli Sayıları (TCK 244/1-2)

Bilişim Sistemlerine yönelik yapılan saldırıların illere gore dağılımına
bakıldığında ilk başta İstanbul gelmekte ve ikinci sırada Ankara ili yer almaktadır.
Bilişim sistemlerine yönelik yapılan saldırılar şahıslara, özel kuruluşlarla birlikte
kamu kurumlarına farklı amaçlarla yapılmaktadır. Sisteme yönelik yapılan
saldırılarda Ankara’nın diğer illere nazaran oranın yüksek olması, kamu kurum ve
kuruluşlarının Ankara’da bulunmasına bağlanmaktadır (Şekil 65).
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Şekil 65 - Soruşturma Sayılarına Göre İlk On il Sıralaması (TCK 244/1-2)

2.6.4. Bilişim Sistemine Hukuka Aykırı Müdahale Suretiyle Haksız Çıkar
Sağlama
Bilişim sistemlerine yapılan saldırılar kişisel ego tatmini ve farklı
nedenlerden yapılmakla birlikte, bu fiilerden para kazanılabileceğini fark eden
suçlular, yapılan saldırılar sonucu zamanla yarar sağlama yollarına başvurmuşlardır.
TCK 244. maddenin 4. fıkrası bilişim sistemlerine yapılan saldırılar suretiyle yarar
sağlama suçunu ayrı tanımlayarak daha fazla ceza öngörmüştür. Bilişim sistemlerine
saldırı yöntemiyle yarar sağlama suçunun yıllara göre gerçekleşmesi incelendiğinde,
2009 yılından 2011 yılına ciddi bir azalma görülmektedir (Şekil 66, 67). Bilişim
sistemine müdahale yöntemiyle yarar sağlama fiili büyük oranda interaktif bankacılık
sistemine yönelik yapılmakta ve bu şekilde çok kişin hesapları boşaltılarak mağdur
edilmekteydi. İnternet banka hesaplarına yönelik bu saldıraları engellemek amcıyla
2009 yılında yaygınlaşmaya başlayan bankaların cep parola, sms şifre ve şifrematik
uygulamaları

sayesinde

işlenmekte

olan

bu

suçların

hızla

azaldığı

değerlendirilmektedir. Bu nedenle soruşturma ve şüpheli sayısında hızlı bir düşüş
görülmektedir.
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Şekil 66 - Cumhuriyet Başsavcılıklarınca Başlatılan Soruşturma Dosya Sayıları
(TCK 244/4)

Şekil 67 - Cumhuriyet Başsavcılıklarınca Başlatılan Soruşturma Dosyalarındaki
Şüpheli Sayıları (TCK 244/4)

Bilişim sistemlerine müdahale suretiyle yarar sağlama suçu en fazla İstanbul
ilinde gerçekleşmekte, sırasıyla İstanbul ilini Ankara ve İzmir takip etmektedir. Şekil
68’e bakıldığında bu suç türünde tüm illerde 2009 yılından itibaren yukarıda yapılan
değerlendirmeler doğrultusunda kademeli olarak düşüş olduğu görülmektedir.
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Şekil 68 - Soruşturma Sayılarına Göre İlk On il Sıralaması (TCK 244/4)

2.6.5. Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması
Banka ve kredi kartları sayılarının hızla artması ve yaygın olarak
kullanılması, suç gruplarının bu yönde saldırı yapma eğilimlerini artırmıştır. Kredi
kartlarında ülkemizde uygulamaya giren çip – pin uygulaması sayesinde “kredi
kartları kopyalama” ülke suçu son derece azalmış olsa da, banka kartlarına ve
ülkemize gelen turistlerin kredi kartlarına yönelik kopyalama suçları yaygın olarak
işlenmeye devam edilmektedir. Şekil 69, 70’de görüldüğü üzere yıllara göre suçların
işlenmesi ve şüpheli sayılarında artış görülmektedir.
Şekil 69 - Cumhuriyet Başsavcılıklarınca Başlatılan Soruşturma Dosya Sayıları
(Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması)
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Şekil 70 - Cumhuriyet Başsavcılıklarınca Başlatılan Soruşturma Dosyalarındaki
Şüpheli Sayıları (Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması)

Banka ve kredi kartlarına karşı işlenen suçların illere göre işlenme oranlarına
bakıldığında, sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir ile birlikte Antalya ilinde de yüksek
olduğu görülmektedir. Ülkemizde banka ve kredi kartlarına yönelik işlenen suçların
özellikle turizm sezonunda büyük oranda artış gösterdiği ve Antalya, Muğla gibi
turizm bölgelerinde yoğunlaştığı görülmektedir (Şekil 71).
Şekil 71 - Soruşturma Sayılarına Göre İlk On il Sıralaması (Banka ve Kredi
Kartlarının Kötüye Kullanılması)
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2.7. TÜRKİYE’DE BİLİŞİM SUÇLARIYLA MÜCADELE
Bilişim suçlarıyla mücadele diğer suçlara kıyasla oldukça zor bir çalışma
alanıdır. Bilişim alanında yaşanan gelişmeler ve beraberinde ortaya çıkan yeni suç
türleri ve işleniş yöntemleri, suçun işlenmesi için belirli bir alana bağlı olmaması
nedeniyle sınır aşan suçlardan olması, suçluların çok iyi organize olması, ülkeler
arası işbirliğinin tam olarak gerçekleşmemesi, kurumlar arası işbirliğinde aksaklıklar
yaşanması, adli süreçte anlık işlenen bir suça geleneksel suçları soruşturma
yöntemleri uygulanaması, yeterli yatırımın yapılamaması, nedenlerden dolayı bilişim
suçlarıyla mücadalede ciddi zorluklar yaşanmaktadır.
İnternet üzerinden işlenen bilişim suçları failllerin tespiti konusunda sorun
oluşturan bir diğer faktör de anonimleştiriciler ve vekil (proxy) sunuculardır. İzini
saklamak isteyen fail kendi internet bağlantısını, bir başka yer ve ülkede bulunan
vekil sunuculara bağlanarak gerçekleştirmekte ve devamında internetteki eylemlerde
bu vekil sunucunun IP numarasını bırakmakta ve kendini gizlemektedir. 709
Teknolojinin gelişmesi ve baraberinde bilişim suçlarının ortaya çıkmasıyla
birlikte ülkemizde bilişim suçlarıyla ilgili ilk kurumsal yapılanma Emniyet Genel
Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde 1997 yılında oluşturulan bir
büro amirliğiyle olmuştur. Süreç içerisinde, bilişim suçları ile mücadelenin, destek
birimi olan Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde değil de, soruşturma ve
operasyon yetkisi olan olan bir birimde gerçekleştirilmesi ihtiyacı görüldüğünden, bu
büro amirliği kapatılarak, 2003 yılı haziran ayında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla
Mücadele Daire Başkanlığı çatısı altında “Yüksek Teknoloji Suçları ve Bilgi
Sistemleri Şube Müdürlüğü” kurulmuştur. 710 Zaman içerisinde faaliyetleri genişleyen
şube müdürlüğü ikiye ayrılarak görevi bilişim suçlarıyla mücadele etmek ve
bağlantılı suçlarda destek vermek olan “Bilişim Suçlarıyla Mücadele Şube
Müdürlüğü” kurulmuştur.
Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde bilişim suçlarıyla mücadele, sadece
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Bilişim Suçlarıyla
Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde değil, kendi görev alanlarına giren konularda
Şen, Bilal – Cengiz, Dr. Mahmut “Bir Sınıraşan Suç Türü Olarak Bilişim Suçalrı” Örgütlü Suçlar
ve Yeni Trendler - Polis Akademisi Yayınları
710
Şen B. – Cengiz M. a.g.e.
709
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Asayiş Daire Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Güvenlik Daire
Başkanlığı bünyesinde de yürütülmekteydi. Bilişim suçlarının tek birim tarafından
yürütülmesi ve koordinasyonun sağlanması amacıyla 2011 yılında Bakanlar Kurulu
Kararıyla Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Bilişim Suçlarıyla Mücadele Daire
Başkanlığı kurulmuştur.
Teknolojinin gelişmesine paralel olarak bilişim suçlarının çeşitliliği ve
işlenirliği artmıştır.

Bilişim suçlarıyla mücadelede her ne kadar bilişim

sistemlerinden faydalanılsa da temel unsur, soruşturma yapacak ve mücadele edecek,
kendi alanında yetişmiş personele ihtiyaç vardır. Bilişim suçlarıyla mücadele, bu
alanda soruşturma yürütecek ve destek verecek personelin seçilerek çok yönlü eğitim
verilmesiyle mümkün olacaktır. Bu bağlamda bilişim suçlarının tek birim tarafından
soruşturulması, destek verilmesi ve koordinasyon sağlanması önem kazanmaktadır.

2.8. BİLİŞİM

SUÇLARI

SORUŞTURMALARINDA

KARŞILAŞILAN

PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Yukarıda ayrıntıları ve istatistik bilgileri sunulduğu üzere “Bilişim
Suçlarının” nitelik ve nicelik olarak artış ivmesi gösterdiği gözlenmektedir. Bilişim
suçlarının, teknolojinin hızla ilerlemesi, internetin sürekli yaygınlaşması nedeniyle,
bugün suç türleri arasında sayılmayan yeni suç tiplerini ortaya çıkaracağı aşikârdır.
Bilişim suçları konseptindeki gidişatın bireysel suçlarla sınırlı kalmayacağı,
örgütlü ve uluslararası destekli yapılarda, daha büyük hukuki menfaatlere yönelmiş,
örneğin devleti zaafiyete uğratma amaçlı da olabileceği öngörülebilmektedir.
Uluslararası terör ve ülkeler arası ticari, mali ve itibari çekişmelerin önümüzdeki
yakın gelecekte bilişim vasıtasıyla olacağı da açıktır. Belirli bir konuyu protesto etme
gerekçesiyle, hedef ülke kamu sayfalarına yöneltilen saldırıların, bütün dünya
devletlerine yayılmış olduğu görülen siber atakların, bu tesbitin ön sinyalleri olarak
değerlendirilmesi mümkündür.
Günlük hayatta sıklıkla rastladığımız suç tiplerinin artık dijital ortamda çok
daha kolay ve yaygın şekilde işlendiğini görmekteyiz. Kişilerin malvarlıklarına
yönelen eylemler değişik şekil ve başlık altında siber ortamda işlenebilmektedir.
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Toplum ya da kişilerin sağlıklarına karşı yönelen bilişim suçları, bilgi paylaşma veya
pazarlama teknikleri etkin şekilde kullanılarak da yapılmaktadır. Kredi kartı
dolandırıcılığı, telif hakları ile korunan bilgisayar yazılımlarının kopyalanması,
kişilerin şeref, haysiyet ile manevi varlıklarına yönelik yayınlar, v.b. suç tipleri
internet ve özellikle bilgisayarlar üzerinde aktüel olarak işlenmektedir. “Yüksek
Teknoloji Suçları”, bilinen suç tiplerinden farklılık arz etmekte olduğundan bu
suçların soruşturulmasından sübutuna kadar birçok merhalesi, uzmanlığına göre
tamamlanmalıdır. Yasalarımız teknolojik gelişmelerle aynı hızda ilerlemez ve
yenilenmezse, bu tür fiillere karşı kanunlarımızda boşluk oluşacak, bu fiilleri
işleyerek

büyük

zararlar

doğuran

şahıslara

karşı

hiçbir

müeyyide

uygulanamayacaktır. Bu yüzden Türkiye’nin “Bilişim Suçları” üzerine ciddi olarak
eğilmesi gerekmektedir. Almanya‘da sadece Bilişim –Destekli Suçlarla mücadele
için 5000’in üzerinde personel çalışmakta olduğu bilgisi, bu konuda alınması gereken
mesafeyi belirlemektedir.
İleri teknoloji ürünü bilişim envanterleri aracı kılınarak işlenen bilişim
suçlarının kovuşturma ve soruşturmalarının ulusal düzlemde tamamlanması mümkün
olamamakta; bu tür suçlar çoğu zaman uluslararası işbirliğiyle çözümlenebilecek
eylemler zinciri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilişim suçlarındaki soruşturma
yetkisi sorunu da küresel bir olgudur. Bu bağlamda devletlerarası “Bilişim Suçları”
konulu sözleşmelere azami derecede ilgi gösterilmeli ve suç üzerine uluslararası
toplum olarak birlikte gidilmesi gerekmektedir.
Bahsedilen tüm suç türlerinde ve bunlar haricinde meydana gelebilecek
muhtemel “Bilişim Suçları” ile mücadelede başarıya ulaşılması için teknoloji ile
sürekli ilişki içerisinde olan personelin eğitimi yapılarak, Bilişim Suçları”na karşı
caydırıcı olması için ceza hukuku bağlamında da gerekli düzenlemeler ve detaylı suç
kavramları ortaya konulmalıdır. Bilinmektedir ki değişik ortamlarda (Veri dosyaları,
Kurtarılan silinmiş dosyalar, Kayıp alanlardan kurtarılan veriler, Dijital fotoğraf ve
videolar, Sunucu kayıt dosyaları, E-Postalar, Cihaz kayıtları, İnternet gezinti geçmişi,
Web sayfaları, İşlem kayıtları (log), Abone kayıtları) bulunacak delilin doğru şekilde
elde edilmesi, ulaştırılması, saklanması ve analiz edilmesi gerekmektedir.
Bilişim

suçu

sonrasında

yargı

mercilerinin

önünde

belli

başlıklar

aydınlatılmak üzere beklemektedir. Bu başlıkları konunun profesyoneli olmayan
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yargıçlar, uzmandan destek alarak bir sonuca getirmektedirler. Bu konuda yeteri
kadar uzmanın olmaması, mevcut uzmanların üzerindeki yükü artırdığı gibi çok hızlı
hareket edilmesi gereken bir konuda uzunca zaman kaybedilmesine ve soruşturmanın
sonuçsuz kalmasına neden olmaktadır.
Yargılamada maddi gerçeğe ulaşmak için delil gereklidir. Bugün gelişen
teknoloji ile yargılamanın önemli delillerini teşkil eden yazılı belgelerin çoğu artık
elektronik ortamda (bilgisayar ortamı) bulunmaktadır. Ayrıca delil elektronik
ortamda da olsa bir nevi fiziksel delil olarak nitelendirilmekte ve muhafazasından
nakline kadar fiziksel bir eşya gibi değerlendirilmektedir. Amerika Birleşik
Devletleri Hukuk sisteminde görülen delil derecelendirmesi özellikle bilişim suçları
kapsamındaki deliller için tartışılmalıdır.
Bu açıklamalar ışığında kolluktan, bilirkişilere ve yargı mensuplarına çok
büyük görevler düşmektedir. Bilişim suçlarının niteliği, hızlı önlem alınması gereği,
özellikle alınacak önlemlerin ve suçluların tespiti hususunda yapılması gerekenlerin
önceden bilinebilmesi amacıyla ortak ve birimlerin kendi yapılarına özgü eğitim
düzenlemeleri gerekmektedir. Bu konuda görev alan yargı mensuplarının da,
değişiklikleri takip edebilecekleri bir hızda bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Ana
başlık olarak yaşanan sorunlar;
• Kalifiye personel eksikliği,
• Devlet kurumlarında olan tayinler,
• Maliyetler (mal ve hizmet alımı),
• İş yoğunluğu,
• Adliye ve Kolluk arasındaki sorunlar, uzun yargılama süreleri, bilirkişi
görevlendirilmesinde belirli bir uzmanlık kriteri ve denetimin olmaması,
• E-imza kullanımı /kullanılmaması ifade edilebilir.
Geleceğin dünyasında suçların bilişim suçları ve diğerleri şeklinde bir ayrıma
dahi gitmesi muhtemel bulunmaktadır. Bu itibarla, Uluslararası boyut yanında
konunun ülke sınırları dâhilindeki boyutunu da kapsayacak şekilde araştıracak ve
yön verecek, yargı organları ile iç içe olacak, Adalet Bakanlığı veya Adalet
Akademisi bünyesinde bir merkez kurulmalıdır. Bununla birlikte soruşturma ve
kovuşturmanın hzılı bir şekilde sonuca ulaştırılması için;
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• Türkiye Adalet Akademisinde Bilişim Suçları için eğitim müfredatı
oluşturulmalı, ayrıca bu konuda bir enstitü kurulmalıdır.
• Bilişim suçlarına bakacak savcılar yanında, başlangıçta Ankara, İstanbul
İzmir, Adana, Diyarbakır ve Trabzon’da, bilişim suçlarına bakacak ihtisas
mahkemeleri kurulması değerlendirilmelidir.
Ankara ve İstanbul’da bilişim suçlarına bakmakla görevli savcılar
bulunmakta ve bu alanda ihtisaslaşmaktadırlar. Bu yöndeki ihtisas görevlendirmeleri
diğer büyük il merkezlerinde de uygulanabilir. Pilot olarak Ankara ve İstanbul için
bilişim suçları ile görevli ihtisas mahkemeleri kurulması da ayrıca Hakimler ve
Savcılar Yüksek Kurulu’nca değerlendirilmelidir.

2.8.1. Bilişim Suçlarıyla Mücadeleye İlişkin Öneriler
1. Bilişim suçlarıyla mücadele eden birimler geliştirilmeli ve desteklenmeli.
Bu kapsamda;
a. Bilişim suçlarının büyük oranda şehirlerde işlendiği göz önünde
bulundurularak bilişim suçlarıyla doğrudan mücadele eden başta Emniyet
Genel Müdürlüğü birimleri olmak üzere kolluk güçlerinin suçla mücadele
kabiliyetlerinin artırılması ve desteklenmesi,
b. Bilişim suç soruşturmalarının teknik bilgi seviyesine sahip personel
tarafından yürütülebileceği dikkate alınarak, bu alanda çalışacak personel
sayısının artırılması ve gerekli eğitimlerin verilmesi,
c. Bilişim

suçlarıyla

mücadelede

kullanılan

yazılım

ve

cihazların

maliyetlerinin yüksek olduğu göz önünde bulundurularak yeterli bütçe
desteği sağlanmalı,
2. Bilişim suçlarıyla mücadele ve şüphelilerin yakalanması için anında
işlenen ve hızlı bir şekilde araştırılması gereken bilişim suçlarına geleneksel suç
soruşturması mantığıyla yaklaşılmaması, kurumlar arası bilgi akışının hızlı bir
şekilde gerçekleşmesi için gerekli koordinasyon ve altyapı çalışmalarının yapılması,
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3. Bilişim suç soruşturmaları yürütülürken, suç delillerinin hızlı bir şekilde
toplanması ve suçluların yakalanması için gerekli talimat ve mahkeme kararlarının
alınması hususunda adli makamlar ve kolluk kuvvetlerinin çalışmalarında yeni
düzenlemeler yapılmalı,
4. Bilişim suçu delillerinin bu alanda hizmet veren kamu ve özel kurum
kayıtlarında bulunması ve bu delillerin soruşturmanın sonuca ulaştırılması ve
suçluların yakalanması için son derece önemli olduğu göz önünde bulundurularak, bu
verilere soruşturmacı birimlerin hızlı bir şekilde erişmesi için gerekli teknik ve
hukuki altyapı sağlanmalı,
5. Bilişim

suçlarının

sınır

aşan

suçlardan

olması

nedeniyle

suç

soruşturmasında kullanılacak verilerin diğer ülke kamu ve özel kurum kayıtlarında
bulunması durumunda bu verilerin hızlı bir şekilde alınabilmesi için, gereken
anlaşmaların yapılması ve ikili işbirliklerinin geliştirilmesi,
6. Dijital suç delillerinin toplanması ve raporlanması çalışmalarını kapsayan
Adli Bilişim çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülüp soruşturma ve kovuşturmaya
katkı sağlaması için;
a. Adli Bilişim çalışmalarının teknik bilgi seviyesine sahip personel
tarafından yürütülebileceği dikkate alınarak, bu alanda çalışacak personel
sayısının artırılması ve gerekli eğitimlerin verilmesi,
b. Suç

soruşturması

yapan

tüm

birimler

dijital

deliller

hakkında

bilgilendirilmeli,
c. Adli Bilişim alanında hukuki düzenlemeler gözden geçirilerek yeniden
düzenlemeler yapılmalı,
d. Adli bilişim çalışmalarında kullanılan yazılım ve cihazların maliyetlerinin
yüksek olduğu göz önünde bulundurularak yeterli bütçe desteği
sağlanmalı,
e. Üniversitelerin bilgisayar mühendisliği bölümlerinde “Adli Bilişim”
alanında çalışmalar yapılması için programlar açılmalı ve kolluk birimleri
ile birlikte çalışılması sağlanmalı,
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7. Soruşturma ve kovuşturma sürecinde dijital delillerin tam ve doğru bir
katkı sağlaması için;
a. Üniversitelerin ilgili bölümlerinde dijital delillerde bilirkişilik yapabilecek
uzman yetiştirilmesi çin programlar açılması,
b. Soruşturma ve kovuşturma sürecinde dijital deliller ile ilgili bilirkişilik
yapacak kişiler için standartlar belirlenmesi ve uzmanlık belgesi istenmesi,
8. Bilişim suçlarıyla ilgili mücadele çalışmaları ile birlikte toplumun, bilişim
sistemleri ve araçlarını bilinçli kullanması ve suç mağduru olmaması için
bilgilendirilmesi,
a. Uzman kişiler tarafından “Güvenli Bilişim” ile ilgili ilk, orta ve lise eğitim
seviyelerinde eğitim içeriği hazırlanmalı ve uzman kişiler tarafından
sunulmalı,
b. Kullanıcıların mağdur olmaması için yaygın suç işleme yöntemleri ile
ilgili kamu spotları hazırlanmalı ve yayınlanmalı,
c. Kamu ve özel sektör çalışanlarının ve “başta kişisel bilgiler olmak üzere
stratejik ve önemli bilgileri elinde bulunduran kurumlar”, bilgi güvenliği
ve bilişim suçları konusunda bilgilendirilmeli.
2.8.2. Son Kullanıcıların Bilişim Suçu Mağduru Olmaması için Dikkat Etmesi
Gereken Hususlar
Hayatımızın her alanına giren bilişim ve uygulamalarından ayrı yaşamak çok
mümkün olmayacaktır. Bu nedenle bilişimin sağladığı kolaylıklardan faydalanırken
vereceği zararlardan korunmak için bir dizi kurallara uyulmalı, önlemler alınmalıdır.
Bilişim sistemleri kullanılırken, dikkat edilmesi gereken en önemli husus tam güvenli
bir sistemin olamayışıdır. Sistem ne kadar güvenli olursa olsun, son kullanıcı
işlemleri güvenliğin sağlanması açısından son derece önemlidir.
İnternet Kullanılırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;
 Güvenlik önlemleri (firewall, antivirüs vb.) alınmadan şirket veya şahsa
ait önemli bilgilerin yer aldığı bilgisayarlardan internete bağlanılmamalı,
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 İşletim sistemleri ve programların orjinal ve güncel versiyonları
kullanılmalı,
 İnternet ortamında %100 güvenliğin hiçbir zaman sağlanamayacağı
unutulmamalı,
 Canlı oyun ve sohbet (chat) ortamında işletim sistemlerine saldırı
yapılabileceği unutulmamalı,
 Sosyal paylaşım sistelerinde kredi kartı, adres, telefon ve kişisel bilgiler
paylaşılmamalı,
 Sosyal paylaşım hesaplarına ait kullanıcı adları ve şifreleri ile kendi
program ve wep sayfaları haricinde başka uygulama ve web sayfalarına girilmemeli.
“Sosyal paylaşım sitelerine ve programlarına ait hesap bilgileri genelde bu yöntemle
çalımmaktadır.”
 Tanınmayan kişilerden gelen ve ekinde casus yazılımlar barındırabilecek
şüpheli elektonik postalar açılmadan silinmeli,
 Msn ya da chat programları üzerinden tanınmayan kişilerden gönderilen
hiçbir dosya kabul edilmemeli. “Birçok zararlı yazılım (virüs, trojan, keylogger vb.)
bu yöntemle bulaştırılmaktadır”
İnternet Bankacılığı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;
 Bankacılık işlemleri yaparken güvenlik önlemleri alınmış kişisel
bilgisayarlar veya güvenilir bilgisayarlar kullanılmalı,
 Bankalar tarafından verilen parola, müşteri numarası ve şifre bilgileri
başkaları ile paylaşılmamalı,
 Bankacılık işlem şifre ve parolaları bilgisayarda ve mail adreslerinde
tutulmamalı,
 Bankaların e-posta yoluyla kişisel bilgi talep etmeyeceği unutulmamalı;
banka ve ticari kurumlardan gelmiş gibi gösterilen ve şifre, kullanıcı adı, müşteri
numarası, kredi kartı numarası, kimlik numarası gibi bilgileri talep eden e-postalar
dikkate alınmamalı,
 Her hesap için farklı şifre belirlenmeli,
 Banka kartı, kredi kartı ve banka hesap ekstreleri düzenli olarak kontrol
edilmeli, şüpheli durumlarda banka ile irtibat kurulmalı ve gerektiğinde adli
birimlere başvurulmalı,
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Banka ve Kredi Kartı Kullanıken Dikkat Edilmesi Gerekeken Hususlar;
 Banka ve Kredi kartı ilk alındığında şifresi değiştirilmeli,
 Kart şifreleri kolay tahmin edilebilecek aritmatik olarak artan veya aynı
rakamlardan oluşturulmamalı,
 Kart şifreleri kart üzerinde veya cüzdanda kesinlikle yazılmamalı,
 Kredi kartının kopyalanma ihtimaline karşı, alış veriş yaparken kredi
kartının pos cihazından farklı bir cihaza okutturulup okutturulmadığına dikkat
edilmeli,
 Atm cihazlarında işlem yaparken kart giriş haznesi içinde herhangi bir
aparatın olup olmadığına bakılmalı ve tuş takımı üzerinde sonradan yerleştirilmiş
bir aparat veya yapışkanın olup olmadığı kontrol edilmeli,
 İnternet üzerinden alış veriş yaparken;
• Alış veriş yapılacak sitenin gizlilik ilkeleri gözden geçirilmeli.
“Alışveriş yapılan mağazanın kişisel bilgiler ve onların korunması ile
ilgili açık bir politikası ve buna ait bir beyanının sitesinde bulunması
gerekir.”
• Bağlantının güvenli olmasına dikkat edilmeli; ödeme ekranlarında
kişisel bilgiler ve kredi kartı numarası gibi bilgilerin girilmesi anında
özel tedbirlerin mağaza tarafından alınmış olması gerekir. Pek çok site
SSL

ya

da

SET

denilen

bağlantı

güvenlik

protokollerini

kullanmaktadır. Bu güvenlik protokollerinin uygulandığı, ödeme
sayfasının web adresinin "http://" yerine "https://" ile başlamasından,
ya da kullanılan tarayıcıya bağlı olarak ekranın altında yer alması
gereken bir kilit ikonundan anlaşılabilir.

2.8.3. Bilişim Suçlarıyla Mücadelede Uluslararası İşbirliği
İnternet sınırları kaldırırken internet ve bilgisayar alanında işlenen suçlarla
mücadele de sınır ötesi olmalıdır. En azından sınır ötesi bir yardımlaşma ile suçların
aydınlatılması sağlanabilmektedir. Bugün Amerika’da yaşayan bir şüpheli internet
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ortamında önce Çin’e sonra Rusya’ya ve daha sonra suçun hedefi olan ülkeye sanal
alemde giderek suç fiilini gerçekleştirebilmektedir. Suçun aydınlatılabilmesi için
sayılan ülkelerin her birinden hzlı bir şekilde bilgi almak gerekmektedir.
FBI eski başkanı Louis J. Freeh 1997 yılında yaptığı bir konuşmada FBI’ın
uluslararası bir problem olan bilişim suçuna karşı bütün dünyadaki kanun
uygulayıcılarının yardımına ihtiyacı olduğunu belirtmiştir. Dolayısıyla ülke
sınırlarını aşan bir suç soruşturması güdülmesi gerekirken mevzuatımızda bu
hususun, işlerliği olmayan hantal bir yapıda olması bu kapıyı tamamen
kapatmaktadır.
Diğer ülkeler ile işbirliği konusunda da sıradan yöntemler aşılamamış ve
neticeye ulaşmakta güçlük çekilmiştir. Uluslararası polis işbirliğinin gerçekleşmesi
ise Emniyet Genel Müdürlüğü dışında da birçok kurumu ilgilendirmektedir. Bilişim
suçları ile mücadelede ise sınır ötesi çalışma ve ülkelerarası işbirliği çok önemlidir.
Uluslararası bir problem olan bilişim suçları ile mücadele sorununda yine
uluslararası çözümler ile neticeye ulaşmak mümkün olacaktır.
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DÖRDÜNCÜ KISIM
BİLGİ TOPLUMU VE E-DÖNÜŞÜM

BİRİNCİ BÖLÜM
KAMUDA BİLİŞİM YATIRIMLARI

1.1. KAMU BİLİŞİM YATIRIMLARI
E-devlet hizmet ve uygulamalarının temelini kamu kurumları tarafından
yapılan bilgi ve iletişim teknolojileri yatırımları oluşturmaktadır. Türkiye’de merkezi
yönetim kurumlarının bilgi ve iletişim teknolojileri yatırımlarına Kalkınma Bakanlığı
tarafından hazırlanan 2012 Yılı Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yatırımları
Raporu’nda yer verilmiştir Buna göre, kamu bilgi ve iletişim teknolojileri yatırımları
tarım, madencilik, imalat, enerji, ulaştırma ve haberleşme, turizm, eğitim ve sağlık
sektörleri ile bu sektörlerin dışında kalan konuları kapsayan diğer kamu hizmetleri
sektörlerine 711 ayrılacak şekilde sınıflandırılmıştır. Ayrıca, eğitim sektörü altında yer
alan devlet üniversitelerine ait bilgi ve iletişim teknolojileri yatırımları 2010, 2011 ve
2012 yılları için tek bir proje şeklinde gösterilmektedir.

711

Diğer kamu hizmetleri sektörü altındaki bilgi ve iletişim teknolojileri yatırımları
Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Başbakanlık gibi kurumlara ait yatırımların yer
aldığı genel idare ile adalet hizmetleri, güvenlik hizmetleri, düzenleyici ve denetleyici kurumlar,
yerleşme-şehirleşme, çevre, esnaf, sanatkâr ve küçük sanayi, teknolojik araştırma, sosyal güvenlik ve
istihdam, afetler alt sektörlerinde gerçekleştirilmektedir.
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Şekil 72 - Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yatırımları (2002-2012)

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yatırımları (2012)

2002 yılında merkezi yönetim bütçesinden bilgi ve iletişim teknolojileri
yatırımları için ayrılan ödenek 2012 yılı fiyatlarıyla yaklaşık 577 milyon TL iken,
2012 yılı için bu değer 2,5 milyar TL’ye yaklaşmıştır. 2008 yılı haricinde bir önceki
yıla göre sürekli artış gösteren kamu bilgi ve iletişim teknolojileri yatırımlarında
2002 yılından bu yana 4 kattan fazla bir artış kaydedilmiştir (Şekil 72). 2011 yılından
sonra yaşanan büyük artışta özellikle eğitim sektöründeki projelerin etkisi olmuştur.

1.2. YATIRIMLARIN SEKTÖREL DAĞILIMI
2012 yılı için öngörülen kamu bilgi ve iletişim teknolojileri yatırımlarının
sektörler arası dağılımına bakıldığında, Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversitelere ait
yatırımların bulunduğu eğitim sektörü yaklaşık yüzde 46’lık bir payla birinci
sıradadır. İçişleri Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü
gibi kurumlara ait büyük bilgi ve iletişim teknolojileri projelerinin yer aldığı diğer
kamu hizmetleri sektörü yaklaşık yüzde 39’luk bir oranla eğitim sektörünü takip
etmektedir. Bu iki sektör haricinde yüzde 6’ya yakın bir paya sahip olan ulaştırma ve
haberleşme sektörü de önemli miktarda bilgi ve iletişim teknolojileri yatırımının
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yapıldığı bir sektör konumundadır. 2012 yılı kamu bilgi ve iletişim teknolojileri
yatırımlarının sektörel dağılımına aşağıda yer verilmektedir (Şekil 73).
Şekil 73 - Kamu BİT Yatırımları Sektörel Dağılımı, 2012

1.3. EN FAZLA YATIRIM ÖNGÖREN KURUMLAR
2012 yılında en fazla bilgi ve iletişim teknolojileri yatırımı öngören kamu
kurumlarına bakıldığında, “Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi
(FATİH) Projesi”, “Ortaöğretim Projesi” ve “İlköğretim Okullarına Bilgisayar Sınıfı
Kurulumu Projesi” gibi projelere sahip olan Milli Eğitim Bakanlığı’nın büyük bir
farkla birinci sırada olduğu görülmektedir. “T.C. Kimlik Kartı Yaygınlaştırma”,
“Acil Çağrı Sistemi (112)” ve “Nüfus Hizmetleri Sistemlerinin İdamesi” gibi
projeleri olan İçişleri Bakanlığı; “Merkez ve Taşra Teşkilatı Donanım Alımı”, “eİmza ve Mobil İmza Destekli Elektronik Belge ve Arşiv Yönetim Sistemi Kurulması
ve Yaygınlaştırılması” gibi projeler yürüten Sosyal Güvenlik Kurumu ile “Kentiçi
Güvenlik Sistemi Projesi (MOBESE)” ve “Bilgi İşlem Projesi”ni yürütmekte olan
Emniyet Genel Müdürlüğü de yüksek miktarda bilgi ve iletişim teknolojileri yatırımı
yapan kurumlar olarak ön plana çıkmaktadır. 2012 yılında en fazla bilgi ve iletişim
teknolojileri yatırımı öngören kamu kurumlarına aşağıda yer verilmektedir (Şekil
74).
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Şekil 74 - 2012 Yılında En Fazla Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yatırımı
Öngören Kamu Kurumları

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yatırımları (2012)

1.4. EN

FAZLA

ÖDENEK

AYRILAN

BİLGİ

VE

İLETİŞİM

TEKNOLOJİLERİ PROJELERİ
“FATİH Projesi” 803 milyon TL ile 2012 yılında en fazla ödenek ayrılan
bilgi ve iletişim teknolojileri projesidir. 2012 yılında 125 milyon TL ödenek ayrılan
“İlköğretim Okullarına Bilgisayar Sınıfı Kurulumu Projesi”, 120 milyon TL ödenek
ayrılan “T.C. Kimlik Kartı Yaygınlaştırma Projesi” ve 108 milyon TL ödenek ayrılan
“Elektronik Belge ve Arşiv Yönetim Sistemi Projesi” en büyük bütçeli bilgi ve
iletişim teknolojileri projeleri olarak öne çıkmıştır. 2012 yılı bilgi ve iletişim
teknolojileri yatırım projeleri arasında en fazla ödenek ayrılan ilk 10 projeye aşağıda
yer verilmektedir (Şekil 75).
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Şekil 75 - 2012 Yılında En Fazla Ödenek Ayrılan Projeler

1.5. KAMU BİLİŞİM YATIRIMLARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME VE
ÖNERİLER
Kamu bilişim yatırımlarının başarılı olması, kamu hizmet süreçlerinin sağlıklı
tasarlanması, otomasyonu ve entegre bilgi sistemlerinin kullanılmasıyla mümkündür.
Ancak, bilişim yatırımlarıyla hedeflenen başarının uygulamada çoğunlukla
gerçekleştirilemediği gözlemlenmektedir.
Konunun net olarak ortaya konulabilmesi açısından tüm kamuyu ilgilendiren
bir alanda yapılan bilişim yatırımlarının mevcut durumunun değerlendirilmesinde
fayda görülmektedir. Bu bağlamda Türkiye’de mevcut kamu mali yönetimi ve
kontrol sistemi incelenmiş ve anılan sistemle ilgili aşağıdaki hususlar tespit
edilmiştir:
• Kamu bütçeleme, harcama ve muhasebeleştirme süreçleri aşırı bürokratiktir
ve fazlaca kırtasiyecilik içermektedir. Söz konusu süreçlerin otomasyon
düzeyi oldukça düşüktür. Ülke genelinde bu süreçlerde görevli on binlerce
kamu personeli üzerinde ciddi iş yükleri oluşmaktadır. Mevzuat aşırı
karmaşık olup, süreçler uzmanlık gerektirmektedir. Harcama yetkilileri ve
gerçekleştirme görevlilerinin mali yönetim okuryazarlığı oldukça düşüktür.
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• Kamu kurumlarının yatırım bütçesi teklifleri Kalkınma Bakanlığı’nın, cari
bütçe teklifleri ise Maliye Bakanlığı’nın onayına tabidir. Değerlendirmelerde
kurumların stratejik planları ve performans programları yeterince dikkate
alınmamaktadır.
• Orta Vadeli Plan ve Orta Vadeli Mali Program benzer içerikli belgeler
olmasına rağmen bunların hazırlanmasından sırasıyla Kalkınma Bakanlığı ve
Maliye Bakanlığı sorumludur. Söz konusu belgeler Yüksek Planlama Kurulu
Kararı ve Bakanlar Kurulu Kararı olarak yayımlanmaktadır. Söz konusu
belgelerin hazırlanmasında ekonomi bürokrasinin üst düzey yöneticileri
haftalarca süren yoğun mesai sarf etmektedir. Ancak, anılan belgelerin
çıktıları, harcama tavanları haricinde, bütçeleme sisteminin girdisi olarak
kullanılmamaktadır.
• Dünyada tüm gelişmiş ekonomilerde her bir kamu kurumu ayrı bir tüzel
kişilik olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, idarelere hükümetler
tarafından torba bütçe verilmekte, idareler bunları stratejik önceliklerine ve
hükümet programlarına uygun olarak ödeneklere program ve projeler bazında
tahsis etmektedirler. Her bir idare tarafından mali raporlama yapılması
zorunluluğu bulunmaktadır. Söz konusu idarelerin muhasebe işlemleri kendi
bünyelerindeki muhasebe birimleri tarafından gerçekleştirilmekte veya
muhasebe otomasyon sistemi kullanılmak suretiyle kurumlar tarafından
muhasebeleştirme yapılmaktadır. Ancak, ülkemizde genel bütçeli kurumların
bütünü “Devlet Tüzel Kişiliği” olarak kabul edilmekte ve Maliye Bakanlığı
mali raporlamayı kurumlar bazında değil, konsolide biçimde yapmaktadır.
Maliye Bakanlığı kamu idarelerinin bütçe ödeneklerinin kalem kalem
belirlenmesi ve harcamalara ilişkin temel kararların onaylanması konusunda
aşırı yetkilere sahibidir. Muhasebe, kurumların mali yönetim ve kontrol
sistemlerinin ayrılmaz bir parçası olması gerekirken, genel bütçeli idarelerin
muhasebe hizmetleri merkezi olarak Maliye Bakanlığı tarafından verilmekte,
Maliye Bakanlığı’nın KBS bilgi sistemi kurum bazında mali rapor
üretmemektedir. Dolayısıyla, kurumların mali performansı, finansal sağlığı
ve karşı karşıya olduğu riskler ölçülmemektedir.
• Merkezi Yönetim kapsamında bulunan kamu idarelerinin bütçeleme süreçleri
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü bilişim birimi
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tarafından geliştirilen “e-Bütçe” ve muhasebeleştirme süreçleri ise Maliye
Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü bilişim birimi tarafından geliştirilen
“KBS/say2000i” isimli uygulamalar marifetiyle gerçekleştirilmektedir.
Ayrıca, onlarca kamu idaresi tarafından performans esaslı bütçeleme, ön mali
kontrol, taşınır kayıt kontrol gibi süreçler için Maliye Bakanlığı Strateji
Geliştirme Başkanlığı bilişim birimi tarafından geliştirilen SGB.net isimli
uygulama kullanılmaktadır. İlave olarak, bazı mali süreçlerle ilgili olarak
kamu idareleri kendi çözümlerini geliştirmektedir. Söz konusu uygulamaların
her biri, kamu mali yönetim ve kontrol sisteminde yer alan yaklaşık 50 temel
sürecin sadece bir kısmını ele almaktadır; stratejik planlama, performans
programları, faaliyet raporları ve kurumsal mali durum ve beklentiler
raporları anılan uygulamalar üzerinden üretilememekte ve söz konusu
raporların birbirleriyle ve bütçe uygulama sonuçlarıyla ilişkisi sağlıklı olarak
kurulamamaktadır. (Şekil 76 ve Tablo 122) Mezkûr uygulamalar uluslararası
bilişim standartlarına uygun değildir. (Bilişim birimlerinin ve Bakanlığın
CMMI, ITIL, COBIT, ISO 27001 veya dengi sertifikaları yoktur.) Bahse
konu uygulamalar aynı Bakanlık bünyesinde geliştirilmesine rağmen,
birbiriyle entegre değildir. Bu durum, mükerrer işlemler yapılmasına yol
açtığı gibi, kamunun tarafı olduğu sözleşmelere ilişkin mali taahhütlerin
merkezi olarak izlenememesine yol açmaktadır. İlave olarak, anılan
uygulamalar kamu ihale, gümrük, SGK, gelir idaresi bilgi sistemleriyle
entegre değildir. Dolayısıyla kamu borç ve nakit yönetimi sağlıklı
yürütülememektedir.
• KBS/Say 2000i sistemi, iç denetim birimlerinin ve Sayıştay’ın sağlıklı
denetim yapmasına imkân vermemektedir.
• Yukarıda bahsi geçen bilişim uygulamaları mali yönetim ve kontrol
süreçlerinin tamamını otomatize etmediğinden, işlemler hem elektronik
ortamda hem de kâğıt ortamında mükerrer olarak gerçekleştirilmektedir.
Dolayısıyla, ciddi işlem maliyeti oluşmaktadır.
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• Mahalli idarelerde merkezi mali yönetim ve kontrol bilgi sistemi
kullanılmamaktadır. Mahalli idarelerin insan kaynaklarının mali yönetim
okuryazarlığı seviyesi oldukça düşüktür. Nitelikli personel sayısı Merkezi
Yönetim kapsamındaki idarelere göre azdır.
Şekil 76 - Mevcut Mali Bilgi Sistemlerinin Karşılaştırılması

Yalnızca SGB.net tarafından 17 işlem gerçekleştirilmektedir. Bahse konu 17 işlem KBS ve eBÜTÇE tarafından gerçekleştirilememektedir.
e-Bütçe tarafından 9 işlem gerçekleştirilebilmekte ve bu işlemlerin tamamı SGB.net tarafından da
gerçekleştirilebilmektedir. Ancak bu işlemlerin hiçbirisi KBS tarafından gerçekleştirilememektedir.
KBS tarafından gerçekleştirilebilen 11 çeşit işlem, SGB.net tarafından da gerçekleştirilebilmektedir.
Ancak bu işlemlerin hiçbirisi e-BÜTÇE tarafından gerçekleştirilememektedir.
Yalnızca KBS tarafından 2 işlem gerçekleştirilmektedir. Bahse konu 2 işlem SGB.net ve eBÜTÇE tarafından gerçekleştirilmemektedir.
6 işlem çeşidi, mevcut mali bilgi sistemlerinin (SGB.net, KBS ve e-BÜTÇE) hiçbirisi tarafından
gerçekleştirilememektedir.
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Tablo 122. Mevcut Mali Bilgi Sistemlerinin Karşılaştırılması
Yalnızca SGB.net tarafından gerçekleştirilebilen işlemler (17 İşlem)

Stratejik planın hazırlanması
Performans programının hazırlanması
Birimlerin ve idarenin faaliyet raporlarının hazırlanması
İç kontrol sistemi çerçevesinde üretilen bilgi ve belgelerin saklanması ve izlenmesi
Harcamanın taahhüt aşaması
Harcamanın tahakkuk aşaması
Mal/Hizmet/yapım işi tüm süreç adımlarındaki işlemler (Yaklaşık Maliyet, Onay, Piyasa
Araştırma, Muayene Kabul, Hakediş vs.)
• Diğer harcamalara ilişkin tüm adımlardaki işlemler.
• Harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlilerine ilişkin yetkilendirme işlemlerinin yapılması
• Vergi Borcu sorgulama
• E-Fatura alma (Gelir İdaresi Başkanlığı ile entegre) ve ödeme belgesine dönüştürme
• Performans bütçe -analitik bütçe ilişkisinin kurulması
• Faaliyetler ve projeler ile Bütçe ve Harcama ilişkisinin kurulması
• Doküman yönetimi ve diğer modüller ile ilişki
• Kimlik Paylaşım
• Kütüphane
• Proje Yönetimi
e-BÜTÇE ve SGB.net sistemlerinin her ikisi tarafından gerçekleştirilebilen işlemler (9 İşlem)
•
•
•
•
•
•
•

•

• Bütçe teklifinin hazırlanması
• Yatırım bütçesine yönelik tekliflerin hazırlanması
• Ödenek gönderme
• Tenkis
• Ödeneklerin revize edilmesi
• Ödeneklerin serbest bırakılması
• Ödenek aktarma
• Ayrıntılı harcama programının hazırlanması
• Yatırım ödeneklerinin aktarılması
KBS ve SGB.net sistemlerinin her ikisi tarafından gerçekleştirilebilen işlemler (11 İşlem)
Kesin hesabın çıkarılması
Taşınır kaydının tutulması ve raporlama yapılması
Sayıştay'a gönderilecek ay sonu tablolarının üretilmesi
Sayıştay'a gönderilecek yılsonu tablolarının üretilmesi
Sayıştay tarafından talep edilen elektronik verilerin arşivlenmesi
Ödeme belgesinin hazırlanması
Kişilerden alacakların takip edilmesi, tahsilatın izlenmesi
Kişilerden alacaklara yönelik faiz hesabının yapılması
Personel işlemlerinin gerçekleştirilmesi (maaş, ücret, izinler, kadro takibi, vs)
Yolluk bildiriminin hazırlanması
İhtiyaç fazlası taşınırların tespit edilmesi ve bu kapsamdaki bilgilerin sisteme entegre idarelerle
paylaşılması
Yalnızca KBS tarafından gerçekleştirilebilen işlemler (SGB.net ve e-BÜTÇE tarafından
gerçekleştirilemeyen işlemler) (2 İşlem)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Hak sahibine ödeme yapılması
• Sendika üyeliklerinin ve aidatlara ilişkin bilgilerin oluşturulması, izlenmesi
Mevcut mali bilgi sistemlerinin (SGB.net, KBS ve e-BÜTÇE) hiçbirisi tarafından
gerçekleştirilemeyen işlemler (6 İşlem)
•
•
•
•
•
•

Yatırım projelerine ilişkin fizibilite raporları hazırlanması
Yatırım projelerinin değerlendirilmesi, izlenmesi ve raporlanması
Kuruma özgü hesap dönemi sonu mali raporların üretilmesi
Performans ölçümü ve raporlaması
Ön mali kontrol işlemlerinin gerçekleştirilmesi
Kamu ihale mevzuatı kapsamındaki işlemlerin gerçekleştirilmesi
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Yukarıda belirtilen uygulamaların (e-bütçe, KBS ve SGB.net) yerine Türk
kamu mali yönetim ve kontrol sisteminde;
• Bütün süreçleri kapsayacak,
• Risklerin en iyi biçimde yönetilmesini sağlayacak,
• Temel süreçlerde tam otomasyon sağlanmak suretiyle iş yükünü ve işlem
maliyetlerini asgariye indirecek, bürokrasi ve kırtasiyeciliği ortadan
kaldıracak,
• SGK, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Kamu İhale
Kurumu, Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve ilgili diğer idarelerin
bilgi sistemleriyle entegrasyonu sağlayacak,
• Sadece Merkezi Yönetim kapsamındaki kuruluşları değil, mahalli idareleri ve
döner sermaye işletmelerini de kapsayacak,
• Karar destek sistemleriyle güçlendirilecek
bütünleşik bir bilgi sistemi kurulmalıdır.
Bu sayede iş yükünde sağlanacak azalmaya bağlı olarak, Maliye
Bakanlığında görevli on binlerce personelin önemli bir kısmının Maliye Bakanlığı
bünyesinde hizmet görmelerine ihtiyaç kalmayacaktır. Gerekli mevzuat değişikliği
yapılmak ve kazanılmış mali haklar korunmak suretiyle, bahse konu ihtiyaç fazlası
personelin insan kaynakları bakımından sıkıntı yaşayan mahalli idarelere
kaydırılması seçeneği değerlendirilebilecektir.
Kamu bilişim yatırımları üzerinde yapılan inceleme ve değerlendirmeler
sonucunda yukarıda özetlenen örnek bilişim yatırımları da göz önüne alınarak işbu
raporun Birinci Kısmının On İkinci Bölümünde belirtilen önerilerin tekrarlanmasında
fayda mülahaza edilmektedir:
• Kamu kurumlarında stratejik yönetim, insan kaynakları yönetimi, risk
yönetimi ve iç kontrol sistemleri geliştirilmelidir.
• Kamu idareleri bilişim yönetişimi uygulamalıdır. Bilişim yatırımları belli
bir stratejik amaca yönelik yapılmalıdır.
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• Kamuda bilişim yatırımlarına ve harcamalarına yönelik ihtiyaçlar sağlıklı
şekilde analiz edilmeli, kararlar bilişim birimlerinde görevli kişilerin bireysel
tercihlerine bırakılmamalı, harcamaların yerindeliği denetlenmelidir.
• Bilişim yatırımları için fayda-maliyet, fizibilite, etki analizi gibi çalışmalar
genel kabul görmüş standartlara uygun gerçekleştirilmelidir.
• İç denetim birimlerinin ve Sayıştay’ın bilişim sistemleri denetimi
konusunda uzmanlığı kısıtlı bulunduğundan,

kamu kurumları akredite bağımsız

kuruluşlar tarafından bilişim denetimine tabi tutulmalıdır.
• Kurumların

yöneticilerinin

ve

personelinin

bilişim

okur-yazarlığı

seviyeleri arttırılmalıdır.
• Faaliyetleri tüm kamu sektörünü etkileyen Maliye Bakanlığı gibi bazı
kurumlarda her bir ana hizmet biriminin ayrı bilişim birimleri bulunmaktadır.
Mükerrer yatırımlar yapılmasına ve ciddi siber risklere yol açılmamasını teminen,
söz konusu birimler arasında eşgüdüm sağlanmalıdır.
Merkezi bir otorite tarafından kamu kurumları stratejik yönetim, iyi
yönetişim, insan kaynakları yönetimi, risk yönetimi, bilgi yönetimi ve iç kontrol
sistemleri bakımından derecelendirilmelidir. Kurumların yöneticilerinin atanması ve
terfileri kurumun bu bağlamda aldığı nota endekslenmelidir.
• Kurumlarda en uygun bilişim stratejilerinin araştırılması, tasarlanması ve
uygulanmasını sağlayacak bilişim yönetişimi (COBIT benzeri) mekanizmaları
oluşturulmalıdır.
• Kurumların genel kabul görmüş bilgi yönetimi modellerini uygulamaları
sağlanmalıdır.
• Strateji Geliştirme Birimleri kurumsal bilgi yönetimi sisteminin sağlıklı
işletilmesinden sorumlu kılınmalı ve bu birimlerin yöneticilerine CIO (Chief
Information Officer- Bilgi Yönetimi Başsorumlusu) işlevi yüklenmelidir.
• Kurumların uygun bilgi mimarisi modellerini kullanmaları zorunlu
kılınmalıdır.
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• Kurumların yazılım geliştirme, bilişim hizmet yönetimi ve bilgi güvenliği
alanlarında Ulusal Birlikte Çalışabilirlik ve Standartlar Enstitüsü tarafından
belirlenecek standartları (COBIT çatısı altında CMMI, ITIL ve ISO 27001 dengi
standartları) uygulamaları zorunlu kılınmalıdır.
• Bilişim yatırım kararlarının önceden belirlenmiş bilişim stratejilerine
uygun olarak kurumsal amaç ve hedeflere paralel alınmasını, kaynakların etkili ve
verimli kullanılmasını sağlayacak mekanizmalar geliştirilmelidir.
• Kamuda bilişim birimlerinde sadece uluslararası

geçerliliği olan

sertifikalara sahip kişilerin istihdam edilmesi sağlanmalı, bu kişilere sertifika
seviyelerine bağlı ücret rejimi uygulanmalıdır.
• Kurulması önerilen Birlikte Çalışabilirlik ve Kurumsal Standartlar
Enstitüsü tarafından geliştirilecek standartlara uygun olarak, kamu kurumlarının
personelinin tamamının bilişim okur-yazarlığı seviyesi düzenli hizmet içi eğitim
programları yoluyla artırılmalıdır. Kamu kurumlarında kariyer meslek memurlarının,
yöneticilerin ve günlük işlerinde bilişim teknolojileri kullanan personelin bilişim
okur-yazarlığı sertifikasına sahip olması zorunlu kılınmalıdır. Sertifikaların geçerlik
süresi sınırlanmalı ve süre bitiminde sertifikasyon işlemleri yinelenmelidir.
• Kamu kurumlarınca gerçekleştirilen işe alımlarda bilişim okur-yazarlığı
adaylarda aranan temel özelliklerden biri olmalıdır.
• E-dönüşüm yukarıdaki şartların tamamını başarıyla sağlayan kurumlardan
başlatılmalıdır.
• Kamu kurumlarının bilişim sistemlerine yönelik iç denetim ve yüksek
denetim (Sayıştay denetimi) standartları belirlenmelidir.
• Kamu kurumlarının bilişim sistemleri düzenli olarak bağımsız dış
denetime tabi tutulmalıdır.
• Kamu kurumların bilişim birimleri kurumların bünyesinde tek çatı altında
toplanmalı, bu birimler organizasyon şemasında doğrudan üst yöneticiye bağlı olmalı
ve statü bakımından ana hizmet birimleriyle aynı seviyede olmalıdır.
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İKİNCİ BÖLÜM
E-DÖNÜŞÜM

2.1. BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE E-DÖNÜŞÜM
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yenilikler, ekonomik ve sosyal hayatın her
alanını ve toplumun tüm kesimlerini çeşitli yönlerden etkilemekte; iş dünyasının iş
yapma usullerini değiştirmekte, bireylerin yaşamlarını derinden etkilemekte, devletin
vatandaş ve iş dünyasıyla olan ilişkilerinde yeni yaklaşım ve fırsatlar sunmaktadır.
Türkiye’de e-dönüşüm ve e-devlet kavramlarının gelişmesi, 2000’li yılların
başından itibaren bilgi toplumuna dönüşüm çalışmaları kapsamında yoğunluk
kazanmıştır. Türkiye, 2001 yılında AB’ye aday ülkeler için tasarlanan e-Avrupa+
Girişimine taraf olmuştur. 58 ve 59’uncu Hükümet Acil Eylem Planında yer alan “eDönüşüm Türkiye Projesi” 2003 yılında başlatılmış, böylece ülkemizde yürütülmekte
olan münferit çalışmalar tek proje çatısı altında toplanarak hızlandırılmıştır. eDönüşüm Türkiye Projesi ile vatandaşlar, işletmeler ve kamu kesimi ile tüm
toplumun bilgi toplumuna dönüşümünün uyum içinde ve bütünleşik bir yapıda
yürütülmesi amaçlanmıştır. Projenin genel koordinasyonu görevi Devlet Planlama
Teşkilatı Müsteşarlığı’na (Kalkınma Bakanlığı) verilmiş, ilgili bakanlar, üst düzey
bürokratlar ile sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla e-Dönüşüm Türkiye İcra
Kurulu; kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla da Danışma
Kurulu oluşturulmuştur. Bu süreçte hazırlanan “Türkiye’nin Bilgi Toplumuna
Dönüşüm Politikası”, e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu tarafından kabul edilmiştir.
Politika Belgesinde, Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşüm vizyonu; “Bilim ve
teknoloji üretiminde odak noktası haline gelmiş, bilgi ve teknolojiyi etkin bir araç
olarak kullanan, bilgiye dayalı karar alma süreçleriyle daha fazla değer üreten,
küresel rekabette başarılı ve refah düzeyi yüksek bir ülke olmak” şeklinde
belirlenmiştir.
E-Dönüşüm Türkiye Projesi kapsamında; ilki 2003-2004 dönemini, ikincisi
de 2005 yılını kapsayan eylem planları hazırlanmış ve uygulanmıştır. Söz konusu
eylem planlarının odağında, ağırlıklı olarak e-devletle ilgili faaliyetler yer almıştır.
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Daha sonraki dönemde, bilgi toplumuna dönüşüm konusunda orta ve uzun vadeli
strateji ve hedefleri belirlemek üzere, 2006-2010 dönemini kapsayan Bilgi Toplumu
Stratejisi hazırlanmıştır. Bilgi Toplumu Stratejisi kapsamında yedi stratejik öncelik
belirlenmiştir. Bu öncelikler ve detaylı değerlendirmeler

üçüncü bölümde detaylı

bir şekilde ele alınmıştır.
2.2. BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ E-DEVLET YAKLAŞIMI
Modern kamu yönetimi anlayışının önemli bir aracı olan e-devlet yaklaşımı,
ülkemizin bilgi toplumuna dönüşümü sürecinin de temel unsurları arasında yer
almaktadır. E-Dönüşüm Türkiye Projesi ve 2006-2010 yılları arasında uygulanan
Bilgi Toplumu Stratejisi kapsamında benimsenen e-devlet yaklaşımının amacı;
kullanıcıların

elektronik

ortamda

sunulacak

kamu

hizmetlerine

farklı

platformlardan, güvenilir şekilde ve tek noktadan erişebilecekleri, vatandaş ve iş
dünyasının ihtiyaçlarına odaklanmış, birlikte işler ve bütünleşik hizmetlerin
sunulacağı, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir devlet yapısının oluşturulmasıdır.
Bu yaklaşım çerçevesinde, Bilgi Toplumu Stratejisinde e-devlet hizmetlerinin
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak üzere “Vatandaş Odaklı Hizmet
Dönüşümü” ve “Kamu Yönetiminin Modernizasyonu” stratejik öncelikler olarak
belirlenmiş, bu doğrultuda 2010 yılı hedefleri ve yapılması gereken faaliyetler
tanımlanmıştır.
2006-2010 Bilgi Toplumu Stratejisi’nde yer alan “Vatandaş Odaklı Hizmet
Dönüşümü” önceliği ile; bilgi ve iletişim teknolojilerinin yardımıyla kamu
hizmetlerinin kullanımı yoğun ve getirisi yüksek hizmetlerden başlamak üzere
elektronik ortama taşınması, aynı zamanda iş süreçlerinin kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda yeniden yapılandırılarak hizmet sunumunda etkinliğin sağlanması
amaçlanmıştır. Böylece, kamu hizmetlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerinin
desteğiyle elektronik ortamda etkin sunulması, bu süreçte kullanıcı tercih ve
ihtiyaçlarının dikkate alınması ve böylece elektronik hizmetlere erişim ve kullanım
oranları ile hizmetlerden duyulan memnuniyetin artırılması hedeflenmiştir.
Bu kapsamda;
• Elektronik kanallar üzerinden sunulan hizmet sayısı ve gelişmişlik
seviyesinin,
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• Elektronik kanallardan sunulan hizmetlerin kullanımının,
• Elektronik kanallar üzerinden verilen hizmetlerde memnuniyet oranının
artırılması somut hedefler olarak ortaya konmuştur. Bu hedefler Kalkınma
Bakanlığınca hazırlanan Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda (2007-2013) “e-Devlet
Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Etkinleştirilmesi” başlığı altında aşağıdaki
şekilde yer almıştır:
• Kamu hizmetleri; iş süreçleri, vatandaş ve iş dünyasının ihtiyaçları
doğrultusunda yeniden tasarlanarak ve bilgi ve iletişim teknolojilerinden en üst
düzeyde faydalanılarak, etkin, şeffaf, sürekli, güvenilir, tek kapıdan ve farklı
platformlardan bütünleşik şekilde sunulacaktır.
• Kamu hizmet sunumunda temel bilgi altyapılarının oluşturulması
sağlanacak; bu kapsamda gerçek kişilerde olduğu gibi tüzel kişiler için de tek
numaraya dayalı bilgi sistemi ile adres ve gayrimenkul bilgi sistemleri
geliştirilecektir. Gerçek ve tüzel kişilere ait temel bilgilerin ortak veri tabanlarından,
belirli yetki ve sorumluluk ilkeleri çerçevesinde, ilgili kamu kuruluşları arasında
elektronik ortamda etkin paylaşımı sağlanacaktır. e-Devlet hizmetlerinin gerektirdiği
kurumlar arası bilgi paylaşımında, kişisel bilgilerin mahremiyeti ilkesinin
gözetilmesi esas olacaktır.
• Kullanımı

yoğun

ve

getirisi

yüksek

hizmetlere

ilişkin

e-devlet

yatırımlarına öncelik verilecektir. Kamu bilgi teknolojileri yatırımlarında belirlenen
ortak standartlar ve bu teknolojilerin bilgi paylaşımında sağladığı olanaklarla
gerçekleştirilecek ortak hizmet sunumuyla mükerrer yatırımlar önlenecek ve kamu
kaynaklarının etkin kullanımı sağlanacaktır. Kimlik belirleme, elektronik ödeme ve
benzeri ortak işlemler tek kapıdan yürütülerek, hizmetlere erişim kolaylaşacak ve iş
süreçleri hızlanacaktır.
• Yerel yönetimlerce elektronik ortamda sunulan hizmetler geliştirilecek,
bunlara ilişkin standartlar oluşturulacak ve veri paylaşımı sağlanacaktır. Bu
hizmetlerin sunumunda sinerji fırsatları ortaya çıkarılacak, bilgi ve iletişim
teknolojilerinin sağladığı imkanlardan faydalanılarak halkın yönetime etkin katılımı
için ortam sağlanacaktır.
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2006-2010 Bilgi Toplumu Stratejisi’nde yer alan “Kamu Yönetiminin
Modernizasyonu” stratejik önceliği ile; kamu yönetiminde modernizasyonun bilgi ve
iletişim teknolojileri ile desteklenmesi sonucu tüm kamu iş süreçlerinde verimliliğin
ve buna paralel olarak kamu hizmetlerinden duyulan vatandaş memnuniyetinin
artırılması hedeflenmiştir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kamu yönetiminin
modernizasyonunda etkin bir araç olarak kullanılmasında, uygulanacak projelerin
başarı düzeyi de hedeflenen amaçlara ulaşılmasında kritik önem arz ettiğinden
hareketle, projelerin vatandaşların talep ve ihtiyaçlarına odaklanan, sağlıklı
yapılabilirlik

etütlerine

dayalı, modern

proje

yönetimi

anlayışıyla hayata

geçirilmesini sağlamak üzere kurumlarda proje yönetimi yetkinliklerinin artırılması
amaçlanmıştır.
Bu kapsamda;
• Kamu cari giderlerinde yüksek tasarruf sağlanması ve gelirlerin artırılması,
• Bilginin doğru kullanımı ile karar süreçlerinin etkinleştirilmesi,
• Genel kamu hizmetlerinden memnuniyet seviyesinin artırılması,
• Proje uygulamalarında başarı oranının yükseltilmesi,
somut hedefler olarak ortaya konmuştur. Bu hedefler Kalkınma Bakanlığı’nca
hazırlanan Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda (2007-2013) “e-Devlet Uygulamalarının
Yaygınlaştırılması ve Etkinleştirilmesi” başlığı altında aşağıdaki şekilde yer almıştır:
• e-Devlet, kamunun yeniden yapılandırılmasında etkin bir araç olarak
kullanılacak, yerel yönetimler de dahil olmak üzere, esnek, kaliteli, etkili, hızlı ve
birlikte çalışabilir nitelikte hizmet sunabilen, iyi yönetişim ilkelerinin benimsendiği
kamu yönetimi yapısının oluşmasına destek olunacaktır. Bu kapsamda; mevcut
kurumsal yapılar, e-devlet oluşumuna uygunlukları bakımından değerlendirilecek ve
güçlendirilecektir.
• Bilgi güvenliğinin sağlanmasına yönelik yasal düzenlemeler yapılacak,
güvenli kamu ağı oluşturulacak ve olağanüstü durum merkezi kurulacaktır.
• Kamuda e-imza kullanımı yaygınlaştırılacaktır.
• AB’nin elektronik kamu hizmetleri sunumunun geliştirilmesine ilişkin
program ve girişimleri yakından izlenecek, belirlenen hedeflere uyum için gerekli
tedbirler alınacaktır.
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2.3. E-DEVLET UYGULAMALARI İLE SAĞLANAN ETKİNLİK
E-Devlet uygulamaları kamu kurumlarının çağdaş hizmet sunumunun bir
aracı olarak kamu harcamalarında tasarruf ve maliyet etkinliği sağlamaktadır.
Türkiye’de henüz e-devlet yatırımlarının geri dönüşünün tespitine yönelik bütün
kurumları kapsayan bir metodoloji belirlenmemiş ve bir tespit çalışması
yapılmamıştır.

Dolayısıyla

acilen

tüm

e-devlet

yatırımlarının

etkinliğinin

değerlendirileceği merkezi bir sistem oluşturulmalı ve uygulamaya alınmalıdır.
Bununla birlikte, proje geliştiren kamu kurumları, yatırımlarının geri
dönüşüne ilişkin bazı çalışmalar yürütmüşlerdir. Bu kapsamda, aşağıdaki hususlar
raporlanmıştır:
• Adalet Bakanlığı tarafından yapılan bir çalışmaya göre Ulusal Yargı
Ağı

Projesi

(UYAP)’nin

23

ayrı

uygulaması

ile

projenin

başlangıcından Nisan 2011’e kadar yaklaşık 1,6 milyar TL tasarruf
elde edilmiştir. Bu tasarrufun yaklaşık 705 milyon TL’lik kısmı
MERNİS ile entegrasyon sayesinde gerçekleşmiştir.
• Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü tarafından
hayata geçirilen Sosyal Yardım Bilgi Sistemi (SOYBİS) çerçevesinde
Şartlı Eğitim Yardımı ve Şartlı Sağlık Yardımına ilişkin sadece 3
belgenin

elektronik

ortamda

takibi

ile

kırtasiye

ve

ulaşım

giderlerinden 2010 yılında 11,8 milyon TL tasarruf sağlanmıştır.
• Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan Araç
Tescil ve Sürücü Belgesi İşlemleri (ASBİS) Projesi ile ikinci el
araçların

alım

satımının

noterlerde

elektronik

ortamda

gerçekleştirilmesiyle, sadece bazı formların işlemden kaldırılması
sayesinde bir yılda vatandaşların ödemesi gereken 21,9 milyon TL
tasarruf edilmiştir.
• Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2008-2010 döneminde uygulanan
Elektronik Fatura Kayıt Sistemi ve 2010 yılı Kasım ayında
uygulamaya konan e-fatura uygulaması ile 2008 yılından 2011 yılı
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Mayıs ayına kadar 1,28 milyar adet fatura elektronik ortamda
kaydedilmiş, 218,5 milyon TL tasarruf sağlanmıştır.

2.4. E-DEVLET

KONUSUNDA

GELİŞMELER

VE

ULUSLARARASI

KARŞILAŞTIRMALAR
2.4.1. E-Devlet Konusundaki Gelişmeler
a) Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yatırımları
Kamu kurumlarının bilgi ve iletişim teknolojileri yatırım projeleri çoğunlukla
mevcut bilgi sistemlerini idameye yönelik yazılım ve donanım teminini
kapsamaktadır.
Kalkınma Bakanlığı tarafından, bilgi ve iletişim teknolojileri projeleri yürüten
kamu kurumlarında 2011 yılında düzenlenen anket sonuçlarına göre bilgi ve iletişim
teknolojileri projesi yürüten 70 kurumun tamamı projelerinde hizmet alım yöntemi
(outsourcing) tercih etmektedir. Bu kurumlardan 40’ı projelerinin %0-10’unu, 3’ü
%10-25’ini, 5’i %25-50’sini, 6’sı %50-75’ini, 5’i %75-90’ını, 11’i ise %90+’sını
hizmet alımı yoluyla gerçekleştirmektedir.
b) Kamu İnternet Siteleri
Dünyada ve ülkemizde genel olarak internet sitesi sayısı hızla artarken, kamu
kurum/kuruluş internet siteleri sayısı da artmaktadır. Ülkemizde, 2003 yılında 2.785
olan kamu kurum/kuruluş internet siteleri sayısı, 2012 yılı Temmuz ayı itibarıyla
25.464’e ulaşmıştır. (Şekil 77).
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Şekil 77 - Kamu İnternet Siteleri Sayısı

Kaynak: nic.tr

Kamu kurum ve kuruluşlarının internet siteleri; kurumsal itibar, paydaşlarla
etkili iletişim, ülke tanıtım fırsatları, kurumsal kimlik, öneri-ihbar-şikayet ve bilgi
edinme taleplerinin alınması, bilgi yönetimi ve güvenliği gibi birçok hususta kritik
öneme sahiptir.
Bu kadar büyük öneme sahip olan kamu internet sitelerinin mevcut hali
incelenerek yapılan tespit ve öneriler aşağıda listelenmiştir:
• Kamu kurumları internet sitelerinin birçoğu bilgi ve belge yönetimi
standartlarına

ve

bilgi

mimarisi

modellerine

uygun

olarak

yapılandırılmamıştır.
• Sitelerin

birçoğunda,

hedef

kitlenin

(vatandaş,

diğer

kamu

kurum/kuruluşları, şirketler vb.) beklentilerinin analiz edilmediği,
kullanıcı profillerine uygun şekilde site tasarımı yapılmadığı
gözlemlenmektedir.
• Kamu kurum/kuruluşlarının vatandaşa elektronik ortamda sunduğu
hizmetler, kullanıcı dostu arayüzlere sahip bulunmamakta; site
içerisinde hizmetler kolay ulaşılabilir alanlara konulmamaktadır.
• Kamu internet sitelerinin bir kısmında site içi arama motoru
bulunmamakta,

bulunanlarda

ise

etkili

değerlendirilmektedir.
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• Kamu kurum ve kuruluşları tarafından, kurumsal internet sitelerinde
yayımlanan bilgi ve belgeler, uluslararası kabul görmüş formatlarda
(html, pdf, vb.) yayımlanmak yerine, site kullanıcılarının içeriğe
erişebilmek için belirli firmaların özel programlarını satın almasını
gerektirecek dosya formatları tercih edilebilmektedir.
• Bazı kamu kurum/kuruluşların internet sitelerinin arayüzünde ya da
sitenin html kaynak kodu içerisinde, sitenin tasarımı için hizmet alımı
yapılan firmanın reklamı bulunabilmektedir.
• Bazı kamu kurumlarının alt birimlerinin müstakil internet siteleri
bulunabilmektedir. Bu durumun; kurumsal kimlik ve bilgi güvenliği
gibi konularda riskler barındırdığı değerlendirilmektedir.
• Son zamanlarda, yerli ve yabancı bazı bilgisayar korsanları (hackerlar)
kamu kurum ve kuruluş internet sitelerine ilişkin çeşitli saldırılar
düzenlemekte, bunun sonucunda kamu hizmetlerinin elektronik
ortamda sunumu, kurumsal itibar ve bilgi güvenliği gibi hususlarda
potansiyel tehditler ortaya çıkabilmektedir.
• Kamu kurum ve kuruluşları tarafından, kurumsal internet sitelerinde
yayımlanan bilgi ve belgelerin hangi tarihte güncellendiği, en güncel
bilgileri içerip içermediği gibi hususlar, çoğu zaman açıklama
bulunmadığı için bilinememektedir. Hatta bazı kurum sitelerinde,
güncel olmayan içeriğin yayımda bulunduğu gözlemlenebilmektedir.
• İnternet sitelerinin tasarımında engelli kullanıcıların da göz önünde
bulundurulması (bilgi ve belgelere alternatif yöntemlerle –ses, video
dosyaları- erişim imkânı da sunulması) önem arz etmektedir. Ancak,
kamu kurum/kuruluşlarının mevcut internet sitelerinde bu hususa
yeterince önem verilmediği gözlemlenmektedir. Hatta, bazı sitelerin
menüleri, engelliler için hazırlanan özel yazılımlar tarafından
okunmasına engel olacak vektörel grafik yazılımlar (ör: flash)
kullanılarak hazırlanmış olabilmektedir.
• Birçok kamu kurum/kuruluş internet sitelerinde, kullanıcı, site dışına
verilen bağlantı adreslerine yönlendirilirken kurumun dışında bir
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adrese yönlendirildiği, dolayısıyla erişim sağlanacak sitenin içeriğinin
kurum/kuruluş tarafından sunulmadığı ve kurum için herhangi bir
bağlayıcılığının

bulunmadığı

gibi

hususlarda

“yasal

uyarı”

kullanılmadığı görülmektedir.
• Kurumsal internet sitelerinin iç sayfalarına ilişkin bağlantı adresleri
içerikle ilişki kurulabilecek şekilde anlamı kelime/kelime grupları ile
sunulmak yerine anlamsız karakter setlerinden oluşabilmekte, ayrıca,
bağlantı adresleri çok uzun olabilmektedir.
• Kullanıcıların, site içerisinde tam olarak nerede bulunduğu bilgisine
(bread crumb-“şu an buradasınız” özelliği) çoğu kamu kurum/kuruluş
internet sitesinde yer verilmemektedir.
• Bazı kurum/kuruluş internet siteleri ve bunların e-hizmetleri,
kullanıcıların belirli bir internet tarayıcısı kullanmasını zorunlu
kılmakta; popüler internet tarayıcılarının tamamında doğru şekilde
çalışamayabilmektedir.
• Birçok kamu kurum/kuruluş internet sitesinde sunulan bağlantı
adresleri, bu adrese tıklandığında erişim sağlanacak yer/içerik
hakkında bilgi sunmamaktadır. (Ör, sunulan içerik bir dosya ise dosya
formatına dair ikon setleri ve sunulan adres site içi bir alt sayfa ya da
site dışı bir bağlantı ise buna uygun ikon setleri kullanılabilir.)
•

Son olarak, çoğu kamu kurum/kuruluş internet sitesinin, kullanıcının
siteye bağlandığı olası ekran çözünürlükleri için optimize edilmediği
gözlemlenmektedir.

Kamunun vatandaşa hizmet sunumunda önemli bir araç olan kurumsal
internet siteleri, yukarıda bir kısmına değinilen sorunlar dikkate alınarak, kurumsal
amaç ve hedefler çerçevesinde, sunulan hizmetlerin etkinliğini artıracak ve iş
sürekliliğini temin edecek şekilde iyileştirilmeli ve bahse konu sitelerin tasarımında,
içerik sunumunda ve genel olarak yönetiminde ulusal ve uluslararası iyi uygulama
örnekleri ve standartlar referans alınmalıdır.
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Kamu internet sitelerinin yabancı dillerdeki sürümlerinin ilgili dilin
kurallarına uygunluğu açısından sürekli denetlenmesi ülke itibarı açısından kritik
öneme sahiptir.
Kamu idarelerinin internet sitelerinde, resmi istatistik programlarının ve
idarelerin özel işlevlerine yönelik raporların yer alması şeffaflık ve hesap verebilirlik
için büyük öneme sahiptir. (Ulusal istatistiklerle ilgili genel tespitler ve Türkiye
İstatistik Bilgi Sistemi önerisi aşağıdaki kutuda sunulmuştur.)
Ayrıca, bir e-devlet projesi olarak hazırlanan “Kamu Kurumları İnternet
Siteleri Standartları ve Önerileri Rehberi” yeniden tasarlanarak, kamu kurumları
internet sitelerinin adresleme yapısından, site tasarımına, içerik sunumundan, içerik
yönetimine kadar birçok hususta güncel standartları ve teknik spesifikasyonları açık
olarak tanımlayacak hale getirilmelidir.
İlave olarak;
•

Bahse konu Rehberin sürekli güncel tutulması,

•

Tüm kamu kurum/kuruluş internet sitelerinde, anılan Rehberde
tanımlanan standartlara uyumun yasal olarak zorunlu hale getirilmesi,

•

Bu standartlara uygunluğun periyodik olarak denetiminin yapılması,

•

Buna

bağlı

olarak,

kamu

kurum/kuruluş

internet

sitelerinin

derecelendirilmesi 712
önerilmektedir.

712

Kamu internet sitelerinin derecelendirilmesinde, dünya çapında tüm üniversitelerin internet
sitelerini değerlendiren “Webometrics” derecelendirme sistemi örnek alınabilir. Bahse konu
derecelendirme sistemi; Arama motorlarından elde edilen tarama sonucuna dayanan boyut kriteri,
ilgili üniversitenin internet sitesine verilen tekil bağlantı (link) sayısına dayanan görünürlük kriteri,
ilgili üniversitenin sitesinde bulunan akademik dosya sayısına dayanan dosya zenginliği kriteri ve
akademik dosyalarda ilgili üniversiteye verilen referans sayısını belirleyen Google Scholar tarama
kriteri gibi dijital kriterler kullanmaktadır.
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Kutu 5: Türkiye İstatistik Bilgi Sistemi Önerisi
Ulusal politikaların ve stratejilerin sağlıklı biçimde oluşturulmasının ön şartlarından
biri doğru, güncel, güvenilir ve kaliteli bilgiye sahip olmaktır. Bu bağlamda, tüm
karar parametrelerine ve performans göstergelerine yönelik istatistikleri uluslararası
standartlara uygun olarak üretmek, yayınlamak ve paylaşmak büyük önem
taşımaktadır.
Örneğin, bir ülke ulusal mortalite (hayatta kalma beklentisi) tablosu üretmezse; bu
ülkede sigorta şirketleri hayat sigortalarına ilişkin finansal riskleri sağlıklı biçimde
yönetemezler; sosyal sigorta kurumları uzun dönemli aktüeryal projeksiyonlar
yapamaz (kurumların uzun vadeli gelir-gider dengesi hesaplanamaz), dolayısıyla,
sosyal güvenlik reformu sağlıklı biçimde tasarlanamaz. İlave olarak, hane halklarının
gerçek gelirleri ve yoksulluk düzeyleri bilinmezse, yoksullukla mücadele ve sosyal
yardımların adil dağıtımı mümkün olmaz.
Diğer taraftan, uluslararası örgütlerin üye ülkelere ilişkin veri tabanları, küresel iş
dünyası ve akademik çevreler için en muteber bilgi kaynakları arasında
görülmektedir. Uluslararası kuruluşların geliştirdiği çeşitli gelişmişlik endeksleri
anılan veri tabanlarından elde edilen güncel bilgilere dayandırılmaktadır. Uluslararası
kredi derecelendirme (rating) kuruluşları ülkeleri notlandırırken, yatırım bankaları
risk

değerlendirmelerini

yaparken

söz

konusu

verileri

kullanmaktadırlar.

Yatırımcılar karar alırken anılan parametreleri dikkate almaktadır.
Ancak, OECD, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, Dünya Ticaret Örgütü,
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği, Uluslararası Enerji Ajansı gibi uluslararası
örgütlerin ülkeler arası kıyaslama istatistiklerinde ülkemize ilişkin pek çok
göstergenin ve verinin yer almadığı, bazı bilgilerin bahse konu veri tabanlarına hatalı
girilebildiği, veri tabanlarındaki bir kısım bilgilerin ise güncel olmadığı
görülmektedir.
Söz konusu eksiklikler, Kamu kurumlarımızın;
• İlgili alanlarda hiç istatistik üretmemeleri veya ürettikleri istatistiklere resmi
istatistik programlarında yer vermemelerinden,
• Hali hazırda ürettikleri verilerin anılan uluslararası örgütlerle paylaşılmaması
veya geç paylaşılmasından veya
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• Uluslararası örgütlerin veri tabanları ile ülkemiz kayıtlarının tutarlılığının
kontrol edilmemesinden
kaynaklanabilmektedir.
Öte yandan, para, mal, sermaye, hizmet, menkul kıymet hareketlerinin mevzu bahis
olduğu ikili ve çok taraflı küresel ilişkilerde söz konusu hareketlere ilişkin olarak
Türkiye’de üretilen istatistikler ile karşı tarafta üretilen istatistiklerin uyumlu ve
tutarlı olup olmadığının sistematik bir biçimde kontrol edilmediği düşünülmektedir.
Buna ilaveten;
• Ülkemiz kamu kurum ve kuruluşlarınca üretilen istatistiklerin bazen geriye
dönük olarak değiştirilebildiği, ilgili kurumların bu değişiklikten haberdar
edilmediği, değişikliğin gerekçesinin kamuoyu ile paylaşılmadığı,
• Farklı kurumların aynı konuda istatistik yayınlayabildiği ve söz konusu
büyüklüklerin bazen farklılık arz edebildiği, söz konusu farklılığın bazen
sehven bazen de varsayımların farklı olmasından kaynaklandığı
görülmektedir.
Ayrıca, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) internet sitesinin ve kamu
kurumlarımızın resmi istatistiklerine ilişkin elektronik ağ sayfalarının iyi uygulama
örneklerinin

ve

uluslararası

standartlarının

oldukça

gerisinde

olduğu

değerlendirilmektedir.
Ülkemizin bazı istatistikleri üret(e)memesi, üretilmiş istatistiklerin kalitesinin
düzenli denetlenmemesi, uluslararası kuruluşların veri tabanında ülkemize ilişkin
olarak bazı değerlerin yer almaması veya güncel olmamasının ülkemiz açısından
ciddi itibar ve imaj riskleri anlamına geldiği düşünülmektedir.
ÇÖZÜM ÖNERİSİ
TÜİK’in ve kamu idarelerinin istatistik üretimi, yayınlanması ve paylaşılmasına
ilişkin sistemleri gözden geçirilerek;
• Uluslararası örgütlerin uluslararası karşılaştırma yapılmasına yönelik istatistik
veri tabanlarında olup da ülkemizce istatistiği üretilmeyen tüm parametrelerin
envanterinin çıkarılması, eksik istatistiklerin ülkemizde de üretilmeye
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başlanması,
• Uluslararası örgütlerin veri tabanlarında ülkemize yönelik olarak yer alan
bilgilerin doğruluğunun ve güncelliğinin düzenli olarak gözden geçirilmesi,
bu bağlamda anılan örgütlerle resmi ilişkileri yürüten kurumlarımızın ve bu
örgütlerde ülkemizi temsil eden Türklerin görevlendirilmesi,
• Ülkemizin ikili ve çok taraflı ilişkileri kapsamında mal, hizmet, yatırım, para,
sermaye, menkul kıymet hareketlerine ilişkin olarak ülkemizde ve karşı
tarafta bulunan istatistiklerin tutarlılığının düzenli olarak izlenmesi, bu
kapsamda kamu idarelerinin yurt dışı teşkilatlarının görevlendirilmesi,
• TÜİK’in ve diğer kamu idarelerinin resmi istatistiklere ilişkin bilgi
sistemlerinin entegre hale getirilmesi, bu sistemlerin düzenli olarak bağımsız
dış denetiminin yapılması ve anılan kurumların web sitelerinin uluslararası
standartlara yükseltilerek kullanıcı dostu olmasının sağlanması
önerilmektedir.

c) E-Devlet Hizmetlerinin Kullanımı
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan Hanehalkı Bilişim Teknolojileri
Kullanım Araştırması ile Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması
sonuçlarına

yukarıda

İkinci

Kısım’da

yer

verilmiş

olup,

burada

ayrıca

değinilmeyecektir. Ancak, bu araştırmalar, bireyler ile girişimlerin kamuyla
işlemlerinde interneti kullanma oranlarının yıllar itibarıyla sınırlı düzeyde artış
gösterdiğini, girişimlerin bireylere nazaran, kamu ile elektronik ortamda daha yoğun
bir iletişim içerisinde olduklarını göstermektedir. İnterneti kullanan girişimlerin
kamu kurumlarıyla iletişimde interneti kullanma oranı 2010 yılında %83’tür. Kamu
hizmetlerinde elektronik kanallardan gerçekleşen işlemlerin oranı %81,4 olarak
önceki iki yıl değerlerinin üzerinde gerçekleşmiştir. Bu hizmetlerden birey olarak
vatandaşa sunulan hizmetlerde elektronik ortamda gerçekleşme oranı %74,1 iken, iş
dünyasına yönelik hizmetlerdeki gerçekleşme seviyesi %88,1 olmuştur. Bu
göstergenin %26 olarak belirlenen 2010 hedefinin oldukça üzerinde gerçekleştiği
görülmektedir.
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d) Vatandaş Memnuniyeti
Elektronik ortamda sunulan kamu hizmetlerinden memnuniyet oranı 2007 ve
2008 yıllarında sırasıyla %64,1 ve %63,3 olarak gerçekleşirken 2009 ve 2010
yıllarında bu oranlar sırasıyla %95 ve %95,7 düzeyine yükselmiştir. 2009 yılında
önceki iki yıl verisinden önemli ölçüde farklılık gösteren memnuniyet oranının 2010
yılında teyit edildiği görülmektedir. Elektronik ortamda sunulan kamu hizmetlerinin
yaşamı kolaylaştırıp kolaylaştırmadığına yönelik soruya alınan yanıtların yıllar
itibarıyla sırasıyla %67,5, %66,5, %97,2 ve %96,7 olarak gerçekleşmesi e-devlet
hizmetlerinden yüksek memnuniyet düzeyini doğrulamaktadır. Diğer taraftan, bu
değerler Ölçümleme Dokümanında belirlendiği şekliyle bir endeks değeri olmayıp,
Türkiye İstatistik Kurumu Yaşam Memnuniyeti Araştırmasından elde edilen
memnuniyet oranını ifade etmektedir.

2.4.2. İdari ve Yasal Düzenlemeler
a. Kamu Hizmetlerinde Vatandaş Beyanının Kabulü Esası
31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu
Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik ile kamu
hizmetlerinin ilk kademede, vatandaşa en yakın yerde ve elektronik ortamda
sunulması, vatandaşın bilgilendirilmesi, hizmet standartlarının oluşturulması,
özürlülerin hizmetlere erişiminin kolaylaştırılması, vatandaştan bilgi ve belge talep
edilmesi gibi hususlarda kapsamlı ilkeler ortaya konulmuştur.
b. E-İmza Uygulaması
Elektronik

ortamda

gerçekleştirilen

iş

ve

işlemlerin

geçerliliğini,

bütünlüğünü, erişilebilirliğini ve inkâr edilemezliğini sağlayan elektronik imza
uygulamasına 2004 yılında geçilmiştir. 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na göre
güvenli elektronik imza elle atılan imza ile aynı hukukî sonucu doğurmakta ve aynı
ispat gücünü taşımakta, usulüne göre güvenli elektronik imza ile oluşturulan
elektronik veriler senet hükmünde kabul edilmekte ve bu veriler aksi ispat edilinceye
kadar kesin delil sayılmaktadır. Kamu kurumları da gerek elektronik ortamda
gerçekleştirdikleri yazışmalarda gerekse vatandaş ve işletmelere sunmuş oldukları
hizmetlerde elektronik imzayı kullanmaya başlamıştır. Kamu Sertifikasyon Merkezi
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tarafından kamu personeli için Temmuz 2012 tarihi itibarıyla 233.114 adet nitelikli
elektronik sertifika üretilmiştir.
c. Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Projelerinin Etkinliğinin Artırılması
24.7.2008 tarih ve 5793 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 23’üncü maddesi ile
27.6.1989 tarih ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de değişikliğe
gidilmiştir. Bu çerçevede; 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname’nin 2’nci maddesi kapsamına giren kamu kurum ve
kuruluşlarına merkez teşkilatlarının büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde, bilişim
hizmetlerini yürütmek ve 20 kişiyi geçmemek üzere tam zamanlı, kısmî zamanlı
veya kurumların bilişim projeleri ile sınırlı sözleşmeli olarak bilişim personeli
çalıştırabilme imkânı tanınmıştır. Bilahare, 2011 yılında çıkartılan 650 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ile bu sayı 30’a çıkarılmıştır. Diğer bazı kurumlar da kendi
mevzuatlarında esnek imkânlarla bilişim personeli çalıştırmaya yönelik düzenlemeler
yapmıştır.
“Büyük ölçekli bilgi işlem birimi” olarak kabul edilecek bilgi işlem
birimlerinin taşıması gereken kriterler; 375 sayılı KHK’nin ek 6’ncı maddesinin
üçüncü fıkrası ile bu madde uyarınca yürürlüğe giren ve 31.12.2008 tarihli Resmi
Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem
Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller
Hakkında Yönetmeliğin 5’inci maddesinde belirlenmiştir. Buna göre;
• Kamu kurum ve kuruluşunun görev alanı kapsamında bilgi işlem
birimi tarafından internet/intranet ortamında sunulan uygulamalarının
fiilen en az beş bin kullanıcısının olması veya bu uygulamalardan
faydalanan en az bin hizmet biriminin bulunması ya da il ve ilçelerin
en az 1/3 ünde bu uygulamalardan faydalanan birimin bulunması, bu
çerçevede internet/intranet ortamında sunulan uygulamaların, veri
girişi, verinin değiştirilmesi ve onaylanması, rapor alma ve bilgiye
erişim hizmetlerinin sunumuna elverişli olması ve bu uygulamaların
fiilen kullanılması,
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• Merkezi internet ve/veya intranet uygulamalarına açık olması ve
uygulamaların servis odaklı (diğer farklı sistemlere veri alışverişine
müsait) bir mimariyi desteklemesi,
• Ağ yönetimi ve yazılım hizmetlerinin merkezi olarak sunulması,
• Ağ yönetimi ve yazılım hizmetlerini istihdam edeceği sözleşmeli
bilişim personeli ile yapabilme kapasitesine sahip olması,
• Ayrı bir fiziki merkezde kurulu olan acil durum merkezinde
yedekleme yapabilmesi, felaket durumunda bu merkezin kritik bilgi
işlem uygulamalarının devamlılığını sağlayabilmesi ve bu durumda
sistemin nasıl devreye alınacağı ile ilgili dokümanların bulunması,
• Çağrı merkezi ve sesli yanıt sistemine sahip olması, gelen çağrıları
kayıt altına alabilmesi, interaktif hizmet verebilmesi ve sesli mesaj
alabilmesi,
• Haftada 7 gün ve günde 24 saat hizmet sunma kapasitesinin
bulunması.
büyük ölçekli bilgi işlem birimi olarak kabul edilecek bilgi işlem birimlerinin
taşıması gereken kriterler olarak belirlenmiştir.
Bilişim personelinde aranan nitelikler ise aynı şekilde söz konusu KHK’nın
ek 6’ncı maddesinin dördüncü fıkrası ile anılan Yönetmeliğin 6’ncı maddesinde
belirlenmiştir. Buna göre;
• 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz
olması,
• Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği,
elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik
mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olması,
•

(b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren
fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve
eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim
veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da
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bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,
• Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi
konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi
konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık,
diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması
(Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657
sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (b)
bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli
statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim
ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği
belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
• Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi
güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama
dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemesi
büyük ölçekli bilgi işlem biriminde istihdam edilecek personel nitelikleri olarak
belirlenmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarının da özel nitelikler belirleme
imkânı bulunmaktadır.
Söz konusu düzenlemenin yapıldığı tarihten sonra;
• Ücret tavanı iki katı geçemeyecekler için mesleki tecrübenin 5 yıldan
3 yıla indirilmesi,
• Bu kapsamda istihdam edileceklerde aranan yabancı dil bilme şartının
kaldırılması
şeklinde değişiklikler yapılmıştır.
Bu şartlar altında bilişim personeli istihdam etmek isteyen idarelerin Maliye
Bakanlığından vize talebinde bulunması gerekmektedir. Söz konusu vize kapsamında
istihdam edilecek personel pozisyon sayısı, niteliği, sözleşme ücreti, çalışma süresi,
hizmet sözleşmesi örneği ile diğer hususlar Maliye Bakanlığınca belirlenmektedir.
Bugüne kadar büyük ölçekli bilgi işlem birimi olma kriterlerini taşıyan Milli
Eğitim, Adalet, İçişleri, Maliye, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Çalışma ve Sosyal
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Güvenlik, Gümrük ve Ticaret ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlıkları ile Türkiye
İş

Kurumu

Genel

Müdürlüğü,

ÖSYM

Başkanlığı,

İstanbul

ve Anadolu

üniversitelerinde 5 adedi kısmi ve proje bazlı, 218 adedi ise tam zamanlı olmak üzere
toplam 223 adet pozisyon vizesi yapılmıştır. Ancak, anılan vizeleri almış kamu
idarelerinin vize verilen kadroların büyük bir çoğunluğunu kullanmadığı tespit
edilmiştir.
Diğer taraftan, kamu kurumlarının bilgi işlem birimlerinde çalışan personelin
motivasyonunu artıracak, kurumların ihtiyaç duydukları düzeyde bilgi işlem
personeli çalıştırabilmesinin önünü açacak ve kurumların bilişim projeleri yönetme
ve bilişim stratejilerini hayata geçirme yetkinliğini artıracak şekilde bir mevzuat
düzenlemesine ihtiyaç duyulduğu değerlendirilmektedir.
2.4.3. E-Devlet Konusundaki Uluslararası Karşılaştırmalar
a) E-Devlet Ölçme ve Kıyaslama Çalışması
Uluslararası e-devlet karşılaştırmalarında Türkiye’nin durumunu göstermesi
açısından Avrupa Birliği tarafından 2001 yılından itibaren düzenli olarak
gerçekleştirilen E-Devlet Ölçme ve Kıyaslama Çalışması önemli bir araç
mahiyetindedir. E-Devlet Ölçme ve Kıyaslama Çalışmasının dokuzuncusu 2010
yılında gerçekleştirilmiştir. Çalışma 27 Avrupa Birliği üyesi ülke ile Türkiye,
Hırvatistan, İzlanda, Norveç ve İsviçre’nin yer aldığı 32 ülkeyi (AB-27+)
kapsamaktadır. Çalışma temel olarak 5 alanda e-devlet ölçümü ve kıyaslamasını
içermektedir. 2007 yılında AB tarafından belirlenen 20 temel kamu hizmetinin
tamamen elektronik ortamda sunumunda, AB 27+ (AB 27 ve Türkiye, İzlanda,
İsviçre, Norveç) ortalaması %59 iken, Türkiye için bu oran %55; bu hizmetlerin
elektronik ortamda sunumunda ulaşılan olgunluk seviyesi, AB 27+ için %76 iken,
Türkiye için %69; iş dünyasına sunulan hizmetlerin olgunluk seviyesi AB27+ için
%86 iken Türkiye için % 84; kullanıcı odaklı hizmet sunumu, AB 27+ için %19 iken,
Türkiye için % 12 seviyesinde belirlenmiştir.
Ortak altyapı ve hizmetler ile arka ofis uygulamalarının elektronik ortamda
sunumu konusunda ele alınan alanlarından altısı (temel ortak kullanımlı veri
tabanları, elektronik ödeme, açık spesifikasyonlar, tek şifreyle erişim, güvenli
elektronik belge paylaşımı ve elektronik belge veri tabanı) ülkemizde elektronik
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ortamda bulunmakta ve hizmet vermektedir. Elektronik kimlik, mimari kılavuzları,
yatay altyapı ve hizmet katalogları alanlarında Türkiye’de uygulama yoktur.
Türkiye elektronik ihale uygulamaları açısından değerlendirmeye tabi tutulan
32 ülke arasında son sırada yer almıştır. Bununla birlikte, Türkiye’nin uygulamaya
koyduğu aşamaları itibarıyla elektronik ihale uygulamaları ile süreçlerdeki hataların
büyük oranda ortadan kaldırıldığına ve şeffaflığın artırıldığına yönelik tespitlere yer
verilmiştir.
Kullanıcı deneyimleri konusunda; “hizmet sunumunun şeffaflığı”, “çoklu
kanallardan hizmet sunumu”, “mahremiyetin korunması”, “kullanım kolaylığı” ve
“kullanıcı memnuniyeti” açısından Türkiye; %83 ile %80 olan AB-27+ ortalamasının
üzerinde bir değer elde etmiştir. Türkiye’nin e-hizmetleri, kullanıcı deneyimi
değerlendirmesinde

%80,

kullanıcı

memnuniyeti

değerlendirmesinde

%100

oranlarını elde etmiştir. Avrupa Birliği 20 temel kamu hizmeti ve bu hizmetlerin
Türkiye’de sunum durumu aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo 123. Avrupa Birliği 20 Temel Kamu Hizmeti ve Türkiye’de Sunum
Durumu
SIRA

KAMU HİZMETİ TANIMI

ÜLKEMİZDEKİ UYGULAMA DURUMU

VATANDAŞA YÖNELİK HİZMETLER
1

2

Gelir vergileri: bildirim ve

E-Beyanname kapsamında bildirim, tahakkuk ve ödeme

değerlendirme

işlemleri çevrimiçi gerçekleştirilebilmektedir.

İş kurumları aracılığıyla iş
arama hizmetleri

Türkiye İş Kurumu’nun internet sayfasından kamu ve
özel sektör iş ve işçi arama ve başvuru işlemleri
yapılabilmektedir.
- Türkiye İş Kurumu’nun internet sayfasından işsizlik
ödeneği için çevrimiçi başvuru yapılabilmektedir.

Sosyal güvenlik katkısı (sigorta
primleri)
3

- İşsizlik yardımı
- Çocuk yardımı
- Sağlık sigortası
- Öğrenci yardımı

- Aile ve çocuk yardımı ile ilgili doğrudan bilgi veren
ve işlem yapılan bir internet sitesi bulunmamaktadır.
- Sağlık sigortasına ilişkin işlemler Sosyal Güvenlik
Kurumu’nun

uygulamaları

üzerinden

çevrimiçi

gerçekleştirilebilmektedir.
- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu internet
sayfasından öğrenci burs, kredi ve yurt başvuruları
çevrimiçi yapılabilmekte; sonuçlar ve borç durumlarına
ilişkin bilgilere ulaşılabilmektedir.
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SIRA

KAMU HİZMETİ TANIMI

ÜLKEMİZDEKİ UYGULAMA DURUMU
Konu hakkında bilgi verilmekte, pasaport için tek

4

Kişisel belgeler (pasaport ve

noktadan çevrimiçi başvuru randevusu alınabilmekte,

sürücü belgesi)

ehliyet için 81 ilin bir kısmında çevrimiçi başvuru
yapılabilmektedir.
İkinci el araçların satış, devir ve tescil işlemleri
noterlere yapılan şahsen başvuru üzerine noterler
tarafından elektronik ortamda yürütülmekte, ayrıca

5

Araç ruhsatı

tescil kuruluşuna başvuru gerekmemektedir. Yeni araç
tescil işlemlerine ilişkin pilot uygulama tamamlanmış
olup uygulamanın ülke çapında hayata geçirilmesi
çalışmaları devam etmektedir.

6

İnşaat ruhsatı başvurusu

Henüz gerçekleştirilememektedir.
Emniyet

7

Genel

Müdürlüğü

Müdürlüklerinin

Polise ihbarda bulunma

ile

İl

internet

Emniyet

sayfalarından

yapılabilmektedir.
Milli Kütüphane internet sitesinden kendi bünyesinde
bulunan kitaplar için katalog tarama ve kitap ayırtma
işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.
8

Halk kütüphaneleri (kataloglar,

Entegre e-Kütüphane Sistemi çerçevesinde toplu katalog

arama araçlarının mevcudiyeti)

taraması hizmeti verilmeye başlanmıştır.
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü internet
sitesinden otomasyona geçmiş 1.132 kütüphanede
bibliyografik künye taraması yapılabilmektedir.

9

10

11

Belgeler (doğum ve evlilik):

Bazı

başvuru ve alma

başvurusu çevrimiçi yapılabilmektedir.

bildirimi

(adres

tarafından

işlemlerini
ön

kayıt

başlatma
işlemleri

Elektronik imza kullanılarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri
Genel Müdürlüğü internet sayfası üzerinden adres
değişikliği işlemi gerçekleştirilebilmektedir.

ilişkin

hizmetler

(değişik hastanelerin hizmetleri
hakkında

üniversiteler

evlilik

elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir.

değişikliği)
Sağlığa

12

Bazı

Yükseköğrenime kayıt
Taşınma

belediyelerde

interaktif

tavsiye

alma; hastanelerden randevu)

Çevrimiçi bilgi ve randevu hizmeti veren hastaneler
bulunmaktadır. Sağlık Bakanlığı tarafından hayata
geçirilen Merkezi Hastane Randevu Sistemi 2011 yılı
ilk

çeyreği

itibarıyla

30

ilde

aşamasındadır.

İŞ DÜNYASINA YÖNELİK HİZMETLER
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SIRA

KAMU HİZMETİ TANIMI

ÜLKEMİZDEKİ UYGULAMA DURUMU
Bildirimler internet üzerinden gönderilebilmekte; borç,

1

Çalışanlar için sigorta primleri

tahakkuk ve tahsilât bilgilerine ulaşılabilmekte ve
çevrimiçi ödeme yapılabilmektedir.

2

3

Kurumlar

vergisi:

bildirim,

E-Beyanname kapsamında bildirim, tahakkuk ve ödeme

onaylama

işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Katma değer vergisi: bildirim,

E-Beyanname kapsamında bildirim, tahakkuk ve ödeme

onaylama

işlemleri gerçekleştirilmektedir.
Yeni şirket tescili, değişiklikleri ve ticaret sicili
işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesine
imkân sağlayan Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS)

4

Yeni şirket kaydı

tamamlanmış ve Mersin Ticaret Sicil Memurluğunda
pilot uygulamaya başlanmıştır. Tüm ticaret sicil
memurluklarına yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar
devam etmektedir.
İnternet üzerinden veri girebilen işletmelere kullanıcı
hesabı açılabilmektedir. Girişimler için uygulanan

5

İstatistik birimine veri iletimi

anketlerden bazılarına ilişkin veriler elektronik ortamda
alınmakta

ve

yaygınlaştırma

çalışmaları

devam

etmektedir.
6
7

Gümrük bildirimleri
Çevre

ile

ilişkili

(raporlama dâhil)

Beyannameler elektronik ortamda verilebilmektedir.
izinler

Çevre izin ve lisansı başvuru işlemleri elektronik
ortamda gerçekleştirilmektedir.
Elektronik

8

Kamu alımları

Kamu

Alımları

Platformu

(EKAP)

oluşturulmuş; ilk elektronik ihale 07.03.2011 tarihinde
gerçekleştirilmiştir. Kamu İhale Bülteni elektronik
ortamda yayınlanmaktadır.

b) Birleşmiş Milletler E-Devlet Gelişim Endeksi
Birleşmiş Milletler E-Devlet Araştırması (E-Government Survey), 2003,
2004, 2005, 2008, 2010 ve 2012 yıllarında gerçekleştirilmiştir. Endeks; “çevrimiçi
hizmetler, altyapı ve insan kaynağı” olmak üzere üç alt endeksten oluşmaktadır.
Türkiye, 9. Plan Dönemi içerisinde; 2008 yılında 76’ncı sırada iken, 2010 yılında
69’ıncı sıraya yükselmiş, 2012 yılında ise 80’inci sıraya düşmüştür. Türkiye’nin edevlet endeksi dünya ortalamalarının üzerinde bulunmaktadır. Çevrimiçi hizmetler
alt endeksi kamu bilgi sistemlerinin olgunluk düzeyleri ve entegre hizmet sunumuna
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verilen skorlar ile hesaplanmaktadır. Bu alt endekste ülkemiz 2010 yılında 62’nci
sırada yer alırken, 2012 yılında 83’üncülüğe gerilemiştir. Altyapı alt endeksi internet
kullanıcı sayısı, sabit ve mobil abone yoğunluğu, kişisel bilgisayar ve sabit genişbant
erişim oranları ile belirlenmektedir. Altyapı alt endeksinde ülkemiz 2010 yılında
68’inci sırada yer alırken, 2012 yılında 80’inci olmuştur. İnsan kaynağı alt endeksi
okuma yazma ve okullaşma oranları ile belirlenmektedir. İnsan kaynağı ve altyapı alt
endeksleri veriye dayalı olarak hazırlanmış, fakat çevrimiçi hizmetler alt endeksi web
üzerinden yapılan araştırma ile sınırlı kalmıştır. Birleşmiş Milletler çalışmasına göre;
Türkiye diğer iki alt endekse kıyasla insan kaynağı alt endeksinde geride kalmış,
çevrimiçi hizmetlerde nispeten daha iyi bir sıralama elde etmiştir.

2.5. GELECEĞE

İLİŞKİN

TEMEL

GELİŞMELER

/

TRENDLER

/

BEKLENTİLER
Ülkemiz, bilgi ve iletişim teknolojilerinin ve e-devlet uygulamalarının diğer
ülkelerdeki gelişim seyrine paralel olarak, günümüzdeki en üst seviyedeki tanımıyla
entegre ve kesintisiz elektronik hizmet sunumunu sağlayabilecek çoğu altyapıyı
kurmuş ve örnek e-devlet uygulamalarını geliştirmiş durumdadır.
E-devlet uygulamalarının kullanımında da, hem elektronik hizmet kültürünün
oluşmasını sağlayacak hem de hizmetlerin kullanıcı odaklı tasarımına yönelik
talepleri tetikleyecek düzeyde mesafe kaydedilmiştir.
Ülkemizdeki mevcut birikim ve yaklaşımlar göz önüne alındığında e-devlet
uygulamaları açısından henüz kurulamayan altyapıların kurulması, elektronik ortama
taşınmamış kamu hizmetlerinin elektronik ortama taşınması, e-devlet hizmetlerinin
kullanımının doğal sınırlara ulaşması sürecin getireceği normal sonuçlar olacaktır.
Öte yandan, bu dönemde ekonomik, sosyal, siyasi, idari, teknolojik ve
kültürel değişimler ve yönelimler çerçevesinde dikkate alınması ve yönetilmesi
gereken daha farklı unsurlar ön plana çıkacaktır.
Bunlar arasında ön plana çıkan unsurlar başlıklar halinde 3 grup altında
toplanabilir:
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1. Açık ve katılımcı yönetim:
- Açık yönetim / kamu bilgisinin açık platformlardan paylaşımı,
- Vatandaş odaklı hizmet sunumu,
- Kamu politikalarının oluşturulmasına ve kamu hizmetlerinin sunumuna
vatandaş katılımı,
- Karar destek sistemleri,
- Kamu istihdamında dönüşüm,
- Kamu tedarik sistemi (e-ihale),
- Ülkeler arası politika paylaşımının/aktarımının yoğunlaşması.
2. Güvenlik:
- Bilgi güvenliği,
- Kişisel bilgi mahremiyeti.
3. Teknolojik trendlerin kamu yönetimine yansımaları:
- Açık kaynak kodlu yazılımlar,
- Kurumsal mimari,
- Bulut bilişim,
- Yeşil bilişim,
- Mobilite,
- Ağ 2.0,
- Ağ 3.0 – Anlamsal ağ & nesnelerin interneti.
Bu alanlara ilişkin genel tespitler aşağıdaki şekildedir:
2.5.1. Açık ve Katılımcı Yönetim
Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımının yaygınlaşması ile ekonomik ve
sosyal yaşam kültürü daha fazla şeffaflık, bilgi paylaşımı, işbirliği, katılımcılık ve
yeniliğe; bilginin kaynağında otomatik işlenmesine ve analizine dayalı hale
gelmektedir. Ekonomik ve sosyal yaşamı düzenleyen ve kamu hizmeti üreten kamu
yönetiminin bu yönelime paralel olarak kaçınılmaz biçimde daha açık, daha şeffaf,
daha hesap verebilir, daha katılımcı, daha yenilikçi, bilgiye daha fazla dayalı bir
anlayış üzerine bina edilmesi gerekecektir.
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a. Açık Yönetim/Kamu Bilgisinin Açık Platformlardan Paylaşımı
Bilgi toplumu, bilgi ekonomisi ve e-devlet kavramlarının pratik yansımaları
daha açık ve paylaşımcı kamu yönetimlerini gerekli kılmaktadır. Bu anlamda, kamu
kurumlarının ürettikleri ve ellerinde bulundurdukları bilgiyi açık platformlardan,
herhangi bir talebe gerek kalmaksızın, yeniden kullanıma elverişli olarak
paylaşmaları ülkeler arasında giderek yaygınlaşan bir politika tercihi olarak
belirmektedir. Bu yaklaşım bir yandan açık ve katılımcı, demokratik yönetim
anlayışını desteklerken bir yandan da bilgi ekonomisinin en önemli unsuru olan
bilgiyi ve yenilikçiliği teşvik etmektedir.
Ülkemizde de kamu yönetiminin önümüzdeki dönemde daha açık, daha
katılımcı ve bilgi ekonomisini ve yenilikçiliği teşvik edecek bir yaklaşım
benimsemesi; bu çerçevede, kamu bilgisini paylaşmaya yönelik adımlar atması
beklenmelidir.
b. Vatandaş Odaklı Hizmet Sunumu
E-Devlet hizmetlerinin kullanımında doğal sınırlara ulaşılması beklenmelidir.
Hizmetlerin yoğun kullanımı kullanıcı taleplerini tetikleyecek; talepler daha organize
biçimde ve kamu kurumlarını baskı altına alacak şekilde dile getirilecektir. Bu durum
kamu kurumlarının kullanıcı talepleri doğrultusunda vatandaş odaklı hizmet tasarımı
ve sunumuna daha fazla yoğunlaşmasına ve bir anlamda buna mecbur kalmasına
neden olacaktır.
Kamu kurumları bu eğilimi algılamalı ve 2023 hedefleri doğrultusunda bu
eğilime

uygun

uygulamalarında

stratejik
kullanıcı

adımlar

atmalıdır.

taleplerine

Kamu

duyarlılıklarını

kurumlarının
artıracak

e-devlet

politikaların

tartışılmasına, benimsenecek politikalar doğrultusunda stratejilerin ve uygulamaların
geliştirilmesine ihtiyaç vardır.
c. Kamu Politikalarının Oluşturulmasına ve Hizmet Sunumuna Vatandaş
Katılımı
Önümüzdeki dönemde, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımında doyum
noktasına ulaşılması beklenmektedir. Bu teknolojilerin katılımcı yönetim pratiklerini
mümkün kılan, hatta zorlayan mahiyeti ve bireylerin günlük yaşamlarında bu
teknolojileri kullanım biçimleri zamanla alternatif hizmet sunum biçimlerini ve
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katılım araçlarını gündeme getirecektir. Öte yandan kamu hizmeti kavramı,
hizmetlerin tanımı, kapsamı, aktörleri ve aktörlerin sorumluluklarının yeniden
tanımlanmasını içeren bir dönüşüm sürecine girecektir.
Bu doğrultuda, vatandaşlar hizmet kullanan ve politikalara maruz kalan
bireyler olmaktan çıkarak özellikle plan döneminin sonlarına doğru kamu politikası
ve kamu hizmeti üretiminin aktif ve sürekli bir parçası haline gelecektir.
Bu eğilimin algılanamaması ve yönetilememesi kamu yönetimi ile vatandaş
arasındaki otorite-meşruiyet bağını olumsuz etkileyecektir. Öte yandan, bu eğilimin
anlaşılmasına yönelik çalışmalar yapılması, buna yönelik temel politikalar ve
stratejiler belirlenmesi ve pratik adımlar atılması kamu yönetiminin kalitesini
artıracağı gibi, kamu kurumlarına olan güven artacak, bütün olarak 2023 kalkınma
hedeflerine dönük çabalar desteklenecektir.
Bu nedenle, önümüzdeki dönemlerde katılımcı yönetim, politika, strateji ve
uygulamalarının

geliştirilmesine

ve

bunların

hayata

geçirilmesine

ihtiyaç

duyulacaktır.
d. Karar Destek Sistemleri
Gerek kamudaki bilgi sistemleri gerekse bilgi toplumu uygulamaları ile
ekonomik ve sosyal alanda ortaya çıkan bilgi kaynakları kamu politikalarının daha
doğru ve güncel bilgiye dayalı olarak tasarlanmasını giderek kolaylaştırmaktadır. 10.
Plan

döneminde

özellikle

semantik

alanında

yaşanacak

gelişmeler

bilgi

sistemlerinden ve farklı sayısal bilgi kaynaklarından daha etkin faydalanılmasının
önünü açacaktır.
Bu çerçevede, kamu politikalarının oluşturulma mekanizmasının daha fazla
bilgi kaynaklarına ve bunların analizine dayandırılacağını, bu durumun karar
mekanizmalarında açıklığı ve katılımcılığı artıracağını beklemek gerekir.
Bu nedenle, önümüzdeki dönemlerde kamu karar mekanizmalarının bilgiye
daha fazla dayalı, daha açık, daha katılımcı bir yapıya dönüşümü sürecinin
yönetimine, buna ilişkin politika ve stratejilerin geliştirilmesine ihtiyaç duyulacaktır.
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e. Kamu İstihdamında Dönüşüm
Kamu istihdamının niteliği ve niceliği doğal olarak hem kamu hizmeti
üretiminin kalitesini hem de ekonominin genel durumunu önemli ölçüde etkilemeye
devam edecektir.
Kamu istihdamında en önemli değişim, 10. Plan uygulama döneminde
kamuya 10 yıl boyunca sayısal çağın donanımları ve kültürü ile yetişmiş çok sayıda
personelin girmesi; buna mukabil sayısal çağın donanımları ve kültüründen nispeten
çok daha az beslenmiş personelin kamu hizmetinden ayrılması ile yaşanacaktır. Bu
değişim, kamu kurumlarında sayısal kültürün iş yapış biçimine yansıması yönündeki
talepleri önemli ölçüde artıracaktır.
Kaliteli kamu hizmeti üretimi ile ekonomik ve sosyal kalkınmanın
desteklenmesi, tarif edilen türde bir geçiş süreci, belirlenecek politika ve stratejilerle
yönetilebildiği ölçüde mümkün olacaktır. Öte yandan, kamu tarafından istihdam
edilecek personelin meslek ve niteliklerinde de farklılıklar olması beklenmelidir.
Bu çerçevede, önümüzdeki dönemlerde kamu istihdamında yaşanacak geçiş
sürecinin kamu yönetimi sistemine etkilerinin yönetilmesine ve bu bağlamda kamu
personel sisteminin yeni ekolojiye uyumunun sağlanmasına ilişkin politika ve
stratejilerin belirlenmesine ihtiyaç duyulacaktır.
f. Kamu Tedarik Sistemi (e-ihale)
Kamu hizmeti üretiminin ötesinde, ekonomi ve maliye politikaları açısından
önemli bir araç teşkil eden kamu alımları GSYH üzerinde önemli bir yekûn tutmaya
devam edecektir. Bu nedenle, kamu ihale sisteminin etkinliğini artıracak düzenlemeler
ve araçlar kamu hizmeti üretiminde kaliteyi artırmasının yanı sıra daha doğru ve etkin
ekonomi ve maliye politikalarının uygulanmasına imkan sağlayacaktır.
Bu

anlamda söz

konusu

araçlardan

en

önemlisi

elektronik

ihale

uygulamasıdır. Bu çerçevede; kamu alımlarında etkinliği sağlamaya dönük genel
tedbirlerin yanı sıra; ihale sürecini basitleştirecek, ihalelere katılım yüklerini
azaltacak, şeffaflık ve hesap verebilirliği artıracak, rekabeti teşvik edecek, KOBİ’ler
başta olmak üzere özel kesimin piyasalara daha etkin nüfuzuna imkan sağlayacak,
karar alıcılara ekonomi ve maliye politikalarının belirlenmesinde bilgi ve analiz
sağlayacak karar destek sistemlerinin oluşturulmasına imkan verecek elektronik ihale
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 381)

– 889 –

sisteminin bütün aşamaları itibarıyla hayata geçirilmesi ve bütün ihalelerde
kullanılması beklenmelidir.
Bu doğrultuda, halihazırda önemli aşama kaydedilmiş bulunan elektronik
ihale uygulamasını destekleyecek ve elektronik ihale uygulamasının çıktılarından
etkin

biçimde

faydalanılmasına

imkan

tanıyacak

politika

ve

stratejilerin

geliştirilmesine ihtiyaç olacaktır.
g. Ülkeler Arası Politika Paylaşımının / Aktarımının Yoğunlaşması
Ülkeler arasında bilgi alış verişi ve deneyim paylaşımı teknoloji politikaları
alanında nispeten daha kolay olabilmekte; bu nedenle daha sık yaşanmaktadır. Bu
eğilim ülkeler arasındaki ikili ilişkiler ve işbirliklerinde gözlenmektedir.
Ülkemizin e-devlet çalışmalarında geldiği aşama ile dış politika alanındaki
güncel etkinliği birlikte değerlendirildiğinde yakın bir gelecekte her iki alandaki
çalışmaların birbirini desteklemesi kaçınılmaz olacaktır. Bu çerçevede önümüzdeki
dönemlerde gerek ikili işbirlikleri gerekse ülkemizin taraf olduğu uluslararası
örgütler düzeyinde e-devlet politikaları, uygulamaları ve araçlarının nasıl ele
alınacağına ilişkin politika ve stratejilerin geliştirilmesine ihtiyaç duyulacaktır.

2.5.2. Güvenlik
Modern zamanlar, ekonomik ve sosyal yaşamın devamı açısından
vazgeçilmez biçimde kritik altyapılara dayanmakta; kritik altyapıların kurulması ve
işletilmesi

ise

önemli

ölçüde

bilgi

ve

iletişim

teknolojileri

kullanımını

gerektirmektedir. Aynı şekilde kamu yönetiminin, ekonomik ve sosyal yaşamın
organizasyonu, bireylere ait kişisel bilgiler dahil olmak üzere her türlü bilginin
otomatik işlenmesini gerektirmektedir. Başta ticaret olmak üzere ekonomik ve sosyal
hayatın idamesi bilgi sistemlerinin güvenliğine ve güvenilirliğine duyulan ihtiyacı
artırmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerine uzaktan erişim imkanı ve bu
teknolojileri uzaktan yönetebilme imkanı kritik bilgi altyapılarının güvenliğinin
sağlanmasının ve kişisel bilgi mahremiyetinin korunmasının önemini daha önce
hissedilmeyen ölçüde artırmıştır. Devletler hakimiyetlerini ve bağımsızlıklarını tesis
ve muhafaza etmek için, kamu yönetimleri varlıklarını ve kamu hizmeti sunumunu
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devam ettirebilmek ve hizmet kalitesini artırabilmek için bilgi güvenliği ve kişisel
bilgilerin korunması alanında en üst düzey tedbirleri almak zorunda kalmaya devam
edecektir.
a. Bilgi Güvenliği
Kamu kurumlarının kamu hizmetlerini önemli ölçüde elektronik ortama
taşımaları, temel bilgi sistemlerini kurmaları ve işletmeleri, önemli kamu bilgilerinin
yanı sıra özellikli kişisel bilgilere sahip olmaları ve yaşamsal bilgi altyapılarını
yönetmeleri, başta ticaret olmak üzere ekonomik ve sosyal hayatın bilgi sistemlerine
dayalı hale gelmesi bilgi güvenliğine ilişkin önlemlerin önemini daha da artıracaktır.
Bilgi sistemlerinin güvenliği, mevcut durumda dahi, rekabetçi ve sağlıklı bir sayısal
ekonominin en önemli unsurları arasındadır. Aynı şekilde bilgi güvenliği ülkeler
arasında fiziki ve psikolojik savaşın önemli bir parçası haline gelmiş durumdadır.
b. Kişisel Bilgi Mahremiyeti
Kamu bilgi sistemleri, sağlık bilgileri gibi hassas bilgiler dahil olmak üzere
kişisel bilgilerin yoğun biçimde tutulduğu ve işlendiği ortamlardır. Ülkemiz e-devlet
uygulamaları açısından önemli mesafeler kaydederken, kişisel bilgi mahremiyetinin
muhafazasına ilişkin gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılması ve uygulamaların
geliştirilmesi açısından aynı başarıyı yakalayamamıştır. Bu nedenle, kişisel bilgi
mahremiyetine ilişkin düzenlemelerin ve uygulamaların aciliyetle hayata geçirilmesi
gerekmektedir.
Öte yandan sayısal yaşam geçmişteki yaşam pratiklerinin anlamını
kaybetmesi nedeniyle pek çok tanımı işlevsiz bırakmaktadır. Mahremiyet olgusu ve
tanımı da bu çerçevede yeniden tanımlanmaya ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle,
önümüzdeki dönemlerde bu alanda çalışmalar yürütülmesine ihtiyaç duyulacaktır.

2.5.3. Teknolojik Trendlerin Kamu Yönetimine Yansımaları
Mevcut bilgi ve iletişim teknolojileri ürün ve hizmetleri bireyler, ekonomik
ve sosyal aktörler ve kamu yönetimi tarafından içselleştirilirken bir yandan da bu
teknolojilerde gelişmeler devam etmekte, yeni ürün ve hizmetler ortaya çıkmaktadır.
Bulut bilişim, yeşil bilişim, mobil teknolojiler, nesnelerin interneti ve semantik
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önümüzdeki dönemde etkileri hissedilecek yönelimler olarak belirmektedir.
Teknolojideki gelişme hızı nedeniyle ekonomik ve sosyal yaşamın diğer aktörleri
gibi kamu yönetimleri de yön belirlemekte ve belirli teknoloji ürünlerine
odaklanmakta zorlanmaktadır. Bu nedenle kamu yönetimleri stratejik yönetim
yaklaşımı ile kurumsal mimarilerini şekillendirmek ve teknolojideki gelişmeleri
kurumsal konumlarına uygun olarak içselleştirmek durumunda kalacaktır.
a. Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar
Açık Kaynak Kodlu Yazılım (AKKY), yazılımın kaynak kodunun
incelenmesi, değiştirilmesi ve yazılımı elinde bulunduran kişinin yazılımı üçüncü
kişilere ücretli veya ücretsiz dağıtabilmesini mümkün kılan bir yazılım modelidir.
AKKY sektörünün pazar payı her geçen gün artmaktadır. Dünya genelinde
AKKY sektörü pazar büyüklüğü 2006 yılı itibariyle 1,8 milyar ABD Doları civarında
gerçekleşmiş ve bu rakamın her yıl yaklaşık yüzde 26 büyüyeceği tahmin edilmiştir.
2009 yılında yapılan bir araştırmaya göre 2013 yılına kadar sektör büyüklüğünün 8
milyar ABD Dolarına ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu sektördeki hızlı büyümenin
sebebinin gerek özel sektörde gerekse kamu sektöründe AKKY’lerin giderek daha
çok benimsenmesi olduğu gözlenmektedir.
AKKY’ye ilişkin başka bir araştırmaya göre ise AKKY projelerinin sayısı her
14 ayda bir ikiye katlanmaktadır. Ülkemizde de AKKY kullanımından elde edilen
faydaya ilişkin bazı analizler yapılmıştır. Milli Savunma Bakanlığı’nda (MSB)
AKKY ürünlerinin kullanılması sonucu sadece lisans bedellerinde şimdiye kadar
yaklaşık 2 milyon ABD Doları tasarruf yapıldığı kaydedilmiştir. 713
Kamuda açık kaynak kodlu yazılım kullanımının yaygınlaştırılması 9.
Kalkınma Planı döneminde benimsenen bir politika olmasına karşın bu konuda sınırlı
düzeyde ilerleme kaydedilebilmiştir.
Konunun önümüzdeki dönemlerde de gündemde olması beklenmelidir. Bu
çerçevede maliyet, güvenlik, yetkinlik kazanımı gibi açılardan ilave fırsatlar sunan
açık kaynak kodlu yazılım kullanımını gerek kamuda gerekse toplumda

Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi. (2012). Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım
Kullanımı.

713
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yaygınlaştıracak politika ve stratejilerin geliştirilmesine, gerekli araçların devreye
sokulmasına ihtiyaç olacaktır.
b. Kurumsal Mimari
Bilişim yatırımları ile beklenen faydanın elde edilmesi büyük oranda bilişim
çözümlerinin kurumsal stratejiler ve iş süreçleriyle bütünlüklü bir çerçeve içerisinde
entegrasyonu ile mümkündür. Ülkemizde kamu kurumları tarafından çok sayıda edevlet uygulaması geliştirilmiş olmasına rağmen, kurumların bilişim altyapılarının
kurum stratejileri ve iş süreçleriyle entegrasyonu ve iş süreçlerinin yeniden
yapılandırılması nispeten bakir bir alan olarak durmaktadır.
Bu

nedenle;

kamu

kurumlarının,

kurum

stratejilerinde

ve

bilişim

yatırımlarında kurumsal mimari yaklaşımına daha fazla ihtiyaç duyacakları
beklenmelidir.

Bu

doğrultuda

kamu

kurumlarının

kurumsal

mimarilerini

geliştirmelerini kolaylaştıracak ve teşvik edecek politika ve stratejilerin belirlenmesi
gerekecektir.
c. Bulut Bilişim
Bulut bilişim; veri depolama ve işleme için gerekli sermaye harcamaları ve
istihdam ihtiyacında tasarruf imkânı yaratmakta, bilgi ve iletişim teknolojileri
uygulamalarında verimlilik, işbirliği, uygulama geliştirme gibi ilave fırsatlar ortaya
koymaktadır. Genişbant internetin yaygınlaşması ile bulut bilişimin gerek arz gerek
talep tarafında bilişim sektöründe daha çok gündeme gelmesi beklenmektedir. Bu
nedenle; bulut bilişim çözümlerinin kamuda uygulanmasına ilişkin politika tespitine,
belirlenecek politikaların uygulanmasına ilişkin strateji ve araçların geliştirilmesine
ihtiyaç vardır.
d. Yeşil Bilişim
Son yıllarda tüm dünyada karşılaşılan çevresel sorunlar karşısında,
farkındalık çalışmaları iklim değişikliği konusunu ön plana çıkarmıştır. Bu durum,
Yeşil Bilgi Teknolojileri kavramının da bilgi toplumu politikalarının öncelikleri
arasında yer almasını sağlamıştır. Bu önceliklerin çerçevesini, bilgi ve iletişim
teknolojileri sektörünün çevreye olan olumsuz etkilerinin azaltılması ve diğer
sektörlerin çevreye olan olumsuz etkilerinin azaltılmasında bu teknolojilerin
kullanılması oluşturmaktadır.
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Bilgisayar sayısındaki ve veri merkezlerinin kapasitesindeki hızlı artış,
kullanılan enerji ve bunun sonucunda ortaya çıkan karbondioksit salımlarının önemli
boyuta ulaşmasına neden olmaktadır. Ayrıca, bilgi ve iletişim teknolojileri
ürünlerinin çevreye duyarlı bir şekilde üretilmesine ve ekonomik ömrünü
tamamlamış olan ürünlerin olumsuz çevresel etkilerinin en aza indirilmesine yönelik
çalışmaların yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
Bilgi ve iletişim teknolojileri, diğer sektörlerin olumsuz çevresel etkilerinin
azaltılmasında önemli fırsatlar sunmaktadır. Elektrik üretim ve dağıtımında “akıllı
şebekeler (smart grids)”, yük ve yolcu taşımacılığında “akıllı ulaştırma sistemleri”,
binalarda kullanılan enerjinin azaltılmasına yönelik “akıllı bina” uygulamaları
karbondioksit salımlarının azaltılmasına önemli katkı sağlamaktadır. Bunların
yanında, bilgi ve iletişim teknolojileri, üretim alanında süreçlerin verimliliğini
artırmakta, insanların uzaktan çalışabilmelerine ve toplantı yapabilmelerine olanak
sağlayarak enerji tasarrufu sağlamakta ve kâğıt tüketimini ciddi oranda
azaltabilmektedir. Ayrıca, su kıtlığıyla mücadele kapsamında; su kaynaklarını tespit
ve izleme, hava tahmini, erken uyarı sistemlerinin oluşturulması, kentlerin
gelecekteki su ihtiyaçlarının belirlenmesi ve tarımda tam zamanında sulama gibi
alanlarda

bu

teknolojilerden

faydalanılabilmektedir.

Özellikle

kentlerin

su

yönetiminde, RFID teknolojisi ve mikro elektromekanik sistemlerden büyük ölçüde
faydalanılan “akıllı boru” ve su yönetimine yönelik karar destek sistemleri aracılığı
gibi bilgi ve iletişim teknolojileri tabanlı çözümler ile su dağıtım hizmetinin etkinliği
sağlanmaktadır.
Bahsi geçen akıllı uygulamalar, insanların yoğun olarak yaşadığı bölgeler
olmaları ve bir çok e-devlet hizmetinin sunulmasından dolayı kentlerde daha fazla
uygulama imkanı bulmaktadır. Bu unsurlar, son zamanlarda ön plana çıkan “akıllı
kent” kavramının en önemli bileşenlerini oluşturmaktadır. Esas olarak bölgesel
kalkınma hedefiyle uyumlu olarak tanımlanan akıllı kent kavramı etrafından pek çok
politika, strateji ve tedbir ortaya konmakta ve bunlara ilişkin uygulama çalışmaları
yürütülmektedir. Bu bağlamda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kentlerin rekabet
edebilirliği konusundaki potansiyelinin belirlenmesi ve bu teknolojilerden üst
düzeyde faydalanılmasına yönelik politika ve stratejilerin geliştirilmesine ihtiyaç
duyulmaktadır.
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Bu gelişmeler çerçevesinde; önümüzdeki dönemlerde kamu kurumlarının
bilişim yatırımlarında daha çevre dostu ürünlere yönelmeleri, uzaktan çalışma
uygulamalarını gündeme almaları, temel altyapıları kuran ve işleten kurumların akıllı
altyapıların kurulmasına yoğunlaşmaları beklenmelidir.
e. Mobilite
Her ne kadar e-devlet uygulamaları ile 7/24 kesintisiz hizmet anlayışı
yaygınlaşma başlamış ve kamu hizmet sunumu büyük oranda zaman ve mekandan
bağımsız hale gelmişse de bu yönde asıl katkıyı mobil uygulamalar sağlamaktadır.
Mobil genişbant erişim teknolojilerinin yaygınlaşması ile birlikte ülkemizde akıllı
mobil cihazların kullanımı önemli oranda artmaktadır. Mobil cihazların yaygın
kullanımı önemli bir fırsat olarak görülmeli ve bu potansiyelden faydalanılmalıdır.
Mobil uygulamalar hizmetten faydalanmanın ötesinde vatandaşların hizmete
ilişkin geribildirimde bulunmalarında ve hizmet süreçlerine katılımlarında ilave
kolaylıklar sunmaktadır.
Bu durum kamu kurumlarının mobil uygulamalara daha fazla ağırlık
vermesine neden olacaktır. Bu nedenle; kamu kurumlarının mobil uygulamalarına ve
bu uygulamaların teşvik edeceği yaklaşımlara ilişkin politika ve stratejilerin
geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
f. Ağ 2.0
Ağ 2.0 elektronik ortamdaki ürün, hizmet ve içeriğin kullanıcı desteğiyle
şekillendiği ya da sadece kullanıcılar tarafından oluşturulduğunu ifade eden bir
kavramdır. Kullanıcı içeriği ve etkileşimine olanak tanıyan web uygulamaları kitleler
tarafından büyük bir ilgi görmektedir. Bu teknolojilerin kullanımı ekonomik ve
sosyal yaşamı etkileyecek boyutlara ulaşmıştır. Bu etki açık ve katılımcı yönetim
anlayışı ile paralel olarak e-devlet 2.0 tartışmalarını tetiklemektedir.
Önümüzdeki dönemde ağ 2.0 uygulamalarının kamu yönetimi üzerindeki
etkilerinin artması beklenmelidir. Bu çerçevede, kamu kurumlarının açık ve katılımcı
yönetimi destekleyecek ağ 2.0 uygulamalarını nasıl kullanacağına ilişkin politika ve
stratejilerin geliştirilmesine ihtiyaç duyulacaktır.
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g. Ağ 3.0 – Anlamsal ağ ve Nesnelerin interneti
İnternet, insanların ağ üzerinden bağlantı kurdukları, bilgi sistemleri
üzerinden bilgi alışverişi yapılan, geliştirilen ağ uygulamaları ile hizmet verilen bir
platform olmanın ötesinde anlamsal ağ ile insanlar tarafından kullanılan doğal dilin
bilgisayarlar/yazılımlar tarafından anlaşılmasını ve işlemesini mümkün kılan,
gömülü yazılımlar ve yongalarla nesnelerin uzaktan, otomatik yönetilebildiği bir
yapıyı da içerecek şekilde genişlemektedir.
Bu yönelim bireysel, sosyal ve ekonomik yaşamdaki etkileri dolayısıyla kamu
kurumlarının hizmet sunumu tasarımlarını etkileyeceği gibi, kamu kurumlarının bir
takım

kaynaklarının/malzemelerinin

yönetimi

konusunda

da

imkanlar

sağlayabilecektir.
Bu nedenle, önümüzdeki dönemlerde kamu kurumlarının ve kamu hizmeti
sunumunun anlamsal ağ ve nesnelerin interneti olgularının gelişiminden etkilenme
durumunun

araştırılmasına,

bu

çerçevede

gerekli

politika

ve

stratejilerin

geliştirilmesine ihtiyaç olacaktır.

2.6. DÜNYADA E-DEVLET UYGULAMALARI
OECD çalışmalarına göre, e-devlet hizmetlerinin kullanımı için tek bir
noktadan sisteme giriş servislerinin kullanımının, e-devlet portallerinin gelişimiyle
paralel olduğu görülmektedir (Örneğin: Avustralya, Avusturya, Danimarka,
Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Türkiye). Burada iki istisna göze çarpmaktadır.
Almanya tek bir noktadan e-devlet servislerine erişimi, şeffaflık (transperancy)
sebepleriyle kullandırmamaktadır. Burada, kişisel verilerin yalnızca çevrimiçi
doğrulama ile üçüncü şahıslara gönderimi uygun görülmemektedir. Ancak, bireylerin
tek bir noktadan sistem kullanımında, anlık elektronik işaretleyiciler (token)
kullanılarak kimlik doğrulamasının sağlanması, temel sistem gereksinimini
karşılayacak niteliktedir. Bir diğer örnek olarak; Yeni Zelanda’da geliştirilen bir giriş
sistemi ise, bireylerin, tek bir kullanıcı adı ve şifre çifti ile katılımcı devlet
kurumlarına girişini sağlarken, istenildiği takdirde çoklu giriş bilgilerinin kullanımını
da desteklemektedir. Tek bir noktadan erişim kullanıcılar için şu an sağlanmakta ve
her bir gelen servis ile ilgili sisteme girilmesi beklenilmektedir.
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Bununla beraber, bazı ülkeler, yenilikçi kurumsal kimlik yönetim sistemlerini
sadece kamu sektöründeki e-devlet uygulamaları için değil özellikle özel sektördeki
ekonomik ve sosyal aktiveleri desteklemek için geliştirmektedir. Örneğin
Almanya’da, kamu ve özel sektör için; uzun dönem doküman koruması, kişi bilgileri
ve kimliği ile adresini ispatta kullanılabilecek kayıtlı e-posta servisi hizmetlerini de
kendi içinde barındıran yenilikçi kimlik doğrulama sisteminin geliştirilmesi ülke
stratejisinde önemli yer tutmaktadır. Portekiz’de ise, vatandaş kartı üzerinden;
çevrimiçi banka hesabı açma, bireysel anlaşmaları imzalayabilme, özel sistemlerde
kimlik doğrulama, işçi çalışma kaydı yapabilme gibi hizmetler özel sektör tarafından
vatandaşlara sağlanmaktadır.
Dünyada elektronik ulusal kimlik kartını kullanan ülkelerde, genelde kâğıt
bazlı ulusal kimlikler günlük hayatta kimlik doğrulama için kullanılmaktadır. Kâğıt
kimlik kartından elektronik karta geçiş, vatandaşların kendi isteğine bağlı olarak,
daha fazla hizmetin kendilerine, devletin daha az maliyetle bu hizmetleri yerine
getirmesini sağlayacağı belirtilerek verilmektedir. Elektronik ulusal kimlik kartı
kullanamayan ülkeler ise, farklı yollarla sayısal kimlik sistemleri kullanabilmektedir.
Diğer yandan, ulusal seviyede sayısal kayıt ya da tanımlamanın mümkün
olmasıyla, çeşitli ülkeler kendilerini yeni sayısal kimlik tanımlama stratejisine dâhil
etmiştir. Yine de sayısal kimlik yönetimi stratejisine yönelik tümüyle yeni bir kimlik
tanımlama yapısının kullanıldığı bir örneğe rastlanmamaktadır. Böyle bir yapının
olmadığı ülkelerde ise ulusal düzeyde farklı yollara başvurulmaktadır. Örneğin;
Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Amerika Birleşik Devletleri’nde merkezi
olmayan yaklaşımlar, ülke yapısıyla daha çok örtüşmektedir.
Çoğu ülke rumuz/takma ad kullanımını (pseudonym) stratejilerinin bir parçası
olarak ele almamaktadır. Buna karşın Avustralya şiddet mağdurlarının korunması
gibi bazı özel durumlarda istisna dışı bırakabilmektedir. Danimarka ve Almanya’da
gelecekte bu takma isim kullanımı uygulamasını hayata geçirmeyi düşünmektedir.
Hollanda ise bu kullanımı iş dünyası için uygulamaya koymayı planlamaktadır. Pek
çok ülkede olabildiğince az veri tutulmasıyla kimlik yönetimi arasındaki ilişkiden
bahsedilmektedir. Kanada, bireyler hakkında tutulacak veri miktarı ile ilgili olarak;
yalnızca bireyin ihtiyaçlarının sistem tarafından anlaşılabilmesi için gerekli olan veri
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kümesinin tutulmasına yönelik bir direktifin takip edilmesine, kamu kurumlarını
yöneltmeye çalışmaktadır.
Birleşmiş Miletler e-Devlet Araştırması Raporu, e-devlet konusunda
uluslararası seviyede önem taşıyan bir rapordur. Rapor hazırlanırken bakılan
endeksler, ülke yönetiminin kamu hizmetlerinin bilgi teknolojileri ile sunumunda,
kapasitesini ve istekliliğini ölçmeye çalışmaktadır. Rapor, e-devlet (gelişim) endeksi
yanında bu endeksi oluşturan çevrimiçi hizmetler, elektronik haberleşme altyapısı ve
insani sermaye endekslerini, bilgi toplumuna yönelik olarak e-katılımcılık endeksini
ve çevre konularındaki çevrim içi çabaları ölçen çevre endeksini içermektedir.
Birleşmiş Milletler e-devlet gelişim endeksinin değerlendirmesi esas olarak 3
ana kritere göre yapılmaktadır. Bunlar; çevrimiçi hizmet, iletişim altyapısı, insan
sermayesi kapasitesidir. Çevrimiçi hizmetler; gelişmekte olan ve gelişmiş
enformasyon hizmetleri ile daha gelişmiş olan işlemsel (transactional) ve bağlı
(connected) hizmetlerden alınan puanlara göre değerlendirilmektedir. İletişim
altyapısı ise, her 100 hane üyesi içerisindeki tahmini internet, sabit telefon hattı,
mobil telefon hattı, kişisel bilgisayar ve genişbant kullanıcısı sayısına göre
hesaplanmaktadır. İnsan sermayesi endeksi ise yetişkin okuryazarlık oranı ile ilk orta
ve yüksek okullara kayıt oranlarına göre belirlenmektedir.
E-Devlet gelişim endeksinin yanında ayrıca bir e-katılımcılık endeksi de
belirlenmektedir. Bu endeks ise e-enformasyon, e-danışma ve e-karar alma
niteliklerine göre neticelendirilmiştir.
Ülkemizin

Birleşmiş

Milletler

raporu

sıralamalarındaki

durumu

değerlendirildiğinde, en dikkat çekici gelişme, daha ziyade temel bilgilendirme
hizmetleri ile ilgili I. seviye elektronik hizmetlerde 2008’de sıralamada 140’ıncı
iken, 2010’da 16’ncı sıraya yükselmemizdir. 2012 yılında ise kullanıcılar ile tek veya
çift yönlü iletişim sağlayan II. seviye elektronik hizmetlerde bir iyileşme söz
konusudur (78'den 60'a çıkmıştır). Daha üst seviye hizmetlerde ise 2008 yılında
yakalanan yüksek sıralamalar, diğer ülkelerin de sonraki senelerde benzer gelişmeler
göstermeleri nedeniyle zaman içerisinde yerlerini daha düşük sıralamalara
bırakmışlardır. Ülkemizde de bir yandan daha düşük olgunluk seviyesinde sunulan
hizmet sayısının artışına devam edilmesi gerekirken diğer yandan da daha üst
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 381)

– 898 –

seviyede birbirleri ile bütünleşik sunulan hizmetlerin gelişimine yeniden ağırlık
verilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
Aşağıda, muhtelif ülkelerin (Güney Kore, Kazakistan, İngiltere, İspanya,
Danimarka, Estonya, Bulgaristan) e-devlet alanındaki çalışmaları ele alınmaktadır.

2.6.1. Güney Kore
Güney Kore e-devlet çalışmalarına 1980’li yıllarda başlamış ve 2010’lu
yıllara gelindiğinde dünyanın en gelişmiş e-devlet yapılarından birini oluşturmuştur.
Bu durum, son iki Birleşmiş Milletler raporuna (2010 ve 2012) da birincilik olarak
yansımıştır.
Güney Kore’deki e-devlet çalışmaları kapsamındaki birçok proje çeşitli
ödüllere layık görülmüş; diğer yandan e-devlet sistemi, entegrasyon konusunda en
yetkin seviyeye erişmiştir. Ülkenin e-devlet çalışmaları içerisinde kurumsal destek
sağlayan yapılanma olarak NIA ajansı (National Information Society Agency), kamu
bilgi ve belge paylaşımını entegre olarak yöneten ve teknoloji sunumunu
gerçekleştiren kurum olarak oldukça etkilidir. Bu kurumun çalışmaları neticesinde,
2006 yılında sadece 5 kurumu kapsayan kamusal enformasyon paylaşımı 2012’de
455 kurumu kapsar hale getirilmiştir. Minwon 24 adlı çevrimiçi sivil hizmet
portalinde 2007’de 30.214 olan uygulama talebi sayısı 2011’de 68.261’e çıkmıştır.
Yine, çevrimiçi doküman sorgulama ve yayınlaması ile ilgili olarak; 2005’te 8 adet
sorgu yapılabilirken bu rakam 2010’da 1.208’e çıkmıştır. Ayrıca, ülkenin, kırsal
yörelerdeki sayısal uçurumu azaltmaya yönelik çalışmaların yanında siber etik
eğitimi verilmekte, internet bağımlılığı, siber ortamda hakaret ve benzeri
olumsuzlukların azaltmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.
Ülkede kimlik yönetim sistemleriyle ilgili önemli çalışmalar bulunmaktadır.
Kişilerin soyadlarının Kim, Lee, Park gibi 274 adet isimle sınırlı olması, kimlik
yönetiminde, soy isme ek olarak, cinsiyet, doğum tarihi ve doğum yeri gibi bilgilerin
de kullanılmasını gerekli kılmaktadır. Tekrar kullanılabilirlik, Kore Sayısal Kimlik
Cüzdanı (Korean Digital Identitiy Wallet) gibi sistemlerle sağlanmakta, bu da
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bireylerin web sayfalarına her defasında kullanıcı adı ve şifre bilgisini girmesi
gerekliliğini ortadan kaldırmaktadır.
Her ne kadar, Güney Kore’de e-devlet sistemi birçok açıdan başarılı olsa da
kullanıcı talebi ve memnuniyeti istenen seviyede değildir. Bu eksikliğin giderilmesi
amacıyla, tüm hizmetlerin tek bir portal sistemi üzerinde birleştirmesi çalışmaları
sürmektedir. Henüz oturmamış olan bu sistem, kullanıcılar tarafından yeterince talep
görmemekte, bu durum memnuniyet değerlerini düşürmektedir. Ayrıca, yalnızca
enformasyon (information) odaklı teknoloji yoğun e-devlet hizmetleri sistemi
sunumu yerine bilgi (knowledge) odaklı teknoloji ve toplumsal açıdan bütünleşik ve
dengeli bir sistem geliştirmenin, yapılan yatırımların vatandaş tarafında da istenen
desteği bulmasına katkıda bulunacağına yönelik bir yaklaşım bulunmaktadır.
Güney Kore’de e-devletin kavram ve uygulama olarak algısı, akıllı ofis
(smart office) gibi dolaylı çalışmaları ve genel olarak özel firmaları da kapsayacak
şekilde daha geniş bir çerçevede ve pragmatist bir yaklaşımla değerlendirilmekte;
sayısal sertifika kullanımının e-ticaret işlemlerinde uygulanabilmesine önem
verilmektedir.
Öte yandan, ülkede e-devlet gelişiminde kamu-özel sektör işbirliği dikkat
çekiciyken yerel yönetim seviyesindeki hizmet gelişimi tepeden inme merkeziyetçi
kontrolün uzun süre yönetimde hâkim olması nedeniyle henüz istenen seviyede
değildir. Yeni dönem için smart (sensible, mutual, accessible, reliable, trendy) devlet
kavramı

çerçevesinde

yeni

teknoloji

trendlerinin

takip

edilmesi

tavsiyesi

gündemdedir. Ancak, yeni teknoloji trendlerinin takibinin yüksek maliyetli ve
mükerrer yatırımlara da sebebiyet verebileceği; her zaman bu yüksek maliyetli yeni
teknoloji yatırımları yapılması yerine, kendini ispatlamış teknolojilere dayanan daha
basit

çözümlerin

de

istenen

sonucu

vermeye

yeterli

olabileceği

değerlendirilmektedir.

2.6.2. Kazakistan
Kazakistan son zamanlarda göstermekte olduğu birçok atılıma paralel olarak,
2012 Birleşmiş Milletler raporuna göre e-devlet alanında kendi bölgesinde en iyi
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 381)

– 900 –

konumda olup; dünyada en iyi ilk 40 ülke arasında yer almaktadır. Ülkenin bu alanda
son zamanlarda gösterdiği gelişme, e-katılımcılık endeksinde Güney Kore ve
Hollanda’dan sonra ülkeyi üçüncü sıraya taşımıştır.
E-Devlet kapsamında sunulan hizmetlerin niteliği ve bu hizmetlerin tanıtımı
için harcanan çaba oldukça dikkat çekicidir. Belirli alışveriş merkezlerinde ve kamu
kurumlarında açık tutulan e-devlet tanıtım ofisleri, İngilizce olarak portalden
(e.gov.kz) sunulup ulaşılabilen bilgilerin zenginliği; ulusal ve uluslararası boyutta
yapılan çalışmalar ve bunların tanıtımı için gösterilen emek kayda değerdir.
E-Devlet

çalışmalarının

gerçekleştirilmesinde

ülkenin

kendine

özgü

koşullarının getirdiği çeşitli avantajları mevcuttur. Doğal zenginliklerden elde edilen
kaynaklar, mali konuların çözümlenmesini kolaylaştırmaktadır. Diğer bir avantaj ise,
yönetim anlayışına dayalı olarak çeşitli kamu kurumlarının ve birimlerinin tek bir
noktada toplanarak ve yerel bölgeleri paylaşarak hizmet vermesidir. Örneğin,
noterlik, nüfus ve vatandaşlık hizmetleri gibi ülkemizde farklı farklı yerlerde sunulan
kamu hizmetleri Kazakistan’da tek bir devlet ofisinde yan yana verilebilmektedir.
Dolayısıyla

fiziki

ve

yapısal

anlamda

tek

noktadan

hizmet

vermenin

gerçekleştirildiği bir ülkede, sanal ve elektronik anlamda da tek noktadan hizmet
vermedeki ve birlikte çalışabilirlik konularındaki yapısal ve teknik sıkıntıların
kolayca aşılması mümkün olmaktadır.
Öte yandan ülkenin kendi özel koşulları beraberinde çeşitli sıkıntıları da
getirmektedir. Kamu-özel ortaklığı olarak yürütülen e-devlet çalışmalarının önemli
bir kısmı Rusya’nın katkısıyla mümkün kılınmaktadır. Rusya’ya olan bu bağımlılık
halen var olan alt ve üstyapının kullanımında da kendini hissettirmektedir.
Demokratik, rekabetçi piyasa dinamiklerine dayalı sosyo-ekonomik koşulların
gereklilikleri yeni yeni oluşmaya başlamaktadır. Örneğin, internete bağlanma
ücretleri rekabete dayalı düşme eğilimi göstermesine rağmen halen bölgenin en
yükseğidir. Yine kendi istekleri ve ihtiyaçları nedeniyle bireysel kullanıcıların edevlet hizmetlerini kullanması son derece sınırlıdır. Halen 74 hizmet sunulan
Kazakistan portaline 2013’te 64 yeni hizmetin daha eklenmesi planlanmaktadır.
Bireysel ve kurumsal olarak gerçekleştirilebilen sisteme kayıt, dijital imza alınarak
gerçekleştirilmektedir. Mayıs 2012 itibarıyla sisteme 114.810 adet kullanıcı kaydı
gerçekleştirilmiştir.
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“Ofisten ofise değil tuştan tuşa” olarak sloganlaştırılan Kazakistan’ın e-devlet
çalışmaları içerisinde, özellikle vatandaş yönetim ilişkisini geliştirmeye yönelik
tanıtım ve katılımcılık faaliyetleri dikkat çekmektedir. Ülkede e-devlet seminerleri
düzenlenmekte olup vatandaşlar çağrı merkezini arayarak kendi bölgelerindeki
seminerlerin yeri ve zamanı hakkında bilgi alabilmekte; internet üzerinden
vatandaşların

yönetim

süreçlerine

katılımını

sağlayan

web

konferansları

düzenlenmektedir.

2.6.3. İngiltere
2012 Birleşmiş Milletler raporuna göre, e-devlet gelişim endeksinde üçüncü
sırada yer alan ülkede; hali hazırda vatandaşlar, bireysel kullanıcı olarak "directgov"
portalini kullanmaktadır. Avrupa Birliğince kabul gören vatandaşlara yönelik 12
temel hizmetin 4'ü yalnızca directgov üzerinden, 5'i başka siteler ile ortaklaşa
verilmektedir. Portalin sorumluluğu Cabinet Office'tedir. Ayrıca işletmeler için
businesslink portali bulunmaktadır. İşletmeler için 8 temel hizmetin 6'sı bu portal ve
başka sitelerle ortaklaşa, 2'si yalnızca başka siteler tarafından verilmektedir. Serco
adlı kurum businesslink portalini yönetmekte, düzenli olarak kullanım ve fayda
analizleri yapmaktadır. Sağlık ile ilgili (temel) hizmetler ise NHSchoices portalinden
sağlanmaktadır. İngiltere’de 26 milyondan fazla bireysel ziyaretçi e-devlet
sistemlerini kullanmaktadır. 2008-2009 döneminde 15 milyona yakın kullanıcı
businesslink portalini ziyaret etmiştir.
İngiltere’de hizmetin niteliğine göre kimlik doğrulama, ya akredite sertifika
otoritesi tarafından verilmiş sayısal sertifikayla, sayısal sertifikaların sağladığı
güvenliği gerektirmeyen hizmetler için ise, portalden sağlanan kullanıcı kimliği ve
kullanıcı tarafından seçilen şifre ile sağlanmaktadır. Vatandaşlara sunulan hizmetler,
kamu kurumlarına form teslimi yanında kamu veya özel şirket sitelerindeki çevrimiçi
formların doldurularak hizmet alınmasını içermektedir. Diğer bazı hizmetler için
çevrimiçi formlar kullanılmamakta; kullanıcılar yalnızca bazı yazılım paketlerini
kullanarak formları gönderebilmektedir.
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2.6.4. İspanya
2012 Birleşmiş Milletler raporuna göre, e-devlet gelişim endeksinde 23’üncü
sırada yer alan ülkede; vatandaşlar ve işletmeler için merkezi, bölgesel ve yerel
seviyede hizmetler "060.es" portalinden sunulmaktadır. Kullanıcılar yorumlarını,
değerlendirmelerini yazıp hizmetleri oylayarak portali kişiselleştirebilmektedirler.
En popüler 20 e-devlet hizmeti http://masdestacados.060.es/ adresinden, daha
kullanıcı dostu biçimde sunulmaktadır. 060.es, esasen çok kanallı hizmet sunumunun
bir parçasıdır. RedSARA ise kamu intranet ağıdır. Portalde, sayısal bildirim hizmeti
bulunmakta; 2011 sonu itibarıyla resmi sayısal bildirim hizmeti 40 kurum, 269 idari
prosedür ve 300.000 e-posta adresini içermektedir. Ülkede, 2011 yılında yaklaşık
500 bin yeni e-kimlik kartı dağıtılmış olup, bu kartlar 2011 yılı itibarıyla 25
milyonun üzerinde vatandaş tarafından kullanılmaktadır.
İspanyada NationalMint tarafından işletilen kamu sertifikasyon otoritesi
(CERES) bulunmaktadır. CERES sayısal sertifikaları yayınlamakta, kamu anahtar
altyapısı (PKI) ve e-imza sunumuna dayalı hizmetler için gerekli çözümler
sunmaktadır. Kullanımı için internet bağlantısı ve kart okuyucusunun yeterli olduğu
ulusal e-kimlik kartı (DNIe) 10 sene geçerli olup, e-kimlik kartı sahibi PIN kodu
gibi bir kişisel erişim kodu yanında hem bir kamu şifresine hem de kişisel şifreye
sahiptir. Kimlik doğrulama ve her eylem için e-imza kullanımına dayalı 2 aşamalı
bir doğrulama sistemi sunmaktadır.

2.6.5. Danimarka
2012 Birleşmiş Milletler raporuna göre, e-devlet gelişim endeksinde 4’üncü
sırada yer alan ülkede; vatandaşlar için altı yüzün üzerinde hizmet bulunduran
"borger.dk" portali bulunmaktadır. İşletmeler için 1.300'ün üzerinde hizmet
bulunduran "virk.dk" portali kullanılmaktadır. Söz konusu portaller üzerinden
vatandaşlar haftada 100 binin üzerinde, işletmeler ise ayda 140 binin üzerinde ziyaret
gerçekleştirmektedir. 2011 yılı itibarıyla 15 yaşından büyük vatandaşların yaklaşık
olarak %70'i sayısal imzaya sahiptir. Elektronik formlardan bir kısmı ücretsiz yazılım
tabanlı

OCES

(elektronik

hizmetler

için

kamu

sertifikası)

imzası

ile

imzalanabilmektedir. Yeni sayısal imza NemID; kamu kurumları, firmalar ve
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bankalar arasındaki işbirliği ile geliştirilerek, bankacılık ve diğer tüm çevrimiçi
hizmetler için kullanıma sunulmuştur. Ayrıca, sistemde görme engelliler için özel bir
çözüm de geliştirilmiştir.

2.6.6. Estonya
2012 Birleşmiş Milletler raporuna göre, e-devlet gelişim endeksinde 20’nci
sırada yer alan ülkede; vatandaşlar e-devlet işlemleri için eesti.ee portalini
kullanmaktadır. Ulusal e-kimlik kartı ile kimlik doğrulama yapılarak işlemlerden
yararlanılabilmekte, e-posta hesabı yaratılıp e-posta ya da kısa mesaj bildirimleri
alınabilmektedir. Sistem üzerinden, 20'nin üzerinde ulusal veri tabanına erişim
sağlanabilmektedir. Ülkede elektronik kimlik kartı ve imza uygulamaları oldukça
gelişmiştir. Üretilen elektronik kimlik kartı sayısı 1 milyonu geçmiş olup, 15-74 yaş
arası nüfusun %90'ı elektronik kimlik kartına sahiptir. Ortak sayısal imza sistemi
bütün ülke içerisinde birlikte çalışabilmektedir (interoperability). Mobil ID ile ayrı
bir kart okuyucu ve yazılıma gerek olmadan cep telefonları sayısal imza için
kullanılabilmektedir.

2.6.7. Bulgaristan
2012 Birleşmiş Milletler raporuna göre, e-devlet gelişim endeksinde 60’ıncı
sırada yer alan ülkede; egov.bg portali bakanlıklar, devlet daireleri ve belediyelerle
ilgili 1.300'den fazla hizmeti sunmaktadır. Kullanıcı profili yaratarak hizmetlere
erişmek tercihe bağlı olup, giriş e-imza ile gerçekleştirilmektedir. Sunulan hizmetler
veri paylaşım katmanı "X.Road" ile de entegre çalışmaktadır. Bulgaristan’da
hâlihazırda e-devlet hizmetlerinin çoğunluğu 10 haneli vatandaşlık numarasını
(UCN) kullanmakta olup,

UCN bilgisi, kullanıcının e-imza sertifikasından

çekilmektedir. E-imza; ödeme, gizli bilgilere erişim, imza atma gibi çeşitli amaçlar
için kullanılmaktadır. E-imzaları içeren akıllı kartlar kamu şirketi Information
Services PLC tarafından sağlanmaktadır. Bulstat ise işletmelerin idari süreçleri için
kullanılmakta olup, bu şekilde işletme kaydı adli bir prosedürden idari bir prosedüre
dönüşmüştür.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ KAPSAMINDAKİ GELİŞMELER

3.1. GİRİŞ
Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin koordinasyonu amacıyla
yürütülen E-Dönüşüm Türkiye Projesi kapsamında hazırlanan ve 2006-2010
dönemini kapsayan Bilgi Toplumu Stratejisi ve Ek’i Eylem Planı, 2006/38 sayılı
Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile onaylanmış ve 28.07.2006 tarihinde Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bilgi Toplumu Stratejisi, ülkemizin
bilgi toplumuna dönüşümünün gerçekleştirilmesi için ekonominin tüm aktörlerinin
bütünsel bir yaklaşımla koordine edilmesi, bu yönde atılacak adımların ve
kaynakların aynı amaca yönlendirilerek öngörülen hedeflere ulaşılması yolunda
önemli bir araç olarak hizmet etmiştir.
Bilgi Toplumu Stratejisinin temel amaç ve hedefleri;
• Kamuda iş süreçlerinin gözden geçirilerek kamu yönetiminde ve
işleyişinde modernizasyonunun sağlanması,
• Kamunun vatandaşlara ve iş dünyasına sunduğu hizmetlerin daha etkin,
hızlı, kolay, erişilebilir ve verimli sunulması,
• Vatandaşların

bilgi

toplumu

imkânlarından

azami

düzeyde

faydalanmalarının sağlanması, sayısal uçurumun azaltılması, istihdamın ve
verimliliğin artırılması,
• Bilgi ve iletişim teknolojilerinin, daha fazla katma değer yaratmak üzere,
işletmeler tarafından yaygın ve etkin kullanımının sağlanması,
• İletişim hizmetlerinde yaygın, nitelikli ve uygun fiyatlarla hizmet
sunumunu sağlayacak rekabetçi ortamın tesisi ile bilgi ve iletişim teknolojileri
sektörünün büyümesinin sağlanması ve küresel rekabetçi bir sektör olarak
konumlanması olarak belirlenmiştir.
Bu amaç ve hedeflere ulaşılması için, Bilgi Toplumu Stratejisi kapsamında
yedi stratejik öncelik belirlenmiştir. Bu öncelikler şunlardır:
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1. Sosyal Dönüşüm: Vatandaşların gündelik ve iş yaşamlarında bilgi ve
iletişim teknolojilerinin etkin kullanımı ile ekonomik ve sosyal faydanın artırılması
amaçlanmıştır.
2. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu: Bir yandan,
KOBİ’lerin bilgisayar sahipliği ve internet erişimi artırılarak e-ticaret yapmaya teşvik
edilmeleri, diğer yandan stratejik önem taşıyan sektör ve bölgelere ilişkin bilgi ve
iletişim teknolojileri ihtiyacının belirlenerek bu ihtiyacı karşılamak üzere sektöre
özel verimlilik programlarının hayata geçirilmesi hedeflenmiştir.
3. Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü: Kamu hizmetlerinin bilgi ve iletişim
teknolojilerinin yardımıyla, kullanımı yoğun ve getirisi yüksek hizmetlerden
başlamak üzere elektronik ortama taşınması ve aynı zamanda iş süreçlerinin kullanıcı
ihtiyaçları doğrultusunda yeniden yapılandırılarak hizmet sunumunda etkinliğin
sağlanması amaçlanmıştır.
4. Kamu Yönetiminde Modernizasyon: Bilgi ve iletişim teknolojilerinin
yardımıyla, verimliliği ve vatandaş memnuniyetini öncelikli olarak gözeten, ülke
koşullarına uygun örgüt ve süreç yapılanmalarına sahip etkin bir e-devlet
oluşumunun hayata geçirilmesi hedef olarak belirlenmiştir.
5. Küresel Rekabetçi Bilgi Teknolojileri Sektörü: Bilgi teknolojileri
hizmetleri alanında proje odaklı hizmetler ve kamu özel sektör işbirlikleriyle sektör
yetkinliklerinin geliştirilerek dış pazarlara açılım, paket yazılımda ise rekabet
avantajının daha yüksek olduğu sektörel çözümlere odaklanılması amaçlanmıştır.
6. Rekabetçi, Yaygın ve Ucuz İletişim Altyapı ve Hizmetleri: İletişim altyapı
ve hizmetlerinin geliştirilebilmesi ve yaygın kullanımının sağlanması için, telekomünikasyon sektöründe hizmet ve altyapılarda etkin rekabet ortamının tesis edilmesi, bu
yolla hızlı, güvenli, sürekli ve kaliteli iletişim hizmetlerinin uygun maliyetlerle
sunulmasının yanı sıra yeni teknolojilere dayalı elektronik haberleşme altyapılarının
kurulması için uygun ortam yaratılması hedeflenmiştir.
7. Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi: Dünya pazarlarında talebi giderek
artan, yenilikçi ve yüksek katma değerli bir sektör olarak bilgi ve iletişim
teknolojileri sektöründe Ar-Ge faaliyetlerine öncelik verilmesi ve bu alanda ürüne
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dönüşecek yeni teknolojilerin desteklenmesi öncelik olarak belirlenmiştir. Diğer
taraftan, Ar-Ge ve yenilikçilik faaliyetlerinin geliştirilmesi ve etkinleştirilmesinde
bilgi ve iletişim teknolojilerinden azami ölçüde faydalanılması da amaçlanmıştır.
Bilgi Toplumu Stratejisi kapsamında, ülkemizin bilgi toplumu alanında
stratejik öncelikleri olarak belirlenen bu yedi alanın her biri için 2010 yılı hedefleri
belirlenmiştir. Ayrıca, bu hedeflere ulaşmak için yapılması gereken çalışmalar
hakkında yön gösterici bilgiler sunulmuştur. Bu noktada, Bilgi Toplumu Stratejisi
Eylem Planında bu çalışmaların kapsamı net bir şekilde ortaya konulmuş ve ilgili
taraflarca yapılacak çalışmalar takvime bağlanmıştır. Böylece, Bilgi Toplumu
Stratejisi çerçevesinde ortaya konulan hedeflere ulaşmak amacıyla yapılacak
çalışmaların kurumlar arası işbirliğini gözetecek şekilde tek elden koordinasyonu
sağlanmıştır.
Bu bölümde, bahsi geçen yedi farklı eksen için benimsenen “stratejik yön”,
atılması planlanan “stratejik adımlar” ile öngörülen hedefler ve hedeflerin
gerçekleşme durumuna ilişkin bilgiler sunulmaktadır.

STRATEJİK

3.2.

ÖNCELİKLER

KAPSAMINDA

KAYDEDİLEN

GELİŞMELER
3.2.1. Sosyal Dönüşüm
Bilgi Toplumu Stratejisinin “Sosyal Dönüşüm” öncelik alanıyla, bilgi
toplumuna geçişte ekonominin geleneksel mekanizmalarının yanı sıra sosyal ve
kültürel değişimi de bünyesinde barındıran bütüncül bir yaklaşımın sağlanması
amaçlanmıştır. Vatandaşların gündelik yaşamlarında ve çalışma hayatlarında bilgi ve
iletişim teknolojilerini etkin ve yoğun kullanımı, bilgiye erişim imkânlarının
geliştirilmesi suretiyle kendi potansiyellerini gerçekleştirmeleri ve yaşam kalitelerini
artırmaları öngörülmüştür. Bu amaçla;

• Yaygın Erişim
• Odaklı Yetkinlik
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• Yüksek Motivasyon ve Zengin İçerik
stratejik adımlar olarak belirlenmiştir.
Bilgi Toplumu Stratejisiyle ortaya konan stratejik yaklaşımların hayata
geçirilmesi ve öngörülen adımların atılması sonucunda; bilgisayar ve internet
kullanımının artırılması, eğitimde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımın
yaygınlaştırılması, e-hizmetlerin kullanımının artırılması ve internette güvenlik
problemi yaşayan bireylerin oranının azaltılması amaçlanmıştır. Bu çerçevede,
stratejinin uygulama dönemi sonunda ulaşılması öngörülen hedefler de tespit
edilmiştir. Bu hedeflere ve stratejinin uygulama dönemi sonu itibarıyla
gerçekleşmelere ilişkin sayısal büyüklükler aşağıda (Tablo 124) gösterilmektedir.
Tablo 124. Sosyal Dönüşüm - Temel Göstergeler
Temel Göstergeler

2005 Değeri (%) 2010 Hedefi (%)

Gerçekleşme
Değeri (%)

İnternet Kullanıcısı Bireyler

14

51

40,5

- Öğrenciler

53

96

88,3

- Çalışanlar

17

77

53,1

- İşsizler

21

56

53,9

Genişbant İnternet Abone Yoğunluğu

2

12,5

17,3

Eğitim Amaçlı İnternet Kullanan Çalışanlar
ve İşsizler

1,2

39

-

Eğitim Amaçlı İnternet Kullanan Öğrenciler

34

78

-

Çevrimiçi Bankacılık Yapan Bireyler

2,1

33

15,8

Çevrimiçi Alışveriş Yapan Bireyler

2,2

30

18,6*

e-Devlet Hizmetlerini Kullanan Bireyler

5,9

35

38,9

7

48

42,9

KİEM’den İnternete Erişen Bireyler

0,2

5,1

-

Güvenlik Problemi Yaşayan Kullanıcılar

24

24

40,8

İnternete Bağlı Bilgisayar Bulunan Haneler

*Herhangi bir zamanda

Kaynak: TÜİK – Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketleri

Bilgi Toplumu Stratejisinin uygulama dönemi sonu itibarıyla, internet
kullanıcısı olan bireylerde üç kata yakın bir artış söz konusu olsa da hedeflenen değer
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yakalanamamıştır. Bu sonuçta, özellikle dezavantajlı kesimlerin bilgi ve iletişim
teknolojilerine erişim imkânlarının yetersiz olması ve erişim maliyetlerinin etkili
olduğu düşünülmektedir.
İnternet kullanıcısı bireylerin hedeflenen değerin altında kalması e-devlet ile
çevrimiçi alışveriş ve bankacılık hizmetlerini kullanma oranlarını olumsuz etkilemiş
bu kalemlerin üçünde de hedeflenen değerler yakalanamamıştır.
Güvenlik problemi yaşayan kullanıcıların oranındaki artışta; eskiden internet
üzerinden yapılmayan pek çok işlemin yapılır hale gelmesi ve kullanım oranlarının
artması etkili olmuştur.
Genişbant

internet

abone

yoğunluğu

beklenen

hedefin

üzerinde

gerçekleşmiştir. Bu durumun yaşanmasında mobil teknolojilerdeki gelişmeler ve
özellikle mobil operatörler arasındaki rekabetin erişim fiyatlarını düşürmesi etkili
olmuştur.

3.2.2. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu
Son yirmi yılda bilgi ve iletişim teknolojilerinde sağlanan gelişmelerle
beraber küreselleşen dünya ekonomisi içinde rekabetçi ve dinamik bilgi tabanlı
ekonomiye sahip ülkeler arasında yer alma yarışı giderek hızlanmaktadır. Bu
kapsamda; ülkemizdeki işletmelerin de bilgi ve iletişim teknolojilerini yaygın ve
etkin kullanarak verimliliklerinin artırılması, yüksek katma değerli ürünlere
yönelmesi ve yeni iş alanlarına girebilme yeteneğine sahip olması uluslararası
rekabet edebilirliğin olmazsa olmaz koşullarından biri haline gelmiştir.
a. Bilgi

Toplumu

Stratejisinde,

bilgi

ve

iletişim

teknolojilerinde

sağlanangelişmeler ışığında, işletmelere bilgi ve iletişim teknolojileri
yoluyla rekabet avantajı sağlanması stratejik yön olarak belirlenmiştir.
Bu kapsamda
• Devlet ile İş Yapma Kolaylıklarının Sağlanması
• Bilgi Edinme Ortamının Sağlanması
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• İşletme ve Çalışanların Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yetkinliğinin
Geliştirilmesi
• E-Ticaretin Geliştirilmesi
stratejik adımlar olarak belirlenmiştir.
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin iş dünyasına nüfuzu stratejik önceliğin
hedeflerine ulaşıp ulaşılmadığının tespiti için belirlenen 8 temel göstergede elde
edilen gelişmeler aşağıda (Tablo 125) sunulmaktadır. Tablodan ülkemizdeki
girişimlerin bilgisayar ve genişbant internet erişimine sahiplik oranı büyük bir
ilerleme kaydederek sırasıyla 2005 yılındaki %61 ve %20 seviyesinden, 2010 yılında
%92,3 ve %90,9’a ulaştığı görülmektedir. Avrupa Birliği’nin 27 ülkesinde ise
internet erişimine sahiplik oranı 2005 yılındaki %91 seviyesinden 2010 yılında %94
seviyesine ulaşmıştır. Bu gelişmelerin yanı sıra Bankalararası Kart Merkezi
verilerine göre de Sanal POS ile yapılan e-ticaret işlemleri tutarı 2005 yılındaki 1
milyar 388 milyon TL’den 2010 yılında 15 milyar 225 milyon TL’ye ulaşmıştır.
Tablo 125. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu - Temel
Göstergeler
2005 Değeri
(%)

2010 Hedefi
Değeri (%)

Gerçekleşme
Değeri (%)

Bilgi alma

-

90

86,2

Form indirme

-

80

78,9

Çevrimiçi form doldurma

-

60

58,6

İşlemin tamamlanması

-

30

-

Bilgisayarı olan girişimlerin oranı

61

95

94

Genişbant internet erişimine sahip
girişimlerin oranı

20

70

91,5

E-Ticaret satışlarının toplam ciroya oranı

0-3

15

-

Kurumsal kaynak planlaması kullanan
girişimlerin oranı

0-3

15

15,3

Tedarik zinciri yönetimi kullanan
girişimlerin oranı

0-1

12

16

Temel Göstergeler
Elektronik kanallardan sunulan kamu
hizmetlerinden yararlanan girişimlerin
oranı
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Müşteri ilişkileri yönetimi kullanan
girişimlerin oranı

0-0,5

5

32,7

Kaynak: Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 2010 ve 2011, TÜİK

3.2.3. Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

Bilgi toplumuna dönüşümün en önemli açılımlarından biri, hiç kuşkusuz,
kamu hizmetleri sunumunda ortaya çıkan gelişim ve değişimlerdir. Kamu hizmetleri
sunum sürecinde, sunulan hizmetin niteliği ve kalitesi, en az hizmetin kendisi kadar,
hatta bazen ondan daha da önemlidir. Bu yaklaşım çerçevesinde, ‘Vatandaş Odaklı
Hizmet Dönüşümü’, Bilgi Toplumu Stratejisinde 7 stratejik öncelik arasında yer
almıştır. Kamu hizmetlerinin sunumu açısından bilgi toplumunun devletini,
geleneksel devletten ayıran en önemli özellik; sunulan hizmetin, kullanıcıların gerçek
talep ve ihtiyaçlarına uyum sağlayıp sağlamadığının gözetilmesidir. Bu özelliğin
hayata geçirilmesinde kamu yönetimlerinin en önemli yardımcısı, bilgi ve iletişim
teknolojilerinin sunduğu imkânlar olmuştur.
Kamu hizmetlerinin etkin sunumu, hem vatandaşların hem de iş dünyasında
faaliyet gösteren şirketlerin iş ve işlemlerinin kolaylaşmasına, hızlanmasına ve genel
olarak yaşam kalitesi ve refahın artışına zemin hazırlamaktadır. Hizmetlerin etkin
sunumunda öncelikli

amaç, söz konusu hizmetlerin mevcut iş süreçleri

iyileştirilmeden elektronik ortama taşınması değil, iş süreçleri kullanıcı ihtiyaçlarına
göre basitleştirilerek yeniden tasarlanmış olan hizmetlerin etkin, hızlı, sürekli, şeffaf,
güvenilir ve bütünleşik şekilde sunumudur.
Bilgi Toplumu Stratejisinde, vatandaş odaklı yaklaşım çerçevesinde; kamu
hizmetlerinin, kullanımı yoğun ve getirisi yüksek hizmetlerden başlamak üzere
elektronik ortama taşınması, aynı zamanda iş süreçlerinin kullanıcı ihtiyaçları
doğrultusunda yeniden yapılandırılarak hizmet sunumunda etkinliğin sağlanması
ilkesi benimsenmiştir. Böylelikle; işletmeler, vatandaşlar ve kamu kuruluşları
açısından önemli mali kaynak ve zaman tasarrufu yaratılması, kamu yönetiminde
şeffaflık, güvenilirlik, hesap verebilirlik ve katılımcılığın artırılması ve hizmetlere
erişim ve kullanım oranları ile hizmetlerden duyulan memnuniyetin artırılması
amaçlanmıştır.
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a. Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planında Vatandaş Odaklı Hizmet
Dönüşümü başlığı altında 41 eylem tanımlanmıştır. Bu stratejik öncelik
kapsamında;
• Vatandaş Odaklı Yaklaşım, Hizmet Dönüşümü ve İletişim Yönetimi
• Sağlık Hizmetleri
• Eğitim ve Kültür Hizmetleri
• Adalet ve Emniyet Hizmetleri
• Sosyal Güvenlik ve Yardım Hizmetleri
• Vatandaşlık, Kayıtlar ve İzinler
• Tarım
• İş Dünyası
• Ulaşım
• Gelir İdaresi
• Yerel Yönetimler

alanlarında gerçekleştirilmesi gereken stratejik adımlar belirlenmiştir.
Stratejinin uygulama döneminde, vatandaş odaklı hizmet dönüşümü stratejik
önceliği kapsamında hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının belirlenmesi için 4 gösterge
belirlenmiştir (Tablo 126).
Tablo 126. Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü – Temel Göstergeler
2010 Hedefi (%)

Gerçekleşme
Değeri (%)

Elektronik kanallar üzerinden sunulan hizmet yüzdesi

70

(Ölçülmemiştir)

AB 20 temel hizmetinde ulaşılan seviye

100

91

Hizmet Seviyesi

Hizmet Kullanımı
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Elektronik
yüzdesi

kanallardan

gerçekleşen

işlemlerin

33

81,3

80

95,7

Kullanıcı Memnuniyeti
E-Hizmetler kullanıcı memnuniyeti endeksi

Bu göstergelerden ilk ikisinin ölçülebilmesi için, kamu hizmetlerinin toplam
ve elektronik ortamda sunulanlarının sayısının bilinmesi gerekmektedir. Bunların
tespiti amacıyla, Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı tarafından yürütülen
çalışmanın yöntemi ve sonuçları, söz konusu göstergelerin ölçülmesi için uygun
olmamıştır. Dolayısıyla, ilk gösterge ölçülememiş, bu nedenle ikinci göstergenin
ölçülmesi için gerekli olan veriler sağlanamadığından, Avrupa Birliği’nin
benimsediği 20 temel kamu hizmetine ilişkin istatistikler üzerinden hesaplama
yapılmıştır. Türkiye’nin Avrupa Birliği 20 temel kamu hizmeti açısından gelişmişlik
seviyesinin Strateji dönemi sonunda % 100 olması hedeflenmiş, ancak hedefe çok
yaklaşılmasına rağmen ulaşılamamıştır (% 91). Bu 20 temel kamu hizmeti için
elektronik kanallardan gerçekleşen işlemlerin oranıysa % 81’in üzerindedir (%81,3).
E-Hizmetlerden vatandaş memnuniyeti oranı ise Strateji dönemi sonunda % 95,7
olarak gerçekleşmiştir ki bu oran hedeflenen seviyenin (% 90) üzerindedir.

3.2.4. Kamu Yönetiminde Modernizasyon
Bilgi Toplumu Stratejisinin Kamu Yönetiminde Modernizasyon öncelik alanı
ile ülkemizde Stratejinin hazırlandığı dönem itibarıyla yoğun olarak gündemde olan
kamu yönetimi reformu çalışmalarına bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımıyla hız
ve etkinlik kazandırılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda;
• Bilgi Toplumu Kurumsal Yapılanması ve Yönetişim
• Ortak Teknoloji Hizmetleri ve Altyapı
• Etkin Tedarik Yönetimi
• Veri ve Bilgi Yönetimi
• Elektronik İletişim
• İnsan Kaynağı ve Yetkinlik Gelişimi
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 381)

– 913 –

• Güvenlik ve Kişisel Bilgilerin Mahremiyeti
stratejik adımlar olarak belirlenmiştir.
Yukarıda zikredilen stratejik yaklaşımların takip edilmesi ve stratejik
adımların atılması sonucunda, kamu cari giderlerinde yüksek tasarruf sağlanması ve
gelirlerin artırılması, bilginin doğru kullanımı ile karar süreçlerinin etkinleştirilmesi,
genel

kamu

hizmetlerinden

memnuniyet

seviyesinin

artırılması

ve

proje

uygulamalarında başarı oranının yükseltilmesi amaçlanmış; bu amaçlar, aşağıda
(Tablo 127) yer verilen hedef değerlerle somutlaştırılmıştır.
Tablo 127. Kamu Yönetiminde Modernizasyon – Temel Göstergeler
2005 Değeri

2010 Hedefi

Yıllık kamu cari giderlerinde sağlanacak tasarruf

-

9

Elektronik ortamda yapılan kamu alımları yüzdesi

-

90

Çevrimiçi arka-ofis süreçlerine sahip kamu hizmetlerinin
oranı

Ölçülmemektedir

100

Bütçe içinde ve zamanında tamamlanan proje yüzdesi

Ölçülmemektedir

90

Stratejik öncelik alanındaki amaç ve adımların gerçekleşme düzeyindeki
zayıflık, doğal olarak belirlenen hedeflere de yansımıştır. Nitekim öngörülen dört
hedeften üçüne dair ölçüm ve değerlendirme yapılamamıştır. Ölçümü yapılan tek
hedef olan “Bütçe içinde ve zamanında tamamlanan proje yüzdesi”nde ise hedef
değerin oldukça altında bir gerçekleşme olmuştur. 2010 yılı itibarıyla, bu değer
yüzde 24,4 olarak ölçülmüştür.
Sonuç olarak, Bilgi Toplumu Stratejisinin önemli stratejik önceliklerinden
biri olan Kamu Yönetiminde Modernizasyon alanında tanımlanan amaç, strateji,
adım ve hedeflere sınırlı düzeyde ulaşılabilmiştir. Bu alandaki gerçekleşme,
Stratejinin diğer öncelik alanlarına nispetle oldukça düşük düzeydedir. Öte yandan,
bu alanda Stratejide öngörülenin aksine uygulamalara gidilmiş, bu uygulamaların
hem Stratejinin uygulanmasına hem de hedeflerine olumsuz etkileri olmuştur.
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3.2.5. Küresel Rekabetçi Bilgi Teknolojileri Sektörü
Bilgi Toplumu Stratejisinin Küresel Rekabetçi Bilgi Teknolojileri Sektörü
başlığı altında, bilgi teknolojileri sektörünün uluslararası bir oyuncu olması
doğrultusunda;
• İnsan Kaynağı Geliştirme
• Sektör Yapılanması
• Sektör Yetkinliklerinin Geliştirilmesi
• İhracatın Artırılması
• Talebin Geliştirilmesi
stratejik adımları tanımlanmıştır.
Ortaya konan hedefler kapsamında elde edilen gelişmenin izlenebilmesi
amacıyla bilgi teknolojileri bölümünde toplam 8 temel gösterge belirlenmiştir (Tablo
128). Göstergelere bakıldığında donanım pazarının hedeflenen değerlerin çok
üzerinde yer aldığı, hizmetler pazarının belirgin bir gelişim göstermesine rağmen
paket

yazılım ve hizmetler pazarının konulan hedeflerin altında kaldığı

görülmektedir. 2010 yılı itibarıyla 7,57 milyar dolara ulaşan bilgi teknolojileri
pazarının büyüklüğü, donanım, paket yazılım ve hizmetlerde 2010 yılına ilişkin
olarak ayrı ayrı konulan hedeflerin toplamı olan 7,42 milyar dolar rakamını
geçmiştir. Bununla birlikte, 2010 yılı itibarıyla bilgi teknolojileri sektörünün GSYH
içinde aldığı pay %1,03 olup, 2010 yılı için hedeflenen %1,87 oranının altındadır. Bu
sonuçta, Strateji döneminde GSYH hesaplama yönteminde gerçekleşen değişiklik
etkili olmuştur.
Tablo 128 Bilgi Teknolojileri - Temel Göstergeler
Gösterge
No

TEMEL
GÖSTERGE

2007

2007

2008

2008

2009

2009

2010

2010

H

G

H

G

H

G

H

G

90

Paket Yazılım İç
Pazar Büyüklüğü
(milyon ABD$)

545

489

684

515

849

511

1.042

584

90

Hizmetler İç
Pazar Büyüklüğü
(milyon ABD$)

747

639

906

720

1.086

709

1.291

909
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90

Bilgi
Teknolojileri
Donanımı İç
Pazar Büyüklüğü
(milyon ABD$)

2.688

4.798

3.306

4.726

4.077

5.440

5.093

92

Paket Yazılım
İhracatı
Büyüklüğü
(milyon ABD$)

42

-

59

-

82

-

115

92

Hizmetler İhracatı
Büyüklüğü
(milyon ABD$)

56

-

78

-

110

-

154

92

Bilgi
Teknolojileri
Donanımı İhracatı
Büyüklüğü
(milyon ABD$)

13

-

16

-

20

-

24

100

Bilgi
Teknolojileri
Sektörünün
GSYH İçindeki
Payı (yüzde)

1,2

0,92

1,4

0,81

1,6

1,08

1,87

-

Yazılım ve
Hizmet
İhracatının
Yazılım ve
Hizmet Pazarına
Oranı (yüzde)

7,6

-

8,6

-

9,9

-

11,53

6.077

1,03

H: Hedef Değeri, G: Gerçekleşme Değeri

Bu stratejik yön kapsamındaki gelişmeler değerlendirildiğinde, özellikle
kamunun kendisine biçilen rolü üstlenemediği görülmüştür. Talep odaklı politikalar
vasıtasıyla kamunun, sektörü kalite ve verimliliğe yönlendirecek şekilde ortaya
koyacağı ihtiyaçlarını, kamu-özel işbirlikleri vasıtasıyla büyüyecek bilgi teknolojileri
pazarından karşılaması sağlanamamıştır.

3.2.6. Rekabetçi, Yaygın ve Ucuz İletişim Altyapı ve Hizmetleri
Bilgi Toplumu Stratejisinde rekabetçi, yaygın ve ucuz iletişim altyapı ve
hizmetlerinin sunumu için;
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• Elektronik Haberleşme Sektöründe Rekabetçi Ortamın Oluşturulması
• İletişim Hizmetlerinde Vergi Düzenlemesi
• İletişim Altyapılarının Yaygınlaştırılması ve Geliştirilmesi
şeklinde stratejik adımlar tanımlanmıştır.
Bilgi Toplumu Stratejisiyle ortaya konan stratejik yaklaşımların hayata
geçirilmesi ve öngörülen adımların atılması sonucunda; elektronik haberleşme
sektöründe rekabetçiliğin gelişmesi, genişbant erişim maliyetlerinin düşmesi ve
genişbant erişim altyapılarının yaygınlaştırılması amaçlanmıştır. Bu çerçevede,
belirlenen temel göstergelere ilişkin Stratejinin uygulama dönemi sonunda ulaşılması
öngörülen hedefler de tespit edilmiştir. Bu hedeflere ve Stratejinin uygulama dönemi
sonu

itibarıyla

gerçekleşmelere

ilişkin

sayısal

büyüklükler

Tablo

129’da

gösterilmektedir.
Tablo 129 Rekabetçi, Yaygın ve Ucuz İletişim Altyapı ve Hizmetleri – Temel
Göstergeler
2010
Hedefi

2005 Değeri

Temel Göstergeler

Gerçekleşme
Değeri

Sektörün rekabetçiliğinin AB ülkeleri
arasındaki yeri

10+

1-5

19*

Genişbant erişim altyapılarının kapsadığı
nüfusun toplam nüfusa oranı (%)

75

95

≈ 98**

Genişbant erişimin son kullanıcıya maliyetinin
kişi başı gelire oranı (%)

5,4

2

2,2

*Avrupa Rekabetçi Telekomünikasyon Birliği (European Competitive Telecommunication Association
- ECTA) tarafından en son olarak 2009 yılında yapılan “Düzenleyici Karne (Regulatory Scorecard)”
çalışmasının tespitidir.Değerlendirmede toplam 22 ülke dikkate alınmıştır.
** Türk Telekom verisidir.

Stratejinin uygulama dönemi sonu itibarıyla, telekomünikasyon sektörünün
rekabetçiliği açısından Stratejinin hedefinin çok gerisinde kalınmıştır. Bu sonuçta,
sektörel

düzenlemelerin

tamamlanmış

olmasına

rağmen

etkin

şekilde

uygulanamamasının etkili olduğu değerlendirilmektedir.
Diğer taraftan, genişbant erişim altyapılarının kapsadığı nüfus açısından
Stratejinin hedefi aşılmıştır. Genişbant erişim hizmetinin maliyeti açısından da
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Stratejinin hedefine oldukça yaklaşılmıştır. Her iki hususta da, işletmecilerin
geleneksel telefon hizmetlerine ilişkin kâr marjlarının daralması ve bunun sonucu
olarak genişbant hizmetlerine yönelmelerinin etkili olduğu değerlendirilmektedir.

3.2.7. Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi
Bilgi Toplumu Stratejisinde, dünya pazarlarında talebi giderek artan,
yenilikçi ve yüksek katma değerli bir sektör olarak BİT sektöründe Ar-Ge
faaliyetlerine öncelik verilmesi, bu alanda yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve
üretime

dönüştürülmesinin

desteklenmesi,

Ar-Ge

ve

yenilik

faaliyetlerinin

geliştirilmesi ve etkinleştirilmesinde BİT’ten azami ölçüde faydalanılması ilkesi
benimsenmiştir. Bu doğrultuda, araştırma kapasitesinin geliştirilmesi, üniversitesanayi işbirliğinin artırılması, Ar-Ge harcamalarının ve bu harcamalar içinde özel
sektörün payının yükseltilmesi stratejik öncelik olarak belirlenmiştir.
Bu doğrultuda, araştırma yapan üniversiteler ile kamu kurum ve
kuruluşlarında ulusal ve bölgesel önceliklerle kamu ve özel sektörün ihtiyaçlarını göz
önüne

alan

temel

ve

uygulamalı

çok

disiplinli

araştırma

faaliyetlerinin

gerçekleştirileceği büyük ölçekli araştırma altyapıları tesis edilmektedir. Kurulan
araştırma altyapıları özel sektör tarafından gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinin
artırılması ve nitelikli araştırmacı yetiştirilmesi açısından da önemli bir rol
üstlenmektedir.
Ayrıca, Vizyon 2023 Projesinde ortaya konan öncelikler doğrultusunda ArGe çalışmalarına firmaların da katılımının sağlanması suretiyle araştırma kurumları
ve sektör ilişkisinin temin edilmesi ve TÜBİTAK bünyesinde yer alan enstitülerin
teknik bilgi birikimlerinin özel kesime de yaygınlaşmasını sağlamak üzere ortak
projeler geliştirilmesinin teşvik edilmesi hedeflenmiştir. Vizyon 2023 Projesi
kapsamında benimsenen Ar-Ge ve yenilikçilik politikalarının Stratejiyle ilişkisi ArGe’ye sağlanan desteklerin etkinleştirilmesi, Ar-Ge’ye dayalı, yenilikçi ve yüksek
katma değerli bilgi ve iletişim teknolojileri üretimine yönelik destekler, Ar-Ge ve
yenilikçilik faaliyetlerinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı ve uluslararası
işbirliği kapsamında değerlendirilmektedir. Bu çerçevede, TÜBİTAK bünyesinde
farklı programlar yürütülmüş olup bu programlar üniversite, enstitü, kamu ve özel
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sektör kuruluşlarının ortak araştırma yapabilmesini teşvik eden, özel sektör
kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilikçilik yeteneği ile rekabet
gücünü yükseltmeyi, ülkemizde girişimcilik kültürünün oluşmasına katkıda
bulunmayı amaçlayan destek programlarıdır.
Bilgi Toplumu Stratejisinde, “Ar-Ge ve Yenilikçilik” ekseninde belirlenen
stratejik öncelikler kapsamında; Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu tarafından
benimsenen “Ar-Ge harcamalarının, GSYİH içindeki payının, %1’i kamu, %1’i özel
kesim tarafından gerçekleştirilmek üzere, 2010 yılı sonuna kadar %2’ye çıkarılması
hedefi” doğrultusunda;
•

Toplam Ar-Ge harcamalarının %20’sinin, bilgi toplumuna dönüşümü
desteklemeye yönelik stratejik teknoloji alanları olarak belirlenen bilgi ve
iletişim

teknolojileri

ile

tasarım

teknolojileri

alanlarında

gerçekleştirilmesi,
•

2010 yılı itibarıyla ülkemizin toplam araştırmacı kapasitesinin 40.000’e
ulaşması hedeflenmiştir.

Söz konusu hedeflere ulaşmak için, Strateji uygulama döneminde sağlanan
gelişmeler aşağıda özetlenmektedir.
Bilgi ve iletişim sektöründe yer alan firmaların yapmış olduğu Ar-Ge
harcamalarının özel sektör toplam Ar-Ge harcaması içerisindeki payı 2009 yılı
itibarıyla %34,2 olarak gerçekleşmiştir. Ar-Ge harcamalarının GSYH içerisindeki
payı ise yıllar itibarıyla artış göstermesine rağmen, 2009 yılı itibarıyla %0,85
seviyesindedir.
Hedeflenen araştırmacı ihtiyacını karşılamak üzere, TÜBİTAK bünyesinde
üniversite, kamu ya da sanayi kuruluşlarında çalışan nitelikli insan gücü sayısını
artırmak ve bilim insanlarının akademik gelişimlerine destek sağlamak amacıyla
çeşitli burs ve destek programları yürütülmektedir. Toplam araştırmacı sayısı için
ortaya konan hedef 2006 yılı itibarıyla gerçekleşmiş olup, yeni hedef 2013 yılı için
150.000 tam zamanlı araştırmacı olarak belirlenmiştir.
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Stratejide ayrıca, akademik kesimi iş dünyasıyla buluşturmak amacıyla, reel
kesimle birlikte tamamlanmış Ar-Ge çalışmalarının akademik yükselme kriterleri
arasında değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Bu çerçevede, üniversitelerin, öğretim
üyesi kadrosuna atama için kanunda aranan asgari koşulların yanında, bilimsel
kaliteyi artırmak amacına yönelik, objektif ve denetlenebilir nitelikte ek koşullar
belirleyebilmelerine imkan sağlanmıştır. Bugüne kadar 67 üniversitenin kriterleri
Yükseköğretim Kurulu’nun onayından geçmiş olup, bu üniversitelerin 47’sinde
araştırma geliştirme projelerine ek puanlar verilmiştir. Önümüzdeki dönemde, bu
sayının daha da artmasına yönelik bir genelge hazırlanması planlanmaktadır.
Stratejide belirlenen bir diğer hedef, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında,
Ar-Ge yoğun ve yenilikçi firmalara, özel finansman imkanları ve teknik danışmanlık
destekleri sağlayan mekanizmalar geliştirilmesi, özel destek hizmetleri sağlayan
teknoloji geliştirme merkezleri (kuluçka merkezleri) ve üsler oluşturulması,
başlangıç sermayesi ve risk sermayesi uygulamalarının geliştirilmesi ve firmalar
arası işbirliklerinin ve kümelenmelerin desteklenmesidir. Bu hedef, Ar-Ge ve
yenilikçiliğin geliştirilmesine yönelik yürütülen yatay politikalar bünyesinde ele
alınmıştır. Bu çerçevede, bilgi ve iletişim teknolojileri firmaları, 4691 sayılı
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme
Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında yer alan Ar-Ge Merkezi
ve Teknogirişim Sermayesi Destek Programlarından yoğun olarak yararlanmaktadır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER

Raporun Bilgi Toplumu ve e-Dönüşüm başlıklı işbu kısmının “Kamu Bilişim
Yatırımlarına İlişkin Değerlendirme ve Öneriler” başlıklı 1.5’inci bölümde sunulan
değerlendirme ve önerilere ilave olarak e-dönüşüm sürecine ilişkin aşağıdaki
hususlar önerilmektedir:
•

Ülkemizde kamu sektörü için Çerçeve Bilişim Yönetişimi Stratejisi
hazırlanmalıdır.

•

Kamu kurumları için e-hizmet standartları oluşturulmalıdır.

• Hazırlanacak olan yeni Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı, bilişim
sektörünün sürdürülebilir kalkınmaya katkısını azamiye çıkarma ve siber
güvenliği

sağlama

hazırlanmasında

işlevi

TBMM

görmelidir.

Bilişim

ve

Anılan
İnternet

Strateji

Belgesinin

Komisyonu’nun

işbu

Raporundaki bulguları ve önerileri dikkate alınmalıdır.
•

Eylem Planı’nda önerilecek bütün projeler için; genel kabul görmüş
standartlara uygun olarak fizibilite, fayda-maliyet ve etki analizleri
yapılmalıdır.

•

Önerilen projelerin birbiriyle entegrasyonu dikkatli biçimde ele alınmalıdır.

•

Projeler belirlenirken ilgili kurumların mevcut bilişim alt yapıları, stratejik
planları ve bütçe kısıtları azami düzeyde dikkate alınmalıdır.

•

Bilgi

Toplumu

Stratejisi’nde

yer

alan

hedefler

rasyonel

biçimde

belirlenmelidir.
•

Kalkınma Bakanlığı, Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı, Bilgi ve
İletişim Teknolojileri Kurumu, Türksat A.Ş., Başbakanlık (İdareyi Geliştirme
Başkanlığı ve e-Devlet grubu) ve projelerin yürütülmesinden sorumlu
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kurumlar arasında etkin eşgüdüm sağlanmalıdır. Söz konusu kurumların,
bilişim konusunda yetkinlikleri artırılmalıdır.
•

E-dönüşüm projelerinin tasarımında proje yönetimi ilkeleri uygulanmalıdır.
Projelerde yetki-sorumluluk dengesi, kontrol/denetim, performans izleme,
raporlama gibi önemli hususlar dikkate alınmış olmalıdır.

•

Tasarımda ve uygulamada iş (business) kurgusunun oluşturulması (hayata
geçirilmek istenen sistemin nasıl işleyeceği), uygun teknolojilerin seçimi ve
kaynakların tahsisi konularında bireylerin tercihleri yerine sistematik
yaklaşımlar benimsenmelidir.

•

e-Dönüşüm projelerinin toplumun tamamını ilgilendirmesinden dolayı, ilgili
kurumların ve toplum kesimlerinin kararlara katılımı ve kamuoyunun
projeleri sağlıklı bir biçimde denetlemesi sağlanmalıdır.

•

Kamunun

e-dönüşümü,

kurulması

önerilen

Bilişim

Bakanlığı

koordinasyonunda e-Dönüşüm Kurumu liderliğinde gerçekleştirilmelidir.
•

Kurulması önerilen e-Dönüşüm Kurumu tarafından kamu kurumları için ehizmet standartları tanımlanmalıdır. Kamu kurumlarının bu standartlara
uyumu anılan Kurum tarafından düzenli olarak denetlenmelidir.

• e-Devlet projelerinin belirlenmesinde kurumların e-dönüşüm olgunluk
seviyeleri ve bilişim sistemlerinin yetkinlik düzeyleri dikkate alınmalıdır.
• e-Devlet projelerinin tasarımı, uygulanması ve denetimi katılımcı bir biçimde
gerçekleştirilmeli,

kamuoyu

projeler

hakkında

düzenli

olarak

bilgilendirilmelidir. Ayrıca, bağımsız dış denetim gerçekleştirilmelidir.
• Kamu kurumlarında otomasyona tabi tutulacak iş süreçleri optimize
edilmelidir.
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BEŞİNCİ KISIM
İNTERNET MEDYASI

BİRİNCİ BÖLÜM
YENİ MEDYA

1.1. YENİ MEDYA KAVRAMI
“Medya” sözcüğü; İngilizcedeki “medium” sözcüğünün çoğulu olup,
ülkemizdeki yazılı ve görsel yayınların çoğalmasıyla dilimize “medya” olarak
yerleşen ve kökeni Latince olan bir sözcüktür 714. Medya kavramı günümüzde
oldukça yoğun olarak kullanılmasına rağmen bu kavramın sınırları ve kapsamı tam
olarak belli değildir. Kavram karmaşışını engellemek için medya kavramı yerine
“kitle iletişim araçları” ifadesi de kullanılmaktadır 715. Bu bağlamda, iletişimin bazı
tekniklerle belirli bir teknoloji uygulanarak çoğaltıp güçlendirilmesi ve çok sayıda
kişiyi etkileyecek biçime getirilmesine kitle iletişimi, kullanılan araçlara da kitle
iletişim araçları veya medya denilmektedir 716.
Yeni medya kavramının ise medya kavramından daha yeni bir kavram olması
itibari ile tanımında literatürde bir birlik sağlanamamış olsa da bugün 20. yüzyılın
sonlarında iletişim ve yayıncılık alanında devrim olarak nitelendirilen gelişmeler717
sonucu geniş kitlelerin kullanımına sunulan ve her geçen gün kendilerini yenilemeyi
sürdüren araçlar yeni medya, yeni iletişim teknolojileri, yeni medya teknolojileri gibi
adlarla anılmaktadır. Yeni iletişim teknolojilerinin bilgisayar, telekomünikasyon ve
mikroelektronik alanlarında süregelen gelişmelerin bir sonucu olduğu ifade
edilmektedir 718. Yeni medya kavramı, “günümüzde gündelik yaşamın her alanında
giderek daha yaygın kullanım pratikleri bulan, gündelik yaşam alışkanlıklarını
farkında olmasak da köklü bir şekilde dönüştüren, toplumsal yaşamın bir takım
Uluoğlakçı, 2011, s.3.
Uluoğlakçı, 2011, s.3.
716
Düzgün, 2005, s.71.
717
Çakır, 2006, s.85.
718
Yolcu, 2008, s.54.
714
715
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gerekleri nedeniyle kullanım yoğunluğu giderek artan, bedenin bir uzantısı/parçası
haline dönüşen bilgisayarlar, internet, cep telefonları, oyun konsolları, ipod veya
avuçiçi veri bankası kayıtlayıcıları ve iletişimcileri, diğer bir deyişle tüm bu dijital
teknolojiler” olarak tanımlamaktadır 719.
Wardrip-fruin ve Montfort ise yeni medyayı 6 önerme ile tanımlamaktadır
(2003):
1 – Yeni medya bir internet kültürü değildir: Yeni medya ağ iletişim
teknolojilerinin yeni kültürel nesneleriyle ilgilenirken; internet kültürü bu konuyla
doğrudan ilgilenmemektedir 720.
2 – Yeni medya bilgisayar teknolojisini dağıtım kanalı olarak kullanır.
3 – Yeni medyada sayısal veri yazılımlar tarafından kontrol edilir.
4 – Yeni medya mevcut kültürel uygulamalarla yazılım uygulamalarının bir
karışımıdır.
5 – Önceden manuel ya da başka tekniklerle uygulanan algoritmalar
bilgisayarlar sayesinde çok hızlı bir şekilde uygulanır.
6 – Her yeni modern medya ve iletişim teknolojilerinde, eşlik eden bir estetik
yaklaşım vardır: Bu durum her modern medya ve iletişim teknolojisinin kendi “yeni
medya” aşamasından geçtiğini ifade eder. Örneğin; telefon ya da sinemanın da “yeni
medya” olarak adlandırıldığı bir dönem vardı.
Bilgisayar, telekomünikasyon ve elektronik gibi alanlarda süregelen
gelişmelerin bir sonucu olan yeni iletişim teknolojileri için “yeni ortamlar, bilinen
kişisel

ve

kitlesel

iletişim

ortamlarının

e-dönüşüme

uğramış

halidir”

denilmektedir 721. 1990’lar için yeni medya ortamları televizyonlar, dijital radyolar,
multimedya bilgisayarlar, CD-ROM’lar, lazer diskler,

gelişmiş kopyalama

makineleri iken 2000’li yıllarda yeni medya ortamlarına dizüstü bilgisayarlar,
wireless iletişim teknolojileri, online haber servisleri eklenmiştir. İşte tanıklık
ettiğimiz bu olgu, her geçen gün yeni özellikler kazanan, çeşitleri artan ve
kullanımları yaygınlaşan yeni medya teknolojileridir 722. Eskiden kitle iletişim
araçları kanalıyla daha çok monolog biçimde gerçekleşen iletişim süreçleri bugün
Mutlu Binark, http://yenimedya.wordpress.com/calismalar/ (Erişim Tarihi: 15.07.2012).
Uluoğlakçı, 2011, s.6.
721
Öğüt, 2005, s.2.
722
Flew, 2007, s.21.
719
720
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iletişim sürecinin yapısal bir değişime uğramasıyla interaktif, çok boyutlu ve
karşılıklı bir hal almıştır. Bu bağlamda eski iletilim teknolojileri birkaç azınlığın
çoğunlukla iletişim kurmasına izin verirken, yeni iletişim teknolojileri çoğunluğun
kendi enformasyonuna ulaşmasına izin vermektedir 723.
Bilgisayar ve internet teknolojilerinin interaktif iletişim biçimine olanak
sağladığı döneme kadar iletişim süreci, düz-çizgisel ve tek taraflı bir süreç olarak
gerçekleşmekteydi. İşte yeni medya olarak adlandırdığımız bu yeni iletişim
mecrasının hayatımıza kattığı yeni pratikler vasıtasıyla sunduğu imkânlar ve riskler
bu yüzden her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Zaman ve mekâna esneklik
kazandıran bu araçlar ile birlikte, mekan insan bedeninin doğal kısıtlamalarından
kurtarılmış, bilgisayar terminalleri ile video monitörlerinin birbirine bağlanması
sayesinde, uzak-yakın ayrımı ortadan kalkmıştır 724.
Bu bağlamda yeni medya olgusunu daha iyi kavrayabilmek için “yeni”
tanımıyla ne ifade edilmek istendiği iyi anlaşılmalıdır. Bilişim bilimi çerçevesinde
konuya yaklaştığımızda yeni kavramını, kitle iletişim ortamlarının sunduğu olanaklar
temelinde etkileşimin artması olarak tanımlayabiliriz 725. Bunun yanı sıra son yirmi
yılda yaşanan teknolojik gelişmelerin getirdiği en önemli olanağın, kitle iletişim
araçlarının tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar bireyselliği ön plana çıkaracak
biçimde kullanıcılar tarafından değerlendirilmeye başlanması ve izleyici kavramının
kullanıcı kavramı ile yer değiştirmesi ise konunun diğer bir boyutudur. Bilgisayar ve
bilgisayar dolayısıyla internet, iletişim serüvenini kökünden değiştirmiş olup,
toplumsal yapının bütün unsurlarına dokunarak yatay ve dikey bütün geçişlerin
yönünü değiştirmektedir. Bu yönüyle yepyeni bir ortam yaratan internet aynı
zamanda yeni bir kültürel ortamın oluşmasının da itici gücü olmuştur. Zaten yeni
medyayı geleneksel medyadan ayırt eden temel özellikler yeni medyanın etkileşimli
ve multimedya biçimine sahip olmasıdır. Dijital kodlama sistemiyle temellenen yeni
medya araçları çok fazla miktarda bilgiyi aynı anda aktarabilme ve kullanıcının da
aynı anda geri dönüşümde bulunabilmesine olanak sağlamaktadır 726.

723

Timisi, 2003, s.82.
Aydoğan, 2010, s.4.
725
Sütçü & Akyazı, 2006, s.81.
726
Mutlu Binark, http://yenimedya.wordpress.com/calismalar/. (Erişim tarihi: 15.07.2012)
724
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1.2. YENİ MEDYANIN ÖZELLİKLERİ VE ETKİLEŞİM
1.2.1. Yeni Medyanın Özellikleri
Yeni medyanın ne olduğu onu geleneksel medyadan farklı kılan özelliklerin
tanımlanmasıyla ancak tam olarak anlaşılabilmektedir. Manovich (2001), yeni
iletişim ortamını 5 temel ilke ile betimlemektedir: Sayısal temsil, modülerlik,
otomasyon, değişkenlik ve kod çevrimi 727.
Bu özellikleri tek tek açıklamak gerekirse; sayısal temsil ile ifade edilmek
istenen olgu yeni medyanın matematiksel olarak tanımlanabilir olmasıdır. Yani yeni
medya

ortamı

sayısal

kodlardan,

matematiksel

simge ve algoritmalardan

oluşmaktadır. Böylece yeni ortamdaki bütün veriler sayılabilir ve programlanabilir
bir hale gelerek daha tutarlı davranmaktadır 728.
Modülerlik, yeni medyanın ortaya konuluş şekliyle doğrudan ilintili olan
diğer bir özelliktir. Manovich’e göre “görüntü, ses, şekil veya davranış olan medya
elemanları, farklı örneklerin koleksiyonları olarak temsil edilmektedir (pikseller,
poligonlar, vokseller, nitelikler, yazılar). Bu elemanlar daha geniş ölçekteki
nesnelerde bir araya gelir fakat bireysel kimliklerini korumaya devam ederler.
Örneğin bir web sayfasında yer alan öğelerde değişiklik yapmak gerektiğinde her öğe
ayrı ayrı değiştirilmektedir.
Yeni medyanın sahip olduğu bir diğer özellik ise otomasyondur. Otomasyon,
yeni medyanın kullanıcı olmadan üretebildikleri anlamına gelmektedir. Örneğin,
“Hollywood filmlerinde kuş sürüleri, karınca koloileri ve insan kalabalıkları yazılım
tarafından otomatik olarak üretilebilmektedir” 729.
Değişikenlik ilkesi yeni medya nesnesinin sonsuz sayıda uyarlamasının
olabileceğine işaret etmektedir. Mevcut nesne birden çok şekil ile karşımıza
çıkabilmektedir ve eski medya yazılı, görsel veya işitsel öğeleri manuel bir şekilde
birleştiren insan unsurunu içermemektedir.

Dilmen & Öğüt, 2006, s.19.
Öğüt, 2005, s.2.
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Öğüt, 2005, s.2.
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Kod çevrimi yeni medyanın iki temel kavramını temsil etmektedir: Sosyal
katman ve bilgisayar katmanı 730. Yeni medya ortamında formatlar arası geçişler
mümkündür ve aynı zamanda farklı formatlar bir arada bulunabilmektedir. Örneğin
bir metin belgesi yaratılarak içine resim dosyası kaydedilebilmektedir. Multimedya
biçimselliği ile imge, ses, metin ve sayısal veri gibi farklı türler bir arada
bulunmaktadr. “Böylece tarihte ilk kez insan iletişimin yazılı, sözlü, görsel-işitsel
biçimlerini
oluşmaktadır

aynı
731

sistem

içinde

bütünleştiren

bir

hipertext

ve

meta-dil

.”

Bu 5 temel ilkenin yanında yeni medyanın sahip olduğu özellikleri de iyi
bilmek gerekmektedir. Rogers yeni medyanın üç temel özelliğinden şöyle
bahsetmektedir: Etkileşim, kitlesizleştirme ve eşzamansızlık 732. Etkileşim ile
kastedilen yeni medyanın etkileşim içinde olmaya olanak sağlaması olarak
tanımlanabilir. Yeni medyanın etkileşimsellik özelliği, iletişim sürecine iletişim
uzamında karşılıklılık veya çok katmanlı iletişim olanağı kazandırmaktadır.
Kitlesizleştirme, bağdaşık mesajların geniş bir grup insana aktarılması yerine, yeni
medyanın kişiselleştirilmiş ve özel mesajları belirli kullanıcılara gönderebilmesi
olarak açıklanmaktadır 733. Eşzamansızlık ise yeni medyanın senkronize olmaya
ihtiyaç duymaması olarak açıklanabilir. Kullanıcılar istedikleri bilgiye istedikleri
zaman ulaşabildikleri gibi, istediği mesajları da istediği zaman gönderebilir.
Lister ise yeni medyanın özelliklerini 5 başlık altında toplamaktadır:
Sayısallık, etkileşim, hipermetin, yayılma ve sanallık 734. Sayısallık özelliği, yeni
medyanın “sürekli” olmasından ziyade “kesikli olma” halini ifade etmektedir.
Etkileşim özelliği ise kullanıcıların içeriğe müdahale edebilmesini anlatmaktadır.
Hipermetin, esnek yapısı ve bilgiyi seçmek, paylaşmak ve bağlanmanın sonsuz
olanaklarıyla, klasik metinden sayısal sanal metine bağlantının başlangıcıdır735.
Yayılma, heterojen kitleye farklı mesajlar iletebilmeyi ve aynı zamanda
merkezsizleşmeye vurgu yapmaktadır. Yeni medyanın bugün belki de en önemli
özelliklerinden bir diğeri ise sanallıktır. Bu, 3D bilgisayar teknolojileri tarafından
Öğüt, 2005, s.2.
Castells, 2005, s.440.
732
Tıngöy & Boston, s.235.
733
Yolcu, 2008, s.67.
734
Tıngöy & Boston, s.235.
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Tıngöy & Boston, s.235.
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yaratılan etkileşimli bir dünya simülasyonu olan ve sanal gerçeklik olarak bilinen
yeni bir kavramı hayatımıza getirmektedir 736.
Kısacası bugün yeni medya bütün bilinen farklı ortamları bir araya getirme
yetisine sahip, etkileşimin en üst düzeyde olduğu kitle iletişim araçlarının hepsidir.
Buna çoklu ortam denilmektedir ve görüntü, ses ve metin gibi öğeler yeni medya
ortamlarında bir arada bulunabilmektedir. Yapı olarak ise yeni medyanın başlangıç
ve sonu yoktur. İstediğimiz veriye istediğimiz zaman ulaşabiliriz. Diğer yandan yeni
medya ortamları veri kaybının olmadığı ortamlar olarak karşımıza çıkmaktadır.
Kısacası bugün sanal ortamda gerçekleştirdiğimiz edimler gündelik yaşamlarımızda
geleneksel medyanın kapladığı yeri ve zamanı almakta ve yaşamın doğal bir parçası
haline gelmektedir.

1.2.2. Etkileşim
Etkileşim yeni medya olarak tanımladığımız olgunun ana unsuru olarak
karşımıza çıkmaktadır. Kawamoto, etkileşimin “bilgi arama ve paylaşma sürecinde
aktif insan veya makine katılımının birbirine geçtiği bir süreç” olduğunu
söylemektedir 737. Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde de etkileşimin “birbirini karşılıklı
olarak etkileme işi olduğu” belirtilmektedir. Bugün yeni medya, kullanıcı kavramını
ortaya çıkararak aslında etkileşime yeni bir seviye daha eklemiştir. Kaynak ve
kullanıcı arasındaki ikili etkileşim yeni medyanın temel yapı taşlarından biri
olmuştur. Steuer, etkileşimi “gerçek zamanda aracılanmış çevrenin şekli ve içeriğini
kullanıcıların modifiye edebileceği kapsam” olarak tanımlamaktadır 738. Kullanıcı
yeni medyada aynı zamanda aktif bir katılımcıdır. Etkileşimi açıklayan en önemli
modellerden biri bugün Rafaeli’ye aittir. Rafaeli, iletişim düzeylerini iki-yönlü ve
tepkisel iletişim biçiminde adlandırmaktadır 739. “İki yönlü iletişim modeli,
mesajların

birbirlerini

engellemedikleri

yerde,

mesaj

değiş-tokuşu

üzerine

kurulmuştur. Tepkisel iletişim, önceki mesajın şimdiki mesajı şekillendirdiği
düşünülen yerde, tarafların farkındalığı modelidir 740.” Kiousis bunu kullanıcıların
736

Yolcu, 2008, s.68.
Yolcu, 2008, s.71.
738
Yolcu, 2008, s.70.
739
Yolcu, 2008, s.72.
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katılımcı olması, “eş zamanlı” ve “eşzamansız” biçimlerinin ikisiyle de iletişim
kurması ve karşılıklı mesaj değişimine katılabilmesi olarak tanımlamaktadır 741.
Yeni medya düzeninde etkileşimi açıklayan önemli teorisyenlerden bir diğeri
ise Heeter’dır. Heeter’a göre herhangi bir araç kullanıcıya ne kadar çok
çeşitlendirilmiş seçimler için izin veriyorsa o kadar daha etkileşim düzeyi
yüksektir 742. Heeter’a göre etkileşimin çeşitli boyutları vardır 743:
- Seçim karmaşıklığı: Online gazete tasarımları kullanıcılara site
aracılığıyla sörf yapmaya daha fazla şans vermektedir.
- Kullanıcıların göstermeleri gereken çaba: Bu boyut kullanıcının bilgiye
erişmek için gösterdiği çaba olarak tanımlanabilir.
- Kullanıcılara yanıt verilebilirlik
- Kişiler arası iletişimin kolaylaştırılması: İnternet teknolojisi kullanıcılara
mesajlarını doğrudan gönderme ve alma olanağı sağlamaktadır.
- Ek

bilginin

kolaylaştırılması:

Örneğin

bazı

internet

gazeteleri

kullanıcılara bilgi ekleme izni vermektedir.
- Sistem kullanımını izleme: Bir izleme aygıtı, bir web sitesini kimin
ziyaret ettiğini ve sitenin hangi bölümünün ziyaret edildiğini kaydedebilmektedir 744.
Featherstone’a göre ise yeni medyanın en önemli özelliklerinden biri doğrusal
olmayan etkileşim düzeyidir 745. Doğrusal olmayan biçimde düzenlenen her bilgi
bugün yeni medya ortamlarında etkileşim düzeyini arttırmaktadır. Yazılan bir makale
aracılığıyla okur ile iletişim kurmanın doğrusal, yüz yüze gerçekleştirilen bir
tartışmanın ise doğrusal olmayan iletişime örnek olduğunu ifade eden Orkan ve
Sütçü, “bilgisayar ve özellikle internet temelli teknolojilerin; seçiciliği, doğrusal
olmamayı ve değiştirme imkanını maksimize etme” eğiliminde olduklarını
belirtmektedir. Aynı zamanda bu yeni medya araçları insan-makine etkileşimi kadar
insandan insana olan etkileşimin de boyutlarını arttırmaktadır. Geleneksel, birden
741
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Birsen, 2005, s. 347.
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bire formata ek olarak, birden çoka veya çoktan çoka iletişim de olanaklı
kılınmaktadır 746. Bazı elektronik medyalar sanal dünyada isimsiz olarak yer almaya
olanak sağlamaktadır.
Bugün medya kuruluşları, internetin özellikle etkileşim özelliğini birçok
açıdan kullanmaktadır. Örneğin çevrimiçi yayın yapan bir gazetenin geri bildirim
olanakları şu şekilde sıralanabilir: e-posta, veri bankaları ve arşiv, form yanıtlama ve
değerlendirme, haber grupları, sohbetler, forum, konuk defteri gibi 747.
Yeni medyanın etkileşimsellik özelliği bireysellik duygusunun ön plana
çıkmasına da yol açmaktadır. Bugün internette yer alan forumlar ve sanal cemaatler
neredeyse bireyselleşmenin lokomotifleridir ve bireyselliğin bu derece ön planda
olması hem bireyi hem de toplumu etkilemekte; sosyal, psikolojik ve kamusal
alanlarda değişikliklere yol açmaktadır. Sanal cemaatler “siber-uzayda kişisel ilişki
ağlarını şekillendirmek üzere yeterli sayıda insanın, yeterli uzunlukta kamusal
tartışmayı, yeterli insani hislerle gerçekleştirdiği zaman ağda ortaya çıkan” kabileler
olarak görülmektedir 748. Uğur Dolgun’un da dediği gibi kişileri adeta görünmez
sicimlerle birbirine bağlayan internet bu sanal cemaatler ve diğer vasıtalar
aracılığıyla yeni bir kamusal alan oluşturmaktadır.

746

Yolcu, 2008, s.76.
Halıcı, 2005, 159 – 160.
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İKİNCİ BÖLÜM
İNTERNET YAYINCILIĞI

İnsan, tarih serüveni içerisinde yaşadığı dönem ve zamanın ruhuna uygun
iletişim biçimlerini ve araçlarını bir biçimde üretmiştir 749.” “Yeni şeyler yeni
sözcüklere ihtiyaç duymaktadır. Fakat yeni şeyler aynı zamanda derin anlamlara
sahip olan eski kelimeleri de değişikliğe uğratmaktadır. Telgraf ve baskı makinesi
haber sözcüğüyle kastettiğimiz manayı değiştirmiştir. Televizyon, siyasi tartışma,
haberler, kamuoyu terimleri ile ifade ettiğimiz manaları değişikliğe uğratmıştır.
Bilgisayar haber sözcüğünün manasını bir kez daha değiştirmiştir 750.”
İnternet “ağlar arası ağ” ya da “bilgisayar ağlarının ağı” olarak Türkçeye
çevrilebilmektedir 751. Bugün bir anlamda yeryüzündeki sınırların kalkması anlamına
gelen internet sayesinde insanlar dilediği bilgiye istediği an ulaşabildiği gibi
dünyanın bir diğer ucunda bulunan kişilerle de anında iletişime geçebilmektedir.
İnternet bu yönleriyle birey ve toplum hayatında adeta bir çığır açmış ve yaşamı
topyekün etkilemiştir. Bu bağlamda enformasyon teknolojileri, özellikle de kamusal
ve özel alan ayrımı tanımadan tüm dünyayı elektronik ortamda birbirine bağlayan
siber-uzay içinde internetin oynadığı dönüştürücü rol tartışılmaz bir öneme
sahiptir 752. İnternet bugün en önemli dijital ortam olarak görülmektedir ve internet
bir taraftan günlük kişisel iletişimde, e-posta, eş zamanlı sohbet servisleri ve online
forumlarla kullanıcıların ekonomik biçimde iletişimini sağlarken, diğer taraftan
medya kuruluşları tarafından yeni bir mecra olarak kullanılmaktadır 753.
Bireysel ve toplumsal mirasın kuşaktan kuşağa aktarımında, kamuoyu
oluşumunda ve tarihsel bilgilerin ham olarak ilk derlenip toparlanma yeri olan
geleneksel türdeki yayıncılığın yanında, internet kullanımının yaygınlık kazanması
ile günümüzde internet yayıncılığı olarak anılan yeni bir yayıncılık türü ortaya

Babacan, Haşlak ve Hira, s.67.
Postman, s. 17.
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çıkmıştır 754.Bu yeni tarz yayıncılık mesleki alanda yeni özellikleri de beraberinde
getirmektedir. Çünkü yayıncılık klasik anlamda var olduğu mecradan çok farklı bir
ortama geçiş yapmış ve yepyeni özellikler kazanmıştır. İnternet ile geleneksel haber
kaynaklarına bir yenisinin eklenmesinin yanı sıra sanal ortamda yüz binlerce kurum
ve kişinin web sayfasına ulaşım imkanı da sağlanmıştır 755.
İnternet bir yayın aracıdır ve kitle iletişimde bugün çok önemli bir paya
sahiptir. Fakat bu aracın kendine has özellikleri vardır. HTML dokümanı olan web
sayfası grafik ve sayısal kod tasarımından oluşmaktadır 756 ve sanılanın aksine ne bir
gazetedir ne de bir dergi ya da kitaptır. Yayınlanmış bir günlük gazete ya da dergi, on
onbeş dakika içinde ve hatta sayfa sayfa internet ortamında yayımlanabilir ya da
bambaşka bir gazete de yapılabilir. Yani internetin sunduklarıyla çok çeşitli ve
zengin bir içerik elde edilebilir 757. İnternet bugün devasa bir arşiv niteliğindedir ve
bu arşiv sayesinde yalnız bugüne ait değil geçmişe dair araştırmalar için de pek çok
kaynağa ulaşmak mümkündür 758.

2.1. İNTERNET YAYINCILIĞININ TANIMI
İnternet yayıncılığını, yayıncılığın çeşitli yöntemlerinin kullanılarak, insanları
internet aracılığı ile bilgilendirme olarak tanımlamamız mümkündür759. Fakat bu
tanım internet yayıncılığının ancak dar bir tanımı olabilir çünkü internet yayıncılığı
denilen olgu bugün gazete ve televizyonların web sayfalarından, insanların
görüşlerini ifade etmek için yazdığı “blog”lara ve hatta bir gecede yapılan kişisel
internet sitelerine kadar uzanmaktadır. Çünkü internet sayesinde ilk defa bir iletişim
aracında, sahiplik ve kontrol kavramı kalkmış, bir bilgisayarı ve interneti olan
herkes, birer yayıncı durumuna gelmiştir 760. Çoklu ortam gazeteciliği iki türlü
tanımlanmaktadır:
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“İlki, iki veya daha fazla medya formatını kullanan web sitelerinde haber
paketlerinin sunumudur. Bunlar etkileşimli ve hipermetinler içeren haberler,
müzikler, görüntüler, grafik animasyonlardır. İkincisi, farklı medyalar kullanarak
haber paketlerinin sunulmasıdır. Bunlar bir web sitesi, e-mail, sms, mms, radyo,
televizyon, teletext, gazete ve dergidir 761.”
Bugün geleneksel yayıncılığın en hızlı ve popüler iletişim aracı olan
televizyonda bile haber materyallerinin alındıktan sonra merkeze gönderilmesi ve
burada da bir takım işlemlerden sonra yayınlanması söz konusudur762. Oysa internet
yayıncılığı bundan çok daha hızlı ve etkileşim gücü kuvvetli bir araçtır. Çünkü
internet iki teknolojik unsura dayanır: Bilgisayarlar arasında ağ ve içeriğin
dijitalleştirilmesi 763. Bu bağlamda internet sadece gazete, radyo ya da televizyon
değildir. Bunlardan daha fazlası olan internet yeni bir iletişim aracıdır ve bu araç
üzerinden yapılan yayıncılık çok boyutlu olmaktadır. Ayrıca internetin sağladığı
avantajlar sayesinde gazeteciler haberin peşinde koşmadan habere ulaşabilmekte ve
daha çok araştırma yapabilmektedir. Bu bağlamda interneti bir haber kaynağı olarak
kullanarak haber yapmaya “bilgisayar destekli muhabirlik” denilmektedir 764.
İnternetin bir haber kaynağı olarak kullanımını gazeteler açısından
incelediğimizde bu durumun gazeteler açısından da daha karlı ve daha az zahmetli
bir iş olduğu rahatlıkla görülmektedir 765. Örneğin bugün bir gazete dünyanın her
yerine muhabir gönderemez fakat internetin sağladığı bilgi sayesinde bir gazeteci
dünyanın pek çok yeri hakkında bilgiye kolayca ulaşabilir.
Günümüzde internet ortamında haber sunumu yapılan alanları genel olarak iki
grupta toplamak mümkündür. Bunlar içerik sağlayıcılar ve servis sağlayıcılardır 766.
İçerik sağlayıcıları internet kullanıcıları tarafından erişilen bilgiyi bizzat üreten
internet sujesi olarak tanımlayabiliriz. İnternette yer alan haber sunum platformları
bu bağlamda birer içerik sağlayıcılardır. İçerik sağlayıcılar internete bağlanmak için
servis sağlayıcılara ihtiyaç duymaktadır. Servis sağlayıcıları ise içerik sağlayıcıları
internete eriştirmektedir. Bugün artık pek çok servis sağlayıcı içerik de üretmektedir.
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İnternet ortamında ayrıca haber grupları, e-mail ve sohbet odaları gibi haber sunumu
yapılan alanlar da mevcuttur.
İnternet yayıncılığı için ilk olarak kullanılacak program dilinin ve veri tabanın
seçilmesi gerekmektedir. Daha sonra ara yüz tasarımı yapılır. Son olarak
yayınlanacak verilerin yayınlanması ve verilerin güncelleştirilmesi gerekmektedir 767.
Programlama dilleri, internet üzerinde program geliştirmeye olanak sağlayan bir
kodlama biçimidir. HTML, ASP, ASPX, PHP, CFML, JavaScript gibi progralama
dilleri bulunmaktadır. HTML (Hyper Text Markup Language/Hareketli-Metin
İşaretleme Dili) basitçe tarayıcılarla görebileceğimiz, internet belgeleri oluşturmaya
yarayan bir dildir 768.

2.2. İNTERNET YAYINCILIĞININ DÜNYADAKİ GELİŞİMİ
İnternet yayıncılığının ilk ortaya çıktığı ülke Amerika Birleşik Devletleri’dir.
Bugün internette en çok ilgi gören üç uygulama bulunmaktadır. Bunlar
elektronik posta, haber grupları ve dünya çapında ağ (world wide web/www)’dır 769.
Elektronik posta, 1970’lerde, haber grupları 1980’lerde, world wide web ise
1990’larda popülerlik kazanmıştır. İnternet 1960’lı yıllarda yalnızca askeri amaçlı
iken 70’li ve 80’li yıllarda akademik çevreler de internete ilgi göstermeye
başlamıştır 770. İnternet yayıncılığının ilk örneği teleteksttir. Teleteksi, starteks,
videotekst, ilan panosu sistemleri izlemiş olup, world wide web (www) nihai nokta
olmuştur 771. Teletekst etkileşimli bir sistem olmayıp, tek yönlüdür ve televizyonda
yer alan metin ve grafiklerin iletimini sağlamaktadır. Videotekst etkileşimi de içeren
bir sistem olmasına rağmen videotekste erişim için gerekli olan donanımların pahalı
olması videotekstin yaygınlaşmasının önüne geçmiştir 772 . İlan panosu sistemi ise
kişisel bilgisayarla tam etkileşimli online sistemleri içermektedir ve bilgisayarın bir
modeme bağlanması ile gelen aramalara yanıt vermektedir 773. Startekts ise ilk gazete
767

Yolcu, 2008, s.86.
Yolcu, 2008, s.87.
769
Yolcu, 2008, s.84.
770
Yolcu, 2008, s.84.
771
Karaman, 2010, s.27.
772
Karaman, 2010, s.27.
773
Karaman, 2010, s.27.
768

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 381)

– 935 –

videotekst sistemidir ve bilgiyi göndermesinin yanısıra kullanıcıları içerik sağlama
konusunda cesaretlendirmektedir 774. Son aşama ise world wide web’tir. Web
diğerlerinden farklı bir alandır çünkü sınırsız kapasiteye, esnekliğe, dolaysızlığa ve
etkileşime sahiptir. Bu bağlamda üst metinlilik özelliği (hypertextuality), çoklu ortam
(multimediality) ve etkileşimlilik (interactivity) internet yayıncılığını geleneksel
yayıncılıktan ayıran üç temel unsur olarak karşımıza çıkmaktadır 775.
İnternet yayıncılığında üç dönemden söz edebiliriz. Birinci dönem haber
içeriğinin internet için üretilmediği, geleneksel haberlerin internet ortamına
aktarıldığı dönemdir. Bu dönemde var olan klasik yayıncılık anlayışı aynı şekilde
internet ortamında kendine yer bulmuştur. İkinci dönemde gazeteciler internet için
özgün haber içerikleri üretmektedir. Bu dönem Türkiye’de yaklaşık olarak iki yıl
sürmüştür. Üçüncü dönem ise internet gazeteciliği için düşünülen haber yapma ve
kullanıcıya içeriği denetleme olanağı veren, tek yönlü iletişim yerine interaktif
iletişimin sağlandığı dönemdir 776.. Türkiye’de üçüncü dönem 1997’de başlamıştır.
İlk yıllarda internet yayıncılığı ayrı, kendine has bir iletişim aracı olarak
görülmeyip daha çok gazetelerin satışlarını arttırmak amacıyla kullandığı bir mecra
olmuştur. Daha sonra özellikle üniversiteler internet üzerinden yayın yaparak
kitlelerin eğitilebileceği düşüncesinden hareketle, internet altyapılarını geliştirerek
interneti eğitim amaçlı kullanmaya başlamıştır. Bu alanda Portlant’daki Maine
Üniversitesi bir ilk olmuştur 777.
ABD’de yayın hayatına başlayan salon (www.salon.com) adlı bilgisayar
magazini bu işi ilk olarak gerçekleştiren yayın kuruluşudur. Daha sonra internet
yayıncılığı ABD’de hızla gelişmiştir ve 1994 yılına gelindiğinde 450 yayın kuruluşu
internet ortamında da faaliyetlerini sürdürür hale gelmiştir 778. İlk online gazete de
ABD’de ortaya çıkmıştır. 1995 yılında sekiz büyük gazete baskıya hazır gazete
sayfalarını online olarak anında aktarmak amacıyla; Yeni Yüzyıl Yayım Ağı adıyla
bir

şirket

kurarak

haber

yayıncılığında

sanal

dönemi
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başlatmışlardır 779. Bundan sonraki aşamada diğer ülkelerdeki gazeteler de internete
girerek sanal versiyonlarını yayınlamaya başlamışlardır.
Genellikle ilk dönemlerde basılı gazetelerin web siteleri basılı gazetelere çok
benzemekle birlikte çeşitli eklenti ve güncellenebilen yazı ya da haber içerikleriyle
bu sayfalar desteklenmiştir 780. Daha sonraki dönemde internet yayıncılığının sürekli
gelişimine tanıklık edilmiştir. Yeni iletişim teknolojilerinden yararlanarak yayınlarını
güncelleyen internet yayın organları farklı biçim ve içerikleriyle kitle iletişim araçları
arasındaki temel yerini almıştır 781.
Kısacası internet yayıncılığı hayata geçtiği ilk andan itibaren kullanıcının
gereksinim duyduğu her türlü bilgi, belge, fotoğraf ve kişi görüşlerine oturduğu
yerden ulaşabilmesi ve edindiği bilgilerin doğruluğunun sınanmasını yine internet
üzerinden yapma olanağı sunmuştur 782.
Bugün ise internet üzerinden yayın yapan kuruluşların sayısını bilmek
neredeyse imkansızdır. Günümüzde internetin oluşturduğu iletişim sektöründe 1,2
milyon insan çalışmaktadır ve internet endüstrisi 300 milyar $’lık bir ekonomi
oluşturmaktadır 783.

2.3. İNTERNET YAYINCILIĞININ AVANTAJLARI
İnternet yayıncılığının kendine özgü yapısı nedeniyle klasik yayıncılık
anlayışının

sağlayamadığı

faydaları

mevcuttur.

Bu

avantajları

şu

şekilde

sıralayabiliriz 784:
- Yaygın ve Anlık İletişimin Sağlanması: İnternet bilgiye anında ulaşma
olanağı sağlamaktadır.
- Düşük Maliyetle İletişimin Sağlanması: Bilginin internet ortamında
sunumu geleneksel yayıncılık mekanizmalarına göre düşük maliyetli olup, bilginin
büyük bir kitleye kısa bir zaman içerisinde ulaştırılabilmesine olanak sağlamaktadır.
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- İnteraktif Yayın Olanağı Sağlanması: Görsel, işitsel ve yazılı iletişim
olanaklarının internet ortamında birleşmesi ile internet yayınları interaktif bir hale
gelmekte ve klasik kitle iletişim araçlarının eksik tarafı olan çift yönlü iletişim
gerçekleşmektedir.
- Başka Bilgilere Elektronik Bağlantı Olanağı Sağlanması: Hyperlink
olarak

da

adlandırılan

elektronik

linkler

kullanıcıların

istedikleri

bilgiye

ulaşabilmeleri için dokümanlar arasında hızlı ve kolay bir biçimde dolaşabilmelerine
ve yazılı bir biçimde sunulmayan bilgi kaynakları arasındaki ilginin kurulabilmesine
olanak sağlamaktadır 785.
-

İletişimin Belirli Bir Merkezden Kontrol Edilememesi: İnternet belirli bir

merkezden kontrol edilemeyen açık bir iletişim ağı niteliğinde olup, milyonlarca
bilgisayar ve alt sistemden oluşan ademi merkeziyetçi bir yapıdır 786.
- İletişimin Taraflarının Kimliklerinin Gizlenebilmesi: Kişiler eğer
isterlerse

internet

üzerinden

gerçekleştirdikleri

işlemlerin

gizli

kalmasını

sağlayabilirler.
- İletişimin Sağladığı Ortamın Esnek Yapısı: İnternet yayınlarının
içeriğinin yayıncı tarafından kontrol edilebilir olması internet yayıncılığına esneklik
kazandırmaktadır. İçerikle ilgili anlık değişimlerin yapılıp, bilginin güncel kalması
bu sayede mümkün olmaktadır.

2.4. İNTERNET YAYINCILIĞININ GETİRDİĞİ YENİLİKLER
2.4.1. İnternetin Medya Yönetimi Alanında Getirdiği Yenilikler
İnternet yayıncılığının gelişmesi ile birlikte yayıncılığın geleneksel yapısında
çeşitli değişiklikler gerçekleşmiştir. Bunlardan en önemlisi, internet yayıncılığının,
haberin dağıtımı esnasında herhangi bir basım masrafı gerektirmemesidir. Buna bağlı
olarak internet yayıncıları, büyük bir sermaye ve altyapı yatırımlarına ihtiyaç
duymamaktadırlar. Dağıtım masraflarının az olması, bu sektördeki yayıncıların
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bütçelerinin gider kalemlerinin büyük bölümünü habere ulaşma amaçlı masraflara ve
pazarlama giderlerine ayırabilmelerini sağlamıştır. Böylelikle, internet yayıncılığı
piyasasında tekelleşme de önlenebilmektedir. Tekelleşmenin olmadığı bir yayıncılık
piyasasında, kamuoyu da sansürsüz ve çıkar amacı güdülmeyen haberlere ulaşabilme
imkanına

kavuşabilmektedir.

Ayrıca,

internet

yayıncılığında,

geleneksel

yayıncılıktan farklı olarak, tiraj artırma amaçlı ürün kampanyaları da işlevini
yitirmiştir. Bu durum da yine geleneksel yayıncılıktaki rekabet dinamiklerini
değiştirmiştir, internet yayıncıları arasındaki rekabet artık haberin hızlı verilmesi ve
haberin güvenirliği gibi alanlarda gerçekleşmektedir.
İnternet yayıncılığının getirdiği diğer bir yenilik de yayıncılığın gerektirdiği
editoryal faaliyetler ile ilgilidir. Geleneksel gazetecilikte haberler için ayrılan
sayfalar sınırlı olduğu için haberler arasında bir editoryal seçim yapılması
gerekmektedir. Geleneksel gazetecilikte okuyucuya yalnız önemli olduğuna karar
verilen haberler verilebilmekte iken internet

yayıncılığının sınırsız içerik

barındırabilme avantajından dolayı internet yayıncıları ürettikleri tüm haberleri
kullanıcıya sunabilmektedirler. İnternet yayıncılarının editoryal faaliyeti, haberleri
seçmek değil haberleri önem sırasına göre sunmak alanındadır. İnternet
yayıncılığında editoryal seçim kullanıcılar tarafından gerçekleştirilmektedir.
İnternet gazeteciliği ile birlikte şekil değiştiren olgulardan biri de haberin
sunuluş

biçimidir.

Ekran

okuma

alışkanlıklarının,

basılı

materyal

okuma

alışkanlıklarından farklı olması nedeniyle haberlerin sunuluş biçimi de değişmiş,
geleneksel gazetecilikten farklı olarak haberlerde derinlikten ziyade haberin özünü
çok az detayla sunma önem kazanmıştır. İnternet gazeteciliğinde derinlikli analizler
tercih edilmez, okuyucunun ilgili olay hakkında kısa bir bilgi alması yeterli
görülmektedir. Ayrıca, geleneksel gazetecilikte haber yalnızca resim veya fotoğraf
gibi öğelerle zenginleştirilebilirken internet gazeteciliğinde habere ait ses ve video
öğelerinden de yararlanılabilmektedir. Bu durum da haber metninin kısa tutulup
yardımcı öğelerin kullanıcıya asıl haber içeriği olarak sunulması sonucunu
doğurmaktadır. Böylelikle internet gazeteciliğinde, haber işleme, haberi yeniden
yazma, haberin önemli unsurlarını ortaya çıkarma gibi temel gazetecilik işlemleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 381)

– 939 –

tam olarak yerine getirilmemektedir 787. Hatta zaman zaman, internet gazeteleri,
ajanslardan gelen haberleri hiçbir değişikliğe uğratmadan, geldiği şekliyle
kullanıcılara sunabilmektedirler. Diğer taraftan, internet gazeteciliği haberleri anlık
olarak verebilmekle birlikte, ayrıca, aynı habere ilişkin güncel gelişmeleri de anlık
olarak verebilmektedir. Bu nedenle, haber olarak verilen metin gün içinde defalarca
değiştirilebilmekte, çeşitli eklemeler yapılmaktadır. Bu gibi durumlarda haber metni
bir bütünlük arz etmemekte, yalnızca kullanıcının özet bilgi ihtiyacını karşılama
amacı güden ibarelerin alt alta eklenmesi suretiyle oluşturulan bir metin haline
gelmektedir.
İnternet gazeteciliğinin, gazeteciliğe getirdiği diğer yeniliklerden biri de,
internetin interaktif bir platform olması nedeniyle, gazeteci ile kullanıcı arasındaki
ilişkinin çok yönlü olarak yeniden yapılandırılmasıdır. Geleneksel gazetecilikte
gazeteci, haberi kullanıcıya sunduktan sonra kullanıcının habere ve haberin sunuş
biçimine gösterdiği tepkiyi görebilmesi belli bir zaman almaktadır. Ancak, internet
gazeteciliğinde haber, sunulduğu andan itibaren kullanıcıların tepki ve yorumlarına
açıktır ve bu anlık tepki ve yorumlar gazetecinin haberi yeniden biçimlendirip
düzenleyip tekrar kullanıcıya sunabilmesine olanak sağlar. Ayrıca, internet üzerinden
anket yapmak veya kullanıcı profillerini analiz etmek çok daha kolay olduğundan,
internet gazetecisi, kullanıcının hangi haberleri tercih ettiğini, ne tür içeriklerin daha
çok incelendiği gibi bilgilere rahatlıkla ulaşabilmektedir. Bu tür analiz ve anketler de
internet gazeteciliğinde medya yönetimini kolaylaştıran faktörlerdir.
İnternet gazeteciliğini, geleneksel gazetecilikten ayıran diğer bir husus da
daha önce haber değeri taşımayan, haber değeri taşısa bile geleneksel gazetenin gün
içinde güncelliğini kaybetmesinden ötürü yer verilemeyen haberlerdir. Örneğin, hava
durumundaki ani bir değişme ya da kullanıcının yaşadığı şehre ait ulaşım araçlarının
tarifelerinde gerçekleşen erteleme veya iptaller geleneksel gazetede yer bulamazken
internet gazeteciliğinde bu tür haberler çok önemli olabilmektedir. Gazeteciler, artık
öncesinde gazete için önemli olmayan haber türlerine de ilgi duymak ve haber
kaynaklarını çeşitlendirmek zorunda kalmaktadırlar.
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İnternet gazeteciliği ile birlikte önem kazanan öğelerden biri de haberlerin
arşivlenmesidir. Zaman zaman kullanıcının diğer kullanıcılarla paylaştığı bir haber
linkine haberin güncelliğini yitirmesinden çok sonra ulaşılmaya çalışılmakta ya da
bazen de kullanıcı daha önce gördüğü habere geri dönmek isteyebilmektedir. Bu
nedenle, internet gazetecileri arşivlerini düzenli bir şekilde oluşturmak, haberler
arasında bağlantıları koruyarak kullanıcının kategori araması yaparak ulaşmak
istediği haberi bulmasını sağlamak durumundadırlar.
İnternet, yerel gazeteciliğe özel hususlarda da çeşitli değişiklikler yaratmıştır.
Yerel gazeteciler, artık haberlerini çok daha geniş kitlelere ulaştırabilme olanağına
kavuşmuştur. Böylelikle kullanıcı, haberi olayın gerçekleştiği yörede yayın yapan
yerel internet gazetecisinin anlatımıyla öğrenebilmektedir. Ayrıca, doğduğu veya
yetiştiği bölgeden uzak bir bölgede yaşayan insanlar da, hemşehricilik duyguları
içerisinde, ilgi duyduğu bölgeye ait haberleri, önemli gelişmeleri internet vasıtasıyla
kolaylıkla takip edebilmektedir. İnternette yayın yapan yerel gazeteler böylelikle
sadece objektif gelişmeleri kamuoyuna duyuran bir kurumdan insanlara geleneksel
duyguları ileten bir kuruma dönüşmektedirler 788. İnternet gazeteciliği ile birlikte
medya yönetiminin en önemli unsurlarından biri olan personel istihdamında da çeşitli
gelişmeler yaşanmıştır. İnternette yayın yapan bir gazetede istihdam edilecek bir
personel, internetin çeşitli araçlarını, e-posta, web, dosya transferi, haber grupları,
mail listeleri, forumlar konusunda detaylı bilgiye sahip olmalı, arama motorlarını
etkili bir şekilde kullanabilmelidir. İnternet gazetecisi, geleneksel gazetecilerden bu
yönüyle farklı olmalı ve haberi en hızlı şekilde kullanıcıya sunulabilmesi için
düzenleyebilmelidir. Kullanıcılar internet gazetelerini genellikle hızlı bilgiye, fazla
detaylı olmadığı şekliyle ulaşmak amacıyla kullandıklarından, temel medya
organlarının internet versiyonları haricinde kalan internet gazetelerinde haberler ve
gelişmelerle ilgili derin analizler sunan köşe yazarlarının istihdamı da çoğunlukla
gerçekleştirilmemektedir.
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2.4.2. İnternetin Habere Ulaşma Alanında Getirdiği Yenilikler
İnternet, medya yönetimi alanı yanında, gazeteciliğin en önemli unsurlarından
olan habere ulaşma alanında da çeşitli yenilikler getirmiştir. Geleneksel
gazetecilikten farklı olarak internet gazeteciliğinde altyapı ve dağıtım için
gerçekleştirilmesi gereken yatırım ihtiyacı azdır. Bu nedenle, internet gazeteciliğinde
habere ulaşmak amacıyla gerçekleştirilen giderler için daha fazla bütçe
ayrılabilmekte ve böylelikle internet gazetecileri daha fazla ve daha çeşitli
kaynaklardan habere ulaşabilme olanağına kavuşmaktadır.
Geleneksel gazetecilikte gazeteciler, haberin peşinden koşmak ve haberi
yakalamak için uzun ve yoğun uğraşlar vermektedirler. Ancak, internetle birlikte
artık gazeteciler habere değil haberler gazetecilere ulaşabilmektedirler. Kullanıcılar,
haber değeri taşıyan olayları elektronik postalar vasıtasıyla gazetecilere ulaştırmakta,
gazeteciler

de

hızlıca

bilgiyi

kontrol

edip

haberleştirip

kamuoyuna

sunabilmektedirler. İnterneti ve internette yer alan forumlar, arama motorları, mail
listeleri gibi platformları kullanmasını iyi bilen ve yabancı dile hâkim bir gazeteci,
çok iyi bir haberi yakalama ve kamuoyuna sunma olanağına sahiptir 789. Sadece
bilgisayar başında oturarak ve gerekli doğrulamaları gerçekleştirerek kamuoyunun
dikkatini çekebilecek çok önemli bir gelişmeyi haberleştirebilir. Diğer taraftan,
internet gazetecileri, bu tür arama platformlarını etkili bir şekilde kullanmayıp
yalnızca abone oldukları ajansların kendilerine ilettikleri haberleri sunabilmekle
yetinebilirler. Ancak, bu durum gazeteciliğin en önemli unsurlarından biri olan “özel
haber”lerin azalması tehlikesini barındırmaktadır. Masa başından haber yapma
kolaycılığına kaçıldığı ve muhabirliğin gereklerinin yerine getirilmediği durumda,
internet gazeteciliğinin geleneksel gazeteciliğin yerini doldurması güçtür..Bu
durumda, kullanıcılar, diğerlerinden farklı haber yapan geleneksel gazeteleri ve temel
medya organlarının internet versiyonlarını takip etmeye devam etmektedirler.

2.5. KAMUOYUNDA İNTERNET GAZETECİLİĞİ ALGISI
İnternet gazeteciliği, toplumlar için yeni bir kavram olmasına rağmen hızlı bir
yayılma göstermiş ve kamuoyunun haber almada en önemli aracı haline gelmiştir. Bu
789
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yeni ancak hızlı yayılma yeni alışkanlıklar geliştirdiği gibi kamuoyunda çeşitli algılar
da yaratmıştır.
İnternet kullanıcılarnın, internet gazetelerinden yararlanırken karşılarına çıkan
en büyük problem güvenilirlik kaygısıdır. İnternet haberciliğinin doğasından
kaynaklanan haberi hızlı verme çabası, zaman zaman internette dolaşan yalan veya
yanlış bilgilerin haber olarak değerlendirilip kamuoyu ile paylaşılması sonucunu
doğurabilmektedir. İnternet kullanıcılarının bilinçli veya bilinçsiz olarak yarattığı ve
yaydığı bilgiler haberin kaynağına doğrulatılmadan internet gazetelerinde yer
bulabilmekte ve bilginin doğru olmadığı ortaya çıktığında bu durum tüm internet
gazeteciliğine mal edilebilmektedir. Haberi hızlı verme çabasının yanında, internet
gazeteciliğinde haber içeriğinin her an değiştirilebilme konforu da bu tür
problemlerin yaşanmasına sebebiyet verebilmektedir. Geleneksel gazeteciliğin aksine
internet

gazeteciliğinde

henüz

meslek

etiğinin

yerleşememiş

ve

internet

gazeteciliğinin güvenilirliğini amaçlayan kurumsal yapıların oluşturulamamış olması
gibi faktörler, internet gazeteciliğinin gelişmesinin önündeki engellerden biri olan
güvenilirlik problemini yaratmaktadır. Sektördeki bu tarz bir boşlukta ise internette
yer alan bilgilerin gerçekliğini ispatlama sorumluluğu kullanıcılar üzerine
yüklenilmektedir. Kullanıcılar da kendi kişisel deneyimlerine dayanarak internet
gazetesi tercihlerini yapmakta ve çoğunlukla geleneksel gazetecilikte güvenilir
olduğu tahmin edilen temel medya organlarının internet versiyonlarını takip
etmektedirler.
Diğer taraftan, internet gazeteciliği reklam alabilme kaygısı ile tıklanma
sayısını artıracak haberleri sunmaya çalışabilmektedir. Bu durum, derin analizlere
yer verilememesine ve kullanıcının dikkatini daha fazla çeken ancak haber değeri
taşımayan magazinsel gelişmelerin internet gazetelerinde daha fazla yer almasına yol
açabilmektedir.
İnternet gazeteciliğinin kamuoyunda yarattığı diğer bir algı da haberin
güncelliğine ilişkin kuşkudur. İnternet gazeteciliğinde habere ait yer ve zaman
bilgilerinin metinde yer almasına ilişkin bir standart oluşamamasından ötürü,
kullanıcılar internette karşılaştıkları bir haberin güncel olup olmadığına dair şüphe
taşıyabilmektedirler. İnternette yer alan haberlere, olayın yaşandığı anın üzerinden
uzun zaman geçtiğinde de ulaşılabilmesinden ötürü kullanıcıların ilk defa
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karşılaştıkları bir haber kendileri için yeni sayıbilmektedir. Haberin metninde de
haberin zamanına ilişkin bir ifade bulunmadığında, kullanıcılarda ilgili haberin
güncelliği konusunda bir tereddüt yaşanabilmektedir.
Yukarıda ifade edilen olumsuz algıların yanında, kullanıcıların internet
gazetelerini tercih etmelerini sağlayan iki önemli algı da bulunmaktadır. Bunlardan
ilki, internet gazeteciliğinin kullanıcının ihtiyaç duyduğu hızlı ve detaysız habere
ulaşabilmesini kolaylaştırmasıdır. Kullanıcılar, herhangi bir gelişme ile ilgili olarak
en hızlı haberlerin internet gazetelerinde yer aldığını düşünmekte ve haber için
öncelikle internet gazetelerini taramaktadırlar. Kullanıcıların internet gazetelerini
tercih etmesini sağlayan diğer bir algı da kullanıcıların internet gazeteciliğinde
kendilerini daha özgür hissetmeleri ve haberleri yorumlama hakkına sahip
olmalarıdır. Kullanıcılar, internet gazeteciliğinde haberin kendilerine ulaştırılmasıyla
yetinmemekte; haberleri yorumlayarak geri bildirim sağlamaktadırlar. Gündemin
önemli olayları hakkında söz sahibi durumuna geçen kullanıcılar, görüşlerini
bildirebildikleri, diğer kullanıcıların fikirlerini öğrenebildikleri ve hatta diğer
kullanıcıların yorumları hakkında da görüş bildirebildikleri için kendilerini haber
üretim sürecinde daha aktif hissetmekte ve bu durum da internet gazeteciliğinin
gelişmesine katkıda bulunmaktadır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜRKİYE’DE İNTERNET YAYINCILIĞI

3.1. TÜRKİYE’DE İNTERNET YAYINCILIĞININ GELİŞİMİ
Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de internet yayıncılığı ya da internetin
bir yayın aracı olarak kullanılması, Türk medya kuruluşlarının internet üzerinden
kendi sitelerini kurması ile başlamıştır 790.
Türkiye’de internet yayıncılığının geçmişi incelendiğinde ilk olarak daha çok
haber yayını yapan sitelerin faaliyete geçtiği görülmektedir. Temmuz 1995’te ilk
olarak internet yayınına başlayan Aktüel Dergisi’dir 791. Aktüel Dergisi o tarihte
Boğaziçi Üniversitesi Bilgi-İşlem Merkezi üzerinden internete girip, ilk 4 günde 11
bin 500 bağlantı gerçekleştirmiştir 792. Zaman Gazetesi yine aynı yılın aralık ayında
internet üzerinden faaliyetlerine başlamıştır. İlk sanal gazete ise 1996 yılının Ocak
ayında “Xn” adıyla internetteki yerini almıştır 793.

Gazetenin tamamını düzenli

olarak çevrimiçi veren ilk günlük gazete ise Milliyet’dir. Hürriyet ve Sabah ise
01.01.1997 yılı itibari ile internet yayıncılığına geçen gazetelerdendir. Radikal
Gazetesi 28.03.1997, Cumhuriyet Gazetesi ise 07.05.1998 tarihleri itibariyle internet
ortamında yayınlarına başlamışlardır.
Türkiye’de radyo ve televizyon kuruluşları da 1997 yılından itibaren
internette yerlerini almaya başlamışlardır. Kanal D televizyonu, 12.06.1997’de
internette yer alan ilk televizyon kanalı olmuştur 794. Kanal D’yi diğer televizyon
kanalları takip etmiştir.
İnternet gazeteleri 1995 yılından bugüne değin hem nitelik hem de nicelik
açısından büyük ilerlemeler kaydetmiştir 795 . Bugün klasik anlamda yayın yapan
yayıncıların aynı zamanda aktif olarak internet alanında da yayıncılık faaliyetlerine
devam etmesinin yanı sıra sadece internet ortamında yayıncılık yapan ve bu yolla
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milyonlara ulaşan binlerce yayın kuruluşu da mevcuttur. Çünkü geleneksel medya
hedef kitle olarak kendisine geniş halk grupları ararken, yeni medya küçük gruplara
hatta birçok durumda tek başına bireylere uygun yayın yapabilmekte ve kitlelerin
ilgisini daha kolay çekebilmektedir 796.

3.2. İNTERNET YAYINCILIĞININ ÖZELLİKLERİ
3.2.1. İnternet Yayıncılığında Sermaye Yapısı
İnternet sayesinde haberlerin görsel, yazılı ve sesli bir biçimde dünyanın her
yerine çok daha az maliyetlerle ulaşması mümkündür. Bu bakımdan internet
yayıncılığının getirdiği en önemli yeniliklerden bir tanesi büyük bir maliyet
getirmeyen yayın yapma olanağının bulunmasıdır 797. Online yayıncılık için bir
bilgisayar ve internet bağlantısı yeterli hale gelmektedir. Bu durum da fikri olan
insanlar için giriş sermayesinin düşüklüğü nedeniyle oldukça avantajlıdır. Geleneksel
medyada olduğu gibi matbaa makinelerine, televizyon kanallarına, dağıtım ağlarına
ihtiyaç yoktur.
Geleneksel gazeteler, internetin kısa zamanda yaygınlaşması ve yayıncılık
için

de

yeni

olanaklar

sağlamasıyla

birlikte

internette

ücretsiz

yayın

yapmaktadırlar 798 . Gazete için üretilen haberler bir yandan internette kullanılırken,
giderler de alınan reklamlarla karşılanmaktadır. Geleneksel yayın kuruluşları bu
düşüncelerle yatırım yaparken internet çok farklı kişi ve gruplara da haber yayını
yapma olanağı sağlamaktadır 799. Kısacası, internet yayıncılığı hem yayıncı hem de
hedef kitle için sonsuz bir özgürlük alanı sunmaktadır. Örneğin; milyon dolarlara
satılan bir televizyon kanalı yerine aynı miktardaki yatırım ile kurulabilecek sayısız
internet haber portalına sahip olunabilmekte ve belki de bu alanı cazip kılan en
önemli unsur olarak sansürsüz olarak hedef kitleye ulaşılabilmektedir 800.
İnternet yayıncılığının yayın kolaylığı bunlarla sınırlı kalmamaktadır. İnternet
sitelerine yerleştirilen elektronik sayaçlar sayesinde yapılan yayının kaç kişi
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tarafından okunduğu kolayca belirlenir. Böylece kesin tiraj sonuçlarının aynı anda
öğrenilmesi gibi hangi haberin daha çok okunduğu, hangi yazarın daha çok takip
edildiği gibi sonuçlara da kolayca ulaşmak mümkündür 801.

3.2.2. İnternet Yayıncılığında İçerik
İnternetteki ilk yayınlar gazete ve dergilerin sınırlı içeriklerinin internet
ortamına aktarılması iken zamanla geleneksel yayın organları tüm içeriklerini
çevrimiçi ortamda paylaşmaya başlamıştır. Bunun yanı sıra kimi yayın organları
internetin sunduğu avantajlardan yararlanarak internete özgü içerik üretimine de
başlamıştır. Şehir rehberleri, alışveriş olanakları, anketler bunlara örnek olarak
verilebilir. İnternet yayıncılığının buradaki avantajı ise hızlı yayın yapma olanağının
bulunmasıdır.
İnternet yayıncılığı ile bütün içeriği, son dakika haberleri ile güncellemek
mümkündür. Bunun yanı sıra okurun önünde de çok farklı seçenekler mevcuttur. Bir
haberi çok farklı sitelerden okuyabilir, o haberle ilgili arka plana küçük bir araştırma
yaparak ulaşabilirsiniz 802. Bu sayede okur, gazetelerin sunduğu tüm bilgiye istese de
istemese de maruz kalmak yerine kendi belirlediği içeriğe ve beğeniye uygun bilgiyi
alma seçeneğine sahip olmaktadır 803 .
İnternet yayıncılığında içerik böyle dinamik bir yapıya sahipken, üretilen
içeriğin zaman kısıtı içinde kaliteli olması, Türkçe olması ve içeriği üretirken dilin
kurallarının doğru olarak uygulanması da bir o kadar önemlidir. İçeriğe ulaşan
kullanıcının kendi dilinde yayın yapan kaynaklara etkin bir biçimde ulaşması ve bu
kaynaklarda dilin doğru kullanılması internetin hayatımıza getirmesi muhtemelen
risklerinin önüne geçilmesinde de oldukça etkili olacaktır.
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3.2.2.1. Türkçe İçerik ve Dilin Doğru Kullanımı
İnternet yayıncılığında içerik dendiğinde akla gelen diğer bir kavram
kullanılan dil ve bu dilin doğru kullanımı olmaktadır. Türkiye’de internet ortamında
yayın yapan kuruluşların Türkçe içeriğe katkı sağlaması çok önemlidir. Uluslararası
alanda rekabette yer almak için her ne kadar uluslararası kabul gören dilleri yazılım
alanında kullanmak gerekse de Türkçe içerik üretimini internet ortamında arttırmak
son derece önemlidir.
Bugün internet teknolojileri gazete, radyo ve televizyonun üstünlüklerini aynı
ortamda bir araya getirerek güçlü bir enformasyon oluşturmaktadır 804. İnternet
kullanıcıları bu ortamda farklı kültürlerle tanışmakta ve sanal iletişim sayesinde
kültürel iletişim içine girmektedirler. Bu etkileşim ve iletişimden etkilenen en önemli
unsur dilin yapısıdır. Dillerin anlam içerikleriyle, parçası oldukları kültürlerin
içerikleri arasında tam bir örtüşme ya da özdeşlik mevcuttur. Bu noktadan hareketle,
dilde yaşanan yozlaşmanın kültürel yabancılaşmayı da beraberinde getireceği
öngörülebilir. Çünkü dil, toplumsal kültürün en önemli parçası olduğu için ilk
yabancılaşmanın bu noktadan başlayabileceği söylenebilir 805.
İnternet teknolojilerinin çok hızlı bir biçimde gelişmesi ve bu gelişimin
genellikle yabancı ülkeler tarafından gerçekleştirilmesi sonucunda kültür ve diller
üzerinde ciddi daralmalar ve hatta yok olmalar meydana gelmiştir 806. UNESCO’nun
yaptığı bir araştırmaya göre bugün yeryüzünde konuşulan ortalama 6000 dilin
yarısından fazlası yok olma tehlikesiyle yüz yüzedir. Her 14 günde bir, bir dil
yeryüzünden silinmektedir 807. İnternetin sahip olduğu özelliklerden dolayı ortaya
çıkan yeni iletişim kalıpları, jargonlar ve kodlar da dillerin yapısını ve işleyişini
kökten etkilemektedir 808. Bugün Türkçe harflerin kullanımında başlayan bu
özensizlik, Türkçesi olan terimlerin bile İngilizcelerini kullanma özentiliğine
dönüşmektedir 809. Bu şekilde internet teknolojisi ile yabancı kökenli sözcüklerin söz
dağarcığımızda yaygınlaşması Türkçeye olumsuz etki etmektedir. İşte bu olumsuz
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etkinin önüne geçmek için yayıncılar tarafından hem Türkçe içerikler arttırılmalı
hem de kullanılan dile özen gösterilmelidir. 2005 yılında Havva Yaman ve Yavuz
Erdoğan’ın İnternet Kullanımının Türkçeye Etkileri konulu araştırmasında elde ettiği
sonuçlara göre internet ortamında yer alan kelimelerin yazımında büyük ve küçük
harflerin bir arada kullanımı, kelimelerin yazımında çift ünlü/ünsüz kullanımı,
birleşik yazılan eklerin ayrı yazılması, kelimelerin birleşik yazılması ve imla
kurallarına uyulmaması gibi birçok sonuca ulaşılmıştır. Bu durum internet ortamında
yazı dilinin rastgele ve özensiz kullanıldığının açık bir göstergesidir. Bu bakımdan
internet yayın organları yazı dilini internet ortamında en aktif kullanan mecralardan
biri olmaları nedeniyle Türkçenin doğru ve etkin kullanımına özen göstermelidir.
Üretilen içerikler hızlı ve güvenilir olduğu kadar Türkçenin kullanım ve anlatımına
olumlu katkı sağlamalı, dil yozlaşmasının önüne geçilmelidir.

3.3. İNTERNET YAYINCILIĞININ DÜZENLENME İHTİYACI
Türkiye’de var olan internet alanındaki düzenleme, 4.5.2007 tarihinde kabul
edilen 5651 sayılı, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu
Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’dur.
5651 sayılı Kanun sadece internet yayıncılığı ile ilgili yükümlülük ve
sorumluluklarla, internet ortamında işlenen belirli suçlara yönelik esas ve usulleri
belirlemektedir.
Halen internet medyasını düzenleyen bir kanun bulunmamaktadır. 5187 sayılı
Basın Kanunu ise, “basım araçları ile basılma veya diğer araçlarla çoğaltılma”
düşüncesini yansıtmakta olup, basılmış eserlerin basımı ve yayımını kapsamaktadır.
İnternet medyasında ise; haberin içeriğinde, niteliğinde ve etkisinde herhangi bir
farklılık bulunmasa dahi, internetin yapısı gereği teknik anlamda bir “basım,
çoğaltma ve yayım” faaliyetlerinin söz konusu olmaması nedeniyle, internet medyası
faaliyetleri, 5187 sayılı Basın Kanunu’nun kapsamında değerlendirilememektedir.
Oysa, internetin doğası gereği geleneksel anlamda “basım” yerine “oluşturma”,
“yayımlama” yerine de “yayma” faaliyeti söz konusu olmaktadır. Buna karşın,
internet medyası Basın Kanunu kapsamında değerlendiremediği için, internet
medyası ve çalışanlarının hak, yetki, yükümlülük ve sorumlulukları Basın Kanunu
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kapsamında belirlenememektedir. Başka bir ifadeyle, internet medyası düzenlemesiz
kalmakta, internet yayıncılığı Basın Kanunu kapsamında yayıncılık, çalışanları ise
basın çalışanı sayılamamaktadır. Bunun önemli sonuçları ise; Basın Kanunu’ndan
kaynaklanan basın özgürlüğü ile haberin kaynağını açıklamaya ve tanıklık yapmaya
zorlanamama ilkelerinin, faaliyete başlarken Cumhuriyet savcılığına beyanname
verme, sorumlu müdür tayini ve künye bilgilerine yer verme zorunluluğunun,
düzeltme ve cevap hakkının kullanılmasının, yayın nedeniyle hukuki ve cezai
sorumluluğun ve müeyyidelerin tespitine ilişkin hususların internet medyasında
uygulama imkanının bulunmamasıdır. Cezai sorumluluğun tespitinde kıyasın da
kullanılamaması nedeniyle, internet medyasının faaliyet alanı, internet haber
sitelerindeki haberi diğer sitelerdeki içerikten farklı değerlendirme imkanı
bulunmayan 5651 sayılı Kanun’un kısıtlı imkanlarıyla düzenlenmek zorunda
kalmaktadır. Başka bir ifadeyle, 5651 sayılı Kanun’un düzenlemesiyle, internet haber
sitelerindeki

içerik,

internet

ortamındaki

herhangi

bir

içerikten

farklı

değerlendirilememekte, bu yönüyle internet medyasındaki içerik ile geleneksel
basındaki içerik farklı hukuki rejimlere tabi kılınmaktadır. 5651 sayılı Kanun’da ise
Basın Kanunu’ndan farklı olarak içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin
engellenmesi gibi tedbirler söz konusu olmaktadır.
Diğer

taraftan,

internet

medyasının

Basın

Kanunu

kapsamında

değerlendirilememesi, habere ulaşmada da geleneksel medya ile internet medyası
arasında farklılıklara neden olmaktadır. İnternet medyası çalışanları ve muhabirleri
“sarı basın kartı” sahibi olamamaları nedeniyle, Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük
Millet Meclisi, Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşları nezdinde
akredite sorunları yaşayabilmekte ve bu makam ve kurumların haberlerini doğrudan
takip ederek, ilk kaynaktan haber yapamamaktadırlar. Bu durum, internet medyasını,
haberi, ajanslardan bedeli mukabili temin etmek veya yazılı basının haberlerini
kullanmak zorunda bırakmaktadır. İnternet medyasının habere ulaşabilmesi için ilave
bir mali külfete katlanması sonucunu doğuran bu durum, aynı zamanda, haberin
aidiyeti ve haberden doğan sorumlulukla ilgili sorunlara da yol açabilmektedir.
Aynı içeriğin (haberin) kamuoyuna farklı mecralardan sunulmasının tabi
bulunduğu hukuki rejimi farklılaştırması nedeniyle, internet haber sitelerince internet
ortamında yapılan yayınların da Basın Kanunu’nun kapsamına alınması ve bu amaçla
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Basın Kanunu’nun ve ilgili diğer mevzuatın internet medyasını da kapsar şekilde
düzenlenmesinin uygun olacağı kanaatine varılmaktadır.
Öte yandan, 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun’a, resmi
ilanların süreli yayın ve gazetelerde yayınlanması düşüncesinin yansıtılması
nedeniyle, kanuni düzenlemesi olmayan internet medyası Basın – İlan Kurumu’nun
resmi ilanlarını da yayınlayamamaktadır.

İnternet medyasının faaliyetlerini

habercilik mesleğinin gerektirdiği ilkelere uygun olarak sürdürebilmeleri için, mali
yapılarının da güçlendirilmesi önemlidir. Bu amaçla, Basın İlan Kurumu Teşkiline
Dair

Kanun’da,

internet

haber

sitelerinde

de

resmi

ilan

ve

reklam

yayımlatılabilmesine imkan verecek bir değişikliğin yapılmasının uygun olacağı
kanaatine varılmaktadır.
İnternet medyasının, geleneksel medyaya göre en önemli tarafı, “sürat” yani
hızlı haber verebilme avantajı sağlamasıdır. Dünyanın herhangi bir yerinde yazı,
fotoğraf veya görüntü olarak internet sitesine ulaştırılan ve haber değeri taşıyan bir
materyal

çok

kısa

sürede

internet

sitesinin

manşetinden

okuyucuya

duyurulabilmektedir. İnternet medyasının geleneksel medyaya göre avantajı olarak
görülen bu durum, telif hakları konusunda ihlalleri de beraberinde getirebilmektedir.
Büyük uğraşlar sonucu bir habere ulaşan bir internet sitesi haberin (metin, fotoğraf,
video) sunulmasından kısa bir süre sonra, bir başka internet sitesi tarafından aynen
kopyalanması durumuyla karşı karşıya kalabilmektedir. Bu durum, habere
kaynağından ulaşan ve bunun için zaman, emek ve masrafa katlanan ile haberi
zahmetsizce kopyalayarak veren arasındaki rekabeti olumsuz yönde etkilemekte ve
hak ihlallerine ve maddi kayıplara sebebiyet olmaktadır. Bu durumun önlenmesi ve
haber üzerindeki hak sahipliğinin tespiti için de internet medyasını kapsayan bir
kanuni düzenlemeye ihtiyaç duyulmaktadır.
İnternet medyasının gelişimiyle birlikte, bu alanda çalışanların mesai
kavramları tümden değişim göstermiş ve düzensizleşmiştir. İnternet medyası
çalışanları, belli bir mesai kavramına bağlı kalmaksızın, işverenin her an siteyi
yenileme, taze haber girişi talebinin muhatabı olmuştur. Bu talep okuyucu ve site
sahibi açısından haklı bir talep olarak görülmekle birlikte çalışanları ruhen ve
bedenen zayıflatmaktadır. Diğer sektörlerde olduğu gibi, bir mekana bağlı kalmadan
çalışma imkanı, internet medyası çalışanlarını, dinlenme zamanlarında da farklı
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kanallardan haber bulma ve siteyi güncelleme telaşına sürüklemektedir. Bu durumda
sektör çalışanları mağduriyet yaşarken, sektörün yıpratıcı yönünden dolayı site
sahipleri de kalifiye eleman sıkıntısı çekebilmekte ve bu sebeple ileriye dönük
planlamalar yapamamakta ve hedef belirleyememektedirler. Avrupa Birliği
standartlarına göre internet medyası mensubu bir kişinin çalışma süresi ortalama 6
saati geçememektedir.

5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar

Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun, “gazete ve mevkutelerle haber
ve fotoğraf ajanslarında” çalışanları kapsamaktadır. Dolayısıyla internet medyası
çalışanları, basın mesleğinde çalışanlara ilişkin kanuni düzenlemelerden de
yararlanamamaktadırlar. Bu durumda, internet medyası çalışanlarının, çalışma
saatleri, fazla çalışmaları gibi hakları ile iş akitlerinin kurulması, feshi gibi hususlar
da geleneksel medya çalışanlarından farklıdır. İnternet medyasında da memnuniyetin
ve kalitenin artırılmasını teminen, personelin çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve
bunun yasalarla teminat altına alınması kaçınılmaz bir zorunluluktur. Basın
sektöründe çalışanların tümünün aynı hukuki rejime tabi tutulması ihtiyacına binaen,
5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin
Tanzimi Hakkında Kanunun 1’inci maddesinin birinci fıkrasında değişiklik yapılmak
suretiyle, internet haber sitelerinde çalışanların da anılan Kanun’un kapsamına
alınmasının uygun olacağı kanaatine varılmaktadır.

3.4. İNTERNET YAYINCILIĞINDA DENETİM
Yayıncılık, toplumun geniş kesimlerine yönelik haber ve bilgi aktarım
görevini yerine getirmek amacıyla yürütülen bir uğraş alanıdır. Bu alanda faaliyet
gösterenler yayın ilkelerinde bunu beyan ederler. Geleneksel medyada çoğu zaman
bu ilke; tarafsız, ilkeli, herkese eşit mesafede gibi kavramlarla ifade edilegelmiştir.
Bu kavramlarla kendini ifade ediş, yapılan yayıncılıkta zaman zaman sapmalar
şeklinde kendini gösterse ve açıkça kişi ve kurum hakkı ihlali ile ortaya çıksa da
basılı materyal olması yönüyle geleneksel medya organlarının denetimini
kolaylaştıran ve hatanın telafisi için hukuki yolların sonuna kadar açık olduğu yayın
organlarıdır. Çünkü çoğu zaman ortada bu yayını yapmak için resmi kurumlardan
onay alan, gazete, dergiyi basan ve bunları dağıtan birileri hep vardır.
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İnternet yayıncılığında denetimi daha baştan güçleştiren bir durum vardır. Bu
durum, henüz yasal alt yapısını oluşturmamış ülkelerde yasasızlıktan ve çoğunlukla
internet

yayınını

yapan

sitenin

sahibine

ulaşmanın

imkansızlığından

kaynaklanmaktadır. Bugün için, internet yayıncılığı kanuni düzenlemesi mevcut
bulunmadığından, internet yayıncılarının hak, yetki ve yükümlülüklerinin sınırları
belli değildir. Tabi olacakları mevzuatta tereddütler bulunmaktadır. Bu durum da,
internet yayıncılığında faaliyete başlarken izin ve kamu düzeninin ihlali halinde
yaptırım müesseselerinin uygulanmasını güçleştirmektedir. Dolayısıyla, “internette
denetim” bireysel, ulusal ve uluslararası bir çabayı gerektiren çok önemli bir
konudur. Bu tablodan yola çıkarak denetimde ilk adım, internete ulaşan bireyin
kendisinde başlamalıdır.

3.4.1. Kullanıcıların Denetimi
Her yayıncının hedefinde birey vardır. İnternet yayıncılığının olumsuz
etkilerinden bireyi ve toplumu korumak isteyenlerin çıkış noktası da bu olmalıdır.
Denetim bireylerden başlamalıdır. Kişinin denetimi, konuyla ilgili bilgi düzeyiyle
başlar.
Başta ebeveynler olmak üzere, internet kullanıcılarının bilişim okuryazarlığı
seviyelerinin yükseltilmesi için okullarda bu derslere yer verilmesi gerekmektedir.
Çünkü bir dönem, okuma-yazma bilmenin yerini bugün bilgisayar kullanımı almıştır.

3.4.1.1. Tekzip
Tekzip, sözlük anlamı itibariyle “yalanlama” demektir. 5651 sayılı Kanun'un
9’uncu maddesinde Basın Kanunu’nun 14’üncü maddesinde düzenlenen “düzeltme
ve cevap hakkına” benzer bir şekilde ”içeriğin yayından çıkarılması ve cevap hakkı”
düzenlenmiştir. Buna göre; içerik nedeniyle haklarının ihlâl edildiğini iddia eden kişi, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması halinde yer sağlayıcısına başvurarak kendisine ilişkin içeriğin yayından çıkarılmasını ve yayındaki kapsamından fazla olmamak üzere hazırladığı cevabı bir hafta süreyle internet ortamında yayımlanmasını isteyebilir. İçerik veya yer sağlayıcı kendisine ulaştığı tarihten itibaren iki gün içinde,
talebi yerine getirir. Bu süre zarfında talep yerine getirilmediği takdirde reddedilmiş
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sayılır. Talebin reddedilmiş sayılması halinde, kişi onbeş gün içinde yerleşim yeri
sulh ceza mahkemesine başvurarak, içeriğin yayından çıkarılmasına ve yayındaki
kapsamından fazla olmamak üzere hazırladığı cevabın bir hafta süreyle internet ortamında yayımlanmasına karar verilmesini isteyebilir. Sulh ceza hâkimi bu talebi üç
gün içinde duruşma yapmaksızın karara bağlar. Sulh ceza hâkiminin kararına karşı
Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilir. Sulh ceza hâkiminin kesinleşen kararının, yapılan başvuruyu yerine getirmeyen içerik veya yer
sağlayıcısına tebliğinden itibaren iki gün içinde içerik yayından çıkarılarak hazırlanan cevabın yayımlanmasına başlanır. Sulh ceza hâkiminin kararını belirtilen şartlara
uygun olarak ve süresinde yerine getirmeyen sorumlu kişi, altı aydan iki yıla kadar
hapis cezası ile cezalandırılır. İçerik veya yer sağlayıcının tüzel kişi olması halinde,
bu fıkra hükmü yayın sorumlusu hakkında uygulanır.
İnternet haber sitelerine, içeriğin yayından çıkarılması ve cevap hakkının
kullanılmasına yönelik olarak gelen taleplerin azımsanmayacak kadar çok olduğu
belirtilmektedir.

Bu durumun nedenleri ise; haberin hızlı verilmesi için

doğrulatmadan yayına sunulması; ortada gazete, dergi gibi basılı materyal olmadığı
için olası yanlışın yayına verildikten sonra yayından çekmek veya düzeltmek
suretiyle giderilebileceği düşüncesi; internet haberciliğinin yeni gelişmesi sebebiyle,
çalışanlarının yeterli birikime sahip olmamaları; içerik sağlayıcılarının kendilerini
saklayabilmelerinin mümkün olduğunu ve yurt dışından da yayın yapabilmelerinden
dolayı kendilerine ulaşılamayacağını düşünmeleri; internet haber sitelerinin faaliyete
başlamadan önce herhangi bir bildirim ve izne gerek duyulmaması nedeniyle,
kolaylıkla ve art niyetle kişileri karalamak amacıyla dahi açılabilmesi;

internet

medyasında faaliyet göstermenin geleneksel medyaya göre çok daha kolay olması
sebebiyle, internet medyası sayısının geleneksel medya ile kıyaslanamayacak
derecede çok olması ve bu sebeple sürekli takibinin zor olması olarak gösterilebilir.
5651 sayılı Kanun’un içeriğin yayından çıkarılması ve cevap hakkını
düzenleyen 9’uncu maddesi önemli bir ihtiyacı karşılamaktadır. Ancak, bu hükmün
uygulanabilmesi için içerik veya yer sağlayıcısının ulaşılabilir olması gerekmektedir.
Bu nedenle, içeriğin yayından çıkarılması ve cevap hakkının etkin bir şekilde
kullanılabilmesi için, yer sağlayıcılığı hizmetinin yurt içinden sunulması önemlidir.
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3.4.2. Özdenetim
Yeni medya, gelişmekte olan ve sınırları, kuralları netleşmemiş ve bu
özelikleriyle, geleneksel medyanın yanında henüz emekleme döneminde olan bir
yayıncılıktır. Geleceğin medyası olarak anılan yeni medyanın alt yapısı
oluşturulurken özellikle de özdenetim standartlarının oturtulması beklenmektedir.
Geleneksel medyada oluşan haberciliğin ve yayıncılığın gerektirdiği birikim
ve etik kültürün yeni medyanın ilke ve üslubunu oluşturmada kullanabilmesi ve
evrensel yayıncılık ilkelerinin yeni medyaya da hakim kılınması önem arz
etmektedir.
Özetle; internet yayıncılığının sağlıklı büyüyüp gelişmesi ve kişilerin
haklarının gözetilmesinde denetim göz ardı edilemez. Denetimin en önemli kısmı da
özdenetimden ve sektör içi etik kuralların yerleşmesinden geçmektedir.

3.5. İNTERNET YAYINCILIĞININ EKONOMİK BOYUTU
İnternete dayalı olarak gelişen sektörler bugün dünyada en popüler ve en hızlı
gelişen sektörler durumundadır. Bu gelişme geleneksel iş dallarındaki sektörlerin
aksine, büyümek için on yıllarca beklemeyi de gerektirmeyen ve parlak bir fikrin
kısa sürede çok büyük şirketleri doğurduğu bir alandır.
Google, facebook, amazon gibi internete dayalı gelişen şirketlere bakıldığında
kısa bir sürede ciro ve piyasa değeri açısından asırlık şirketleri geride bıraktıkları
görülecektir. İnternete dayalı şirketlerde durum böyleyken internet medyası açısından
da durum pek farklı değildir. İnternet medyası; gazete, dergi, televizyon yayıncılığı
ve haberciliğine alternatif teşkil edebilecek konumdadır. Hatta çok uzak olmayan bir
gelecekte, internet haberciliğinin basılı gazeteciliğin önüne geçeceği, haberciliğin
şekil değiştireceği yorumları da yapılmaktadır. Ulusal gazete ve televizyonlar
okuyucu ve izleyicilerini kendileri dışında gelişen bu sektöre kaptırmamak için
geleneksel yayıncılıklarıyla birlikte internette de yer almaktadırlar.
İnternet ekonomisinin ulaştığı noktayı daha somuta indirgemek için şu
rakamlara bakmakta fayda vardır: IAB “İnternet Reklam Gelirleri Raporu”na göre
2011 yılının üçüncü çeyreğinde ABD’de internet reklam gelirleri 7.8 milyar $,
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dördüncü çeyrek için ise 9 milyar $ olarak açıklanmıştır. Türkiye’de de bu alanda
önemli bir ilerleme mevcuttur; 2011’de internet reklam geliri 721 milyon TL olarak
hesaplanmıştır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SOSYAL MEDYANIN POLİTİK HAREKETLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

4.1. SOSYAL MEDYA VE POLİTİK HAREKETLER

Sosyal medya, son yıllarda internet teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte,
daha önce politik konularda söz sahibi olmayan kitlelerin düşündüklerini
aktarabildikleri bir mecra haline gelerek bireylerin karar alma süreçlerinde daha etkin
olmalarını sağlamaktadır. Sosyal medya, eğlence, kültür ve eğitim konularından
başka

politika

alanında

da

internetin

avantajlarından

faydalanılmasını

kolaylaştırmaktadır. Özgür bir platform yaratan sosyal medya; farklı ülkeler, farklı
şehirler ve farklı bölgelerdeki insanlar arasındaki iletişimi artırmış ve bilginin
yayılmasını hızlandırmıştır.
Salt bilgi aktarımının yanında sosyal medya, ayrıca, kullanıcılar arasında
tartışma ortamı oluşturulabilmesine de yardımcı olmakta, bireyler kendi aralarında
politik görüşlerini tartışabilme olanağına kavuşmaktadır. Facebook ve Twitter gibi
sosyal medya platformları, internet gazeteciliğinden farklı olarak olayları değil
bireyin düşüncelerini merkeze almakta ve böylelikle kullanıcılar ülke ve dünya
gündeminde yer alan konular hakkında daha nitelikli bir kavrayışa sahip
olabilmektedirler.
Diğer taraftan, sosyal medya yeni tip örgütlenmelerin de gelişmesini
sağlamaktadır. Daha önce sert kurallara sahip, üyelerinin aynı siyasi görüşleri
savunduğu ve uzun süreli amaçlar için kurulan örgütler yerlerini daha kısa ömürlü ve
daha dar alanda faaliyet gösteren yapılara bırakmaktadır. Birbirlerinden çok farklı
siyasi görüşlerden gelen ancak tek bir konuda ortak düşüncelere sahip topluluklar,
sosyal medyanın yarattığı ortamdan yararlanarak seslerini duyurabilmekte ve ilgili
gündem konularında hızlıca ortak hareket edebilmektedirler.
Sosyal medya, bireylerin siyasi görüşlerini iletebilmesinin yanında,
siyasetçilerin de seçmenlere ulaşabilmelerini ve böylelikle seçim çalışmalarını
kolaylaştırabilmektedir. Sosyal medya, seçen ile seçilen arasındaki ilişkinin
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artırılmasını,

hızlandırılmasını

ve

aracısızlaştırılmasını

sağlayabilmektedir.

Günümüzde sosyal medyanın bu yönünün giderek artan şekilde kullanıldığı
gözlemlenmektedir. Sosyal medyanın bu rolü özellikle geleneksel medya
organlarının tarafsızlığından şüphe duyulduğu ülkelerde çok daha kritik bir hale
gelmektedir. Sosyal medya, miting, afiş, gibi geleneksel seçim aygıtları ile
ulaşılamayan genç nüfusun da seçim kampanyalarına dâhil edilebilmesi, seçimlerde
kendi geleceği için oy kullanacak genç seçmenin daha nitelikli tercihlerde
bulunabilmesini sağlayabilmektedir. Sosyal medya, ayrıca, toplumdaki siyasi katılım
düzeyini yükseltmekte, siyasetin şeffaflığını ve sorumluların hesap verebilirliğini de
artırmaktadır.
Sosyal medya bireylerin demokratik katılımlarının artırılmasını sağlamakla
birlikte son zamanlarda özellikle Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da çeşitli devrimlerin
gerçekleşmesinde de önemli bir rol üstlenmiştir. Geleneksel iletişim platformlarında
zaman zaman manipüle edilme riski ile karşı karşıya olan bilgi, sosyal medyada
kitlelere aracısız aktarılarak özellikle demokrasi kültürü gelişmemiş olan ülkelerde
demokrasi fikrinin ve ihtiyacının yaygınlaşması sonucunu doğurabilmektedir.
Böylelikle, sivil toplum faaliyetleri daha düşük düzeyde ülkelerde; geleneksel
medyada kendi sorunlarının yer bulmasını sağlayamayan kitleler, sosyal medyayı
etkili

bir şekilde kullanarak

ülkelerindeki

baskıcı

rejimlerin

devrilmesini

sağlayabilmişlerdir. Her ne kadar sosyal medya bu gelişmelerin yaşanmasında ana
etken olmasa da, gerçekleşmesi muhtemel gelişmelerin ve başkaldırıların
hızlanmasına ve daha geniş kitleler tarafından sahiplenilmesine yol açmıştır. Sosyal
medya, mevcut yönetimin baskıcı yöntemler ve yıldırma taktikleri kullanarak sokağa
çıkmalarını engellediği kitlelerin örgütlenmesine ve dolayısıyla antidemokratik
yönetimlerin zayıflamasına yardımcı olmaktadır. 810

810

Andreas.
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ÖNERİLER
A. Bilgiye ve İnternete Erişimin Anayasa’da Düzenlenmesine İlişkin Öneri
Öneri 1:

Anayasa’da düzenlenen özel hayatın gizliliği, haberleşme hürriyeti,
haberleşmenin gizliliği, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti ile
kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına ilişkin düzenlemeler esas
alınarak; bilgiye erişim hakkını kısıtlayan her türlü engeli ortadan
kaldıracak, katılımcılığın artmasına ve serbest kamuoyu oluşumuna
imkân sağlayacak, ekonomik ve sosyal gelişmeyi destekleyecek
şekilde, bilgiye ve internete erişim Anayasa’da temel bir hak olarak
düzenlenmelidir.

B. Bilişim Sektörüne İlişkin Ortak Öneriler
Öneri 2:

Bilişim sektörü, stratejik önem ve önceliğe sahip bir alan olarak
değerlendirilmeli, bilişim teknoloji ve imkânları ülke yönetiminde
etkin bir şekilde kullanılmalı, özellikle yazılım sektörü başta olmak
üzere, bu alandaki tüm yatırım ve yeni teknolojiler, araştırma
geliştirme faaliyetleri (tek kişilik araştırma geliştirme faaliyetleri
dâhil) ve istihdam desteklenmeli, gerektiğinde vergisel avantaj ve
kolaylıklar sağlanmalı, yerli ve yabancı tüm yatırımcıların yatırım
kararlarını olumsuz yönde etkileyebilecek ve yeni yatırımların önünde
engel teşkil edebilecek hukuki ve fiili koşullar ortadan kaldırılmalıdır.

Öneri 3:

[SEÇENEK-1: Bilişim Bakanlığı Kurulması]
Bilişim sektörünün potansiyelinin harekete geçirilmesi, bilişim
sektörünün tek bir elden koordine edilmesi, özellikle elektronik
haberleşme, yayıncılık, posta ve bilgi teknolojileri sektörlerine ilişkin
hedef, ilke, politika ve stratejilerin oluşturulması işlevleri bu alanda
görevli tek bir kurumsal yapı tarafından gerçekleştirilmelidir. Bu
çerçevede, oluşturulması gereken kurumsal yapının Bakanlık (Bilişim
Bakanlığı) şeklinde yapılanması önerilmektedir. Önerinin hayata
geçirilmesi durumunda, kurulacak Bakanlığın yetki ve sorumlulukları
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çerçevesinde, bilişimle ilgili yetki ve sorumluluk sahibi tüm kamu
kurum ve kuruluşlarının teşkilat kanunları revize edilmelidir.
Öneri 4:

Kurulması önerilen Bilişim Bakanlığı tarafından;
a. Bilişim sektörünün tamamına ilişkin, küresel gelişmelerin yakından
izlenmesi,
b. Bu alanda risklerin, fırsatların ve tehditlerin ulusal düzeyde
ayrıntılı olarak analiz edilmesi,
c. Bilişim alanında ulusal düzeyde hedef, ilke, politika ve stratejiler
geliştirilmesi,
d. Bilişim alanında ulusal koordinasyonun sağlanması,
e. Bağlı, ilgili ve ilişkili kurumların faaliyetlerinin yukarıda ifade
edilen hususlara uygunluk yönünden izlenmesi,
f. Bilişim sektörüne ilişkin resmi istatistiklerin oluşturulması,
g. Mevzuat

taslaklarının

hazırlanması

veya

hazırlanmasında

koordinasyonun sağlanması,
h. Uluslararası hukukun iç hukuk sistemine uyarlanmasının koordine
edilmesi,
i. Özellikle kişisel verilerin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması,
spektrumun etkin ve verimli kullanılması, ortak yerleşim ve tesis
paylaşımı ile elektronik haberleşme altyapılarının kurulması ve
geçiş hakları konusunda etkin görevler üstlenilmesi
önerilmektedir.
Öneri 5:

[SEÇENEK-2: Bilişim Ajansı Kurulması]
Sektörün dinamizmine uygun bir şekilde, gerekli ihtiyaçlara hızlı
reaksiyon verebilecek, uluslararası kabul görmüş kurumsal yönetişim
ilkelerine tam uygun, Başbakana doğrudan bağlı, tüzel kişiliği haiz bir
Bilişim Ajansı kurulması önerilmektedir.
Bu bağlamda, Ajans yetkin kişilerden oluşan bir yönetim kurulu
tarafından yönetilmelidir. Yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesine
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ilişkin süreçler, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine uygun olmalı,
üyelerin yetkinliğine yönelik kriterler güçlü olmalıdır. Yönetim
kurulu; strateji ve politika üretimi, stratejik yönetim, iç kontrol, risk
yönetimi gibi kritik alanlara odaklanmalı, yöneticilerin atanması,
personelin ücret rejiminin belirlenmesi gibi konularda karar alma
yetkisi bulunmalıdır.
Ajansa yönelik kamu pay sahipliği işlevi dikkatli bir biçimde
tasarlanmalıdır. Ajansın, bütçe, yatırım gibi parametreleri bahse konu
pay sahipliği modeli ve kurumsal yönetişim ilkeleri çerçevesinde
belirlenmelidir.
Ajansın üst yöneticisi (CEO), Ajansın yönetim kurulunun üyesi
olmalı; kendisi ile yönetim kurulu arasında performans sözleşmesi
yapılmalı; ancak görevler ayrılığı ilkesinin gereği olarak üst yönetici,
yönetim kurulunun başkanı olmamalıdır. Ayrıca, atanacak ilk üst
yöneticinin küresel düzeyde ya da ülke düzeyinde kurumsal büyük
şirketlerde üst yöneticilik yapmış başarılı bir kişi olması tavsiye
edilmektedir.
Ajans, TBMM’ye hesap vermelidir. Ajansın mali raporları uluslararası
standartlara uygun olmalıdır. Ajansın dış denetimi Sayıştay tarafından
yapılmalı, ayrıca uluslararası standartlara uygun olarak bağımsız dış
denetim yapılmalıdır. Ajansın iç denetimi, yönetim kurulu üyelerinden
oluşacak bir denetim komitesi tarafından gerçekleştirilmelidir.
Ajansın faaliyetlerine, Başbakan başkanlığında önemli e-devlet
projelerine sahip kamu idareleri, bilişim sektörü, STK’lar ve akademik
kurumların da temsil edildiği bir danışma kurulunun yön vermesinde
yarar bulunmaktadır. Bu amaçla, 2009 yılında e-Devlet ve Bilgi
Toplumu Kanun Tasarısı Taslağında 811 önerilen Bilgi Toplumu
Ajansı, yukarıda Bilişim Bakanlığı önerisi için öngörülen yetki ve
sorumluluklara uygun olarak yeniden kurgulanmalıdır.
2009 yılında hazırlanan e-Devlet ve Bilgi Toplumu Kanun Tasarısı Taslağında öngörülen Ajans
kurgusunun; kurumsal yönetişim ilkelerine uygun olmadığı ve yukarıda bahsedilen yetki ve
sorumlulukları yerine getirmekten uzak olduğu değerlendirilmektedir.
811
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Ajansın personel ve ücret rejiminin; bilişimin ülkemizin sürdürülebilir
kalkınmasında büyük önem arz eden branşlarda, iyi üniversitelerin
başarılı mezunlarını, ilgili alanlarda muteber kurumlarda doktora
yapmış kişileri ve küresel/milli ölçekte dev bilişim şirketlerinde kritik
görevler üstlenmiş bireyleri cezbedecek nitelikte olması tavsiye
edilmektedir. Personelin ve yöneticilerin yetkinliklerinin uluslararası
standartlara uygun tanımlanması gerekmektedir. İşe alım kriterlerinin
şeffaf ve modern insan kaynakları yönetimine uygun olması büyük
önem taşımaktadır.

Bu seçeneğin hayata geçirilmesi durumunda, Bilişim Bakanlığı
kurulmasına

ilişkin

1.

seçenekte

bağlı,

ilgili

ve

ilişkili

kurum/kuruluşlar tarafından icra edilmesi öngörülen fonksiyonlar,
Bilişim Ajansında oluşturulacak münhasır daireler tarafından yerine
getirilebilecektir.
Öneri 6:

[SEÇENEK-3: Mevcut Bakanlıklardan Uygun Olanın Yeniden
Yapılandırılması]
Yeni bir kurumun oluşturulması (Bakanlık ya da Ajans), ciddi alt yapı
çalışmaları yapılması, merkezi yönetim bütçesinden önemli miktarda
ödenek ayrılması, insan kaynağı temini, kurumlar arası görev
dağılımında oluşabilecek çakışmaların mer’i mevzuattan ayıklanması,
yeni mevzuat düzenlemelerinin yapılması gibi sebeplerden dolayı,
zorlu bir süreci beraberinde getirmektedir. Bahse konu kurumsal
yapılanmanın dikkatli tasarlanmaması halinde, değişim süreci;
kamunun

daha

da

hantallaşması,

bürokrasinin

artması,

kurumsallaşmanın başarılamaması gibi riskleri de barındırmaktadır.
Dolayısıyla ilk iki seçenek için, ilgili tüm tarafların katılımıyla
kapsamlı bir şekilde fayda-maliyet analizi, risk analizi ve etki analizi
çalışmalarının

yapılması

gerekmektedir.

Yapılacak

çalışmalar

neticesinde, yeni bir kurumsal yapının, mevcut şartlar altında anlamlı
olmadığı sonucuna ulaşılması durumunda ise mevcut yapının
iyileştirilmesi önerilmektedir. Bu itibarla, 1. seçenekte sunulan ve
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Bilişim Bakanlığı tarafından icra edilecek fonksiyonların, mevcut
Bakanlıklardan

birisi

marifetiyle

yapılmasının

(Bu

Bakanlık,

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ya da Bilim, Sanayi ve
Teknoloji

Bakanlığı

olabilecektir.)

uygun

olacağı

değerlendirilmektedir. Ancak, bu alternatifin uygulanması durumunda
dahi, yukarıda sayılan görevlere uygun şekilde, ilgili bakanlığın yetki
ve sorumlulukla donatılacak şekilde teşkilat kanunun revize edilmesi
gerekecektir.
Diğer

taraftan,

3.

seçeneğin

uygulanması

halinde,

yeniden

yapılandırılması tercih edilecek Bakanlığın şu anki –varsa- zayıf
yanları, maruz kaldığı riskler ve tehditler ile karşılaştığı sorunların,
öneri kapsamında ilgili Bakanlıkta oluşturulacak yeni yapıyı
etkilemesi muhtemeldir. Dolayısıyla, bu seçeneğin hayata geçirilmesi
durumunda, bu riskin de göz ardı edilmemesi gerekmektedir.
Öneri 7:

Bilişim sektörünün tamamına hitap edecek, elektronik haberleşme,
yayıncılık, medya, posta ve bilgi teknolojilerine ilişkin kanun tasarı ve
tekliflerini görüşmek ve bu tasarı/teklifleri Anayasaya, ulusal plan,
program, politika ve strateji belgelerine uygunluk bakımından
değerlendirmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde daimi bir
ihtisas komisyonu kurulması; ayrıca bu Komisyon tarafından, bilişim
sektöründe faaliyet göstermek üzere kurulması öngörülen kamu
iştirakleri ile bu sektörde faaliyet göstermekle birlikte Sayıştay
denetimi kapsamında bulunmayan kamu iştiraklerinin ve bilişim
yatırımlarında ulusal kaynakların etkin ve verimli kullanılıp
kullanılmadığının denetlenmesi önerilmektedir.

Öneri 8:

Bilişim teknolojilerinin; ülke kalkınması ve güvenliğinde kritik role
sahip olması, hızla gelişmesi, bu bağlamda, bu alandaki sorunların
hızlı biçimde saptanarak çözülmesinin kritik önemde olması
nedenleriyle bilişim, elektronik haberleşme ve siber suçlar alanlarında
ihtisas sahibi hâkim ve savcıların yetiştirilmesinin sağlanması ve bu
alanlarda ihtisas mahkemelerinin kurulması gerekmektedir.
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Öneri 9:

Bilişim ve elektronik haberleşme hukukunun bağımsız bir bilim dalı
olarak kabul edilmesi ve bu konuya yükseköğrenim müfredatında yer
verilmesi ve bu konuda lisans ve lisansüstü programların açılması
önerilmektedir.

Öneri 10:

Bilişim sektörü, elektronik haberleşme ve internetle ilgili kanuni
düzenlemelerin her birisinin ayrı kanunlarla değil, özel kanununda
ekleme ve değişiklikler yapılmak suretiyle hayata geçirilmesi
önerilmektedir.
Bilişim

ve

elektronik

haberleşme

mevzuatında,

özgürlükleri

kısıtlayıcı, daraltıcı ve geniş yoruma açık “gibi bilgiler” türünden
terimler yerine kapsam ve sınırları belirli düzenlemeler yapılmalıdır.
Öneri 11:

e-Dönüşüm sürecinde arzu edilen hedeflere ulaşılabilmesi için kamu
kurumları arasında hem teknik hem de organizasyonel boyutta birlikte
çalışabilirlik bilinci ve altyapısı ile etkin koordinasyonun sağlanması
gerekmektedir. Bu itibarla; ulusal birlikte çalışabilirlik çerçevesini
oluşturmak, bu çerçeveye uygun olarak kamu kurumlarını denetlemek,
derecelendirmek ve yaptırım mekanizması oluşturmak amacıyla
Birlikte Çalışabilirlik ve Kurumsal Standartlar Enstitüsü kurulması
önerilmektedir. (Anılan Enstitünün fonksiyonları Birinci Kısımdaki 11.5.
başlığında detaylı bir şekilde ele alınmıştır.)

Öneri 12:

Elektronik ticaretin geliştirilmesi, bu kapsamda sektörde faaliyet
gösteren aktörlerin hak, yetki ve yükümlülükleri ile güvenli elektronik
ödeme sistemlerine ilişkin gereken düzenlemelerin hayata geçirilmesi
önem arz etmektedir.

Öneri 13:

Ülkemiz veri merkezi işletmeciliği için bir cazibe merkezi haline
getirilmelidir. Bu durum, bilgi güvenliği, kişisel verilerin korunması,
vergilendirme, uluslararası platformlarda bu alanda söz sahibi
olunması, hukuki anlaşmazlıklarda avantajlı konumda olabilmek gibi
fırsatları bünyesinde barındırmaktadır. Bahse konu veri merkezlerinin
kurulacağı yer bakımından, fiziki ortam gerekliliklerine uygunluğu
itibarıyla

ve

kalkınma

politikaları

çerçevesinde

değerlendirilebilir.
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Öneri 14:

Yerli içeriğin üretiminin özendirilmesi ve içeriğin yurt içinde
barındırılmasının sağlanması yurt dışına döviz çıkışını azaltacağından,
ülkemizin jeopolitik konumunun sonucu olarak internet değişim ve
barındırma merkezi olarak gelişiminin sağlanmasını ve bu faaliyetler
nedeniyle elde edilen gelirin vergilendirilebilmesini teminen,
a. İçeriğin yurt içerisinde barındırılmasının teşvik edilmesi,
b. Barındırma hizmetlerinin yurt dışından sağlanması yerine trafiğin
ve içeriğin yurt içinde kalmasını sağlayacak tedbirlerin alınması,
c. Kamu

kurum

ve kuruluşlarının

içeriklerinin

yurt

içinde

tutulmasının zorunlu hale getirilmesi,
d. Yurt içinde üretilen içerik ve verinin yurt içinde tutulabilmesi
hatta yurt dışında faaliyet gösteren şirketlerin de barındırma
hizmetlerinin Türkiye’den sağlanması için gereken güvenli ve
cazip ortamın sağlanması, bu amaçla öncelikle Kişisel Verilerin
Korunmasına İlişkin Kanun Tasarısının yasalaştırılması ve diğer
yapısal tedbirlerin alınması,
e. Barındırma

hizmetleri

iklimlendirme
genişband

için

maliyetlerini

internet

yatırımı

ihtiyaç

duyulan

nispeten
başta

enerji

azaltacak

olmak

üzere

ve

bölgelere
gereken

yatırımların acilen yapılması,
f. Barındırma hizmetlerinin gerektirdiği enerji ve diğer altyapı
maliyetleri ile bu hizmetlerden alınan vergilerin hizmeti teşvik
edici mahiyette gözden geçirilmesi,
g. Yerli arama motoru, sosyal paylaşım ve video siteleri ile e-posta
sağlayıcıların yaygınlaştırılması teşvik edilmesi,
önerilmektedir.
Öneri 15:

Bulut

bilişim

ve

barındırma

hizmetlerinin

gelişiminden

ve

fırsatlarından ulusal düzeyde azami olarak istifade edilebilmesi için;
hizmet alıcıların ve sağlayıcıların sorumluluklarının netleştirilmesi,
kişisel verilerin gizliliğinin korunmasına ilişkin düzenlemelerin
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yapılması, genişband internet bağlantı kapasitesinin ve kalitesinin
arttırılması, hizmet kalitesi seviyesinin belirginleştirilmesi, ulusal
düzeyde bulut bilişim politika ve stratejilerinin oluşturulması aciliyet
arz etmektedir.
Öneri 16:

Siber suçlarda faile ulaşılabilmesi, suçun takibinin yapılabilmesi ve
failin cezalandırılabilmesini teminen; sınır ötesi suçlarla mücadele
olanağının

artırılması,

uluslararası

güvenlik

standartlarının

oluşturulması, kamuda bulut bilişim kullanımına yönelik politikaların
geliştirilmesi, hizmet sağlayıcı adaylarına vergi indirimi veya kredi
teşviki sağlanması, kamu ihale ve bütçe planlama mevzuatının bulut
bilişim hizmeti alımlarına uyumlu hale getirilmesi önerilmektedir.
Öneri 17:

Elektronik haberleşmenin ve internetin doğal afetler ve olağanüstü
haller nedeniyle aksaması riskine karşı haberleşmenin kesintisiz bir
biçimde sağlanması ve kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin temin
edilmesine yönelik alternatif haberleşme alt yapılarının kurulması,
özellikle karasal şebekelerin tamamlayıcısı konumundaki kablosuz
(mobil ve uydu) sistemlere yatırım yapılması gerekmektedir.

Öneri 18:

Bilişim sektörünün gelişimi ve bilgi toplumuna dönüşme hedef ve
stratejilerinin gerçekleştirilmesini ve sayısal uçurumun giderilmesini
teminen; hem sabit fiber altyapının hem de mobil altyapının
kurulmasında işletmecilerin karşılaştığı idari ve mali güçlüklerin
giderilmesi, bürokrasinin minimize edilmesi, işletmecilerin kamu
mülkiyetindeki arazilerden, doğalgaz, petrol, elektrik ve enerji nakil
hatlarından, karayolu, demiryolu ağlarından ve bunların haberleşme
atıl altyapı ve kapasitelerinden uygun koşullarla istifadesinin
sağlanmasının gerekli olduğu değerlendirilmektedir.

Öneri 19:

İnternete daha hızlı ve ucuz erişim için ülkemizde internet trafik
değişim noktaları (IXP-Internet Exchange Points) oluşturulmalı;

bu

itibarla Türkiye’nin jeopolitik konumundan istifade edebilmek ve
trafiğin yurtdışında gerçekleşmesini minimize etmek için İstanbul’un
peering merkezi (internet omurgaları arasında doğrudan trafik akışı
sağlayan ara bağlantı merkezi) haline getirilmesi bir ulusal politika
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olarak benimsenmelidir. Bu amaçla, uluslararası platformlarda ön
plana çıkan Frankfurt, Amsterdam, Viyana gibi peering merkezi
haline gelmiş şehirler için takip edilen stratejiler incelenmelidir.
Öneri 20:

İşletmeciler tarafından, mükerrer altyapı yatırımları yerine mevcut
altyapı yatırımlarının geliştirilmesi ve ihtiyaç bulunan yerlere
ulaşılmasını teminen, elektronik haberleşme ve yayıncılık tesis ve alt
yapılarının, işletmeciler tarafından müştereken kurulması ve mevcut
tesislerin paylaşılmasının sağlanması önerilmektedir.

Öneri 21:

Tüketimi hızla artan mobil elektronik haberleşme cihazları başta
olmak üzere, bilişim teknolojisi ürünlerinin ve gömülü sistemlerin
Türkiye’de üretimini teşvik edecek mekanizmalar oluşturulmalıdır.

Öneri 22:

Donanım ithalatında, asgari kalite şartlarını taşıma ve donanımın mümkün olduğunca- tüm işletim sistemlerine uyumluluğu şartı
aranmalıdır.

Öneri 23:

İnternetin (altyapı, ip dağıtımı, vs.) belirli ülkelerin tekelinden
çıkarılarak, küresel düzeyde rekabet ortamının oluşturulması için
Birleşmiş Milletler nezdinde yapılan tüm girişimler desteklenmeli,
ulusal internet pazarında da etkin ve sürdürülebilir bir rekabet ortamı
sağlanmalıdır.

Öneri 24:

İnternet adresleme yapısı olarak kullanılan 32 bitlik IPv4'ün yetersiz
kalması nedeniyle, 128 bitlik adres yapısı olan IPv6’ya geçiş için
altyapı çalışmalarının bir an tamamlanması ve bu alanda karşılaşılması
muhtemel sıkıntılar karşısında ulusal düzeyde proaktif davranılması
ve uluslararası adil paylaşım imkânlarının en etkili şekilde
değerlendirmesi büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede, konuya
ilişkin Başbakanlık Genelgesiyle öngörülen geçiş planına kamu
idarelerince uyulması; ancak bu amacı gerçekleştirmek adına gereksiz
harcamalar yapılmamasına dikkat edilmesi önerilmektedir. İlave
olarak, merkezi bir idare tarafından tüm kamu idarelerinin IPv6’ya
uyum düzeyine ilişkin boşluk analizi çalışması yapılmalı, raporlanmalı
ve geçiş planının sonuçları takip edilmelidir.
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Öneri 25:

İnternet Geliştirme Kurulu;
• Türkiye'de bilişim ve internet konusunda gelişmeleri yakından
takip edip, sektörel gelişmelere ilişkin periyodik kamuoyu
bilgilendirmesi (raporlama) yapmalı,
• Farklı ülkelerde yer alan benzeri yapılarla resmi koordinasyon
görevi olmalı,
• Bilişim teknolojilerine ilişkin, üniversite-sanayi-sivil toplum
kuruluşları arasında ortak projeler geliştirilmesine liderlik
etmeli,
• Bilişim teknolojileri ve internetle ilgili toplumsal farkındalığı
artırma çalışmalarına etkin katılım sağlamalı,
• Bilişim teknolojileri ve internet alanında proje sahipleri ve bu
alanda devlet yardımlarından yararlanma gereksinimi olan
girişimciler

için

bilgilendirme

ve

eğitim

programları

düzenlemelidir.
Öneri 26:

Başta öğrencilerin toplu olarak yaşadıkları yerler olmak üzere, zaman
içerisinde tüm hanelere, belirlenecek standart, kalite, hız ve kapasitede
internet erişiminin sağlanması ve toplumun bilgiye erişiminin
kolaylaştırılması önerilmektedir.

Öneri 27:

Mevzuatta öngörülen idari yaptırımların mümkün olduğunca işlenen
fiil ve elde edilen menfaatle orantılı ve kademeli olarak belirlenmesi
ve ihlalin niteliğine uygun olarak ilk ihlalde uyarının tercih edilmesi
sektörün sağlıklı gelişimi açısından büyük önem arz etmektedir.

Öneri 28:

Bilişim sektörüne özgü yerli yazılımlarla internetteki yerli ve Türkçe
içeriğin nicelik ve niteliğinin artırılmasını teminen;
a. Yerli yazılım ve Türkçe içerik üretilmesine ilişkin yatırımların
öncelikle desteklenmesi, araştırma geliştirme faaliyetlerine ilişkin
teşviklerde yazılım sektörünün spesifik özelliklerinin de dikkate
alınması,
b. İlgili eğitim kurumlarında, veritabanı uzmanı, yazılım uzmanı, ağ
teknolojileri uzmanı, bilgi güvenliği uzmanı, web tasarım ve
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programlama uzmanı gibi sektörel ihtiyaçlara yönelik uluslararası
düzeyde uzmanlar yetiştirilmesinin ve bu uzmanlara bilgi
teknolojileri proje

yönetimi eğitimlerinin de verilmesinin

hedeflenmesi, yükseköğrenim kurumlarında müfredatın bu hedefe
uygun olarak gözden geçirilmesi ve gereken bölümlerin açılması,
c. Fen-Edebiyat fakülteleri başta olmak üzere, ilgili yükseköğrenim
kurumlarında isteğe bağlı veya zorunlu olarak okutulan yazılım
derslerinin saatlerinin artırılması,
d. Yükseköğrenim kurumlarının bilişimle ilgili bölümleri dışında
kalan bölümlerinde okuyan ya da bu bölümlerden mezun
öğrencilerin, tercihe bağlı olarak bilişim dersleri alabilmelerinin
ve bu sayede ikinci diploma ile mezun olabilmelerinin
sağlanması,
e. Meslek ve teknik liselerdeki bilişimle ilgili bölümlerin kalite ve
niteliklerinin artırılması,
f. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından
ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik açılan açık kaynak kodlu
yazılım ve kripto kurslarının artırılması, Savunma Sanayi
Müsteşarlığı tarafından bilişim teknolojileri ve ileri teknoloji
savunma sistemleri ile ilgili alanlarda kursların açılması,
g. Kamu internet sitelerine ilişkin ortak standartların ortaya
konması,

kamu

kurumlarının

ve

yetkililerinin

internet

ortamındaki ve sosyal medyadaki yerinin belirlenmesi ve buna
göre, kamu kurumlarının kamuya açıklanabilecek bilgilerini
internet siteleri ve sosyal medya üzerinden kullanıcılarla
paylaşmalarının sağlanması
önerilmektedir.
Öneri 29:

Toplumun bilişim okuryazarlık düzeyinin artırılabilmesi amacıyla,
kullanıcı

dostu

uygulamalar ile pozitif içerik

desteklenmeli,

ortaöğretim seviyesinde, medya okuryazarlığı dersinin içeriği, bilişim
teknolojileri ve internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımıyla
zenginleştirilmeli ya da müfredatta seçmeli olarak bilinçli, güvenli ve
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etkin internet kullanımı dersine de yer verilmeli, seçmeli dersler
arasında bulunan bilişim sistemleri ve yazılım dersi, Türkiye Bilimsel
ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun belirlediği bilişim okuryazarlığı
temel beceri ve kriterleri dikkate alınarak zorunlu hale getirilmelidir.
Öneri 30:

Bilişim okuryazarlık eğitimleri ebeveynler ve öğretmenler başta
olmak üzere toplumun her kesiminde yaygınlaştırılmalı; okullarda,
sivil toplum kuruluşlarında ve internet kafelerde çocuklara ve ailelere
bu konuda eğitimler verilmeli, bu eğitimlerde özellikle çocukların
sakıncalı içeriklerden uzak tutulabilmesi amacıyla ebeveynler
bilinçlendirilmelidir.

Öneri 31:

Ebeveynlerin internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı konusunda
bilinçlendirilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen 719 yaş aile eğitim programlarının ilgili bakanlıklar, kamu kurumları ve
sivil

toplum

kuruluşları

işbirliği

içerisinde

yaygınlaştırılması

sağlanmalıdır.
Öneri 32:

İnternette fikir ve düşüncelerin yayılmasında büyük rol oynayan web
2.0 sitelerinin (bloglar, forumlar, video siteleri, sosyal ağlar gibi)
toplumda çok sesliliğin bir parçası olarak algılanmasının sağlanması
ve kamuoyunun bu yönde bilinçlendirilmesi önem arz etmektedir.

Öneri 33:

Okul, halk eğitim merkezi, mesleki eğitim merkezi, öğretmenevi, kışla
ve benzeri yerlerdeki kamu internet erişim merkezlerinin etkin
kullanılması yönünde hukuki, idari ve teknik tedbirlerin alınması ve
bu yönde bir uygulama modelinin geliştirilmesi ile bilgi evleri ve
teknoloji köylerinin kurulması önerilmektedir.

Öneri 34:

Araştırma geliştirme faaliyetlerine merkezi yönetim bütçesinden ve
özel sektör tarafından ayrılan mali kaynakların artırılması, Ar-Ge
harcamalarının kötüye kullanımına engel olacak ve etkinliğini
denetleyecek uluslararası iyi uygulamalar dikkate alınarak gerekli
mekanizmaların tesis edilmesi ve bu faaliyetlerde yükseköğrenim
kuruluşları ile sanayi kuruluşları arasında etkin bir işbirliğinin
sağlanmasına yönelik mekanizmaların tesis edilmesi önerilmektedir.
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C. Kamuda Bilişim Yönetişiminin Güçlendirilmesine İlişkin Öneriler
Öneri 35:

Kamu idarelerinde genel kabul görmüş bilgi yönetimi ve uygun bilgi
mimarisi modellerinin uygulanması, en uygun bilişim stratejilerinin
araştırılması, tasarlanması ve uygulanmasını sağlayacak bilişim
yönetişimi (COBIT benzeri) mekanizmaları oluşturulmalıdır.

Öneri 36:

Kamu idarelerinde proje yönetim kültürünün yerleştirilmesi için
bilişim

projelerinin,

proje

yönetim

ilkelerine

uygun

olarak

geliştirilmesi yasal olarak zorunlu hale getirilmelidir.
Öneri 37:

Strateji geliştirme birimleri, kurumsal bilgi yönetimi sisteminin
sağlıklı işletilmesinden sorumlu kılınmalı ve bu birim yöneticilerine
CIO (chief information officer- bilgi yönetimi başsorumlusu) işlevi
yüklenmelidir.

Öneri 38:

Bilişim ile ilgili birimler kurumların bünyesinde tek çatı altında
toplanmalı, bu birimlerin organizasyon şemasında ana hizmet
birimleriyle aynı seviyede tutularak doğrudan üst yöneticiye
bağlanması sağlanmalıdır.

Öneri 39:

Yazılım geliştirme, bilişim hizmet yönetimi ve bilgi güvenliği gibi
alanlarda mümkün olduğunca ulusal standartların hazırlanması
değerlendirilmeli ya da uluslararası kabul görmüş standartların
(COBIT, SPICE, ITIL ve ISO 27001 gibi) kamu bilişim projelerinde
ve bilişim yönetiminde uygulanması sağlanmalı; bahse konu
standartlara ilişkin sertifikasyon ve denetim mekanizmaları tesis
edilmelidir.

Öneri 40:

Bilişimle ilgili birimlerde sadece uluslararası geçerliliği olan
sertifikalara veya geliştirilecek ulusal sertifikalara sahip personelin
istihdam edilmesi ve bunlara sertifika seviyelerine bağlı ücret
rejiminin uygulanması önerilmektedir.

Öneri 41:

Bilişim okuryazarlığı, kamu personel alımlarında aranan özel
şartlardan birisi olmalıdır.
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Öneri 42:

Kamu ortak süreçleri için personel arasında bilgi ve tecrübe paylaşım
havuzu oluşturulmalıdır.

Öneri 43:

Personelin bilişim okuryazarlığı seviyesinin tanımlanacak standartlara
uygun olarak, düzenli hizmet içi eğitim programları yoluyla
artırılması, kariyer meslek memurlarında ve günlük işlerinde bilişim
teknolojilerini kullanan personelde bilişim okuryazarlığı sertifikasına
sahip olma şartının aranması ve bu sertifikanın geçerliliğinin belirli
aralıklarla takip edilmesi önerilmektedir.

Öneri 44:

Bilişim sistemlerine yönelik iç denetim ve dış denetim (Sayıştay
denetimi) standartları belirlenmeli, Sayıştay’ın bilişim denetimine
ilişkin yetkinlikleri artırılmalı ve kamu bilişim sistemleri düzenli
olarak bağımsız dış denetime tabi tutulmalıdır.

Öneri 45:

Kamu kurumlarının bilişim birimleri arasındaki iletişim ve işbirliği
güçlendirilmeli, kurumlar arası bir iletişim ağı kurularak; bilişim
birimleri, kurumsal bilişim çözümleri hakkında projeler ile bireysel ve
kurumsal tecrübelerini paylaşabilmelidirler.

D. Kamu Alımlarına İlişkin Öneriler
Öneri 46:

Kamu ihale mevzuatında bilişim teknolojisi ürünlerine özel, ayrıntılı
düzenlemeler yapılmalı, ayrıca “ekonomik açıdan en avantajlı” olma
ilkesi, “toplam faydası ile toplam maliyeti arasındaki fark fayda lehine
en büyük olan” şeklinde değiştirilmelidir.

Öneri 47:

Bilişim Akreditasyon Enstitüsü kurulması önerilmekte ve kamu
ihalelerine, anılan enstitü tarafından akredite edilmiş ve ihale konusu
alanda uzmanlaşmış isteklilerin girmesini sağlayacak bir sistem
kurulmalıdır.

Öneri 48:

Bilişim ihalelerinde; ihale sürecini başlatma açısından önemli evraklar
(teminat mektubu, fiyat teklifi, şartnameye uygunluk teyidi gibi) hariç
diğer belgelerin (firma yeterliliğine ilişkin olarak diğer kamu
kurumlarından tedarik edilecek belgeler, ürün katalogları, bunların
tercümeleri gibi) değerlendirme aşamasında tamamlatılmasına imkân
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verilmeli, şikâyet mekanizması etkinleştirilmeli, muayene kabul ve
teslimat sürecinin hızlandırılmasına yönelik iyileştirmeler yapılmalı,
muayene, kabul ve teslimata ilişkin kamu kurumlarına tanınan
inisiyatif daraltılmalıdır.

E. İşgücü Piyasasına İlişkin Öneriler
Öneri 49:

Bilişim sektörüne yatırım yapan ve bu sektörde faaliyet gösteren
işletmelere pazar alanlarının oluşturulması, pazarda etkin ve
sürdürülebilir rekabetin, hukuki güven ve istikrarın sağlanması,
gerektiğinde

bilişim

teknolojisi

ürün

ve

hizmetlerine

ilişkin

yatırımlara yönelik kredi olanaklarının artırılması ve belirli bir miktar
alım garantisi verilmesi tavsiye edilmektedir.
Öneri 50:

Bilişim işgücüne yönelik meslek birliğinin kurulması ve bu birlik
tarafından sertifikasyona dayalı kariyer sistemi ile uluslararası genel
kabul görmüş standartlara uygun olarak ulusal meslek standartlarının
oluşturulması sağlanmalıdır.

Öneri 51:

Bilişim sektöründe üretimi, nitelikli iş gücünü ve istihdamı arttırmaya
yönelik olarak yükseköğrenim kurumlarıyla sanayi kuruluşları
arasında işbirliği sağlanmalı, kamu kurumları, yükseköğrenim
kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör tarafından eğitim ve
sertifika programları düzenlenmelidir.

Öneri 52:

Türkiye İş Kurumunun nitelikli bilişim iş gücü yetiştirmeye yönelik
faaliyetlerinde uluslararası kabul görmüş standartlara uygunluğunun
ve bu faaliyetlerinin düzenli olarak bağımsız denetime tabi
tutulmasının sağlanması önerilmektedir.

Öneri 53:

Kamu kurumlarının bilişim projelerinde, başka kurumların bilişim
uzmanı personelinden de istifade edebilmesi için, personelin
muvafakatıyla

başka

kurumların

bilişim

projelerinde

görevlendirilebilmesi ve bu amaçla kamu kurumlarının bilişim
uzmanları ile ilgili bilgileri içeren ortak bir insan kaynakları veri
tabanı oluşturulmasının sağlanması önerilmektedir.
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Öneri 54:

Kamu kurumlarının bilişim alanında görevli personeli için, esnek
çalışma ve ev-ofis (home-office) gibi alternatif çalışma yöntemleri ile
performansa dayalı özel sektördeki emsallerine uygun bir ücret rejimi
oluşturulmalıdır.

Öneri 55:

Çağrı merkezleri ve rehberlik gibi hizmetlerin, bilişim alanındaki
istihdamın artırılmasına, ev–ofis gibi alternatif çalışma yöntemlerinin
engellilerin, öğrencilerin, ev hanımlarının, emeklilerin ve diğer sosyal
kesimlerin işgücü piyasasına kazandırılmasına yönelik birer fırsat
olarak değerlendirilmesi ve bu alandaki yatırımların desteklenmesi
önerilmektedir.

Öneri 56:

Çalışabilecek

durumda

olmasına

rağmen,

fiilen

çalışmayan

engellilere, öğrencilere, ev hanımlarına, emeklilere ve diğer sosyal
kesimlere yönelik eğitim ve sertifika programlarının düzenlenmesi,
alternatif çalışma yöntemleri de değerlendirilmek suretiyle, tüm bu
kesimlerin iş gücü piyasasına katılımlarını sağlamaya yönelik ulusal
istihdam politikası oluşturulması ve bu politikanın etkin bir şekilde
uygulanması önerilmektedir.

F. Vergi ve Diğer Mali Yükümlülüklere İlişkin Öneriler
Öneri 57:

Aynı ya da benzer hizmetleri sunan işletmecilere uygulanan tüm vergi
ve benzeri mali yükümlülüklerin mümkün olduğunca birbirine
yaklaştırılması ve nihayetinde eşitlenmesi gerekmektedir.

Öneri 58:

Özel iletişim vergisinde mobil ve sabit ayrımının kaldırılması,
uygulanan farklı vergi oranlarının eşitlenmesi ve ilk tesis özel iletişim
vergisinin kaldırılması önerilmektedir.

Öneri 59:

Özel iletişim vergisinde kademeli olarak indirime gidilmesi ve
nihayetinde

özel

iletişim

vergisinin

tamamen

kaldırılması

önerilmektedir.
Öneri 60:

İnternet hizmetlerine uygulanan mali yükümlülük çeşitliliğinin
azaltılması önem arz etmektedir.
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Öneri 61:

Sadece bir işletmenin yükümlü olduğu haberleşme vergisinin, ya
tamamen kaldırılması ya da aynı veya benzeri hizmeti sunan
işletmecileri de kapsar şekilde genişletilmesinin uygun olacağı
değerlendirilmektedir.

Öneri 62:

Yerli içeriğin yaygınlaştırılmasını teminen, işletmecilerin özel iletişim
vergisi, idari ücret ve evrensel hizmet gibi mali yükümlülüklerinin
elektronik haberleşme hizmetlerinden elde ettikleri gelirleriyle
sınırlandırılması; içerik, ürün satışı, e-ticaret, mobil ödeme ve katma
değerli servis gelirlerinin ise söz konusu mali yükümlülüklerin ve
idari para cezalarının matrahına dâhil edilmemesi önerilmektedir.

Öneri 63:

Kayıt dışını önlemek açısından; know-how üretime konu olan bilişim
teknolojileri ürünlerinde katma değer vergisi istisnası veya indirimi
yapılmalı, yerli üretime konu olan parçalarda fiziki değer ve işlevsel
değere göre katma değer vergisi indirimine gidilmeli, ayrıca henüz
yerli üretimi olmayan ürünler için de vergisel teşvikler sağlanmalıdır.

Öneri 64:

İnternet üzerinden yurt dışı kaynaklı olarak Facebook ve Twitter gibi
sosyal paylaşım, YouTube gibi video paylaşım ve Google gibi arama
motoru hizmeti sunan firmaların Türkiye’deki faaliyetleri nedeniyle
elde ettiği gelirlerin vergilendirilebilmesini ve bunlarla IP adreslerinin
paylaşımı ve kişilik haklarının korunması bağlamında içeriğin
çıkarılması gibi konularda işbirliğinin sağlanmasını teminen, bunların
Türkiye’de yetkili temsilcilik ve irtibat bürolarının oluşturulmasının
sağlanması ve bu amaçla uluslararası girişimlerde bulunulması önem
arz etmektedir.

G. Dijital Oyun Sektörüne İlişkin Öneriler
Öneri 65:

Yurt dışı kaynaklı dijital oyun pazarı ve oyun üretimi nedeniyle, yurt
dışına çıkan veri trafiğinin ve pazar gelirlerinin yurt içinde
tutulabilmesini, bu gelirlerin vergilendirilebilmesini, çocukların ve
gençlerin fiziksel, ruhsal ve ahlaki gelişimlerini olumsuz yönde
etkilemeyecek oyunların üretimini teminen;
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a. Yerli ve Türkçe içerikli oyun üretiminin niceliksel ve niteliksel
olarak geliştirilmesi ve yurt dışı kaynaklı oyunlarla rekabet
gücünün ve bu alandaki istihdamın artırılması, ilgili eğitim
kurumlarında oyun programlama ve oyun tasarım eğitimlerinin
verilmesi ve yükseköğrenim kurumlarında bu alanlarda bölümler
açılması, ilgili kurumlarca yabancı sermayeli yatırımlar da dâhil
olmak üzere bu sektöre ilişkin tüm yatırımların, araştırma
geliştirme faaliyetlerinin ve istihdamın desteklenmesi ve bu
kapsamda vergisel avantajların sağlanması,
b. Uluslararası çevrimiçi ve çevrimdışı oyun üretim ve sunumuna
ilişkin derecelendirme ve yaş sınırlandırması ölçüt ve kuralları ile
bu ölçüt ve kurallara aykırılık halinde uygulanacak tedbir ve
müeyyidelerin ülkemize uyarlanarak bir an önce uygulanmaya
başlanması, uygulamanın takibinin sağlanması ve uygulanan
yaptırımlar da dâhil olmak üzere sonuçlarının kamuoyuyla
paylaşılması,
c. Oyun derecelendirmesi ve yaş sınırlandırmasına ilişkin ölçüt ve
kurallara

ilişkin

farkındalık

oluşturmak

amacıyla

tanıtım

çalışmalarının yapılması ve bu amaçla özellikle radyo ve
televizyon yayınları ile dijital oyun tanıtımlarının yapıldığı
internet sitelerinden yararlanılması
önerilmektedir.
Öneri 66:

Mevzuatın verdiği izinler dışında, sanal veya gerçek paraya dayalı
çevrimiçi kumar ve bahisle mücadelenin geliştirilmesi gerekmektedir.

Öneri 67:

Eğitim sisteminde dijital oyun programlama ve oyun tasarımı
müfredatı oluşturulmadır. Temel eğitim ve yükseköğretimde bu alanda
ulusal yarışmalar yapılarak üretkenlik teşvik edilmelidir.

Öneri 68:

Birçok ülkenin en çok önem verdiği konulardan biri olan “Oyun
Tabanlı Eğitim” yaklaşımı doğrultusunda uluslararası iyi uygulamalar
da incelenerek yöntemler geliştirilmelidir. Böylece çocuklarımıza;
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stratejik düşünme, takım çalışması, analitik zekâ, özgüven, liderlik ve
problem çözme gibi yetenekler kazandırılabilecektir.

H. İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcılara (İnternet Kafelere) İlişkin Öneriler
Öneri 69:

İnternet toplu kullanım sağlayıcıların (internet kafelerin) toplumun
bilgisayar ve internet kültürünü destekleyici birer sosyal ve eğitsel
merkezler olarak değerlendirilmesini teminen;
a. İnternet kafelerin yurt genelinde mesleki örgütlenmesinin
sağlanması,
b. İnternet kafe için gereken fiziki koşullar, internet kafe işletenlerde
aranan eğitim şartı ve diğer niteliklerin, hizmet sunum ve kalite
standartlarının, mesleki ve etik kuralların belirlenmesi ve tüm
bunların internet kafe işletilebilmesi için yurt genelinde aranan
kriterler olarak tanımlanması,
c. İnternet

kafelerin

niteliklerinin

denetim

belirlenmesi,

standartlarının
yükümlülüklerine

ve

denetçilerin

uygun

olarak

faaliyet gösterip göstermediklerinin yapılan denetimlerle düzenli
olarak takibi ve belirlenen yükümlülüklere aykırılık halinde
eylemin ağırlığına göre, idari para cezaları başta olmak üzere
gereken tedbir ve müeyyidelerin kademelendirilerek uygulanması,
uygulanan yaptırımlar da dâhil olmak üzere denetim rapor ve
sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılması ve bunların aynı zamanda
internet kafelerde kullanıcıların görebileceği şekilde panolara
asılması,
d. Meslek örgütleri ve ilgili kurumlar tarafından, internet kafe
işletenlere

yönelik

düzenlenmesi,

mesleki

katılımlarının

ve

hizmet

takibi

ve

içi

eğitimlerin
katılımcıların

belgelendirilmesi,
e. İnternet kafelerin fiziki ve teknik imkânlarından, eğitim
kurumlarınca

eğitim

amaçlı

olarak

yararlanılabilmesinin

sağlanması,
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f. İnternet kafelerde elektronik spor turnuvalarının düzenlenmesinin,
bu

turnuvalara ortam

sağlayabilecek

internet

kafeler

ve

turnuvalara ilişkin standartlar ile uygulama usul ve esaslarının
meslek örgütleri tarafından belirlenmesinin sağlanması,
g. İnternet kafelerin bilgisayar ve internet kültürünü destekleyici
birer

sosyal

ve

eğitsel

merkezlere

dönüştürülmesine

ve

niteliklerinin artırılmasına yönelik projelerin başta Küçük ve Orta
Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
olmak

üzere

ilgili

kurumlar

tarafından

desteklemesinin

sağlanması,
önerilmektedir.

I. İnternet Kullanımının Toplumsal Boyutuna İlişkin Öneriler
Öneri 70:

Başta çocuk ve ergen sağlığını riske atan siber zorbalık, akran
istismarı, çocuk pornografisi, cinsel istismar, madde kullanımı, zararlı
içerik, bilgi kirliliği ve benzeri suç ve problemlerle mücadele
konusunda araştırmalar yapılmalı, araştırma sonuçları, konusunda
uzman profesyonellerle birlikte değerlendirilmeli, mücadeleye yönelik
politikalar ve uluslararası işbirlikleri geliştirilmeli, internetin bilinçli,
güvenli ve etkin kullanımına yönelik toplumsal farkındalığın
artırılması için, bu çalışmalar ve sonuçları hakkında kamuoyu düzenli
bilgilendirilmeli, bu amaçla kısa filmler ve kamu spotlarının
üretilmesi

ve

okuyucu

dostu

el

kitapçıklarının

dağıtımı

yaygınlaştırılmalıdır.
Öneri 71:

Siber zorbalık, akran istismarı, çocuk pornografisi, cinsel istismar gibi
suçlar ve internette kişilik haklarına saldırılarla mücadeleye ve bu suç
ve eylemlerden zarar görenleri korumaya yönelik hukuki altyapının
güçlendirilmesi, bu suçlardan zarar gören çocukların rehabilite
edilmesinde çocuk izleme merkezlerinden yararlanılması ve bu
merkezlerin mağdurlara internet üzerinden destek verebilmesinin
sağlanması önerilmektedir.
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Öneri 72:

Başta çocuklar ve gençler olmak üzere kullanıcıların, internet
ortamında kişisel iradeleriyle aktardıkları kişisel bilgilerinin ortaya
çıkardığı riskler, güvenlik ve gizlilik ayarlarındaki zafiyet nedeniyle
hesaplarının ele geçirilmesi, internet yoluyla işlenen suçlar, kişilik
haklarının ihlali ile bunların önlenmesi ve bunlarla karşılaşmaları
halinde izlemeleri gereken yollar hakkında bilgilendirilmelerinin
sağlanması kritik öneme sahiptir.

Öneri 73:

İnternetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımıyla ilgili çalışmalarda
internetin barındırdığı risklerin, kullanıcıların internet ve bilişim
teknolojilerinden korkmalarına, soğumalarına ve bu teknolojileri
dışlamalarına neden

olmayacak şekilde işlenmesi, ayrıca bu

çalışmalarda internet ve bilişim teknolojilerinin sağladığı fırsatlar
hakkında da yeteri kadar bilgi verilmesi gerekmektedir.
Öneri 74:

Çocukların bilişim teknolojilerini kullanma, tüketme, ailelerin bu
anlamda bilgi ve duyarlılık düzeyini anlama ve yakın gelecekte artma
riski bulunan suçların ve sosyal risklerin önceden tahmin edilerek
gerekli önlemlerin alınabilmesi için ulusal düzeyde akademik
araştırmalar yapılmalıdır.

Öneri 75:

İnternet ortamında suç teşkil eden, sakıncalı ve zararlı içerikle
mücadele ile bilişim teknolojisi ürünleri ve internet kullanımından
kaynaklanan

psiko-sosyal,

hukuki,

teknik

ve

sağlıkla

ilgili

mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla, uluslararası örneklere uygun
olarak yardım ve destek hattı oluşturulmalıdır.
Öneri 76:

İnternet üzerinden işlenen suçlarda verilecek cezaların ağırlaştırılması,
kişilik haklarının korunmasına yönelik tedbirlerin artırılması ve
konusu suç teşkil eden ve/veya kişilik haklarına saldırı teşkil eden
içeriğe karşı caydırıcılığın sağlanmasını teminen, içerik sağlayıcının
bağlantı sağladığı başkasına ait içerikten de sorumluluğuna gidilmesi
yönünde düzenleme yapılması önerilmektedir.

Öneri 77:

İnternet sitelerine erişimin tamamen engellenmesi yerine, yalnızca
konusu suç teşkil eden ve/veya kişilik haklarına saldırı teşkil eden
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içeriğin yayından çıkarılması sağlanmalı ve cevap hakkının etkin bir
şekilde kullanılmasını sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır.
Öneri 78:

Güvenli internet paketleri çeşitlendirilmeli ve bireyler paketlerin
kullanılacağı zaman aralığını belirleyebilmelidir.

Öneri 79:

İnternetin güvenli, bilinçli, etkin ve doğru kullanımı konusunda
özellikle sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarının özendirilmesi ve
desteklenmesi, konu ile ilgili olarak başta Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu ve Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere, tüm kamu
kurumları, özel sektör ve sivil toplum paydaşlarının işbirliği içerisinde
çalışmalarda bulunması, projeler üretilmesi,
merkezleri

kurulması,

eğitimler

ve

kamu bilinçlendirme

seminerler

düzenlenmesi

önerilmektedir.
Öneri 80:

İnternet içerikleri başta olmak üzere, video ve filmlerin uluslararası
derecelendirme ve yaş sınıflandırılması ölçüt ve kurallarına uygun
olarak televizyon yayınlarında olduğu gibi akıllı işaretleme yoluyla
sınıflandırılmasına ilişkin usul ve esaslar ile aykırılık halinde
uygulanacak tedbir ve müeyyidelerin tespiti bir an önce uygulanmaya
başlanmalı, uygulamanın etkin bir şekilde takibi sağlanmalı ve
uygulanan yaptırımlar da dâhil olmak üzere sonuçları kamuoyuyla
paylaşılmalı; konuya ilişkin ölçüt ve kurallarla, uygulamanın
sonuçlarına ilişkin bilgilendirme, tanıtım ve reklamlarda geleneksel
basın yayın organlarının yanında yeni medyadan da (internet, sosyal
medya, mobil teknolojiler, IP TV, dijital yayınlar gibi) etkin bir
şekilde yararlanılmalıdır.

Öneri 81:

İnternetin güvenli, bilinçli, etkin ve doğru kullanımının toplumda
yerleşmesi için hem geleneksel basın yayın organlarından hem de yeni
medyadan (internet, sosyal medya, mobil teknolojiler, IP TV, dijital
yayınlar gibi) etkin bir şekilde yararlanılmalıdır.
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Öneri 82:

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına ilişkin imkânlar ve
risklerin, medyada, toplumda doğru kanaat oluşumunu destekler
mahiyette yer alması sağlanmalıdır.

Öneri 83:

Çevrimiçi ortamda karşılaşılan bilginin doğruluğunun sorgulanması ve
farklı kaynaklardan araştırma ve kaynak karşılaştırması yapılması
hususlarında kamuoyu bilinçlendirilmelidir.

Öneri 84:

Çocuk ve ergenlerin interneti bilinçli ve güvenli kullanımı ile sağlıklı
fiziksel ve ruhsal gelişimini teminen,
a. Çocuklar için, çizgi filmler başta olmak üzere, eğitici, eğlendirici
ve bilgilendirici çevrimiçi pozitif içerik üretimi ile bu amaçla
çocuk ve ergenlere yönelik oluşturulacak internet sitelerinin
yapımı ve kullanımı teşvik edilmelidir.
b. Çocukların yaşlarına uygun içeriklere erişebilecekleri networkler
ve

arama

motoru

oluşturulmalı,

kamu

kurumları

[www.cocuk.{kurum adı}.gov.tr] formatında, görevlerini ve
hizmetlerini en sade ve anlaşılır biçimde görsel öğelerle çocuklara
sunmalıdır.
c. Çocuklara özel internet sitelerinde, çocuk dilinde haberler
sunularak çocuklara gündemi takip etme ve haber okuma
alışkanlıkları kazandırılmalı, bu internet sitelerinde çocuklara söz
hakkı verilerek, özellikle kendileriyle ilgili konularda yorumda
bulunmalarının ve kendilerini ifade etmelerinin kolaylaştırılması
sağlanmalıdır.
d. Görsel

ve

işitsel

medyada,

programların

senaryosunun

yazımından izleyiciye sunumuna kadar geçen tüm süreçte çocuk
ve ergen gelişiminin gözetilmesi büyük öneme sahiptir.

J. Bilişim Teknolojileri Kullanımının Eğitim Boyutuna İlişkin Öneriler
Öneri 85:

Bilgisayarda ve ansiklopedide var olan verileri tekrar eden bireyler
yerine, gerektiğinde bunları değerlendirebilen, akıllarını kullanarak
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kendilerine yeni bir yol açabilen, hayal gücü ve özgüveni yüksek,
sorunu hızla fark edip, çözüm ve yeni çıkış yolları bulabilen, esnek
düşünebilen bireyler yetiştirilmesi hedeflenmelidir. Eğitim sistemi,
bahse konu hedefe hizmet etmelidir.
Öneri 86:

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu tarafından, eğitim temelli
yayın amacıyla kurulan bir kanalın inovatif ve eleştirel düşünmeyi
destekleyici belgesel ve programlarla zenginleştirilmesi, özel radyo ve
televizyon yayınlarında da bu hususlara dikkat edilmesinin sağlanması
önerilmektedir.

Öneri 87:

Öğrencilerin

bilişim

alanındaki

faaliyetleri

sonucunda

oluşan

üretimlerle ilgili fikri mülkiyet haklarının korunması hususunda
farkındalık oluşturulmalı, ürünleriyle ilgili olarak patent/faydalı model
başvuru yöntemleri (basılı belgelerle ve çevrimiçi başvuru) öğretilmeli
ve ücretsiz olarak patent/faydalı model alabilmeleri sağlanmalıdır.
Öneri 88:

Milli Eğitim Bakanlığı e-okul sistemi, bilinçlendirme çalışmaları için
aktif olarak kullanılmalı ve anılan sistemde bilişim ve internet
konularında içerik sunulmalıdır.

Öneri 89:

Öğrencilerin eğitim faaliyetlerini ders dışı zamanlarda da aktif şekilde
yürütebilmesi amacıyla bilgisayar destekli eğitim programları,
eğlendirici ve öğretici internet portalları gibi imkânlar artırılarak,
öğrencilerin bu imkânlardan yararlanabilmeleri sağlanmalıdır.

Öneri 90:

Bilişim

teknolojileri

ve

internetin

olası

risklerinin

en

aza

indirebilmesini teminen, öğrencilerin aile ve arkadaşlarıyla vakit
geçirebileceği, eğlenebileceği ve aynı zamanda eğitimlerine de katkıda
bulunacak eğitici, eğlendirici öğretim materyallerinin geliştirilmesi
sağlanmalıdır.
Öneri 91:

Bilişim temelli pozitif içerik oluşturan eğitim kurumları, sivil toplum
kuruluşları ve özel sektör kuruluşları teşvik edilmelidir.

Öneri 92:

Okullarda ve yükseköğrenim kurumlarında, bilişim ve internetle ilgili
sosyal topluluk ve dernekler kurulması, öğrencilerin bunlara üyeliği
ve faaliyetlerine katılımı teşvik edilmelidir.
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Öneri 93:

Bilişim teknolojileri ürünlerinden eğitim ve iş amaçlı olarak azami
oranda faydalanılması ve bu amaçla;
a. Uzaktan

eğitim

faaliyetlerinin

yaygınlaştırılması,

kamu

kurumlarınca hizmet içi eğitim faaliyetlerinde uygun olduğu
ölçüde uzaktan eğitim modelinin kullanılması,
b. İş hayatında telekonferans yönteminin aktif şekilde kullanması,
c. Önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında uzaktan
eğitim imkânının artırılması,
d. Açık lise ve açık öğretim kapsamındaki derslerin bilgisayar
destekli eğitim ile güçlendirilmesi,
e. Hayat

boyu

öğrenmenin

gereği

olarak

yükseköğrenim

kurumlarında okutulan ders içeriklerinin internet vasıtasıyla ve
açık ders yöntemiyle ilgililere açılması
önerilmektedir.
Öneri 94:

Akademik kesimin performans kriterleri arasında;
• Bilimsel çalışmaların sonuçlarının ticarileştirilmesi,
• Çalışmalar neticesinde fikri mülkiyet haklarının tesis edilmesi
(patent, faydalı model vs.),
• Üniversite gelirlerinin artırılması
gibi kriterler yer almalıdır. Üniversitelere yapılacak devlet yardımları
bu alanlara endekslenmelidir.

Öneri 95:

Bilimsel makaleler, bilimsel kitaplar, Ar-Ge ve inovasyon için kayda
değer dokümanlar, fikri mülkiyet hakları (patent, telif hakkı, tasarım
vb.) bir bilgi havuzunda toplanmalı ve bahse konu bilgi havuzuna
araştırmacılar ve girişimciler için erişim kolaylaştırılmalıdır.
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K. Bilişim Teknolojisi Ürünleri ve İnternet Kullanımının Sağlık Boyutuna İlişkin
Öneriler
Öneri 96:

İnternet bağımlılığından etkin korunma sağlanmasını teminen, başta
çocuk ve ergenler olmak üzere kullanıcılar, internet bağımlılığı ve
sorunlu internet kullanımı konusunda etkili ve sürekli bir şekilde
bilinçlendirilmelidir. Ayrıca;
a. İnternet bağımlılığı ve sorunlu internet kullanımının erken
belirtilerinin aile veya okulda fark edilebilmesi amacıyla
çalışmalar yapılması,
b. Günlük internet kullanım kurallarının (kullanım süresi ve
kullanım zamanı gibi) belirlenmesi ve belirlenen kurallara
uyulması,
c. İnternet ve bilgisayar başında geçirilen sürenin azaltılması ve bu
amaçla internet servis sağlayıcılar tarafından abone tercihine bağlı
olarak internete bağlı kalınan sürenin belirli aralıklarla bağlı
cihaza uyarı mesajı gönderilmek suretiyle hatırlatılmasının ve
günlük süre kotalı tarifelerin oluşturulmasının sağlanması,
d. Sosyal ve eğlence amaçlı bilgisayar ve internet kullanımını ikame
edebilecek türden sosyal, sportif ve kültürel etkinliklere
yönelimin sağlanması, yerel yönetimler tarafından bu faaliyetlerin
yapılabileceği tesislerin artırılması ve kullanımının teşvik
edilmesi,
e. Çocuk ve ergenlerin psiko-sosyal gelişiminin desteklenmesi, bu
amaçla aile içi, okul içi etkili iletişim ve süreç yönetimi
stratejilerinin geliştirilmesi,
f. İnternet bağımlılığı ve sorunlu internet kullanımına karşı, bazı
istisnai durumlarda, internet erişiminin kesilmesi, bilgisayarın
kaldırılması gibi tedbirlere başvurulması,
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g. İnternetin sorunlu kullanımına ilişkin ulusal düzeyde araştırma
yapılması, konuya ilişkin gerekli noktalarda internet bağımlılığı
ünitelerinin kurulması ve uygun tedavi ve rehabilitasyon için
kullanıcıların internet bağımlılığı ünitelerine yönlendirilmelerinin
sağlanması
tavsiye edilmektedir.
Öneri 97:

Uzun süreli bilgisayar kullanımının ortaya çıkardığı ergonomik
sorunlarla ilgili farkındalığın artırılmasını amaçlayan eğitimlerde;
a. Bilgisayarlı çalışma ünitelerinin, kullanıcının temel özellikleri
(yaşı, cinsiyeti, antropometrik özellikleri gibi) gözetilerek
düzenlenmesi,
b. Bilgisayarlı çalışma ünitelerinin düzenli kontrol, bakım ve
iyileştirilmelerin yapılması,
konuları

vurgulanmalı

ve

ilgililer

tarafından

bu

hususların

uygulanması sağlanmalıdır.
Öneri 98:

Mesleki maruziyetler ve mesleki kas iskelet sistemi hastalıkları
konularında sağlık çalışanlarının eğitimine önem verilmeli ve mesleki
kas iskelet sistemi hastalıklarında erken tanı ve tedavi için gerekli
tedbirler alınmalıdır.

Öneri 99:

Bilgisayar ve diğer bilişim teknolojileri cihazlarının sağlıklı
kullanımına ilişkin eğitimler yaygınlaştırılmalı, gereksiz ve uzun
süreli kullanımların muhtemel etkilerine ilişkin konularda toplumsal
bilinçlenme

sağlanmasını

teminen,

bu

eğitimlerde

etkileri

kesinleşmemiş olmakla birlikte ihtiyaten;
a. Mobil telefon kullanımında kablolu kulaklık veya hoparlör
kullanımının tercih edilmesi,
b. Büyüme ve gelişmesi süren çocuklarda mobil elektronik
haberleşme cihazlarının kullanım yaşının geciktirilmesi,
c. Gebelikte mobil elektronik haberleşme cihazlarının kullanımının
asgari düzeye indirilmesi,
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d. Mobil telefonla konuşmaların gereğinden fazla uzun tutulmaması,
e. Mobil

telefon

kullanımında;

giden

aramalarda

numara

çevrildikten sonra çağrı kuruluncaya kadar telefonun vücuttan
uzakta tutulması ve bağlantının gözle izlenmesi, gelen aramalarda
ise önce çağrının yanıtlanıp sonra telefonun kulağa götürülmesi,
f. Mobil elektronik haberleşme cihazı satın alırken SAR değerinin
belirlenen standartlara uygunluğuna dikkat edilmesi,
g. Bebek

odalarının

yakınında

mobil

elektronik

haberleşme

haberleşme

cihazlarının

cihazlarının bulundurulmaması,
h. Uykudan

önce

mobil

elektronik

kapatılması, kapatılmayacaksa bile başucundan uzağa konulması,
i. Mobil

elektronik

haberleşme

cihazlarının

motorlu

araç

kullanırken ve akaryakıt istasyonlarında kullanılmaması
gibi hususlar vurgulanmalıdır.
Öneri 100:

Toplumun haberleşme ihtiyacının karşılanması ve bu amaçla
işletmecilerin kapsama alanına ilişkin taahhütlerinin yerine getirilmesi
amacı ile kurulması zorunlu bulunan hücresel baz istasyonlarının yer
seçimlerinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu düzenlemelerine
uygun olarak yapılması, anaokulları, kreşler, okullar, çocuk oyun
alanları, hastaneler ve huzurevleri yakınındakiler başta olmak üzere,
tüm baz istasyonlarının denetim ve ölçümlerinin de düzenli ve sıkça
yapılması önerilmektedir.

Öneri 101:

Mobil elektronik haberleşme cihazlarının piyasaya arzında SAR
değerlerinin ürünün ambalajı üzerinde yazılmasının zorunlu hale
getirilmesi, piyasa gözetim ve denetiminde bu hususa da dikkat
edilmesi, piyasa gözetimi ve denetimi sonucunda belirlenen SAR
değerlerine uygun olmayan cihazlar hakkında piyasaya arzın
yasaklanması

ve

toplatılması

müeyyidelerinin

önerilmektedir.
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Öneri 102:

Bilişim teknolojisi ürünlerinin sağlık açısından uygunluğuna ilişkin
bilgilerin ürün ambalajlarında ve kullanım kılavuzlarında yer alması
sağlanmalıdır.

Öneri 103:

Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı,
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araştırma Kurumu, yükseköğrenim kurumları ve sivil
toplum kuruluşları tarafından işbirliği içerisinde, internet ve bilişim
teknolojisi ürünlerinin kullanımının toplum ve birey sağlığı üzerindeki
etkileri

ile

elektromanyetik

alanların

sağlık

üzerine

etkileri

konularında periyodik olarak araştırmalar ve çalışmalar yapılması,
bunların sonuçları hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi, bu alanda
yapılanların paylaşıldığı bir bilgi havuzu ve bilgi akışının sağlanacağı
bir mekanizmanın oluşturulması önerilmektedir.
Öneri 104:

Sağlık Bakanlığınca tele tıp, e-sağlık uygulama ve olanaklarının
geliştirilmesi, bilişim teknolojileri ürünlerinin kullanımının mevcut
tüm alt birim ve kurumları da içerecek şekilde entegre sistem
tasarımlarıyla artırılması önerilmektedir.

Öneri 105:

Bilişim teknolojileri ürünleri ve internet kullanımının zekâ üzerindeki
etkileri ile ilgili üniversiteler ve nöropsikologların araştırmalarının
artırılması teşvik edilmelidir.

L. Bilişim Suçlarıyla Mücadeleye İlişkin Öneriler
Öneri 106:

Emniyet Genel Müdürlüğü başta olmak üzere, bilişim suçlarıyla
doğrudan mücadele eden kolluk güçleri uluslararası standartlara göre
yapılandırılmalı ve bu alanda sertifikalı/nitelikli bilişim uzmanı
personel istihdam edilmelidir. Anılan birimlerin suçla mücadele
kabiliyetlerini artırmayı teminen, gerekli bilişim altyapısı (yazılım ve
donanım) oluşturulmalıdır.

Öneri 107:

Hızlı bir şekilde işlenen, araştırılması ve anında tespit edilmesi
gereken bilişim suçlarıyla mücadele ve şüphelilerin yakalanması
hususunda;

kurumlar

arası
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gerçekleşmesini teminen, gereken etkin koordinasyon ve sistem
entegrasyonlarının sağlanması için teknik ve hukuki altyapı ile birlikte
çalışabilirlik altyapısı en etkin bir şekilde tasarlanmalıdır.
Öneri 108:

Bilişim suçlarının sınır aşan suçlardan olması nedeniyle suç
soruşturmasında kullanılacak verilerin diğer ülke kamu ve özel kurum
kayıtlarında bulunması durumunda bu verilerin hızlı bir şekilde
alınabilmesi için, gereken uluslararası anlaşmaların yapılması ve ikili
işbirliklerinin geliştirilmesi gerekmektedir.

Öneri 109:

Bilişim suçlarıyla mücadele kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü
ve Polis Akademisi Başkanlığı başta olmak üzere, ilgili kurumlar,
yükseköğrenim kurumları ve sivil toplum kuruluşları tarafından;
a. İnternet başta olmak üzere bilişim teknolojileri kullanılarak
işlenen suçlar, bu suçlarla mücadeleye ilişkin alınabilecek
tedbirler ve karşılaşıldığında izlenecek usuller ile ilgili konularda,
toplumun bilinçlendirilmesine yönelik seminerler, kurslar ve
eğitim programları gibi etkinlikler düzenlenmeli,
b. Yaygın suç işleme yöntemleriyle ilgili kamu spotları hazırlanmalı
ve yayınlanmalı,
c. Stratejik önemi ve özelliği haiz bilgilere sahip kamu kurumlarının
çalışanları başta olmak üzere, tüm kamu personeli, vatandaşın
kişisel bilgilerinin korunması, bilgi güvenliği ve bilişim suçları
gibi konularda bilinçlendirilmelidir.

Öneri 110:

Dijital suç delillerinin toplanması ve raporlanması sürecini kapsayan
adli bilişim çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini
teminen, suç soruşturması yapan tüm birimlerin personeli dijital
deliller hakkında eğitilmelidir.

Öneri 111:

Yükseköğrenim kurumlarının bilgisayar mühendisliği bölümleri başta
olmak üzere ilgili bölümlerinde adli bilişim alanında çalışmalar
yapılmalı, bu alandaki çalışmalarda kolluk birimleri ile işbirliği
sağlanmalıdır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 381)

– 989 –

Öneri 112:

Dijital deliller ile ilgili bilirkişilik yapanlar için gereken standartlar
oluşturulmalı

ve

dijital

delillerin

incelenmesinde

bilirkişilik

yapabilecek uzmanlar yetiştirilmesine yönelik programlar açılmalıdır.
Öneri 113:

Ulusal “siber istihbarat” altyapısı oluşturulmalı; bu konu, gerekli
mevzuat değişikliği yapılarak MİT, TSK ve Kamu Güvenliği
Müsteşarlığının görev tanımı içerisine alınmalıdır.

Öneri 114:

Acilen ulusal siber güvenlik ve ulusal bilgi güvenliği stratejileri ve
eylem planları oluşturulmalıdır.

M. Bilgi Güvenliğine İlişkin Öneriler
Öneri 115:

Ulusal Siber Güvenlik Çalışmalarının Yürütülmesi, Yönetilmesi ve
Koordinasyonuna İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Siber
Güvenlik Kurulunca, ivedilikle ulusal siber güvenlik stratejisi ve
eylem planı oluşturulmalı; planın uygulama sürecine ilişkin sorumlu
kurum/kuruluşlar açıkça belirlenmeli ve uygulama süreci periyodik
olarak Kurul’a raporlanmalıdır.

Öneri 116:

Ulusal siber güvenlik altyapısının güçlendirilmesini teminen,
a. Kamu kurumlarında yaşanabilecek bilişim güvenliği olaylarına
müdahalede

bulunabilmek

amacıyla

bilgisayar

olaylarına

müdahale ekiplerinin kurulması,
b. Bilgisayar

olaylarına

müdahale

ekiplerinin

kapasitesinin

artırılarak, yurt çapında kurumlar arasında gereken koordinasyon
sağlanması, kritik olarak belirlenen tüm kurumlarda, gerçekleşen
bilişim güvenlik olaylarına yerinde müdahale yeteneğinin
kazandırılması,
c. Siber tehditlerin doğrudan hedefi haline gelen ve zarar görmesi
halinde toplumsal düzeni bozabilecek kritik altyapıların tespiti ile
bilgi

teknolojilerinin

kullanımından

kaynaklanan

risklerin

analizinin yapılması, olası risklerin ortadan kaldırılması için
gerekli karşı önlemlerin belirlenmesi ve uygulanması,
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d. Kamu kurumlarına, kurum bazında özelleştirilmiş test ve denetim
prosedürleri kullanılarak, düzenli aralıklarla güvenlik test ve
denetimlerinin gerçekleştirilmesi,
e. Kamu kurumlarının bilgi güvenliğinin sağlanması, internet
aracılığıyla sundukları hizmetlerin geniş kapsamlı saldırılardan
korunması ve tüm paydaşların işbirliği ile saldırılara gerçek
zamanda müdahale edilmesi için ulusal internet ağı izleme
sisteminin kurulması,
f. Ulusal kritik bilgi sistemlerinde çalışmakta olan ya da bu
sistemler için geliştirilen yazılımların sağlaması gereken güvenlik
kriterlerinin, uluslararası standartlara uygun olarak belirlenmesi
ve bahse konu yazılımların, anılan kriterleri sağladıklarını
doğrulayacak mekanizmaların geliştirilmesi,
g. Ulusal ağlarda dolaşan zararlı

yazılımlar ve bulaştıkları

sistemlerde yaptıkları etkilerin belirlenmesi, bu zararlı yazılımlara
karşı uygulanacak korunma önlemlerinin geliştirilmesi,
h. Kamu kurumlarının güvenli, hızlı ve sürekli iletişimini sağlamak
üzere, kamu kurumları arasında bilgi erişimi için ortak bir
altyapının (kamu güvenli ağı - intranet) kurulması ve felaket
durumunda sistemlerin çalışırlığını sağlamak üzere felaket
kurtarma merkezi ve yedekli veri merkezi ihtiyaçlarının
karşılanması
önerilmektedir.
Öneri 117:

Ulusal siber güvenlik kabiliyetinin geliştirilmesini teminen;
a. Yükseköğrenim kurumlarında siber güvenlikle ilgili derslerin
sayısının artırılması ve içeriklerinin zenginleştirilmesi, bu konuda
uzmanlaşmak isteyen öğrencilerin desteklenmesi, bu öğrencilere
siber güvenlik konusunda dünyada yetkinliğini ispatlamış
yükseköğrenim kurumlarında yüksek lisans ve doktora yapma
olanağı sağlanması,
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b. Savaş halinde düşman ülke bilgi sistemlerini hedef alacak siber
saldırıların Silahlı Kuvvetler bünyesinde teşkil edilecek siber
komutanlık birimlerince yapılması ve bu amaçla gereken
altyapının kurulması,
c. Kamu kurumlarının ve belirli bir ölçeğin üstündeki özel sektör
kuruluşlarının bilgi sistemlerinden ve siber güvenliğinden
sorumlu personelin düzenli olarak siber güvenlik eğitimine tabi
tutulması,
d. Kurumların
geliştirilmiş

bilgi

ve

ürünlerin;

iletişim
milli

sistemlerinde
ürünlerin

milli

mevcut

olarak

olmadığı

durumlarda, güvenlik değerlendirmesi ve sertifikalandırması milli
olarak gerçekleştirilmiş ürünlerin; güvenlik değerlendirmesi milli
olarak

gerçekleştirilmiş

ürünlerinin

mevcut

ve

olmadığı

sertifikalandırılmış
durumlarda

ise

güvenlik
uluslararası

standartlar uyarınca değerlendirilmiş ve sertifikalandırılmış
ürünlerin tercih edilmesi,
e. Belirlenmiş güvenlik kriterlerini sağlayan açık kaynak kodlu
mevcut güvenlik ürünleri hakkında bilgilendirmeler yapılması,
kılavuzlar yayınlanması ve açık kaynak kodlu yeni ürünlerin
geliştirilmesi için platformlar oluşturulması
önerilmektedir.
Öneri 118:

Siber güvenlikle ilgili olarak, kamu kurumları, yükseköğrenim
kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve tüm paydaşların
işbirliği ile ulusal düzeyde çalışmalar yapılmalı; bu alanda diğer
ülkelerin ilgili otoriteleri ve uluslararası kuruluşlar ile de yakın
işbirliği sağlanmalıdır.

Öneri 119:

Ulusal Siber Güvenlik Çalışmalarının Yürütülmesi, Yönetilmesi ve
Koordinasyonuna İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının uygulama
sonuçlarının izlenmesi ve raporlanması gibi hususları içeren kapsamlı
bir kanuni düzenleme yapılması önerilmektedir.
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N. Bilgi Toplumu, e-Devlet ve Kamuda Bilişim Yatırımlarına İlişkin Öneriler
Öneri 120:

Bilgi toplumu faaliyetlerinin koordinasyonunun sağlanması amacıyla
güçlü bir kurumsal yapılanmanın oluşturulması ve yetki karmaşasının
ortadan kaldırılması, bu yapı tarafından kamu kurumlarının stratejik
yönetim, iyi yönetişim, insan kaynakları yönetimi, risk yönetimi, bilgi
yönetimi ve iç kontrol sistemleri bakımından derecelendirilmesi
önerilmektedir.

Öneri 121:

Hazırlanacak yeni bilgi toplumu stratejisi, bilişimin ülke kalkınmasına
katkısını azami noktaya çıkarma ve siber güvenliği sağlama işlevi
taşımalıdır. Bu süreçte, TBMM Bilişim ve İnternet Komisyonu’nun
bulguları ve önerileri dikkate alınmalıdır.

Öneri 122:

Bilgi toplumu stratejisinde belirlenen stratejik öncelik ve hedeflere
uygun olarak çalışmaların yapılması, yapılan çalışmaların stratejiye ve
belirlenen hedeflere uygunluğunun ve performansının izlenmesi ve
raporlanması sağlanmalıdır.

Öneri 123:

Ulusal bilgi güvenliği stratejisi hazırlanarak, ulusal kritik bilgi ve
iletişim

sistem

altyapılarının

güvenliğine

ilişkin

standartlar

oluşturulmalı ve ilgili kurumların bu standartlara uyum düzeyi
periyodik olarak izlenmeli ve raporlanmalıdır.
Öneri 124:

e-Devlet projelerinin belirlenmesinde kurumların e-dönüşüm olgunluk
seviyeleri ve bilişim sistemlerinin yetkinlik düzeyleri dikkate
alınmalıdır.

Öneri 125:

Kamu kurumlarında stratejik yönetim, insan kaynakları yönetimi, risk
yönetimi, bilgi yönetimi ve iç kontrol sistemleri geliştirilmelidir.

Öneri 126:

Kamuda bilişim yatırımlarına ve harcamalarına yönelik ihtiyaçlar
sağlıklı şekilde analiz edilmeli, kararlar bilişim birimlerinde görevli
kişilerin bireysel tercihlerine bırakılmamalı, harcamaların yerindeliği
denetlenmelidir.

Öneri 127:

Kişisel verilerin korunması ve kurumlar arası veri paylaşımına ilişkin
mevzuat hazırlanmalı, veri sahipliği tanımlanmalı ve hangi verilerin
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kimler tarafından üretileceği ve paylaşılacağının usul ve esasları
oluşturulmalıdır.
Öneri 128:

Veri depolanmasında ve iletişiminde standartlar belirlenmeli ve bu
standartların etkili bir şekilde uygulanması sağlanmalıdır.

Öneri 129:

Avrupa Birliği ve dünyanın önde gelen ülkelerindeki bilgi toplumu
faaliyetleri ve özellikle elektronik kamu hizmetleri sunumunun
geliştirilmesine ilişkin program ve girişimler yakından izlenmelidir.

Öneri 130:

Bilişim teknolojileri yatırım kararları, önceden belirlenmiş bilişim
stratejilerine uygun olarak kurumsal amaç ve hedeflere paralel
alınmalı ve bu projelerde kaynakların etkili ve verimli kullanılmasını
sağlayacak mekanizmalar geliştirilmelidir.

Öneri 131:

Yatırımcı kurumlar arasında koordinasyon ve iletişim eksikliği
mükerrer yatırımların yapılmasına neden olabileceğinden, bilişim
teknolojileri

yatırımlarının

tek

merkezden

koordinasyonunun

sağlanması, kamu kurumlarının kullandıkları yazılım envanterinin
oluşturulması

ve

mükerrer

yatırımların

önlenmesi;

kamu

kaynaklarının israf edilmemesi ve iyi uygulamaların tüm kurumlara
yaygınlaştırılması açılarından büyük öneme sahiptir.
Öneri 132:

Yerli bilişim sektörünün desteği ile merkezi bir danışmanlık yapısı
oluşturulmalı ve bu yapı sayesinde, kamu kurumlarına bilişim
teknolojileri ürünlerinin tasarımında, şartname hazırlıklarında ve
kabulünde destek olunmalıdır. (Bahse konu yapının, kamu iştiraki
şeklinde

tasarlanmış

bir

anonim

şirket

olabileceği

değerlendirilmektedir.)
Öneri 133:

Kamu hizmetlerinin sunumunda; iş süreçleri kullanıcılar ve iş
dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmalı, vatandaş odaklı
hizmet anlayışı özümsenmeli, bilişim sistemleri üzerinden sunulan
hizmet sayısı artırılmalı ve bu hizmetlerin elektronik ortamda
sunulmasına ilişkin farkındalığı artıracak çalışmalarla kullanıcı
memnuniyeti oranlarının yükseltilmesi sağlanmalıdır.
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Öneri 134:

Kamu kurumlarının internet üzerinden sunduğu hizmetlerin tamamına,
e-devlet hizmetlerine ulaşılan “www.turkiye.gov.tr” portalından
erişilmesi, bu kapsamda mevcut kurumsal yapıların e-devlet
hizmetleri sunumuna uygunlukları bakımından değerlendirilmesi ve
güçlendirilmesi sağlanmalıdır.

Öneri 135:

Kullanımı yoğun ve getirisi yüksek hizmetlere ilişkin e-devlet
yatırımlarına öncelik verilmelidir.

Öneri 136:

Ulusal Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde;
•

Bütün süreçleri kapsayacak,

•

Risklerin en iyi biçimde yönetilmesini sağlayacak,

•

Temel süreçlerde tam otomasyon sağlanmak suretiyle iş yükünü
ve işlem maliyetlerini asgariye indirecek, bürokrasi ve
kırtasiyeciliği ortadan kaldıracak,

•

Sosyal Güvenlik Kurumu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gelir
İdaresi Başkanlığı, Kamu İhale Kurumu, Kalkınma Bakanlığı,
Hazine Müsteşarlığı ve ilgili diğer idarelerin bilgi sistemleriyle
entegrasyonu sağlayacak,

•

Sadece merkezi yönetim kapsamındaki kuruluşları değil, mahalli
idareleri ve döner sermaye işletmelerini de kapsayacak,

•

Karar destek sistemleriyle güçlendirilecek,

bütünleşik bir bilgi sistemi kurulmalıdır.
Öneri 137:

e-Devlet

hizmetleri;

kullanabilirlik,

erişebilirlik,

kullanıcı

mahremiyeti ve memnuniyeti gibi konularda derecelendirilmeli ve
geliştirilmelidir. Ayrıca, bireysel e-devlet hizmetleri kullanıcıların
ihtiyaç, beklenti ve tercihlerine göre özelleştirilebilmelidir.
Öneri 138:

Reşit olmayanların da gerektiği hallerde (on sekiz yaşından küçük
öğrencilerin eğitim hizmetleri ile ilgili ihtiyaç duyduğu haller gibi)
belirli e-devlet hizmetlerinden yararlanabilmeleri sağlanmalıdır.

Öneri 139:

Elektronik kimlik kartı uygulaması bir an önce yurt genelinde hayata
geçirilmeli;

pilot

uygulama
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karşılaşılabilecek olası riskler analiz edilmeli ve bu hususta gerekli
tedbirler üst düzeyde alınmalıdır.
Öneri 140:

e-Devlet ve e-ticaret uygulamalarının yaygınlaşmasını teminen; kamu
hizmetlerinin
masraflarından

sunumunda
ciddi

bürokrasinin

miktarlarda

azaltılması,

tasarruf

kırtasiye

sağlanabilmesi,

e-

dönüşümden beklenen fayda ve verimin artırılması için önemli
araçlardan bir tanesi olan kayıtlı e-posta sistemi yaygınlaştırılmalı ve
yerli kayıtlı e-posta hizmet sağlayıcılar için serbest piyasa şartlarını
sağlayacak tedbirler alınmalıdır.
Öneri 141:

Elektronik imza kullanımı; kamuda bürokrasi ve kırtasiyeciliği en aza
indirecek

şekilde

yaygınlaştırılmalıdır.

Ayrıca,

vatandaşların

kolaylıkla ve uygun koşullarla güvenli elektronik imza sahibi olmaları
için uygun şartlar oluşturulmalıdır.
Öneri 142:

Kamunun vatandaşa hizmet sunumunda önemli bir araç olan kurumsal
internet siteleri, kurumsal amaç ve hedefler çerçevesinde, sunulan
hizmetlerin etkinliğini artıracak ve iş sürekliliğini temin edecek
şekilde iyileştirilmeli ve bahse konu sitelerin tasarımında, içerik
sunumunda ve genel olarak yönetiminde ulusal ve uluslararası iyi
uygulama örnekleri ve standartlar referans alınmalıdır. Ayrıca, kamu
internet sitelerinin birden fazla yabancı dilde sunulmasının teşvik
edilmesi önerilmekte ve kamu internet sitelerinin ilgili dillerin
kurallarına uygunluğu açısından sürekli denetlenmesi ülke itibarı
açısından kritik öneme sahiptir.

Öneri 143:

Bir e-devlet projesi olarak hazırlanan “Kamu Kurumları İnternet
Siteleri Standartları ve Önerileri Rehberi” yeniden tasarlanarak, kamu
kurumları internet siteleri adresleme yapısından, site tasarımına, içerik
sunumundan, içerik yönetimine kadar birçok hususta güncel
standartları ve teknik spesifikasyonları açık olarak tanımlayacak hale
getirilmelidir. İlave olarak;
•

Bahse konu Rehberin sürekli güncel tutulması,
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•

Tüm kamu kurum/kuruluş internet sitelerinde, anılan Rehberde
tanımlanan standartlara uyumun yasal olarak zorunlu hale
getirilmesi,

•

Bu standartlara uygunluğun periyodik olarak denetiminin
yapılması,

•

Buna bağlı olarak, kamu kurum/kuruluş internet sitelerinin
derecelendirilmesi 812

önerilmektedir.
Öneri 144:

Kamu internet sitelerinden hizmet alanların aldıkları her bir hizmet
için memnuniyet durumlarını (dilek, şikâyet ve önerilerini) ifade
edebilecekleri bir geri bildirim mekanizması tesis edilmelidir. Bahse
konu mekanizma, merkezi bir yapı tarafından tüm kurumlar için
standardize edilmeli ve denetlenmelidir.

O. İnternet Medyasına İlişkin Öneriler
Öneri 145:

İnternet

yayıncılığının

Basın

Kanunu

kapsamında

yayıncılık,

çalışanlarının ise basın çalışanı sayılabilmesini teminen; internet haber
sitelerince internet ortamında yapılan yayınların Basın Kanunu’nun
kapsamına alınması, Basın Kanunu’nun ve ilgili diğer mevzuatın bu
amaçla yeniden düzenlenmesi, bu sayede internet medyasını da içeren
kapsamlı bir mevzuatın oluşturulması ve bu mevzuatta haber
üzerindeki hak sahipliğinin tespiti hususuna da yer verilmesi önem arz
etmektedir.
Öneri 146:

İnternet medyasının faaliyetlerini habercilik mesleğinin gerektirdiği
ilkelere

812

uygun

olarak

sürdürebilmesi

için,

mali

yapısının

Kamu internet sitelerinin derecelendirilmesinde, dünya çapında tüm üniversitelerin internet

sitelerini değerlendiren “Webometrics” derecelendirme sistemi örnek alınabilir. Bahse konu
derecelendirme sistemi; arama motorlarından elde edilen tarama sonucuna dayanan boyut kriteri, ilgili
üniversitenin internet sitesine verilen tekil bağlantı (link) sayısına dayanan görünürlük kriteri, ilgili
üniversitenin sitesinde bulunan akademik dosya sayısına dayanan dosya zenginliği kriteri ve akademik
dosyalarda ilgili üniversiteye verilen referans sayısını belirleyen Google Scholar tarama kriteri gibi
dijital kriterleri kullanmaktadır.
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güçlendirilmesi, bu amaçla, Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair
Kanun’da ve ilgili diğer mevzuatta, internet haber sitelerinde de resmi
ilan ve reklam yayımlatılabilmesine imkân verecek değişikliklerin
yapılması önerilmektedir.
Öneri 147:

5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki
Münasebetlerin

Tanzimi

Hakkında

Kanun,

internet

medyası

çalışanlarını da kapsamalıdır. Ayrıca anılan Kanun, internet medyası
personelinin çalışma saatleri ve izinlerini, sektörün yapısına uygun
olarak iyileştirecek şekilde düzenlenmelidir.
Öneri 148:

İnternet medyasını, bloglar ve diğer sosyal medya ortamlarından
ayırıp sınıflandırabilecek ve tescil edecek güvenilir bir mekanizmanın
tesis edilmesi; bu yapının değerlendirme, izleme, kontrol, önerme ve
yaptırım gibi yetkilerle donatılması, kullanıcılardan gelen şikâyetleri
değerlendirebilmesi ve bu yapı vasıtasıyla internet medyasının bilgi,
beceri ve deneyimlerini paylaşması sağlanmalıdır.

Öneri 149:

İnternet medyasının yetişmiş iş gücü ihtiyacının karşılanmasını
teminen, iletişim fakültelerinde, bu alanın gerektirdiği ve sektöre özgü
eğitimlerin verilmesi gerekmektedir.

Öneri 150:

İnternet medyasında yer alan haberlere ait yer, tarih ve zaman gibi
bilgilerin güncel olarak haber alanında yer almasının zorunlu olması
sağlanmalıdır.

Öneri 151:

Kamuoyunu yanıltma ve toplumda kargaşa oluşturma amaçlı
haberlere karşı doğru ve hızlı karşılık verilebilmesini teminen, kamu
kurumlarının sosyal medyada resmi hesaplarıyla yer alması ve kritik
toplumsal olaylarda kamuoyunu doğru bilgilendirebilecek yapıların
kurulması tavsiye edilmektedir.

Öneri 152:

İnternet yayıncılığının sağladığı yaygın ve anlık iletişim, düşük
maliyetli iletişim, interaktif yayın imkânı gibi avantajlardan en iyi
şekilde

yararlanabilmek

amacıyla

dünyadaki

iyi

uygulama

örneklerinin teknolojik altyapılarının örnek alınması önerilmektedir.
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Öneri 153:

İnternet yayıncılığında üretilen içeriğe ilişkin kalite standartlarının
oluşturulması, içeriğin Türkçe olması ve Türk dili kurallarının doğru
kullanılmasının sağlanması büyük önem arz etmektedir.

Öneri 154:

Barındırma ücretlerinin internet yayıncılığının gelişimine engel
olmayacak şekilde, makul bir seviyeye çekilmesi sağlanmalıdır.

Yukarıda sıralanan tüm önerilerin; ilgilerine göre tüm kamu kurum ve
kuruluşları ile bilişim ve internet sektörünün diğer paydaşları tarafından hayata
geçirilmesinin sağlanması önemle beklenmektedir.
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btk.gov.tr/elektronik_haberlesme_sektoru/yetkilendirme/isletmeciler/isletmeci.php?y
etkitipi=ISS_B
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data.worldbank.org/
docs.yahoo.com/info/misc/history.html
hdr.undp.org/en/media/HDR_2011_EN_Complete.pdf
hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/TUR.html
http://agri.meb.gov.tr/ar_ge/arge_dosyalar/Page1044.htm,Erişim: 21.03.2010
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=185&CM=12&DF=
02/02/2011&CL=ENG,
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Summaries/Html/185.htm
http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doce1a7.pdf?id=26494
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/benchmarking/egov_ben
chmark_2009.pdf
http://egitek.meb.gov.tr/KapakLink/Projeler/YurutulenProjeler.html)
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http://egitek.meb.gov.tr/KapakLink/Projeler/YurutulenProjeler.html)
http://fatihprojesi.meb.gov.tr/tr/duyuruincele.php?id=14 / 01/07/2012
http://forum.memurlar.net/konu/1428581/ (18/06/20127))
http://tr.pardus-wiki.org/Pardus:Bili%C5%9Fim_okur-yazar%C4%B1/ 01/08/2012
http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2012_06/06014233_z_kitap_ierik_kriteleri.
pdf15/07/2012
http://usa.kaspersky.com/resources/knowledge-center/spam-report-january-2011
http://www.akmek.org.tr/v2/bilgisayar-dersleri-moduler-sistem-programlariakmek/91.html
http://www.bilgiguvenligi.gov.tr/raporlar-kategorisi/bilgi-sistemleri-guvenligitatbikati-bome-2008.html

ve

http://www.bilgiguvenligi.gov.tr/raporlar-

kategorisi/ulusal-siber-guvenlik-tatbikati-2011-sonuc-raporu.html
http://www.bilgiguvenligi.gov.tr/zararli-yazilimlar/duqu-yeni-nesil-kesif-ucagi.html
http://www.bilgiguvenligi.gov.tr/zararli-yazilimlar/stuxneti-ozel-yapan-ne.html
http://www.bilgiguvenligi.org.tr/files/Ulusal_Siber_Guvenlik_Stratejisi.pdf
http://www.booz.com/media/uploads/e-government.pdf
http://www.cybersecurity.gov.tr/publications/CIP_Rapor.pdf
http://www.eba.gov.tr/
http://www.e-okulbilgilendirme.com/e-okul/e-okul-nedir-ve-e-okul-sistemininkapsami-nelerdir#more-49
http://www.eset.co.uk/Download/Collateral/Threat-Reports
http://www.fatihprojesi.com/?&Bid=870857&/PROJE-HAKKINDA (27/07/2012)
http://www.formatorum.org/yenilikci-ogretmenler-program.html)
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http://www.internethaber.com/ingilizce-matematiksosyal-bilimler-ilkogretimiortaogretim-egitim--438248h.htm#ixzz22ntlWA6d 01/08/2012
http://www.internethaber.com/ingilizce-matematiksosyal-bilimler-ilkogretimiortaogretim-egitim--438248h.htm#ixzz22ntlWA6d
http://www.kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Uzerindecals/uzrencal.htm
http://www.meb.gov.tr/ADSL/adsl_index.html)
http://www.meb.gov.tr/duyurular/duyurular2005/BilEgitimeDestek/BilEgtDes_2005.
htm
http://www.meb.gov.tr/duyurular/duyurular2005/BilEgitimeDestek/BilEgtDes_2005.
htm
http://www.meb.gov.tr/haberler/haberayrinti.asp?ID=9075 (18/06/2012)
http://www.meb.gov.tr/haberler/html_haberler/butce/2012_Yili_Butce_Konusmasi.p
df 07/08/2012
http://www.mfa.gov.tr/oecd-uluslararasi-ogrenci-degerlendirme-programi-_pisa_
testleri_-zorunlu-egitimini-tamamlamis-ogrencilerin-degerlendirilmesinde-yeniufuklar-.tr.mfa (17/04/12)
http://www.microsoft.com/turkiye/mslife/sayi29/kapakKonusu.mspxErişim:
21.03.2010)
http://www.nvi.gov.tr/11,Ana_Sayfa_Adres1,2.html
http://www.nvi.gov.tr/11,Ana_Sayfa_Kps_Index.html
http://www.pro-g.com.tr/whitepapers/bilisim-guvenligi-v1.pdf
http://www.serco.com/about/publicservicemarkets/businesslink.asp
http://www.symantec.com/threatreport/
http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/sayi48/dosya-1.htm)
https://e-okul.meb.gov.tr/Ilkogretim/Veli/iov00001.aspx)
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https://e-okul.meb.gov.tr/logineokul.aspx
ranking.heeact.edu.tw/en-us/2010%20by%20Field/Domain/ENG/TOP/201-300
ranking.heeact.edu.tw/en-us/2011/Page/Methodology
tib.gov.tr/tr/tr-menu-57-yer_saglayicilar_listesi.html
tr.urapcenter.org/2011_2/QS2012_Raporu.pdf
tr.wikipedia.org/wiki/Sosyal_medya
web.worldbank.org › Countries › Europe and Central Asia › Türkiye Erişim:
21.03.2010
wiki.internet.gen.tr/index.php/E-posta_nedir
www.biletix.com/about/TURKIYE/tr
www.btk.gov.tr/kutuphane_ve_veribankasi/raporlar/faaliyet_raporlari/fr2011.pdf
www.cclub.metu.edu.tr/nenedir/Arama+Motoru+%28Search+Engine%29+Nedir%F
www.cnanalyst.com/baidu.html
www.emo.org.tr/ekler/ec9ec4937546363_ek.pdf?dergi=457
www.enterprise-ireland.com/en/Publications/Reports-PublishedStrategies/EnterpriseIreland-Software-Strategy-2009-2013.pdf
www.google.com.tr/about/company/products/
www.google.com/intl/tr/about/company/
www.haymer.org.tr/index.php?page=mortalite
www.heeact.edu.tw/mp.asp?mp=4
www.itu.int/dms_pub/itu-t/oth/06/5B/T065B0000100051PPTE.ppt
www.leidenranking.com
www.markalartarihi.com/html/yahoo.htm
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www.osym.gov.tr
www.proinno-europe.eu.
www.riskonomi.com/wp/?p=1078
www.scimagoir.com/
www.seffaflik.org
www.seoengine.gen.tr/arama-motoru-nedir/
www.shanghairanking.com/
www.sitelerhakkinda.org
www.sosyalsosyal.com/75-farkli-sosyal-medya-sitesi
www.superonline.net
www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/
www.topuniversities.com/
www.tubisad.org.tr/Tr/News/Sayfalar/SektorVerileriAciklandi.aspx
www.tubitak.gov.tr/sid/468/cid/25430/index.htm;jsessionid=B76F0675236799B280
F89FABFDE3C4D6
www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/bilgiguvenligi/sunular/Korkmaz_Bulut_Bil
isim.ppt
www.turkcebilgi.com/ansiklopedi/google
www.turktelekom.com.tr
www.tusad.net/index.php?option=com_content&view=article&id=39:duenyadasalik-harcamalari&catid=16:salk-ekonomisi&Itemid=58
www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/Bibliothek/UniversitiesforSustainable
Development German Nat com UNESCO.pdf
www.urapcenter.org
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www.webometrics.info/
www2.lse.ac.uk/assets/richmedia/channels/publicLecturesAndEvents/slides/2011060
8_1830_whyNationsFail_sl.pdf
www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf
www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf
youthink.worldbank.org/issues/corruption
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EKLER
EK 1- BT PROJELERİNE YÖNELİK TÜBİTAK TARAFINDAN VERİLEN
TEŞVİKLERDEN ÇIKAN BAŞARI HİKÂYELERİ ÖRNEKLERİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 381)

– 1044 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 381)

– 1045 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 381)

– 1046 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 381)

– 1047 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 381)

– 1048 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 381)

– 1049 –

EK 2- TÜBİTAK TEYDEB PROJE BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME
SÜREÇLERİ İLE PROJE DESTEK VE İZLEME SÜREÇLERİ
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EK 3- SINAİ HAKLARA BAŞVURU SÜREÇLERİ 813
I. Patent ve Faydalı Model Başvuru Süreci
I.1. Patent:
Türk Patent Enstitüsü (TPE) yapılmış olan bir patent başvurusu ilk olarak
başvuru unsurlarının tam olup olmadığı hususunda şekli olarak incelenir. Şekli
inceleme esnasında herhangi bir eksikliğin olması durumunda söz konusu eksikliğin
giderilmesi için başvuru sahibine 3 aylık bir süre tanınır. Şekli eksiklikler
tamamlandıktan sonra veya şekli bir eksikliğin olmaması durumunda başvuru
sahibinden başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden itibaren 15 ay içerisinde
araştırma talebinde bulunması istenir. Talep edilen araştırma raporu hazırlanıp
başvuru sahibine bildirilir ve başvuru sahibinden bu bildirim tarihinden itibaren 3 ay
içerisinde incelemesiz veya incelemeli patent sistemlerinden birini tercih etmesi
istenir. İncelemesiz patent sisteminin tercih edilmesi halinde “incelemesiz sistem
tercihi” ve araştırma raporu yayını yapılır. Araştırma raporunun 6 aylık yayın
süresinden sonra Türk Patent Enstitüsü incelemesiz patent verilmesine karar verir.
Başvuru sahibine “incelemesiz belge karar yazısı” gönderilir. Belge ücretinin süresi
içinde ödenmesi sonrası Bültende “Belge İlamı” yapılır. “Belge İlamı” sonrasında,
Türk Patent Enstitüsü tarafından “İncelemesiz Patent Belgesi” düzenlenir ve başvuru
sahibine gönderilir. İncelemeli sistem tercih edilmesi halinde ise araştırma raporu ve
“incelemeli sistemi tercihi” yayını yapılır. Araştırma raporu 3. kişilerin itirazı için 6
ay yayında kalır. İtiraz süresi bittikten sonra ilgili inceleme ücretlerinin süresi
içerisinde ödenmesi halinde başvurunun 1. inceleme raporu düzenlenir. 1.İnceleme
raporunun olumsuz olması halinde 2. ve 3. inceleme talebinde bulunulur ve her 2
raporun da olumsuz olması halinde başvuru reddedilir. İnceleme raporunun olumlu
olması halinde başvuru sahibine “incelemeli belge karar yazısı” gönderilir. Belge
ücretinin süresi içinde ödenmesi sonrası Bültende “Belge İlamı” yapılır. “Belge
İlamı” sonrasında, Türk Patent Enstitüsü tarafından “İncelemeli Patent Belgesi”
düzenlenir ve başvuru sahibine gönderilir.

813

Türk Patent Enstitüsünün 18 Temmuz 2012 tarihli e-postası
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I.2. Faydalı Model:
TPE’ye yapılmış olan bir faydalı model başvurusu ilk olarak başvuru
unsurlarının tam olup olmadığı hususunda şekli olarak incelenir. Şekli inceleme
esnasında herhangi bir eksikliğin olması durumunda söz konusu eksikliğin
giderilmesi için başvuru sahibine 3 aylık bir süre tanınır. Şekli eksiklikler
tamamlandıktan sonra veya şekli bir eksikliğin olmaması durumunda başvuru
sahibine şekli uygunluk bildirimi yapılır ve başvuru yayını, başvuru tarihinde itibaren
18 ay geçtikten sonra yapılır. Enstitü, başvuru yayınından itibaren 3 ay içerisinde 3.
kişilere itiraz hakkı tanır. Başvuru sahibi tarafından itirazlara karşı görüş
bildirildikten veya başvuru sahibi tarafından itirazlara cevap vermesi için tanınan
süre dolduktan sonra Türk Patent Enstitüsü tarafından, itirazları dikkate almaksızın
belge verilmesine karar verir ve başvuru sahibine “belge karar yazısı” gönderilir.
Belge ücretinin süresi içinde ödenmesi sonrası Bültende “Belge İlamı” yapılır.
“Belge İlamı” sonrasında, Türk Patent Enstitüsü tarafından “Faydalı Model Belgesi”
düzenlenir ve başvuru sahibine gönderilir.

I.3. Uluslararası Patent Başvurusu:
I.3.1. Patent İşbirliği (PCT)
Patent işbirliği anlaşması ile yapılan uluslararası patent başvurusu hem Türk
Patent Enstitüsü aracılığıyla hem de doğrudan Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı’na
(WIPO) yapılabilir. TPE aracılığıyla yapılan PCT başvurusuna, başvuru numarası ve
başvuru tarihi verildikten sonra başvuru şekli olarak incelenir. Şekli inceleme
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esnasında herhangi bir eksikliğin olması durumunda veya şekli eksiklikler
giderildikten sonra başvurunun bir sureti WIPO’ya bir sureti de araştırılmak üzere
Avrupa Patent Ofisi’ne (EPO) gönderilir ve araştırma raporu düzenlenir. Başvuru ve
araştırma raporu WIPO tarafından yayınlanır. Başvuru sahibi tarafından talep
edilmesi halinde uluslararası aşamada ön inceleme raporu düzenlenebilir.
Uluslararası aşamadaki söz konusu prosedürler tamamlandıktan sonra başvuru sahibi,
uluslararası başvuru tarihi veya varsa rüçhan tarihinde itibaren 30 ay içerisinde ulusal
aşamalara giriş yapar ve bundan sonra ulusal ofislerin prosedürlerine göre
başvurunun işlemlerine devam edilir.
I.3.2. Avrupa Patent Sözleşmesi (EPC)
Avrupa Patent Sözleşmesi uyarınca yapılan Avrupa Patent başvurusu Avrupa
Patent Ofisine TPE aracılığıyla veya doğrudan EPO’ya yapılabilir. TPE aracılığı ile
yapılan Avrupa patent başvurularına, başvuru numarası verilerek en kısa sürede
EPO’ya gönderilir. Başvuru EPO tarafından şekli eksiklik açısından incelendikten
sonra başvurunun araştırma raporu düzenlenir. Başvuru ve araştırma raporu
yayınlanır. Araştırma raporu yayınlandıktan sonra 6 ay içerisinde başvuru sahibi
inceleme talebinde bulunur. İnceleme raporunun olumlu olması halinde Avrupa
patenti verilmesine karar verilir ve bu karar ilan edilir. Söz konusu Avrupa patentinin
Türkiye’de korunabilmesi için Avrupa patentinin verildiğine ilişkin ilan tarihinden
itibaren 3 ay içerisinde ilgili ücretlerle birlikte Avrupa patenti fasikülünün Türkçe
çevirisinin TPE’ye sunulması gerekmektedir. Sunulan Türkçe fasikül şekli olarak
incelendikten sonra Resmi Patent Bülteninde ilan edilir.
II. Marka Başvuru Süreci
II.1. Marka Tescil Süreci:
Marka, bir işletmenin mal ve/veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal
ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle
sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle
görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen
ve çoğaltılabilen her türlü işarettir.
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Gerçek ve tüzel kişiler marka tescilinden doğan haklardan faydalanmak için
internet üzerinden çevrimiçi ya da kağıt halde başvuru olarak TPE’ye elden teslim
edilerek (ya da posta yolu ile) marka başvurusu yapabilirler. Marka tescil başvurusu
hazırlanmadan önce mutlaka, "Marka Başvuru Kılavuzunun" dikkatli bir şekilde
okunması, başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması ve başvuru ücretinin
ödenmesi gerekir. Marka başvurusunun eksiksiz yapıldığı tespit edildikten sonra
marka başvurusu marka uzmanları tarafından 556 sayılı Markaların Korunması
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7. maddesinde yer alan mutlak ret
nedenleri çerçevesinde incelenir. Bu inceleme sonucunda başvurunun tümüyle veya
kısmen reddine veya ilan edilmesine karar verilebilir. Başvuru kısmen veya tümüyle
reddedilirse başvuru sahibi bu karara 2 ay içinde itiraz etme hakkına sahiptir. Mutlak
ret nedenleri kapsamında tescil engeli görülmeyen marka başvuruları aylık Resmi
Marka Bülteninde yayımlanır. Bültende yayımlanan markalara üçüncü kişilerin 3 ay
içinde itiraz etme hakkı mevcuttur. Bu süre sonunda itiraz edilmeyen veya itiraz
edilmişse yapılan itirazların nihai olarak reddedilen markalar tescil belgesi
düzenleme ücretinin yatırılması sonucunda tescil edilirler.
Tek sınıflı marka tescil başvurusu 2012 yılı itibariyle 130 TL ve tescil belgesi
düzenleme ücreti 418 TL olup başvurunun çevrimiçi işlemler ile yapılması halinde
toplam başvuru ücretinden 20 TL indirim uygulanmaktadır. Yani gerçek ve tüzel
kişiler markalarının tek sınıflı olması (ilave sınıf ücreti 130 Tl), çevrimiçi olması ve
başvurunun reddedilmemesi durumunda 528 TL’ye tescil ettirebilirler.
II.2. Madrid Protokolü Kapsamında Yapılan Başvurular
Markaların

Uluslararası

Tesciline

Dair

Madrid

Protokolü

ülkemizde

01.01.1999 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Protokol çerçevesindeki uluslararası
marka tescil işlemleri Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi Başkanlığı tarafından
yürütülmektedir. Protokole taraf olan bir ülkede gerçek ve etkin sınai veya ticari bir
kuruluşu olan veya o ülkede yerleşik olan veya o ülkenin tabiiyetinde olan gerçek
veya tüzel kişiler ulusal sınai mülkiyet ofislerinde yer alan tescilli veya başvuru
halinde olan bir markaya dayalı olarak tek bir başvuru formu kullanarak Protokole
taraf diğer ülkelerde marka tescil başvurusunda bulunabilmektedir.
Protokolü çerçevesinde yapılan işlemler iki yönlüdür.
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•

Yurtdışından Türkiye’ye yapılan başvurular (Türkiye’nin belirlenen akit taraf
olduğu)

•

Türkiye’den yurtdışına gönderilen başvurular (TPE’nin menşe ofis olduğu)

Türkiye’den yurtdışında iletilen başvurular ilgili ülkelerin mevzuatları
çerçevesinde incelenmekte ve başvurunun tescil edilebilirliğine ilişkin nihai karar
WIPO (Uluslararası Büro) tarafından başvuru sahiplerine iletilmektedir. Aynı şekilde
yurtdışından ülkemize iletilen başvurular da 556 Sayılı KHK hükümleri çerçevesinde
incelenmektedir. Madrid Protokolü kapsamında yapılan başvurularda başvuru ücreti
marka örneğinin renkli veya siyah beyaz olmasına, mal ve hizmetlerin yer aldığı sınıf
sayısına ve seçilen ülkelere göre değişiklik göstermektedir
III. Endüstriyel Tasarım Başvuru Süreci
III.1. Endüstriyel Tasarım:
TPE’ye yapılmış olan bir tasarım başvurusu ilk olarak başvuru unsurlarının tam
olup olmadığı hususunda şekli olarak incelenir. Şekli inceleme esnasında herhangi
bir eksikliğin olması durumunda söz konusu eksikliğin giderilmesi için başvuru
sahibine 2 aylık bir süre tanınır. Şekli eksiklikler tamamlandıktan sonra veya şekli bir
eksikliğin olmaması durumunda başvuru sahibine şekli uygunluk bildirimi yapılır ve
söz konusu tasarım başvurusu 3. kişilerin itirazı için 6 ay boyunca yayınlanır.
Herhangi bir itiraz gelmesi durumunda itiraz incelenir ve başvurunun tescil
edilmesine veya kısmi tescil edilmesine veya reddedilmesine karar verilir. 6 aylık
itiraz süresi içerisinde herhangi bir itirazın gelmemesi durumunda ise söz konusu
tasarım başvurusu tescil edilerek “Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi” başvuru
sahibine gönderilir.
III.2. Uluslararası Endüstriyel Tasarım Başvurusu:
Uluslararası tasarım başvurusu doğrudan WIPO’ya (Uluslararası Büro)
yapılabileceği gibi, TPE aracılığı ile de yapılabilir. Lahey Sistemi çerçevesinde
uluslararası başvuru yapabilmek için ulusal başvuru veya herhangi bir ulusal tescil
şartı bulunmamaktadır. WIPO’ya gönderilen başvuru, WIPO tarafından başvuru
unsurlarının tam olup olmadığı hususunda şekli olarak incelenir ve Uluslararası
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Sicil’e kayıt edilerek Bültende yayınlanır. Uluslararası Bültende yayınlanan
başvurular Resmi Endüstriyel Tasarım Bülteninde de 3. kişilerin itirazı için 6 ay
boyunca yayınlanır. Süresi içerisinde gelen herhangi bir itiraz incelenir ve inceleme
neticesi WIPO’ya bildirilir. Ulusal itiraz sürelerinin dolması sonrasında uluslararası
tasarım başvurusu tescil edilmiş olur.
IV. Entegre Devre Topoğrafyaları Başvuru Süreci
IV.1. Entegre Devre Topoğrafyaları:
TPE’ye yapılan bir entegre devre topoğrafyası alındıktan sonra, öncelikle
başvurunun kesinleşmesi için gerekli evraklara sahip olup, olmadığı kontrol edilir.
Bu evraklar tamam ise, başvuru tarihi kesinleşir ve söz konusu başvuru şekli
incelemeye tabi tutulur. Başvuruda şekli eksiklikler tespit edildiği takdirde, başvuru
sahibinden bildirim tarihinden itibaren 2 ay içerisinde bu eksikliklerin giderilmesi
istenir. Tespit edilen eksiklikler süresi içerisinde giderildiği takdirde başvuru tarihi
değiştirilmeden başvuru ile ilgili işlemlere devam edilir ve Türk Patent Enstitüsü
entegre devre topoğrafyası başvurusunu sicile kayıt ederek, başvurunun yayını yapar.
Yayından sonra Türk Patent Enstitüsü tescil belgesini başvuru sahibine gönderir.
Ancak, bu eksiklikler 2 ay içerisinde giderilmezse başvuru yapılmamış sayılır.
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EK 4- SINAİ MÜLKİYET TEŞVİKLERİ
TÜBİTAK Patent Teşvikleri (http://www.tpe.gov.tr/portal/default2.jsp?sayfa=111)

ARDEB
1008
Patent
Başvurusu
(http://www.tubitak.gov.tr/home.do?sid=371&pid=364)

Teşvik

ve

Destekleme

Programı

Türkiye’nin ulusal ve uluslararası patent başvurularının sayısının arttırılması, kişilerin patent
başvurusu yapmaya teşvik edilmesi ve ülkemizde fikri ve sınaî hakların tescili yönünde
bilinçlenmeye katkıda bulunulması

Amaç

1. Aşama: Ulusal patent başvuruları;
• Patent başvuru tarihi, 23.08.2006 veya daha sonraki bir tarih olmalıdır.
• Teşvik başvurusunun yapıldığı tarihten sonraki harcamaları kapsar.
2. Aşama: Uluslararası (PCT) veya bölgesel (EP) patent başvuruları (ilk başvuru aşaması);
• Uluslararası veya bölgesel patent başvuru tarihi, 23.08.2006 veya daha sonraki bir tarih
olmalıdır.
• Uluslararası veya bölgesel patent başvurusu esnasında yapılan ilk harcamayı (başvuru ücreti,
araştırma raporu ücreti, vs.) kapsar.

Kapsam

3. Aşama: Üçlü (triadic) patent başvuruları (araştırma raporu sonrası);

Kimler
Yararlanabilir

• Ulusal aşamada tescile bağlanmamış veya patenti onaylanmamış olmalıdır. (başvuru tarihi
sınırı yok)
• Teşvik başvurusunun yapıldığı tarihten sonraki harcamaları (inceleme raporu düzenletme,
ulusal faza giriş vb. ücretleri) kapsar.
Tüm T. C. vatandaşları veya Türkiye sınırları içerisinde faaliyet gösteren, Türk hukukuna göre
kurulmuş ve Türk tabiiyetinde olan şirketler, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları bu esaslar
kapsamında öngörülen desteklerden yararlanabilirler.
1. Aşama: Ulusal patent başvuruları için;
• TPE hesabına 3,000 TL, geri ödemesiz
• Başvuru sahibi hesabına 450 TL, geri ödemesiz (ulusal patent başvurusu vekil aracılığıyla
yapıldıysa)

Destek
ve Şekli

Miktarı

2. Aşama: Uluslararası veya bölgesel patent başvurularının ilk aşamasındaki ücretler için;
• Başvuru sahibi hesabına 3,000 TL, geri ödemesiz
• Başvuru sahibi hesabına 450 TL, geri ödemesiz (uluslararası/bölgesel patent başvurusu vekil
aracılığıyla yapıldıysa)
3. Aşama: Üçlü (triadic) patent başvurularının araştırma raporundan sonraki işlem ücretleri için;
• Başvuru sahibi hesabına, talep doğrultusunda Jüri tarafından belirlenecek miktarda, geri
ödemeli
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TÜBİTAK Fikri Haklar Ofisi
Tunus Cad. No:80 06100 Kavaklıdere/Ankara
Tel: 0312 468 53 00/2101
E-posta: fho@tubitak.gov.tr
Teşvik Başvurusu
TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı
Tunus Cad. No:80 06100 Kavaklıdere/ANKARA
Tel: 0312 468 53 00/1527 - 0312 468 53 00/4622
Faks : 0-312-426 92 07
KOSGEB SINAİ MÜLKİYET TEŞVİKLERİ (http://www.tpe.gov.tr/portal/default2.jsp?sayfa=112)

GENEL DESTEK PROGRAMI - Sınai Mülkiyet Hakları Desteği (http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Destekler.aspx?ref=7
)

Amaç

Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, KOBİ’lerin payını ve etkinliğini artırmak,
rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun
biçimde gerçekleştirmek
İşletmenin; Türk Patent Enstitüsü (TPE) veya muadili yurt dışı kurumdan/kuruluştan; Patent Belgesi,
Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi, Entegre Devre Topografyaları Tescil
Belgesi almak için bu kuruma/kuruluşa yaptığı ödemeler ve patent vekili giderleri destek
kapsamındadır.

Kapsam

Ayrıca işletmenin; Türk Patent Enstitüsü (TPE) muadili yurt dışı kurumdan/kuruluştan; Marka Tescil
Belgesi almak için bu kuruma/kuruluşa yaptığı ödemeler ile marka vekili giderleri bu destek
kapsamındadır.
Yurt Dışı Marka Tescil Belgesi Desteğine, Yurt İçi Marka Tescil Belgesi sahibi işletmeler başvurabilir.

Kim
Yararlanabilir

KOSGEB Veri Tabanına kayıt yaptıran işletmeler bu desteklerden yararlanabilirler. Belge alma şartı
vardır.

Destek Miktarı
ve Şekli

Destek kapsamındaki giderlerin %50’si (1. ve 2. Bölgeler için) veya %60’ı (3. ve 4. Bölgeler için)
desteklenmekte olup, destek üst limiti 20.000 TL’dir. Destek geri ödemesizdir.

Teşvik
Başvurusu

Başvurular, KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüklerine yapılır.

GENEL DESTEK PROGRAMI - Tasarım Desteği (http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Destekler.aspx?ref=7)

Amaç

Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, KOBİ’lerin payını ve etkinliğini artırmak,
rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun
biçimde gerçekleştirmek

Kapsam

İşletmelerin ürün tasarımına yönelik hizmet alımlarına destek verilir. Ancak, ürün tasarımının Patent
Belgesi, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi veya Entegre Devre Topografyaları
Tescil Belgesi alımı ile sonuçlanmış olması şarttır.

Kim
Yararlanabilir

KOSGEB Veri Tabanına kayıt yaptıran işletmeler bu desteklerden yararlanabilirler. Belge alma şartı
vardır.
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Destek Miktarı
ve Şekli

Destek kapsamındaki giderlerin %50’si (1. ve 2. Bölgeler için) veya %60’ı (3. ve 4. Bölgeler için)
desteklenmekte olup, destek üst limiti 15.000 TL’dir. Destek geri ödemesizdir.

Teşvik
Başvurusu

Başvurular, KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüklerine yapılır.

AR-GE
ve
İNOVASYON
PROGRAMI
Sınai
(http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Destekler.aspx?ref=6)

ve

Fikri

Mülkiyet

Hakları

Desteği

Amaç

Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile
girişimcilerin geliştirilmesini, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi ve
ticarileştirilmesini teminen araştırma, geliştirme, inovasyon ve endüstriyel uygulama projelerini
desteklemek

Kapsam

İşletmenin; Türk Patent Enstitüsü (TPE) veya muadili yurt dışı kurumdan/kuruluştan; Patent Belgesi,
Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi, Entegre Devre Topografyaları Tescil
Belgesi almak için bu kuruma/kuruluşa yaptığı ödemeler ile Türk Patent Enstitüsünce (TPE)
yetkilendirilmiş patent vekillerine yapılan ödemeler bu destek kapsamındadır.

Kim
Yararlanabilir

KOSGEB Veri Tabanına kayıt yaptıran işletmeler bu desteklerden yararlanabilirler. Belge alma şartı
vardır.

Destek Miktarı
ve Şekli

Destek kapsamındaki giderlerin %75’i desteklenmekte olup, destek üst limiti 25.000 TL’dir. Destek
geri ödemesizdir.

Teşvik
Başvurusu

Başvurular, KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüklerine yapılır.

ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI - Kira Desteği / Personel Gideri Desteği / Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf
Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Destekler.aspx?ref=6)

Amaç

Yeni bir ürün/hizmetin; üretilmesi, kalitesinin artırılması, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin
uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi amacıyla
hazırlanan projeleri desteklemek

Kapsam

İşletmenin; kira giderleri, projede çalışması şartı ile yeni istihdam edilecek personel giderleri, test,
analiz ve laboratuar ekipmanı ile bunlara yönelik sarf malzemesi giderleri, üretim hattı tasarım
giderleri, üretime yönelik makine, teçhizat, donanım, kalıp ve yazılım giderleri bu destek
kapsamındadır.

Kim
Yararlanabilir

Patent belgesi ile koruma altına alınmış ve prototip aşaması tamamlanmış (Ar-Ge ve İnovasyon
Projesini başarıyla tamamlamış) buluş ve fikirlerin sahipleri bu desteklerden yararlanabilirler. Ar-Ge
ve İnovasyon Projesinin tamamlandığı günden itibaren 1 (bir) yıl içinde Endüstriyel Uygulama
Programına proje başvurusu yapılmalıdır.
Kira Desteğinde; destek kapsamındaki giderlerin %75’i desteklenmekte olup, destek üst limiti
18.000 TL’dir. Destek geri ödemesizdir.

Destek Miktarı
ve Şekli

Personel Gideri Desteğinde; destek kapsamındaki giderlerin %75’i desteklenmekte olup, destek üst
limiti 100.000 TL’dir. Destek geri ödemesizdir.
Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteğinde; destek
kapsamındaki giderlerin %75’i desteklenmekte olup, destek üst limiti 350.000 TL’dir. Desteğin
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150.000 TL’si geri ödemesizdir. Desteğin 200.000 TL’si geri ödemelidir.
Teşvik
Başvurusu

Başvurular, KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüklerine yapılır.

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun
Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği

Amaç

Ar-Ge personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını desteklemek ve teşvik etmek

Kapsam

Ar-Ge yöneticiliği/birimine bağlı çalışan ve Kanunun 3. maddesi kapsamında destek personeli
olarak değerlendirilen sınai mülkiyet haklarından sorumlu personel de bu destek kapsamındadır.

Kimler
Yararlanabilir

Ar-Ge merkezi belgesine sahip olan şirketler
Gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında Ar-Ge ve destek personelinin çalışmaları karşılığı ödenen
ücretin, doktoralı olanlar için %90’ı, diğerleri için %80’i gelir vergisinden müstesna tutulmaktadır.

Destek
ve Şekli

Miktarı
Ar-Ge merkezinde çalışan Ar-Ge personeli ile destek personelinin Ar-Ge faaliyetleri nedeniyle elde
ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı beş yılı aşmamak
üzere Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

Teşvik Başvurusu
Ekonomi Bakanlığı Teşvikleri
98/10 Sayılı Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Yardımına İlişkin Tebliğ

Amaç

Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge projelerine sermaye desteği sağlanması ile kuruluşlarca yürütülen
‘Stratejik Odak Konuları Projeleri’ne ilişkin giderlerin hibe olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar
Fonu’ndan karşılanması

Kapsam

TPE’den alınacak patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili ile ilgili giderler

Kimler
Yararlanabilir

“Stratejik Odak Konuları Projeleri” kapsamında desteklenen ve proje bazındaki Ar-Ge faaliyeti
patent, faydalı model veya endüstriyel tasarım tescili ile sonuçlanan sanayi kuruluşları

Destek
ve Şekli

Miktarı

Teşvik Başvurusu

Ekonomi Bakanlığı

2010/6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
Amaç

Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyet gösteren şirketler ile İşbirliği Kuruluşu (üyeleri için
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işbirliği faaliyeti gerçekleştiren İhracatçı Birlikleri, İl Ticaret ve Sanayi/Sanayi Odaları, Organize
Sanayi Bölgeleri, Sektörel Üretici Dernekleri veya imalatçıların kurduğu dernek-birlik veya
kooperatifler) üyelerinin ürünlerinin pazarlama ve tanıtımının yapılmasını sağlamak
Yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım, marka tescil giderleri ile yurt dışında mal ticareti yapmak
amacıyla açılan birimlerle ilgili giderlerin bir kısmı (Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan)

Kapsam

şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve
korunmasına ilişkin giderlerinin %50’si

Kimler
Yararlanabilir

Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyet gösteren şirketler ile işbirliği kuruluşları

Destek
ve Şekli

Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve
korunmasına ilişkin giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Dolara kadar
desteklenir

Miktarı

Teşvik Başvurusu

Ekonomi Bakanlığı

2006/4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY’nin
Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri, Üretici Birliklerinin, Türkiye’de ticari ve/veya sınai
faaliyette bulunan şirketlerin olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için
yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceği her türlü harcamaların uluslararası kurallara göre
Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanması

Amaç

Şirketlerin, Müsteşarlık tarafından marka destek programı kapsamına alındığı tarihten sonra;
patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile destek kapsamına
alınan (TURQUALITY sertifikasını haiz) markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin
olarak gerçekleştirecekleri giderleri
Kapsam
Bir şirket bünyesinde yer alan en fazla 2 marka (yurtiçi ve yurtdışı tescil belgesine sahip)
Bir Holding/Şirketler Topluluğu bünyesinde yer alan en fazla 6 marka
Kimler
Yararlanabilir

TURQUALITY destek programı kapsamına alınacak şirketler

Destek
ve Şekli

Söz konusu giderlerin %50’si oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Dolara kadar desteklenir.

Miktarı

Teşvik Başvurusu

Ekonomi Bakanlığı

2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ
Türkiye'de tasarım kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması
Amaç

Kapsam

Türkiye'de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan tasarımcı şirketlerin yurt dışında tanınmaları
ve markalaşmaları
Tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları ile yurt dışında açacakları
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birimlere ilişkin giderleri (Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan)

Türkiye'de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan tasarımcı şirketlerin, patent, faydalı model ve
endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili ve
korunmasına ilişkin giderleri
Kimler
Yararlanabilir

Tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ile Birlikler, tasarım dernekleri-birlikleri

Destek
ve Şekli

Söz konusu giderlerin %50’si oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Dolara kadar desteklenir.

Miktarı

Teşvik Başvurusu

Ekonomi Bakanlığı
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EK 5- TUTANAK ÖZETLERİ
I. 15 Mart 2012
Komisyonun ilk toplantısı olan bu toplantıda Başkanlık Divanı seçimi
yapılmıştır. Başkanlık Divanı seçiminin ardından bir sonraki toplantı tarihi
belirlenmiştir.
II. 20 Mart 2012
Komisyonun çalışma programı ve bu programın uygulanmasında takip
edilecek usul ve esaslar ile Komisyon çalışmaları için davet edilecek kişi ve
kurumlar tespit edilmiş, Komisyon çalışmalarına katkı sağlayacak uzmanlar
belirlenmiştir.
III. 22 Mart 2012
Komisyonun 22 Mart 2012 tarihli üçüncü toplantısında Bilgi ve İletişim
Teknolojileri Kurumu Başkanı Dr. Tayfun Acarer, Telekomünikasyon İletişim
Başkanı Fethi Şimşek ve TİB İnternet Daire Başkanı Osman Nihat Şen konuk olarak
dinlenmiştir. Gerçekleştirilen sunumlarda ülkemizde internet kullanımı ile ilgili
paylaşılan verilerden bazıları şunlardır:
• Ülkemizde internet kullanıcı oranları (2012 yılı itibariyle):
Sabit internet kullanıcı oranı : %42,5
Mobil internet kullanıcı oranı: %12,5
Toplam kullanıcı oranı: %55
• Genişbant internet kullanımında bir önceki yıla göre artış oranı: %82
• İnternet kullanıcı sayısı: 16.100.000 (8.000.000 sabit, 8.100.000 mobil)
• İnternet kullanıcı sayısı artış oranı: %14630 (1998 – 2011 yılları için)
• Aynı dönemde Avrupa Birliği ülkelerindeki internet kullanıcı sayısı artış
oranı %245
• Kullanıcı başına aylık internete bağlanma süresi: 32.2 saat (Avrupa’da bu
oranla üçüncü durumundayız; İngiltere 35,6, Hollanda 33,4)
• Abone başına aylık görüşme (2011 Yılında): 261 dakika (Fransa’dan sonra
Avrupa’da en çok konuşan ülke durumundayız)
• SMS kullanımı: Avrupa’da en çok SMS gönderen ülke durumundayız.
• Sosyal paylaşım sitelerini kullanım: Dünya’da ilk beş ülke içerisindeyiz.
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• Ülkemizde Facebook kullanıcı sayısı: 29.951.560 kişi. Amerika Birleşik
Devletleri

(154.040.460),

Endonezya

(39.568.620),

Hindistan’dan

(33.587.640) sonra Dünya’da üçüncü durumundayız.
• Numara taşıma: 66.000.000 aboneden 41.000.000’u numara taşımıştır. Bu
konuda Dünya’da en çok numara taşıyan ülke durumundayız.
• Arabağlantı ücretleri: Avrupa’da en düşük arabağlantı ücreti uygulayan ülke
durumundayız.
• İnternetle ilgili ihbar sayısı: 487.362 (İnternet Daire Başkanlığı’nın faaliyete
geçtiği 2007 yılı Kasım ayından 15.03.2012 tarihine kadar). INHOPE üyesi
39 ihbar merkezinin 2010 yılında aldığı toplam ihbar sayısı: 24.047
• Bilişim sektöründe elde edilen gelirler: 34.000.000.000 $ (2011 yılı),
11.500.000.000 $ (2003 yılı)
• Yetkilendirilmiş işletmeci sayısı: 565 (2012 yılı), 126 (2001 yılı)
• İnternette

60

saniye

içerisinde:

168.000.000

e-posta

gönderiliyor;

Facebook’da 695.000 durum güncelleniyor, 416 internet sitesini hackleme
girişimi oluyor, Flikcr’a 6.600 fotoğraf yükleniyor, Twitter’da 320’den fazla
yeni hesap açılıyor, Skype’da 6.150 saat konuşma yapılıyor, 2.000.000
kullanıcı çevrimiçi porno izliyor.
BTK yetkilileri tarafından sunumda ele alınan sorunlar ve bunlara ilişkin
çözüm önerileri de şu şekilde sıralanabilir:
• Avrupa’da ilköğretim çağında, interneti bilinçli kullanım müfredatı olmayan
tek ülke durumundayız.
• Avrupa’da internet yardım hattı “helpline” olmayan ülkelerden birisi
durumundayız. İnternet yardım hattı “helpline” kurulmasının sağlanması, bu
konuda gereken çalışmaların tamamlanması gereklidir.
• Çocuk pornosu ve kumar sitelerinin tamamına yakını Güney Amerika ve
Uzak Doğu tandanslı olmasına rağmen, ülkemizde çocuk pornosu ve kumar
sitelerine çok ciddi giriş mevcuttur. Bu sitelerin erişimi 5651 sayılı İnternet
Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen
Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 8’inci maddesi kapsamında
içerik

ve

yer

sağlayıcılarının

yurt

dışında

bulunması

nedeniyle

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından resen engellenmektedir.
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Buna karşın, yurt dışı kaynaklı olmaları nedeniyle bunlarla mücadelede
güçlük bulunmaktadır, erişimin engellenmesi üzerine aynı faaliyetlere başka
siteler üzerinden devam etmektedirler.
• Kişilik haklarına saldırı ve hakaret içeren içerikler, 5651 sayılı İnternet
Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen
Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 8’inci maddesinde sayılan
eylemlerden (suçlardan) olmadığından, bunlarla ilgili olarak yapılan
şikâyetler ve hatta mahkemelerden alınan kararlar üzerine erişimin
engellenmesi sağlanamamaktadır.
• Facebook, YouTube, Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinin Türkiye’de
irtibat

bürosunun

bulunmaması

nedeniyle,

ulusal

mevzuatımızın

uygulanmasında ve bu kapsamda yurt içinden elde ettiği çok ciddi gelirler
üzerinden vergi gibi mali yükümlülüklere tabi tutulmasında, IP adreslerinin
paylaşımı ve kişilik haklarının korunmasını teminen içeriğin çıkarılmasının
sağlanması gibi konularda işbirliğinin sağlanmasında sorunlar yaşanmaktadır.
• İnternetteki fırsatların artırılması ve risklerin azaltılmasına dönük olarak,
güvenli internet ve internetin bilinçli kullanılması konusunda çocukların,
gençlerin ve ebeveynlerin bilinçlendirilmeleri, bu amaçla Avrupa’da yapıldığı
gibi kullanıcıların bilinçlendirilmesine yönelik kısa film çalışmaları
yapılması, özellikle çocukların ve gençlerin sosyal paylaşım siteleri başta
olmak üzere internet sitelerindeki gizlilik ayarlarına dikkat etmeleri, kişisel
sayfalarının açık olarak bırakılmasının evlerinin kapısının açık olarak
bırakılmasına eşdeğer olduğu konularında bilinçlendirilmeleri önemlidir.
• İnternetteki Türkçe içeriğin artırılması gereklidir. Bu kapsamda, kamu kurum
ve kuruluşlarının sahip oldukları bilgileri internet ortamında kullanıcılarla
paylaşması ve bu suretle Türkçe içerik oluşturmaları, Türkiye kaynaklı arama
motoru, sosyal paylaşım siteleri, e-posta sağlayıcıların oluşturulmasının
sağlanması ve bu amaçla söz konusu faaliyetlere başta Ulaştırma, Denizcilik
ve

Haberleşme

Bakanlığı’nın

araştırma

ve

geliştirme

çalışmaları

kapsamındaki desteği olmak üzere, kamu desteğinin sağlanması önemlidir.
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IV. 27 Mart 2012
Komisyonumuzun 4. toplantısında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma
Kurumu (TÜBİTAK) ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) yetkilileri
dinlenmiştir. TÜBİTAK Sosyal İstatistiki Ar-Ge Projeleri Birimi Yöneticisi Müberra
Sungur ile Kalite Yönetimi Birimi Yöneticisi Vekili Ahmet Dikici yaptıkları
sunumda bilişim sektörü, bilgi toplumu ve internet ile ilgili genel kavramlar
hakkında Komisyonumuzu bilgilendirmişlerdir.
TİB İnternet Daire Başkanı Osman Nihat Şen ve İletişim Uzmanı Ömer Boz
tarafından gerçekleştirilen sunumda ise 5651 sayılı Kanun çerçevesinde internet
aktörlerinin hakları ve yükümlülükleri ele alınmıştır. Söz konusu Kanun
çerçevesinde internetin dört temel aktörü olan içerik sağlayıcılar, yer sağlayıcılar,
erişim sağlayıcılar ve toplu kullanım sağlayıcıların yetki ve sorumlulukları hakkında
bilgi verilmiş ve bunlarla ilgili değerlendirmelerde bulunulmuştur. Ayrıca,
çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik suçuna ilişkin olarak yer veya içerik
sağlayıcısı yurtiçinde ise re’sen TİB’in engelleme ve hâkim onayına sunma yetkisi
olduğu, Kanun’da sayılan diğer suçlar için yer veya içerik sağlayıcı yurt içinde ise
TİB’in erişimi engelleme yetkisi olmadığı; bugüne kadar re’sen yetki yurt içinde
olanlar için uygulanmadığı ve doğrudan savcılıklara suç duyurusunda bulunarak
işlem tesis edildiği belirtildi.
Sunumun sonunda ise kurumlar arası ve uluslararası işbirliğinin artırılması,
kurumlara özel yeni işbirliği metotlarının geliştirilmesi, 5651 sayılı Kanun’da yer
verilen İhbar Merkezi düzenlemesine yardım hattının da dâhil edilerek kurumsal ve
güçlü bir yapılanmanın oluşturulması, bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma
çalışmalarının daha yaygın ve etkin hale getirilmesi ve Türkçe içerik ile yurt içi
barındırma hizmetlerinin teşvik edilmesi önerildi.
V. 28 Mart 2012
Komisyonumuzun 28 Mart 2012 tarihli toplantısında TOBB Bilgisayar ve
İletişim Teknolojileri Meclisi ile Bilgisayar Yazılımı Meclisi temsilcilerinin bilişim
sektörü ile ilgili sorunlar ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerine ilişkin sunumu
gerçekleştirildi.
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TOBB Bilgisayar ve İletişim Teknolojileri Meclisi Başkan Yardımcısı Nuray
Başar ile TOBB Bilgisayar Yazılımı Meclisi Üyesi Ertan Barut tarafından
gerçekleştirilen sunumlarda aşağıdaki konulara değinilmiştir.
• Başbakanlığa bağlı bir ulusal yazılım ajansı kurulmalı ve ulusal yazılım
stratejisi bu birimde oluşturulmalıdır. Ülkemizin tüm alanlarını en yakından
ilgilendiren stratejik bir sektör olmasına rağmen sektörün kamuda tek bir
sahibi ve ulusal bilişim stratejimiz yoktur.
• Sektördeki vergi düzenlemeleri büyümeyi teşvik edecek, derinleşmeyi
sağlayacak ve ihracatı güçlendirecek şekilde yapılmalıdır.
• Yazılım ürünlerimizin uluslararası rekabet edebilir hale gelebilmesi ve
ihracatının

artabilmesi,

öncelikle

ülkemizde

güçlenmesi

ve

kurumsallaşmasına bağlıdır. Yazılım firmaları özellikle Kamunun yazılım
ihalelerinde kendilerini geliştirebilecek hacimde projeler bulabilmektedir.
Kamu bilişim ihaleleri ülkemizdeki bilişim sektörünün özellikleri göz önüne
alınarak gerçekleştirilmelidir.
• Yazılım KDV oranlarının %8 olarak belirlenip yeniden düzenlenmesi ile
yazılım ürünlerinin işletmelerde demirbaş yerine tüketim malzemesi
kapsamına alınarak tümünün masrafa atılmasının sağlanması ve yazılım
ihracatını teşvik edecek vergi muafiyetlerinin düzenlenmesi sağlanmalıdır.
• Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK’ün mevcut programlarındaki yazılım elemanı
eğitimi,

çok hızlı gelişen sektörün yeniliklerini takip edemediği, ihtiyaç

duyulan konuların eğitiminin yetkin eğitmenlerce verilemediği gibi
nedenlerle yazılım sektörümüzün ihtiyaç duyduğu nitelikli bilişim elemanı
yetiştirmekten uzaktır. Üniversite eğitimi dışında, ‘Nitelikli Bilişim Elemanı
Yetiştirmek (NBEY) İçin Eğitim Gereksinimlerinin Tespiti’ DPT Bilgi
Toplumu Dairesi, İşkur, TOBB ve sektörümüzün tüm sivil toplum
kuruluşlarıyla birlikte yapılmış ve kısa sürede sektörün gerçekten ihtiyaç
duyduğu nitelikte, uluslararası standartlarda bir eğitim programı hazırlanıp
İŞKUR Genel Müdürlüğüne sunulmuştur. İşkur Genel Müdürlüğü Yönetim
Kurulundan

geçen

ve

kısmen

başlatılan

bu

programın

acilen

yaygınlaştırılması ve alınacak sonuçlara göre çeşitlendirilmesi hem sektörün
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ihtiyaçlarını karşılayacak hem de işsiz bir çok gencimize iş imkanı
yaratacaktır.
VI. 29 Mart 2012
Komisyonun altıncı toplantısında Sayıştay Bilgi İşlem Grup Başkanlığı
yetkilileri Bölüm Başkanı Ali Özek, Bilgi İşlem Grup Başkanı Mehmet Yasak ve
Uzman Denetçi Davut Özkul; bilişim sistemleri denetimi ve bilişim uygulamalarının
kontrolü konulu bir sunum gerçekleştirmişlerdir.
Söz konusu sunumda aşağıdaki konulara değinilmiştir.
• Sayıştay bilişim altyapısının güçlendirilmesi ve bilişim sistemlerinin denetimi
konusunda BT elemanlarına acil ihtiyaç bulunmaktadır.
• Kurumlarda denetim yapılırken, referans bir standarda ihtiyaç bulunmaktadır.
Örneğin bilgi güvenliği alanında ISO-27001 standardı bulunmaktadır. Ancak,
kurumların bu standarda uymasını zorunlu kılacak bir düzenleme
bulunmamaktadır.
• Bilgi sistemlerine dayalı çalışma ortamlarının kendine özgü kural ve
standartlarının olması gerekir. Özellikle güvenlik ihtiyaçları ve yazılım gibi
faaliyetlerde standartlaşmayı sağlayacak merkezi, koordinatör bir yapıya
ihtiyaç vardır. Türkiye’de şu anda en temel strateji bu olmalıdır.
• Parlamento’da -diğer ülke örneklerinde olduğu gibi- Sayıştay raporlarının
görüşüleceği geçici veya daimi bir komisyon kurulabilir. Sayıştay raporları
belirli periyotlarla sürekli sunulduğu için daimi olması daha uygun olacaktır
ve bu özel komisyon, yalnızca Sayıştay raporlarını görüşmekle görevli
olabilir.
•

Teknolojinin ve yazılım sektörünün hızlı gelişmesi, özellikle güvenlik
ihtiyaçları; Türkiye’nin dünya içerisindeki konumunun da gelişmesiyle riskler
oluşturmaya başlamıştır. Bu itibarla, milli bir yazılım stratejisi olması
gerekmektedir.

VII. 2 Nisan 2012
2 Nisan 2012 tarihli toplantıda söz konusu tarihe kadar gerçekleştirilen
toplantılarda

yapılan

sunumlar

özetlenmiş

ve

komisyon

değerlendirilmiştir.
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VIII. 3 Nisan 2012
Komisyonumuzun

sekizinci

toplantısında

İhsan

Doğramacı

Bilkent

Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Akgül ile Orta
Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Attila Özgit’in
sunumları dinlenmiştir.
Doç.

Dr.

Mustafa

Akgül,

Komisyona

yaptığı

sunumda

internetin

Türkiye’deki tarihinden bahsetmiş ve bu dönem içerisindeki kritik olayları
paylaşmıştır. Doç. Dr. Mustafa Akgül’ün sunumundaki diğer konular aşağıda
belirtilmiştir.
• Sektörlere yönelik plan projemiz, tarım konusunda, sağlık konusunda,
devletin büyük projeleri var ama sektörün tümüne yönelik özel çabalarımız
söz konusu değil.
• Adalet mekanizmasında hâkim ve savcıları eğitme, yetiştirme konusunda çok
ciddi bir çabamız yok, çok küçük şeyler var ve genel olarak Türkiye
İnterneti’nde yönetişim eksik, yani sivil toplumu, üniversiteleri içine katan,
ortak akıl arayan yapılarımız maalesef yok.
• İnternet bir medenileşme, dünyayla bütünleşme projesidir. Kalkınmanın,
demokratikleşmenin, ülke içinde ve dünyayla bütünleşmenin ve hizmetin
merkezine interneti koymak gerekir. Bunun için de bütünsel bir strateji
gerekmektedir.
• Temel bilişim eğitiminin hem özgün yazılımlarla tanıştırılması hem de
markadan bağımsız olması gerekir, sadece tekelin ürünleriyle değil her ürünle
çalışabilen bilişimciler yetiştirmemiz lazım.
• İnternetin yaygınlaşması ve gelişmesiyle birlikte örgütsel yapılar değişiyor,
hiyerarşik yapılar daha yatay yapılara geçiyor. Birey ilk defa öne çıkıyor,
hem üretici olarak hem tüketici olarak. Üretici ve tüketici bir malı beraber
tasarlamaya başladılar. Rakip şirketler beraber çalışabiliyorlar. Kitlesel
örgütlenmeler,

paylaşım

ve üretim

ortamı

yaygınlaşıyor.

Bilgi

ve

enformasyon dediğimiz sayısal ürünlerin üretilmesi, saklanması, işlenmesi,
yayılması çok kolay, hızlı, ucuz olduğu için bunlarda devrimsel bir gelişme
söz konusu ve ayrıca, daha önce örneği olmadığı şekilde, bu sayısal ürünlerin
marjinal maliyeti sıfır.
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Dr. Attila Özgit ise “İnternet, Güvenlik ve Ar-Ge” konulu sunumunda siber
güvenlik ile ilgili yapılacak çalışmaların sadece teknoloji satın alınmakla yeterli
olmayacağını, ülkemizin bu konuda gelişmesi için kendi iş gücünü eğitmesi
gerektiğini ifade etmiştir. Ayrıca sunumda,

e-Türkiye, TTNET, MERNİS

projelerinin gecikmesinden dolayı Türkiye’de internetin yeterince gelişemediği
vurgulanmıştır.
IX. 4 Nisan 2012
Komisyon bu toplantısında Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve
Sinir Hastalıkları E. A. Hastanesinden Uzm. Dr. Ömer Şenormancı ile Ankara
Numune E. A. Hastanesi Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezinden
(AMATEM) Doç. Dr. İhsan Tuncer Okay’ın internet bağımlılığı, internet bağımlılığı
vakaları ile bu konularla ilgili sorunlar ve çözüm önerileri hakkındaki sunumlarını
dinlemiştir.
Uzm. Dr. Ömer Şenormancı, yaptığı sunumda, öncelikle dünyadaki internet
bağımlılığı vakalarından ve bu konudaki çalışmalardan bahsetmiştir. Sonrasında,
internet bağımlılığı için yataklı ilk kliniğin 2006 yılında Pekin’de açıldığını; ABD,
Çin, Güney Kore, Tayvan’ın internet bağımlılığını ulusal bir problem olarak
tanımladıklarını; Güney Kore’de 140’ın üzerinde internet bağımlılığı tedavi
kliniğinin hizmet verdiğini; Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir
Hastalıkları E. A. Hastanesi’nde ise son altı aydır internet bağımlılarının tedavisinde
Bilişsel Davranışçı Psikoterapi uygulandığını ifade etmiştir. Şenormancı’ya göre
internet bağımlılığıyla ilgili çalışmalar ve bunlardan elde edilen tutarsız sonuçlar;
çalışmada kullanılan ölçekler, kullanılan ölçeklerin bağımlılığın şiddetini ölçmemesi,
ölçeklerin zamansal boyutlarının olmaması, çoğu çalışmanın sorunu abartma
eğiliminde olması, bazı kişilerin öz bildirim ölçeklerde sorunlarını minimize etmesi,
internetin hangi amaçla kullanıldığının, örneğin iş amaçlı veya uzakta olan bir
yakınla görüşme amaçlı olabilir, ayırt edilmemesi, geçerli, güvenilir olmayan
araştırma yöntemleri, hedef popülasyon, kültürel ve sosyal yapı farklılıkları gibi
nedenlerden

kaynaklanabilmektedir.

Kişiler

arası

ilişkilerin

ebeveyn-çocuk

ilişkisinde gözlenen etkileşim kalıbıyla önemli derecede ilişkili, hatta bunun
doğrudan yansıması olduğu; bu kişiler arası ilişkinin sosyal anksiyete üzerinde
önemli etkileri olduğu; ebeveyn-çocuk ilişkisi, kişiler arası ilişkiler ve sosyal
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anksiyete üçlüsünün internet bağımlılığının ortaya çıkmasını ve şiddetini etkilediği
saptanmıştır.
İnternet bağımlılığının tedavisinde, alkol bağımlılığı ve kötü madde kullanımı
için uygulanan terapilerden türetilen kognitif davranışçı terapi yaklaşımı, yeterli
ampirik kanıtları olmamasına karşın en etkili yöntem olarak görünmektedir.
Doç. Dr. İhsan Tuncer Okay da gerçekleştirdiği sunumda internet kullanımı
ile ilgili verilerden bahsetmiş ve okullarda internet kullanımı ile ilgili konferanslar
düzenlenmesi ve birinci basamak aile hekimlerinin bu konuda bilinçlendirilmesi
gerektiğini vurgulamıştır.
X. 5 Nisan 2012
5 Nisan 2012 tarihindeki Komisyon toplantısında önce Başbakanlık
Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu yetkilileri Kurul Üyesi Dr. Muhlis
Akar, Şube Müdürü Nurettin Yüksel ve Araştırmacı Fikrettin Özkaya tarafından
hazırlanan sunum dinlenmiştir. Sunumda çocukların ve gençlerin zararlı içerikten
korunması ile ilgili çalışmalar ile Kurulun faaliyetleri hakkında Komisyona bilgi
verilmiştir. Kurulun uygulamalarından örnekler verilmiş ve toplantıda Kurulun
verimli çalışabilmesi için yeniden yapılanması gerekliliği tartışılmıştır.
Aynı toplantıdaki ikinci sunumda ise Başbakanlık e-Devlet Danışma Grubu
Başkanı Dr. Ramazan Altınok ile TODAİE e-Devlet Müdürü Prof. Dr. Türksel Kaya
Bensghir’in “Türkiye’de İnternetin Aile İçi İlişkilere Etkisi” konulu çalışması
hakkında bilgi alındı. Sunumda öncelikle sosyal alanı tehdit eden online risklere
örnekler verildi ve sonrasında aşağıdaki konulara değinildi.
• Toplumun tüm bireylerinin online riskleri algılama ve yönetmelerindeki
başarısı, farklı aktörlerin tek tek kurallar, kısıtlamalar, yasaklar ve sınırlar
koymasıyla değil; bireylerin toplum içinde “sosyal etkileşim” yaratarak ve
siber dünyanın gerçeklerini algılayarak öğrenme sürecini yaşamasıyla
olanaklı olabileceği düşüncesine götürmektedir. Böylece, hem yazılı materyal
üreterek, hem de hazırlanacak bir aile ve internet portalı ile ebeveynlerin
zararlı internet içeriği ile ilgili sorularına interaktif cevap verecek ve onları
yönlendirebilecek bir yapı oluşturulabilir.
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• Öncelikle ebeveynler, özellikle internetin getireceği risk unsurları ve bunlara
karşı alınacak teknik tedbirler konularında bilinçlenmeli ve bilgilenmelidir.
Çocuğa güvenilmediğini ima edecek tarzda yasakçı bir yaklaşım yerine, riskli
olan içeriğin neden riskli olduğu, çocuk açısından şimdi veya gelecekte ne
gibi tehditler taşıdığını izah ederek inandırmak en etkili metot olacaktır.
• Çocukların bilgisayarlarının çocuk odalarına değil, salona kurularak hem aile
bireyleriyle iletişimi kesmemeleri sağlanabilir hem de zaman zaman çocuğa
eşlik ederek zararsız ve faydalı kullanım konusunda yol gösterici rolü
oynanabilir.
• Pop-up ve banner’ların sürüklediği zararlı web sitelerinden korunmak üzere
“family filter” türü özel programlar kullanılabilir.
• İşletim sistemi ve web tarayıcılarla gelen güvenlik ayarlarını kullanarak da
belli ölçüde zararlı içerik kontrol altına alınabilir.
XI. 10 Nisan 2012
Komisyonumuz 11. toplantısında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Davut Dursun ile Kurul Başkan Yardımcısı Volkan Öztürk’ü ağırlamıştır.
RTÜK yetkilileri yaptıkları sunumda, çocukların ve gençlerin zararlı içerikten
korunması ile ilgili çalışmalar ve bu zararlı içeriklerin aile yapısı üzerindeki etkileri,
ortaya çıkardığı sorunlar ve çözüm önerileri hakkında Komisyonumuza bilgi
vermişlerdir. Sunumda okullardaki medya okur-yazarlığı dersinin uygulaması ile
ilgili sorunlardan bahsedilmiş, bilişim ve internet alanında tek sorumlu olması
gerektiği ve kamu kurumlarının bilişim güvenliği konularında yeteri kadar dayanıklı
olmadığı ifade edilmiştir. Sunumda ayrıca aşağıdaki önerilere yer verilmiştir.
• Meclis bünyesinde daimi bir “İnternet İzleme Komitesi” kurulmalıdır.
• Kamu

kurumlarındaki

bilişim

sistemleri

denetlenerek

koordinasyon

sağlanmalı, böylece kaynak israfının önüne geçilmeli ve batık projelere engel
olunmalıdır.
• Bilişim konularında Ar-Ge çalışmaları artırılmalı, üniversitelerde eleman
yetiştirilmeli ve kamu kurumlarında istihdam edilmeleri sağlanmalıdır.
• Beyaz şapkalı hackerler istihdam edilmeli veya hizmet satın alınmalıdır.
• Bilişim güvenliği konularında çalışan firmalar teşvik edilmeli ve sayısı
artırılmalıdır.
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• Google, Yandex, Facebook, Twitter gibi firmalar ikna edilerek Türkiye’de
sistem kurmaları ve dolayısıyla denetlenmeleri sağlanmalıdır.
•

İnternet ve medya içerik denetimi için sorumlular tanımlanmalı, akıllı
işaretler video ve film içeriklerinde uygulanmalıdır, web sitelerinde sertifika
uygulamalarına geçilmelidir.

XII. 11 Nisan 2012
Komisyonun 11 Nisan 2012 tarihli toplantısına konuk olan Polis Akademisi
Başkanlığı yetkilileri, “Bilişim, Teknoloji ve Çocuk: Sosyal Sorunlar ve Çözüm
Önerileri” konulu bir sunum gerçekleştirmişlerdir. Polis Akademisi Başkan
Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Hüseyin Çevik ile Polis Akademisi Öğretim Üyesi Yrd.
Doç. Dr. Osman Dolu tarafından yapılan sunumda, çocukların bilişim teknolojilerini
kullanma, tüketme, ailelerin bu anlamda bilgi ve duyarlılık düzeyini anlama ve çok
yakın bir gelecekte artması beklenen suçların ve sosyal risklerin önceden bir
tahmininin yapabilmesi için ulusal düzeyde bir araştırma gerçekleştirilmesi gerektiği
önerilmiştir. Bu öneriye ek olarak, sunumda aşağıdaki tespitler yer almıştır.
• ABD’de düzenli olarak internete bağlanan her 5 ergenden biri internet
üzerinden

kendilerine

baştan

çıkarıcı

cinsel

davetlerin

geldiğini

bildirmektedir. Bu davetler cinsel içerikli konuşmalardan, karşıdaki kişiye
cinsel içerikli bilgi vermeye ve hatta cinsel aktivitelerde bulunmaya kadar
varabilmektedir.
• İnternet erişimi olan çocukların %25’i pornografik yayınlara maruz
kalmaktadır.
• ABD’de internet erişimi olan evlerin yalnızca 3’te 1’i çocuklarını
koruyabilmek için aktif olarak önlem almakta ve bilgisayarlarına filtreleme
ve engelleyici programlar kurmaktadırlar.
• İnternet ortamında kendisine cinsel içerikli mesaj gelen, taciz edilen ve baştan
çıkarılmaya çalışılan çocukların yalnızca 4’te 1’i durumu ailesine veya bir
yetişkine haber vermektedir.
• İnternet üzerinde gerçekleşen tüm saldırıların %77’sinin hedefi 14 yaşın
üstündeki kimselerdir. Bu saldırıların %22’sinde ise hedef 10 ila 13 yaşları
arasındaki çocuklardır. (Crimes Against Children Research Center)
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• Çocukların %75’i aileleri veya kendilerine ait kişisel bilgileri herhangi bir
endişe

hissetmeksizin

ve

gönüllü

olarak

tanımadıkları

kişilerle

paylaşmaktadırlar. Kendilerine bu bilgiler karşılığında herhangi bir şey
verileceği vaadine inanabilmektedirler. (eMarketer)
• Son bir yıl içinde her 33 çocuktan biri, içeriği son derece ciddi ve baştan
çıkarıcı cinsel tacize maruz kalmıştır. Bu mesajlarda saldırgan, çocuğa
buluşma teklif etmekte, çocuğu telefonda görüşmeye ikna etmekte, kendisine
istediklerini yapması karşılığında posta yolu ile hediyeler göndermektedir.
(Your Internet Safety Survey)
• Tüm video oyunlarının % 98’i en az bir şiddet unsuru içermekte, yarıdan
fazlası ise ciddi şiddet ve öldürme sahneleri içermektedir. (Children Now,
2001; Dietz, 1998; Dill, Gentile, Richter and Dill, 2001).
• İnternet bir yandan hayatımızı kolaylaştırırken bir yandan da suç işleme
niyetinde olan insanların işlerini kolaylaştırmıştır. Suç işleme niyetinde olan
insanlar çoğu zaman kolluğun da önünde gitmekte ve suç oranları hızlı bir
şekilde yükselerek tüm toplumu etkilemeye başlamıştır.
• Ülkemizde video oyunları denetimsiz bir şekilde satışa sunulmakta ve
internette yayımlanmaktadır. Aşırı şekilde cinsel içerik, gayri ahlaki içerikli
lisan ve şiddet sahneleri içeren bu oyunlar başta çocuklar olmak üzere tüm
toplumun gelişimini olumsuz etkileyebilmektedir.
•

Çocukları olumsuz etkileyen oyunlar ve cinsel içerikli videolar internetten
indirilebildiği gibi internet kafelerde de gizli şekillerde çocukların erişimine
sunulmaktadır.

XIII. 12 Nisan 2012
Emniyet Genel Müdürlüğü Bilişim Suçlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı
yetkilileri 12 Nisan 2012 tarihli toplantıda bilişim suçları ve bu suçları engellemeye
yönelik çalışmalar hakkında Komisyonumuza bilgi vermiştir. Toplantıda aşağıdaki
tespitlerde bulunulmuştur.
• Bilgisayar korsanları ve kredi kartı dolandırıcılarının birçoğu kolay hedef
olduğu için ve soruşturması zor olduğu için turizm bölgelerini ve turistleri
hedef seçmektedirler. Ülkemiz için turizm gelirleri önemli olduğundan bu tür
suçların işlenmesi, ülkemizi turistler açısından güvensiz ülke olarak
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algılanmasına yol açmakta, ya turist gelmemekte ya da harcama
yapmamaktadır. Bu da ülkemiz için ciddi bir gelir kaybına neden olmaktadır.
• Teknolojinin gelişmesiyle birlikte ülkemizde bilişim suçları ve bilişim
sistemleri kullanılarak işlenen suçlar hızlı bir şekilde artış göstermektedir.
• Suç örgütleri faaliyetlerinde örgütlü bir şekilde hareket etmekte, teknolojiyi
çok iyi kullanmakta, yakalanmamak için önlemler almakta, iş bölümü
yapmakta, gelecek hedefi belirlemekte ve zamanla legal ticarette yer
almaktadırlar. Suç örgütlerinin bu şekilde örgütlenmesi mücadeleyi
zorlaştırmaktadır.
• Bankacılık sektöründe sigorta sistemi sayesinde, banka müşterilerinin mağdur
olmaları durumunda bankanın imajının sarsılmaması için mağduriyetler
giderilmekte

ve

kolluk

güçlerine

ve

savcılığa

suç

duyurusunda

bulunulmamaktadır.
• İnternette bulunan zararlı içeriğe çok kolay bir şekilde erişilebilmekte, başta
çocuklar olmak üzere toplum olumsuz şekilde etkilenmektedir. Başta
pornografi olmak üzere çocuk pornografisi ve video oyunları cazip gelir
kapısı olması nedeniyle internette hızlı bir şekilde yayılmakta ve toplumu
olumsuz etkilemektedir.
• Suç soruşturmalarının başarılı bir şekilde sonuçlanması için, suçla
mücadelede bilgi talepleri ve cevapları internet üzerinden yapılmalı ve hızlı
bir şekilde cevap verilmelidir. Kurumlar arası işbirliği ve entegrasyona önem
verilmelidir.
• İnternette bulunan zararlı içeriklerin, çocuk pornografisi ve zararlı video
oyunlarının engellenmesi ve zararlarının ortadan kaldırılması için konunun
uzmanlarıyla bir araya gelinerek tartışılması ve bu suçlarla etkin bir şekilde
mücadele edilmesi gerekir.
• Bilişim suçlarıyla mücadele için bu alanda tehditler ve riskler belirlenmeli,
kullanıcılar bilinçlendirilmeli, kamu spotlarıyla yaygın suç işleme yöntemleri
konusunda uyarılarda bulunmalı ve farkındalık artırılmalı ve hukuk
sistemindeki proaktif çözümler geliştirilmelidir.
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XIV. 17 Nisan 2012
Komisyonumuzun on dördüncü toplantısında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay Belen, bilgi ve
iletişim çağında zihin dönüşümü hakkında bir sunum gerçekleştirmiştir.
Sunumda değinilen konular aşağıda özetlenmiştir.
• İnternetten ve ekrandan okumayla yapılan “öğrenme” kısıtlıdır.
• Birkaç işi aynı anda yapmak veya yaptırmak kişinin beynine ve dikkatine
zarar vermektedir. Aynı anda birkaç işlemi birden yapmak (çoklu görev),
derin düşünebilme özelliğini yok etmektedir. Çoklu göreve maruz kalan
bireylerde sürekli başka işlere bölünmeden dolayı tatmin duygusu
oluşmamakta ve kaygı ve stres düzeyleri artmaktadır.
• Çok fazla veri bombardımanına tutulduğu zaman beyin yapmak istediği bir
sürü şeyi yapamaz hale gelmektedir.
• Televizyon başında geçirilen her bir saat dikkat eksikliği ve hiperaktivite
(DEHB) riskini artırmaktadır.
• İnternet okumalarında her 100 kişiden sadece 1’i atlamadan okuma
yapmaktadır. Bu da okuma ve anlamaya büyük zarar vermekte, bilginin
oluşmasını da engellemektedir.
• Bireyler işlerinin yoğun olmadığı saatlerde ve hafta sonlarında internet ve
telefonunu kapatmalıdır.
• Çocukların yaratıcılıklarının artması için yapılandırılmış oyuncaklar (legolar
vb.) yerine doğal oyuncaklarla ve doğal araç-gereçlerle oynanması
sağlanmalıdır.
XV. 18 Nisan 2012
Komisyonumuz, 18 Nisan 2012 tarihli toplantısında sırasıyla İstanbul İnternet
Kafeciler Esnaf Odası ile Ankara İnternet Kafeciler Odası temsilcilerini, "Code Flu"
kod adlı bilgisayar korsanını ve TBMM Bilgi İşlem Başkanlığı ile İşletme ve Yapım
Başkanlığı yetkililerini dinlemiştir.
İstanbul İnternet Kafeciler Esnaf Odası Başkanı Metin Baltaoğlu, yaptığı
sunumda aşağıdaki konulara değinmiştir.
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• Çocuk istismarı ve uyuşturucu konusunda işletmecilerin bilgilendirilmesi
gerekmektedir.
• İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlandırma Yönetmeliği’ne göre, isteyen
herkes İnternet kafe açabiliyor. Bu da rekabet ve kalite açısından bir problem
yaratıyor.
• Özellikle bazı illerdeki internet kafelerde ciddi bir ruhsatsızlık ve denetim
problemi var, buralarda sigara içilmekte, IP log tutulmamakta ve web filtre
yazılımı kullanılmamaktadır.
• Standartları konmuş, yüksek kaliteli, temiz işletmelerin açılması teşvik
edilmelidir.
• Bilgisayar ve İnternet Kültür Sosyalleşme Salonları markalaştırılıp, buraların
işletmecilerinin eğitimlerden geçmesini ve bu eğitimlerin sürekliliğinin
sağlanarak, bu alanların gerçekten eğitim merkezine dönüştürülmesi
gerekmektedir.
• İnternet kafelerde zararlı içeriğe yönelik filtre sistemleri mevcuttur. Bu filtre
sistemlerinin

devamlı

olarak

güncellenmesi

ve

uzaktan

denetimin

sağlanabilmesi ile bu internet kafelerdeki içerik problemi çözülebilir.
Ankara İnternet Kafeciler Odası Başkanı Önder Kaplan da sunumunda,
ebeveynlerin, çocukları ile birlikte internete girmelerinin, bilgisayarı mümkünse
salona koyarak çocuğu denetlemelerinin çocukların zararlı içerikle karşılaşmasını
engelleyeceğini, çözüm odaklı çalışmalarla internet kafeleri merdiven altına
indirmeden internet kafelerin nezih sosyal alanlar olarak yeniden düzenlenmesi
gerektiğini, “3+ İnternet Kafe Rehabilitasyon Projesi” gibi çalışmalarla internet
kafelerin kalitesinin artırılabileceğini ve dijital oyunların Federasyon (TUDOF)
tarafından derecelendirilerek satışa çıkarılmasının faydalı olacağını belirtmiştir.
Ankara İnternet Kafeciler Odası Başkanı Önder Kaplan’ın sunumundan sonra
ise “Code Flu” kod adlı bilgisayar korsanı ile tele-konferans sistemi ile görüşülmüş
ve yüzünü gizleyerek yaptığı açıklamalarla Komisyona bilgisayar korsanlarının
kabiliyetleri ve müdahalelerinin sınırları hakkında bilgi vermiştir. “Code Flu”
konuşmasında önce bilgisayar korsanlarını tanımlamış ve korsanların amaçlarını
anlatmıştır. “Code Flu” ayrıca kamu kurumlardaki bilişim güvenliğinin yeterli
seviyede olmadığını belirtmiştir.
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Toplantının son kısmında ise TBMM Bilgi İşlem Başkanlığı yetkilileri
tarafından Komisyona TBMM’nin bilişim uygulamaları hakkında bilgi verilmiş ve
sunumda Bilgi İşlem Başkanlığının faaliyetleri ve uygulamaları örneklendirilmiştir.
Son olarak, İşletme ve Yapım Başkanlığı yetkilisi Komisyona yeni inşa edilen
TBMM ek binasındaki bilişim altyapısını anlatmıştır.
XVI. 25 Nisan 2012
Komisyonumuz 25 Nisan 2012 tarihli on altıncı toplantısında Türkiye Dijital
Oyunlar Federasyonu (TUDOF) Başkanı Mevlüt Dinç’i dinlemiştir. Dinç,
sunumunda aşağıdaki konulara değinmiştir.
• Dünyada 1 milyarın üzerinde insan dijital oyun oynamaktadır.
• İnsanlar giderek daha küçük yaşta oyunla tanışmaktadırlar. (5-6 yaş)
• 250 milyondan fazla kişi Zynga’nın FarmVille, CityVille gibi oyunlarını
oynamaktadır
• Dijital oyun sektörü 30 yılda sinema sektörünü büyük farkla geçmiştir.
Türkiye’de sektörün büyüklüğü yaklaşık 150-200 milyon dolardır.
• Son bir yıldır Facebook %80 oranında oyun oynamak için kullanılmaktadır.
• Oyunlar içeriklerine ve hangi yaş aralığına uygun olduklarına göre
derecelendirilecek ve özellikle çocukların zararlı olabilecek içeriklerle
karşılaşmaları minimize edilecektir. Ailelere oyunların yaş gruplarına
uygunluğu konusunda güven sağlanacaktır.
• Dijital oyun sektörü için Güney Kore örnek alınmalıdır.
• Ortak ödeme sistemlerinin yaygınlaştırılması ve oyunlardan alınan vergi ve
komisyonların azaltılması gerekmektedir.
• Ulusal Oyun Platformu kurularak kültürel değerlerin yer aldığı oyunların öne
çıkması ve şiddet içermeyen yerli oyunların desteklenmesi önerilmektedir.
Toplantıdaki diğer sunum ise TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği Yönetim
Kurulu Başkanı Erkin Fındık tarafından gerçekleştirilmiştir. Sunumda bilişim
sektöründe yaşanan problemler ve çözüm önerileri belirtilmiş ve aşağıdaki tespitlerde
bulunulmuştur.
• Sektörde, kabaca, otuzun üzerinde STK olduğu, Anadolu’daki nispeten daha
küçük oluşumlar ile ellinin üzerinde bir rakama ulaşılmaktadır.
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• Kanuna dayalı bir mesleki örgütlenme olmadığı için hiçbir donanımı olmayan
şirketler sektöre girip çıkabilmekte veya konusu bilişim bile olmayan bir
şirket bilişimle ilgili ürün satıp hizmet verebilmektedir.
• Verilen hizmetlerin kalitesizliği veya hizmet veya ürün alınan şirketin ortadan
kaybolması veya farklı yönlere sapması, tüketicinin gözünde sektöre duyulan
güveni azaltmakta, kaliteyi düşürmektedir.
• Sektörde verilen hizmetlerin bir standardı olmadığı için standart veya
minimum bir hizmet tarifesi de bulunmamaktadır.
• Sektörün genel bir sıkıntısı, sektörün envanterinin olmamasıdır. Yani şu anda
yazılım ihracatımız ne kadar, tam olarak bilinmemektedir.
• Bilişim sektöründe mesleki standartlar ve kurumsal yeterlilikler oluşturulup
gözetilmediği için haksız rekabet ortamı oluşmakta ve standart dışı hizmet ve
ürünler dolayısı ile sektör hak ettiği konuma ulaşamamaktadır.
•

Bilişim sektörünün, tüm sektörü kapsayacak, mesleki standartları oluşturacak
ve denetleyecek, sektörün çıkarlarını koruyacak ve gözetecek bir meslek
örgütüne ihtiyacı vardır. Bunun için öncelikle mesleki standartların oluşması
gereklidir. Sektörde belirlenen 19 mesleğin standart ve yeterliliklerinin
oluşturulması için ortak çalışma yapılması gerekmektedir.

XVII. 26 Nisan 2012
Komisyonun 25 Nisan 2012 tarihli toplantısında Kalkınma Bakanlığı
yetkilileri Müsteşar Yardımcısı Cüneyd Düzyol ile Daire Başkanı Emin Sadık Aydın
tarafından sunum yapılmıştır. Emin Sadık Aydın tarafından gerçekleştirilen sunumda
aşağıdaki konulara değinilmiştir.
• Ülkemizde BİT’e erişim ve kullanım son yıllarda belirgin biçimde artsa da
cinsiyet, coğrafya, sosyo-ekonomik durum, yaş, eğitim düzeyi itibarıyla
farklılık gösteren toplumsal katmanlar arasında, sayısal bölünme olarak ifade
edilen eşitsizlik devam etmektedir.
• Yıllar itibarıyla oransal olarak azalsa da kent-kır arasındaki sayısal bölünme
hala belirgindir.
• Gelişen teknolojiler (sosyal medya, mobil uygulamalar gibi) vatandaşlarımız
tarafından aktif biçimde kullanılsa da bu teknolojilerden ekonomik değer
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üretme ve katma değer yaratma konusunda alınacak daha çok mesafe
bulunmaktadır.
• e-Devlet hizmetleri vatandaşlarca yaygın biçimde kullanılamamaktadır. Bu
durumun sebepleri arasında tanıtım eksikliği, kullanıcı odaklı olmaması, eDevlet Kapısının yeterli düzeyde önemli hizmetleri sunamaması gibi sebepler
etkili olmuştur.
• Sayısal bölünmenin BM tarafından “sayısal fakirlik” olarak adlandırılan bir
fakirlik türü olduğu hatırdan çıkarılmamalı, bu yönde özellikle kamu
tarafından gereken önlemler alınmalıdır.
• Erişim ve kullanım ile ilgili sorunlara ayrı ayrı eğilinmelidir. Erişimle ilgili
alınabilecek en etkili önlem, bilgisayar ve internet erişim hizmetinin
ucuzlamasıdır. Vatandaşlarımızın büyük bir kısmı için hala bu teknoloji ve
hizmetlerin maliyeti yüksektir. Kullanım ile alakalı ise örgün ve yaygın
eğitimde

etkin

BİT

kullanımın

öğretilmesi

gerekmektedir.

İlk

ve

ortaöğretimdeki okullarda uygulamaya geçen Eğitimde FATİH Projesi’nin
genç yaştaki bireylerin bu teknolojilere adaptasyonunu hızlandıracağı
düşünülmektedir. İlerleyen yaşlardaki bireylerin bu teknolojileri günlük ve
profesyonel ihtiyaçları için kullanmalarını teminen sayıları 2.000’i aşan
Kamu İnternet Erişim Merkezleri’nin aktive edilmesi faydalı olacaktır.
• Anketlerden çıkan sonuç vatandaşların e-devlet ve e-ticaret ile ilgili
hizmetleri kullanmaya gerek duymadığını göstermektedir. Bu nedenle,
vatandaşların internet kullanımının faydaları konusunda farkındalıklarının
artırılması bir gerekliliktir.
• İnternet ekonomisinin milli gelir içindeki payı yüzde 1,2’dir. Bu oran
İngiltere’de 2009’da yüzde 7,2 olarak hesaplanmıştır. Yapılan bir uluslararası
araştırmada, internet ekonomisinin, aralarında İsveç, Birleşik Krallık, Güney
Kore, Japonya, ABD, Almanya, Hindistan, Fransa, Kanada, Çin Halk
Cumhuriyeti, İtalya, Brezilya, Rusya’nın bulunduğu 13 ülkenin milli
gelirlerinin ortalama %3,4’ünü oluşturduğu tespit edilmiştir. Bu durum,
ülkemiz adına bu alanda kat edilecek daha çok mesafe olduğunu
göstermektedir.
• İnternet ve bilişim, yaygın kanının aksine istihdamı azaltan değil artıran bir
teknolojidir. Yakın zamanda, Fransa’da yapılan bir çalışmaya göre, son 15
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yılda internet sonucunda 500 bin iş ortadan kalkarken 1,2 milyon yeni işin
yaratıldığı ortaya çıkmıştır.
• Bulut bilişim, akıllı cihazlar ve mobil uygulamalar ile internetin, ticari ve
ekonomik hayata daha fazla entegre olacağı düşünülmektedir.
Toplantıda yapılan diğer sunumda ise Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü yetkililerinin e-Dönüşüm projesi ile bilgi
toplumu olma yolundaki çalışmalar ve internet kullanımındaki risklerin azaltılması
ve fırsatların artırılması hakkındaki görüşleri dinlenmiştir. Sunumda, Nisan 2012
itibariyle e-Devlet kapısında 304 adet hizmet, 39 kurum ile entegrasyon ve
12.576.262 kayıtlı kullanıcının mevcut olduğu belirtilmiş ve e-Dönüşüm’ü
hızlandırmak için evrensel hizmet gelirlerinin bu amaca yönelik olarak kullanılması,
ülke içi ve dışı transmisyon ve internet kapasitelerinin artırılması,

Ar-Ge

çalışmalarının desteklenmesi, mobil sektörde internet erişim imkânları ve hızlarının
geliştirilmesi ve kamu – yerel yönetim - işletmeci üçlüsünün iş birliğinin sağlanması
gerektiği vurgulanmıştır.
XVIII. 2 Mayıs 2012
Komisyonumuz on sekizinci toplantısında Nil Türkiye Genel Müdürü Yücel
Bağrıaçık ile Alternatif Bilişim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Keleş ve
Dernek temsilcileri Doç. Dr. Melih Kırlıdoğ ve Yrd. Doç. Dr. Aslı Telli Aydemir’i
dinlemiştir. Yücel Bağrıaçık’ın sunumunda aşağıdaki tespitlerde bulunulmuştur.
• Ülkemiz internet kullanıcı sayısı olarak 36.400.000 kullanıcı ile dünyada
15’inci sıradadır (Internet World Stats, Mart, 2012).
• Dünya’da elektriği olmadığı halde mobil telefon kullanan sayısı 50.000.000
kişidir.
• IPv4 havuzu 2013 yılı sonundan itibaren ihtiyaca cevap veremeyecektir. Bu
süre içerisinde IPv6’ya geçilmesi kaçınılmaz bir zorunluluktur.
• Hızla artan data trafiği ve mobil uygulamalar nedeniyle, ihtiyaç duyulan data
hızı artışını karşılamak için “LTE” teknolojisine gereksinim duyulacaktır.
“LTE” teknolojisinde de IPv6 kullanılacağından bu yönde hazırlıklar
yapılması gerekmektedir.
• Amerika Birleşik Devletleri’nde 78.900.000.000$’lık bilişim harcamalarının
%12’sinden, verilerin bulut üzerine taşınması ve bulut bilişim uygulamaları
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sayesinde tasarruf edilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri’nde 2020 yılı
itibariyle tüm verilerin en az yarısının bulut üzerine taşınması ve bu sayede
yıllık 12.000.000.000$ tasarruf sağlanması öngörülmektedir. Ülkemizde de
yaklaşık 1.000.000 kamu kullanıcısının bulunduğu varsayımıyla bu alanda
yapılacak yatırımların üç yıl içerisinde 545.000.000$’lık bir tasarruf
sağlayarak kendisini amorti etmesi mümkündür.
• Ülkemiz internet trafiğinin %85 - %88’i yurt dışına doğru, yurt içi içerik
sağlayıcılarının da web barındırma (hosting) hizmetlerini yurt dışından
karşılama eğilimleri mevcuttur.
• İnternet trafiğinin yurt dışına kaymaması için özellikle, yerli içerik üretilmesi
ve yerli arama motoru oluşturulması önemlidir.
• Uluslararası alanda markalarımızın oluşturulması için, bilişim alanındaki
eğilimlerin değerlendirilmesi ile birlikte, yeteneklerimizin farkında olunması,
özellikle teknokentlerde geliştirilen ürünlerin denenmesinde çekingenlik
gösterilmemesi ve bu sayede ürün geliştiricilerin teşvik edilmesi gereklidir.
Alternatif Bilişim Derneği temsilcileri tarafından gerçekleştirilen “İnternet
için Tekno-Sosyal Politika Önerisi” konulu sunumda ise bu alanda yapılan çeşitli
araştırmaların sonuçları hakkında bilgi verilmiş ve aşağıdaki konulara değinilmiştir.
• Türkiye’deki ebeveynler interneti en az kullanan ve internet hakkında en az
bilgiye sahip olan gruptur. Ebeveynlerin sadece %36’sı çocuklarıyla onları
rahatsız edecek durumlarla karşılaştıklarında ne yapmaları gerektiği hakkında
konuşmuştur. Çocuklar, ailelerinden ziyade arkadaşlarına danışmaktadır.
• İnternet riskine maruz kalan çocukların yarısı bu durumu kimseyle
paylaşmamıştır.
• Çocukların %49’unun sosyal paylaşım sitesinde hesabı bulunmaktadır.
• Sivil, siyasal tartışmalara katılmak, çeşitli imza kampanyalarına destek
olmak, ilgili e-postaları iletmek olarak tanımlanabilecek e-katılım ortalaması
Türkiye’de 9,2 olup, diğer katılımcı ülkelerden (Macaristan, İsveç, Hollanda,
İngiltere, İspanya, Slovenya) yüksektir.
• İnternetteki kullanıcı kategorilerine göre; seyirciler genelde İnternet’te sörf
yapar, e-posta alıp gönderir, arama motorlarını kullanır, haber okur ve
blogları takip ederler; sosyalleşiciler interneti sosyal ağlar ve iletişim için
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kullanırlar; eleştiriciler internetteki içeriği izlemekle kalmazlar yorumlarlar
ve tartışırlar. Sadece haber almazlar, haber de eklerler, internette yüklenmiş
içerikleri puanlarlar ve yorumlarlar.
• İnternet ve BİT’e karşı tavrımız kaçmak veya saklanmak değil ondan
yararlanmak olmalıdır. Bunun için sadece donanım teminine değil çok daha
kapsamlı bir politikalar bütününe ihtiyacımız vardır.
• Dijital okuryazarlık bireyin, çevrimiçi risklere karşı donanımlı olmasını
sağlarken, çevrimiçi olanaklardan da yararlanmasının önünü açar.
• İnternetin toplumsal, kültürel ve psikolojik olumlu ve/veya olumsuz etkilerini
gösterecek bilimsel araştırmalar sayıca yetersizdir. Daha fazla ve örneklemi
geniş araştırmalar üniversitelerimizde yapılmalıdır. Yapılacak bilimsel
araştırmalar, kullanıcılar üzerinde uzun dönemli izleme ve takip yapmalıdır.
Bu araştırmalar için farklı disiplinlerin bir arada çalışması (sosyolog, iletişim
bilimci, halk bilimci, psikolog, eğitim bilimci, antropolog, bilgisayar bilimleri
vb. ) gereklidir.
XIX. 3 Mayıs 2012
Komisyonumuz 3 Mayıs 2012 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda Türkiye
Bilişim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Turhan Menteş’in “Türkiye’de
ve Dünyada Bilişim Politikaları” konulu sunumunu dinlemiştir. Menteş sunumunda,
kamuda tek muhatap organizasyonunun netleştirilmesi gerektiğini; online hizmet
üretimine teşvik vererek, geniş bant hizmetini ucuzlatarak, bilişimi tüm ekonomik
faaliyetlerde yaygınlaştıracak politikaları benimseyerek talebin artırılabileceğini;
sektöre teşvik kullandırılması, girişimciliğin desteklenmesi, rekabetçi bir piyasanın
oluşturulması ve vergi yükünün azaltılması ile bilişim sektörünün gelişebileceğini
belirtmiştir.
XX. 8 Mayıs 2012
Komisyonumuzun yirminci toplantısında, Teknoloji ve Tasarım Merkezi
Derneği Başkan Yardımcısı Taner Gökalp tarafından Komisyon üyelerimize
“Eğitimde Bilişim Kültürü Oluşumu (e-Biko) 8. Uluslararası Bilişim Olimpiyatları”
çalışmaları hakkında bilgi verilmiştir. Söz konusu Olimpiyatın amaçlarının, teknoloji
üreten bir Türkiye’nin oluşturulmasına katkı sağlamak, teknolojiyi yaşam kalitesini
yükseltme anlamında kullanabilen bir toplum için çalışmak, kaynaklarını etkin ve
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verimli kullanabilen bir devlet yönetimine etkili destek vermek, nitelikli insan
gücüne erişmek ve uluslararası rekabet edebilir bir üretim sektörüne ışık tutmak
olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca, Olimpiyatlara 2004 yılında 857 öğrenci 660 projeyle
başvuru yaparken bu sayı 2011 yılında 21336 öğrencinin 2478 projeyle başvuru
yaptığı bir yapıya ulaşmıştır. Bunun dışında, dernek ‘düş çizgisi’ adıyla endüstri
ürünleri tasarımıyla ilgili de olimpiyat düzenlemektedir.
Toplantıda daha sonra Komisyon Başkanvekili Kahramanmaraş Milletvekili
Yıldırım Mehmet Ramazanoğlu tarafından e-kitap oluşturma ile ilgili bilgiler
verilmiş ve "Farklı Bir Bakışla Anayasa Analizi" adlı e-kitabının tanıtımı
gerçekleştirilmiştir.
XXI. 9 Mayıs 2012
Komisyonumuz 9 Mayıs 2012 tarihli toplantısında Bilgi Güvenliği Derneği
yetkilileri Dernek Yönetim Kurulu Başkanı ve Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Alkan, Dernek Genel Sekreteri Yıldız Barlas,
Dernek Yönetim Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu ile Dernek Yönetim Kurulu Üyesi ve Aselsan Kripto
Bilgi Güvenliği Müdürü Ali Yazıcı’yı ağırlamıştır. Toplantıda aşağıdaki bilgiler ve
öneriler Komisyon üyelerine sunulmuştur.
• 2002 yılında ABD, sadece siber güvenlik konusuna, siber savunma konusuna
2,7 milyar, 2003 yılında ise 4,2 milyar dolar harcadı. 2012 yılında ise günlük
12 milyon dolar harcama yapmaktadır.
• Bilgi toplumu olmanın birinci temel şartı, fiziksel değişim, ikinci temel şartı
da kültürel değişimdir. ”Fiziksel değişim” , ülkenin bilgi ve iletişim teknoloji
altyapılarına en iyi şekilde sahip olabilmek ve bu teknolojileri en iyi şekilde
kullanma kültürüne sahip olabilmektir. “Kültürel değişim” ise, toplumdaki
bireylerin e-Birey hâline gelebilmesidir.
• Türkiye’de bir an önce ulusal siber güvenlik otoritesi kurulup kamu
kurumları, kolluk kuvvetleri, vatandaşların emniyeti, maddi manevi olmayan
değerlerin korunması, kritik altyapıların korunması, siber güvenliğin
sağlanması, siber güvenliğin paydaşlarının, taraflarının belirlenmesi, bilgi
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toplama hizmetleri ve bir de siber savunma gücünün oluşturulması
gerekmektedir.
•

Türkiye'nin millî bir posta altyapısının da oluşturulması gerekmektedir.

XXII. 15 Mayıs 2012
Komisyonumuzun yirmi ikinci toplantısında İnternet Kurulu Başkanı Serhat
Özeren tarafından “İnternet Kurulu ve Güvenli İnternet Alanındaki Çalışmalar”
konulu bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda öncelikle İnternet Kurulunun yapısı ve
çalışmalarından bahsedildi, daha sonra ise güvenli internet konusu tartışıldı. Özeren
sunumunda, sivil toplum kuruluşlarının güvenli internetin anlatılması yönünde çaba
sarf etmesi gerektiğini ve İnternet Kurulunun bu farkındalığı oluşturmaya çalıştığını
belirtmiştir.
XXIII. 16 Mayıs 2012
Komisyonumuzun bu toplantısında Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve
Rehberlik Genel Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum
Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü yetkilileri
dinlenmiştir.
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü Rehberlik
ve Araştırma Merkezi Grup Başkanı Veysel Öztürk ile Uzman Psikolojik Danışman
Haktan Demircioğlu tarafından gerçekleştirilen sunumda aile eğitimi çalışmalarının
ilk defa 2006 yılında başladığı, bu kapsamda 6742 rehber öğretmenin 7-19 Yaş Aile
Eğitimi Programı uygulayıcısı olarak yetiştirildiği ve bu rehber öğretmenler
aracılığıyla -14 Mayıs 2012 itibariyle- 321.458 ebeveyne ulaşıldığı belirtilmiştir.
Ailelerin, çocuklarının ve gençlerin etrafında bulunan risklerden tam anlamıyla
haberdar olamaması, olaylar karşısında nasıl tutum sergilemesi gerektiğini bazen
kestirememesi, çocukların önce kendi ebeveynlerini izlemesi ve model alması ve aile
içi sorunların çocuğu doğrudan etkilemesi gibi nedenlerden dolayı aile eğitimlerinin
önemli olduğu vurgulanmış ve gençlerin ve ergenlerin daha iyi bir ortamda
yetişebilmeleri için okul aile çevre işbirliğinin iyi kurulması gerektiği ifade
edilmiştir.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkilileri tarafından gerçekleştirilen
sunumlarda Bakanlık tarafından internetin sosyal etkileri konusunda yapılan
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çalışmalar ve araştırmalar hakkında bilgi verilmiştir. Sunumlarda aşağıdaki
tespitlerde bulunulmuştur.
• Üretilecek politikalar, öncelikle ifade özgürlüğü ve bilgiye erişim hakkını
temel alarak tüm paydaşların katılımıyla farklı hedef kitlelere yönelik olarak
geliştirilmelidir.
• Çocuk haklarına duyarlı, çocuğun yüksek yararını gözeten bir medya anlayışı
geliştirilmelidir.
• Dijital okuryazarlık eksikliği, başta Millî Eğitim Bakanlığı, üniversiteler ve
diğer paydaşların iş birliği ile giderilmelidir.
• Türkiye’de var olan internetin güvenli kullanımına yönelik çeşitli
çalışmaların ilgili tüm kurum ve kuruluşları, STK’ları ve özel sektörü
içerecek şekilde geliştirilmesi, iş birliği ve koordinasyonun sağlanması
gerekmektedir.
• Çocukların, gençlerin ve ebeveynlerin bilgi iletişim teknolojilerinin doğru
kullanımı konusunda farkındalıklarının arttırılması gereklidir.
• Güvenli internet kullanımına yönelik filtreleme, kısıtlama ve kontrol etme
yazılımlarının ücretsiz olarak sağlanması teşvik edilmelidir.
• Üretilecek politikalar, öncelikle ifade özgürlüğü ve bilgiye erişim hakkını
temel alarak tüm paydaşların katılımıyla farklı hedef kitlelere yönelik olarak
geliştirilmelidir.
• Çocuk haklarına duyarlı, çocuğun yüksek yararını gözeten bir medya anlayışı
geliştirilmelidir.
• Çocukların, gençlerin ve ebeveynlerin bilgi iletişim teknolojilerinin doğru
kullanımı konusunda farkındalıklarının arttırılması gereklidir.
XXIV. 17 Mayıs 2012
Komisyonumuzun yirmi dördüncü toplantısında Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araştırma Kurumu yetkililerinin “Siber Güvenlik Çalışmaları” konulu
sunumu ile Türksat Uydu Haberleşme Kablo Tv ve İşletme Anonim Şirketi
yetkililerinin “Türksat Bilişim Hizmetleri ve e-Devlet Kapısı” konulu sunumu
dinlenmiştir.
TÜBİTAK BİLGEM Ulusal Elektronik Kriptoloji Araştırma Enstitüsü Müdür
Yardımcısı Dr. Hayretdin Bahşi, yaptığı sunumda, bilgi güvenliği alanında yapılan
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çalışmalar ve özellikle Ulusal Siber Güvenlik Tatbikatı ile ilgili bilgileri aktarmıştır.
Bahşi, üniversitelerde siber güvenlik eğitiminin yaygınlaştırılarak siber güvenlik
uzmanları yetiştirilmesi, kötücül yazılımlarla mücadelenin geliştirilmesi ve kurumlar
arasındaki koordinasyonun artırılması gerektiğini belirtmiştir.
TÜRKSAT A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Nihat Oktay, Bilişim Sistemleri ve
Bilgi Güvenliği Direktörü Mustafa Yavuz Torun ve Uzman Turulsan Tursun
tarafından gerçekleştirilen sunumda ise aşağıdaki konulara değinilmiştir.
• TÜRKSAT A.Ş.’nin geliştirilmesine önem verdiği hususlar:
o Güvenilir hizmet / çözüm ortaklarının kurulması
o Uzun vadeli çözümler ve kazanımlara odaklanılması
o Hizmet sürekliliğinin sağlanması
o Kaliteli ve uzun vadeli iş birlikteliklerine önem verilmesi
o Çalışanlara bilgi ve yetkinlik kazandırılması yönünde yatırımların
yapılması
o Bilişim Teknolojileri çözümlerinin geliştirilmesinde tüketen yerine
üreten stratejilerin ağırlık kazanması
•

Sektörde kısa vadeli hedef ve beklentiler yerine uzun vadeli çözümlerin ve
teknoloji

yetkinliğinin

kazanılmasına

yönelik

projelerin

ve

çözüm

ortaklıklarının kurulması; uluslararası standart ve süreçlere uygun olarak
bilişim projelerinde uygulanacak süreçlerin geliştirilmesi; kamu kurum ve
kuruluşlarında bu süreç ve standartların uygulanabilmesi amacıyla gerekli
danışmanlık hizmetlerinin sağlanması; kamu kurum ve kuruluşlarına edönüşüm faaliyetlerinde güvenilir bir çözüm ortağı olunması; kamu kurum ve
kuruluşlarında bilişim yetkinliğinin yukarı seviyelere taşınması; bilişim
sektörünün

niteliksel

gelişimine

bu

anlamda

katkıda

bulunulması

önerilmektedir.
XXV. 22 Mayıs 2012
Toplantıda ilk sunum Türk Pediatri Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr.
Müjgan Alikaşifoğlu tarafından gerçekleştirilmiştir. Sunumda aşağıdaki konulara
değinilmiştir.
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• Çocuklar internete girdiklerinde tanımadığı kişilere güveniyorlar, kişisel
bilgilerini paylaşıyorlar, belki telefon numaralarını vermiyorlar ama nerede
yaşadıkları, hangi okula gittikleri, vakitlerini nerede geçirdikleri konusunda
bilgi verebilecek fotoğraflarını diğer kişilerle paylaşıyorlar ve bunun
sonucunda çocukların sağlığı açısından en tehlikeli üç konu olan akran
istismarı, cinsel istismar ve çocuk pornografisi riski artıyor.
•

“Grooming” daha çok internet ortamında büyük bir erişkinin kendini çocuk
gibi tanıtıp çocukla arkadaşlık kurması, site aracılığıyla öncelikle ve onun
güvenini kazandıktan sonra gerçek dünyada onunla buluşarak, buluşma
sonrasında çocuğu istismar etmesidir.

• İnternette istismara uğrayan çocukların da gerçek hayatta istismara uğrayan
çocuklarla

aynı

bulguları,

aynı

hastalık

tablolarını

gösterebileceği

düşünülmektedir. Burada depresyondan intihar girişimine, post travmatik
stres bozukluğundan psikomatik eğilimlere kadar pek çok hastalık söz konusu
olabilmektedir.
• Günlük ekran süresinin iki saat olması önerilmektedir.
• Aşırı internet kullanımı sonucunda yeme bozukluğu, uyku bozukluğu, kasiskelet sistemi hastalıkları, fiziksel etkinlikte kısıtlanma gibi organik,
bedensel birtakım sorunlar ile dikkat eksikliği, depresyon, anksiyete, sosyal
fobi, otistik davranışlar gibi psikolojik ve nörolojik problemler de
yaşanabilmektedir.
• Ebeveynlerin interneti kullanmayı öğrenmesi, çocuklarıyla birlikte internete
girmeye teşvik edilmesi gerekmektedir
• Okullarda özellikle madde kullanımı, cinsel istismar, cinsel sağlık, internet
kullanımı gibi konuları da içeren geniş kapsamlı çalışmalar yapıp ne durumda
olduğumuzu önce görmek ve bu çalışmaların sonuçlarını profesyonellerle
paylaşarak, ortak koruma, müdahale programları geliştirmek gerekmektedir.
• Çocuklara bilgisayarın dışında keşfedilmesi gereken, sadece bir link yoluyla
ulaşamayacakları harika bir dünya olduğunu anlatabilmek, yani bir tıkla
giremeyecekleri, çok daha zengin bir ortam olduğunu öğretip eğitebilmek çok
önemlidir.
• Annenin babanın sürekli çocuğun başında bekçilik etmesi de gerekmiyor ama
ebeveyn, çocukta değerler sistemini doğru bir şekilde oturtabilirse çocuğun
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kafasında,

yasaklar,

hayırlar

yerine

gerekçeler

sunabilirse

ve

bu

gerekçelerinde ikna edici olabilirse ancak o zaman sorun çözümlenebilir.
Toplantıda ikinci sunum ise Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği
Genel Başkanı Tuncay Ergene ile Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Şen tarafından
gerçekleştirilmiştir. Sunumda aşağıdaki konulara değinilmiştir.
• Şu anda Türkiye’de toplam nüfusun yüzde 38’i on sekiz yaşın altındadır fakat
2030’lu yıllara doğru özellikle yetişkin bir nüfusla çalışmaya başlayacağımız
için bunun sosyal güvenlik sistemi üzerinde ciddi etkileri olacaktır. Geniş
aileden çekirdek aileye geçiş sürecini yaşayan Türkiye, bu kez de çekirdek
ailenin parçalanışına tanık olacaktır. Ailenin özellikle internet aracılığıyla
iletişime açılmış olması nedeniyle özel hayat ciddi bir risk altında
bulunmaktadır.
• Psikolojik danışma ve rehberlik alanının maalesef ülkemizde yasal bir tanımı
bulunmamaktadır, şu anki mezunlarımız yaygın olarak rehber öğretmen
kadrosunda Türkiye’de görev yapmaktadır. Yaklaşık olarak 13 bin
mezunumuz bulunmaktadır. Oysaki toplumun ihtiyacı olan hem aileye
yönelik hem gençlere yönelik hem de bireylere yönelik danışmanlık
hizmetlerine ihtiyaç vardır.
• Okullarda internet ve internetle bağlantılı konularda çalışacak kişilerin,
meslek insanlarının artırılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.
• Aslında internet ve sosyal medyanın kullanımı sağlıklı bir şekilde
gerçekleştiğinde çok önemli bir eğitim aracı olarak kullanılabilir. Özellikle de
psikolojik danışma ve rehberlik alanıyla ilgili olarak bizim uzaktan on-line
danışmanlık, on-line consulting konusu son derece yaygındır.
• Senaryo yazanlara da acaba belki zorunluluk değil ama bir tavsiye kararı
olarak, özellikle davranış bilimlerinden olan, ruh sağlığı alanında çalışan
kişilerden bir danışmanlık alınması önerilebilir.
•

Özellikle FATİH Projesi’nde içerik analizlerinde, psikolojik danışma
rehberlik alanından da içeriklerin gözden geçirilmesi ve bir uzman
bulundurulmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.
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XXVI. 23 Mayıs 2012
Komisyonumuzun 23 Mayıs 2012 tarihinde gerçekleştirdiği yirmi altıncı
toplantısında Mutlu Çocuklar Derneği temsilcileri ile Birleşmiş Milletler Çocuklara
Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye Temsilciliği yetkililerinin sunumları gerçekleştirilmiştir.
Mutlu Çocuklar Derneği Genel Sekreteri Talat Kıymaz ile Danışman Dr.
Mehmet Akif Ocak tarafından yapılan sunumda aşağıdaki tespitlerde bulunulmuştur.
• Google Insight Search 2012’ye göre Türkiye’de Google’da en çok aranan
kelimeler şunlardır: Youtube, Mynet, Msn, İndir, Mp3 ve Facebook.
• Mutlu Çocuklar Derneğinin Ankara ve Bursa’da yaptığı araştırmaya göre
ailelerin yaklaşık %75’inin evinde internet bağlantısı var. Haftada bir iki gün
internete girenlerin oranı ise %34,9. Her gün kullananların oranı %23,7.
İnternet kullanım amaçları ise; %71,2 ödev, %47,7 sohbet, %47,6 oyun,
%47,6 film-müzik indirme, %37,7 e-posta ile haberleşme, %21,5 haber bilgi
erişimi, %6,4 blog yazma olarak sıralanmaktadır.
• İnternette zararlı içerik üç başlık altında ele alınmaktadır: Yetişkin İçerik,
Sosyal Uç İçerik ve Kriminal Durumlar.
• İnternet kullanımının getirdiği olası riskler ise; vakit kaybı, asosyal yaşam,
kötü içeriklerin psikolojik etkileri ve bağımlılık olarak sıralanabilmektedir.
• İlkokulda bilgisayar derslerinin zorunlu hale getirilmesi, okullarda bilgisayar
derslerinin yeniden yapılandırılması, internet içeriğini denetlemeyi sağlayan
programların kullanılması ve STK’ların proje ve çözüm üretimi gibi
konularda desteklenmesi önerilmektedir.
UNICEF Türkiye İletişim Müdürü Sema Hosta tarafından gerçekleştirilen
sunumda ise UNICEF’in “Dijital Yurttaşlık ve Güvenlik” konusundaki çalışmaları
anlatılmış ve kanun koyucuların gençlik ve dijital medya konularını fırsat ve riskleri
de içererek kanıta dayalı biçimde tüm paydaşlarla; eğitimciler, kamu kuruluşları,
ebeveynler, bakımla yükümlü olanlar, STK’lar, medya ve özel sektör ile
değerlendirmeleri ve tüm fırsat ve hakları, cinsiyet eşitliğini, engelli haklarını ve en
dezavantajlı grupları da içerecek şekilde değerlendirmesi gerektiği ifade edilmiştir.
Ayrıca politika yapıcıların, gençlik ve dijital medya konularını ele alırken çatışan
değerler ve yöntemler arası farklılıklar konusunda şeffaf olmaya özen göstermesinin
gerekli olduğu vurgulanmıştır.
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XXVII. 24 Mayıs 2012
Komisyonumuzun yirmi yedinci toplantısında Türkiye Bilişim Vakfı Hukuk
Danışmanı Av. Yasin Beceni ve Ankara Temsilcisi Aydın Kolat ile İstanbul Bilgi
Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü Direktörü Yrd. Doç. Dr. Leyla
Keser Berber’in sunumları gerçekleştirilmiştir.
Türkiye Bilişim Vakfı Hukuk Danışmanı Av. Yasin Beceni tarafından yapılan
sunumda aşağıdaki konulara değinilmiştir.
• İnternet’e erişimin engellenmesi, bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin
sınırlandırılması anlamına gelmektedir.
• İnternet veya benzeri teknolojilerin erişimi anayasada temel bir hak ve
özgürlük olarak tanımlanmalıdır.
• Ülkemizde çok uzun süredir gündemde olan ancak herhangi bir şekilde bu
zamana kadar yasalaşması yönünde pozitif bir adım atamadığımız kişisel
verilen korunmasıyla ilgili yasa tasarısı bir an evvel çıkmalıdır.
• Bilgi toplumuyla ilgili yapılan tüm düzenlemelerde, düzenlemenin yarattığı
ekonomik maliyetlerin ve bununla ilgili sosyal ve toplumsal olarak
yaratabileceği etkilerin aranıyor olması gerekmektedir.
• Bilişim sektörünün daha etkin kullanılabilmesi için devlet tarafından bilişim
sektörünün belirli noktalarda faaliyet göstermesini engelleyen girişimlerin ve
bazı kamu şirketlerine tanınan imtiyazların kaldırılması gerekmektedir.
• Bilişim sektörünün gelişimini sağlayacak teşvik ve destek mekanizmaları
oluşturulmalıdır.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü Direktörü
Yrd. Doç. Dr. Leyla Keser Berber tarafından yapılan sunumda ise aşağıdaki
tespitlerde bulunulmuştur.
• Türkiye’de bilim ve teknoloji politikası oluşturma çalışmaları 1960’lı yıllarda
başlamış ve "Türk Bilim Politikası 1983-2003" ve "Türk Bilim ve Teknoloji
Politikası 1993-2003“ ile hız kazanmış, ancak, bilim ve teknoloji alanında
paylaşılan bir ülke vizyonunun ortaya konulamamış olması ve önerilen
politikaların ilgili bütün kesimler (siyaset, kamu, özel sektör ve üniversiteler)
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tarafından

ortaklaşa

sahiplenmelerinin

sağlanamaması

nedeniyle,

bu

politikaların hiçbiri tam olarak uygulamaya geçirilememiştir.
• Ülkemizde bilgi toplumuna geçiş ve ilgili yasalaşma sürecinde hem geçmişte
hem de günümüzde birtakım sorunlar yaşandığı görülmektedir. Bu sorunlar
aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
o Özellikle bilgi ve iletişim teknolojileri hukukunda uzman kişilerin
eksikliği nedeniyle yasaların hazırlanması sürecinde yeterli nitelikli
destek alınamaması,
o Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörlerinde Avrupa Birliği ve dünyada
yaşanan

gelişmelerin,

uygulamalar”ın

uygulanan

incelendiği

düzenlemelerin

akademik

ve

çalışmaların

“en

iyi

eksikliği

nedeniyle, yasama sürecinde güncel ve kapsamlı bilgi edinmede
zorluk yaşanması,
o Avrupa Birliği uyum süreci içerisindeki gerekleri yerine getirmek
adına ülke koşulları göz önüne alınmaksızın doğrudan çeviri şeklinde
yasalaşan düzenlemelerin uygulamada kullanılamaz hale gelmesi,
o Mevcut düzenlemelerin yeniden değerlendirilmesindeki yetersizlik
nedeniyle birtakım bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanma
imkanı bulunmaması,
o Hem kamu hem özel sektör oyuncularının konuyla ilgili yeterli bilince
sahip olmaması nedeniyle yürürlüğe konulan düzenlemelerin yeterli
uygulama alanı bulamaması.
• Bilgi ve iletişim teknolojilerine ilişkin strateji ve eylem planlarındaki
hedeflere ulaşılması ve Türkiye’de bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün
istenilen seviyeye çıkarılması, her şeyden önce konu ile ilgili sağlam bir yasal
çerçeve oluşturulabilmesi ve yürürlükte bulunan mevcut düzenlemelerin bu
çerçeve kapsamında tadil edilebilmesine bağlıdır. Bu yasal çerçevenin
oluşturulmasında;
o Avrupa Birliği başta olmak üzere dünya gelişmelerinin yakından takip
edilmesi ve ülkemiz koşullarına uyarlanması,
o Teknik uzmanlık gerektiren konular başta olmak üzere yasaların
oluşturulması

ve

yorumlanması

süreçlerinde

uzman

kurumlardan destek alınması önem arz etmektedir.
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• Bilişim ve iletişim alanındaki gelişmelerde yaşanan sorunların ortadan
kaldırılması ve Türkiye’nin hedeflerine ulaşmasını temin edecek yasal
altyapının oluşturulması için;
o Eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları: Bilgi ve iletişim teknolojilerinin
önemi ve kullanım alanı ile ilgili ülke genelinde bilinçlendirme
çalışmaları yapılmalı, konuyla ilgili uzman kadronun (akademisyenler
başta olmak üzere) ve bilimsel/akademik çalışmaların artırılması
teşvik edilmelidir.
o Etki analiz çalışmaları: Yasaların hazırlanması sürecinde bu uzman
kadro ile sektörde mevcut diğer oyuncuların görüş ve tecrübelerinden
faydalanılmalıdır. Ülke koşullarına uygun, Avrupa Birliği ve diğer
gelişmiş sektörlerin standartlarıyla uyumlu ve teknoloji-bağımsız bir
şekilde uzun vadede uygulanabilir bir düzenleme kaleme alınması,
ancak yapılacak “düzenleyici etki analizi” çalışmaları ile mümkün
olabilecektir.
o Mevcut düzenlemelerin yeniden değerlendirilmesi çalışmaları: Bilgi
ve iletişim teknolojilerinin doğrudan veya dolaylı olarak günlük
hayatta

kullanımını

engelleyen/kısıtlayan

düzenlemelerin

tadil

edilmesi, mevcut teknolojilerin ve yeni düzenlemelerin daha kapsamlı
bir şekilde kullanılmasına ve uygulanmasına imkan tanıyacaktır.
o Parlamento üyelerinin bilişimle ve bilişim hukuku ilgili yasal
düzenlemeler hakkında oylamaya geçmeden önce bilgi sahibi
olmalarının sağlanması, bu konularda parlamentoda eğitim verilmesi,
ancak bu fazdan sonra yasal düzenlemelerin oylanmasının temin
edilmesi
o Bilişim hukukuna vakıf hukukçuların ve bilişimcilerin yetiştirilmesi
(nitelikli insan kaynağı ihtiyacının karşılanması)
• Hukuk disiplini içinde bilişim hukukunun dünyada olduğu gibi Türkiye’de de
YÖK tarafından doktora, doçentlik ve profesörlükte akademik kariyer
yapılabilecek uzmanlık alanlarından biri olarak kabulü sağlanmalıdır.
•

Her e-devlet projesi, bilişim hukukuna ilişkin bir yasal düzenlemeyi de
beraberinde getirdiği için; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
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koordinasyonunda yürütülen e-Devlet Türkiye çalışmaları, bilişim hukukunun
gelişmesi adına mutlaka desteklenmelidir.
XXVIII. 29 Mayıs 2012
Komisyonumuzun yirmi sekizinci toplantısında Adalet Bakanlığı Kanunlar
Genel Müdürlüğü, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Bilgi
İşlem Dairesi Başkanlığı yetkilileri dinlenmiştir. Yapılan sunumlarda aşağıdaki
konulara değinilmiştir.
• Avrupa Konseyi Siber Suçlar Sözleşmesi, 23 Kasım 2001 tarihinde
Budapeşte’de imzalanmıştır. Avrupa ülkeleri bu sözleşmeyi imzalarken
işlenen suçların küresel özellik göstermesi nedeniyle sadece Avrupa Birliğine
üye ülkelere değil, diğer ülkelere de imzaya açmıştır. Sözleşme ilk olarak 26
üye Avrupa ülkesi ile ABD, Japonya, Kanada ve Güney Afrika dâhil, 33 ülke
tarafından imzalanmıştır. Türkiye siber suçlar alanındaki ilk uluslararası
sözleşme olan Avrupa Konseyi Siber Suçlar Sözleşmesini, Avrupa Konseyine
üye bir ülke olarak diğer ülkelerle işbirliğine girebilmek için 10 Kasım 2010
tarihinde imzalamış ve onaylanması amacıyla yapılan çalışmalar son aşamaya
gelmiştir.
• Uluslar arası işbirliğinde daha etkili sonuç alabilmek için Mevcut Türk Ceza
Kanunu ve diğer ceza usul hükümlerinde değişiklik yapılması gerekmektedir.
• Yargı bürokrasisi çalışanları, yeniliğe kapalı grup olarak değerlendirilmesine
rağmen UYAP Bilişim Sistemi öncesinde bilgisayar okuryazarlığı % 5
seviyesinde iken, bu oran temel bilgisayar ve UYAP Modül eğitimlerinden
sonra 2008 yılında % 95’lere ulaşmış ve bilişim okuryazarlığına geçilmeye
başlanılmıştır.
• UYAP Bilişim Sistemi kullanıcılarına, sesli sanal eğitim materyallerinin
internet üzerinden ulaştırıldığı uzaktan eğitimler verilmektedir.
• Aynı kurumda birden fazla bilişim birimi yapılandırılmamalı, rekabetçi ve
yeterli bilişim ağ altyapıları sağlanmalıdır. Bakım anlaşmaları ve lisans
alımları devlet adına tek elden yapılmalı veya çerçevesi belirlenmelidir.
• Kurumlar arası entegrasyonlar e-devlet kapısı üzerinden tek elden
yapılmalıdır.
• Kamu bilişim projeleri, yurt dışında etkin şekilde tanıtılmalıdır.
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•

Bilişim sistemlerinin organizasyon ihtiyaçlarını da karşılayacak temel kanuni
düzenlemeler yapılmalıdır.

XXIX. 30 Mayıs 2012
Komisyonumuzun 30 Mayıs 2012 tarihli toplantısında Maliye Bakanlığı,
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası yetkililerinin sunumları gerçekleştirilmiştir.
Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Doç. Dr. Ahmet Kesik,
MASAK Daire Başkanı Kemalettin Kolutek ve Gelir İdaresi Başkanlığı Strateji
Geliştirme Daire Başkanı Faruk Gözübüyük tarafından gerçekleştirilen sunumlarda
şu konulara değinilmiştir.
• Analiz süreçleri, verilerin girişi, verilerin muhafazası, bu konulardaki bütün
tedbirler bilişim araçlarıyla alınmış durumdadır. Buna ilişkin zararlı kod
analizleri, antivirüs yazılımları, güvenlik duvarları, analiz programları,
bilişim sektörünün fırsatları olmalarının yanında aynı zamanda bir tehdit de
barındırmaktadırlar. Çünkü bu yazılımların hemen hemen hepsi yabancı
menşeili yazılımlardır. Diğer bir sorun da bu kodların açık kaynak
olmamasıdır.
•

Bakanlığımız açısından kritik verileri muhafaza anlamında, internete açık
olmayan “off-line” sistemler tercih edilmektedir.

• Kara parayla mücadeleyi şu an MASAK yürütmektedir ve bu çerçevede
dünya literatürüne uygun olarak aklama suçuyla ve terörün finansmanıyla
mücadele, bir mali istihbarat birimi yapısıyla yürütülmektedir. Buradaki ana
esas, artan veri hacminin bilişim sektörü olmadan herhangi bir şekilde
toplanamayacağı, analize tabi tutulamayacağı ve sonuçlar üretip ilgili
birimlere iletilemeyeceği şekildedir.
• Kayıt dışı ekonomiyle ilgili olarak Bakanlığımız tarafından 2008-2010
yıllarına ilişkin bir Kayıt Dışı Eylem Planı hazırlanmış, bu Eylem Planı
uygulandıktan sonra bu Eylem Planı güncellenerek 2011-2013 yılı Eylem
Planı yürürlüğe girmiştir. Bu Eylem Planı Bakanlığımız tarafından
hazırlandıktan sonra Ekonomik Koordinasyon Kurulunda görüşülerek karara
bağlanmış, 2011/9 sayılı Başbakanlık Genelgesi olarak yürürlüğe girmiştir.
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Bu eylem planında yaklaşık kırk yedi eylem öngörülmektedir. Bu eylemlerin
paydaşları olarak da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ekonomi
Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı,
Sosyal Güvenlik Kurumu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yer alacaktır.
Bu Eylem Planı da belli bir takvime bağlanmıştır. Bu takvimlerle beraber her
kurumun kendi eylemleri ve iş birliği yapacağı kurumlar ilan edilmiştir ve bu
Eylem Planında yer alan eylemler de belli periyotlarla kamuoyuyla
paylaşılacaktır.
• Kişisel verilerin güvenliği Vergi Usul Kanunu’nun 5’inci maddesinde
güvence altına alınmıştır. Vergi Usul Kanunu’nda vergi mahremiyetiyle
mükelleflerin kendilerine ve işlerine ait bilgilerin hiçbir şekilde başkalarıyla
paylaşılmayacağına ilişkin güvence yer almaktadır. Bunun ihlali durumunda
da hem ekonomik hem de cezai müeyyideler vardır.
• Maliye Bakanlığı olarak da, başta Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı olmak üzere, diğer bakanlıklarla iş birliği ve entegrasyon
modelleri geliştirilmektedir. Hâlihazırda gerek Gelir İdaresi Başkanlığı
gerekse Maliye Bakanlığı, Sayıştay, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sosyal
Güvenlik Kurumu, Merkez Bankası ve diğer kurumlarla entegre çalışmaları
yürütülmektedir.
Toplantıda ikinci olarak BDDK Bilgi Yönetimi Daire Başkanı Ahmet Türkay
Varlı ile Başuzman Muhammet Cerit’in sunumları dinlenmiştir. Sunumda aşağıdaki
konulara değinilmiştir.
• BDDK, 2006 yılında “İlkeler Tebliği” adında bir yönetmelik çıkarmış ve bu
yönetmelik kapsamında bankaların bilgi sistemlerinin bağımsız denetim
firmaları ve kurum bünyesindeki bilgi sistemleri denetim elemanları
tarafından denetlenmesi gündeme gelmiştir. 2011 yılı sonunda da bankalar
altıncı dönem itibarıyla denetlenmiş duruma gelmiştir.
• Türkiye’deki kredi kartı sayısı 52 milyon civarında, 2011 yılı itibarıyla
yaklaşık 300 milyar dolarlık bir işlem hacmine sahiptir. E-ticaret ise yaklaşık
23 milyar dolar civarındadır. ATM sayısı 33 binlerde, banka kartı sayısı ise
85 milyonlardadır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 381)

– 1099 –

• İnternet bankacılığının Türkiye’deki aktif müşteri sayısı 9,3 milyon olarak
adreslenmiş durumdadır.
• 2011 yılı itibarıyla toplam 300 milyar TL içinde 14 milyon TL gibi bir
sahtecilik olayı gerçekleşmiş durumundadır. Bunun en büyük kısmı eticarette, geri kalanı ise kayıp, çalıntı, sahte kart, sahte başvuru ve diğer
şekillerde gerçekleşmektedir.
• Bankaların müşterilerini gerek internet sayfalarında gerekse sözleşmelerinde
uyarması için tebliğde gerekli maddeler vardır.
• Bankaların asgari olarak yılda bir kere sistemlerinin “sızma testi” dediğimiz
testlere tabi tutulmasına ilişkin hüküm de yine İlkeler Tebliği’nde yer
almaktadır.
• Millî eğitim müfredatına bankacılığa, paraya, internet kullanımına dönük
farkındalığı artıracak dersler konulmalıdır.
Toplantıdaki son sunum ise TCMB Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Ömer
Öztürk tarafından gerçekleştirilmiştir. Sunumda aşağıdaki tespitlerde bulunulmuştur.
• İçsel büyüme teorilerine göre bir ülke bilgi ve teknoloji üreten sektörlere,
diğer bir deyişle bu bağlamdaki Ar-Ge ve üretim teknolojilerine ne kadar çok
kaynak ayırırsa bilgi ve teknoloji üretimi o kadar artmakta ve bu bağlamda
ekonomik büyüme bu artıştan son derece olumlu bir şekilde etkilenmektedir.
• Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün cep telefonundan kişisel
bilgisayarlara, diğer taraftan bilgi üretiminden çeşitli bilişim sistemleri ve
uygulama yazılımları üretilmesine kadar pek çok yeni ürün ve pek çok hizmet
üretmek suretiyle ekonomik büyümeye sağlayacağı doğrudan olumlu etkileri
vardır. Sürdürülebilir bir ekonomik büyüme için, bilişim teknolojilerinin asıl
önemli faktörü ise ikinci kanat olan başta sanayi ve hizmetler sektörü olmak
üzere ekonomideki tüm sektörlere girdi sağlamak suretiyle ve bu
sektörlerdeki iş gücü verimliliğini yükseltmek suretiyle dolaylı yoldan
üretime

ve

dolayısıyla

ülke

ekonomisine

sağlayacağı

katkı

dile

getirilmektedir.
• İnternet kullanımı yönüyle, benzer şekilde bilişim teknolojileri kullanmak
yönüyle, bu bağlamda bilgi kaynaklarına erişim açısından ülkemizin
olanakları oldukça ileri seviyelere gelmiş, daha da gelmektedir. Dünya
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genelinde de benzer eylemlerin söz konusu olduğu görülmektedir. Bu
durumda, her bir sektör için yeni yeni fırsatlar, yeni yeni imkânlar ortaya
çıkacaktır.
• Bilişim teknolojileri açısından yönetişim hedefini, süreç temelli, hizmet
odaklı çalışma yaklaşımı şeklinde belirlemek mümkündür ve yine bunu
tamamlayacak şekilde, süreçlerde yapılacak sürekli iyileştirmelerle ürün ve
hizmet kalitesinin artırılması gözden kaçırılmamalıdır. Bu çerçevede, iyi
gelişmişlik sürecinde ileri noktalara gelmiş kurumlar açısından bugün
dünyaca da kabul gören temel referanslar kabaca, kalite denetim faaliyetleri,
bu çerçevede CMMI gibi, ITIL gibi, ISO 27001 gibi modellere uygun şekilde
süreçlerin olgunluk ve yeterlilik seviyelerinin belirlenmesi en başta
gelmektedir.
• Bugün Merkez Bankası açısından Merkez Bankası binası her ne kadar Ulus’ta
ise de sanal ortamda iki tane Merkez Bankası vardır. Bunlar karşılıklı olarak
anında bilgi paylaşımı sağlarlar. Hiçbir şekilde iş kesintisine müsaade
etmezler. Kurumsal devamlılıktan asla taviz verilmez böyle bir yapıda ki bu
da kurumun güvenliği, güvenilirliği ve devamlılığı açısından esas olan bir
yapıdır. Vatandaşlarımızın böylesine yüzde 40’lar, yüzde 50’ler oranında
elektronik ortamları kullanmaya başladığı bir dönemde kamu kurumlarımızın
da devlet yapılanmamızın da kurumsal devamlılığı, güvenliği ve güvenilirliği
en üst seviyede tutması bizim açımızdan kaçınılmaz görülmektedir.
• Teknoloji platformlarını bir kere yapıyor olmak, sorunları baştan sona
çözmüş olmak anlamına gelmemektedir. Geleceği öngörerek, önümüzdeki
kısa ve orta vadeli geleceği, görünebilir geleceği görerek teknoloji
platformlarının nelere doğru kayacağını anlamamız son dereceği önemlidir.
Böylece, mevcut olan teknoloji platformunu, kurumsal sancılara yol
açmadan, sıkıntılara yol açmadan, yumuşak dönüşlerle geleceğe taşımak, hem
etkili bir çalışmayı sağlayacak hem de kamu maliyetlerinde önemli bir yarar
sağlayacaktır.
•

Elektronik fon transferi ve elektronik menkul kıymet transfer sistemi,
ülkemizin stratejik ödeme sistemleridir, yegâne sistemleridir. Diğer pek çok,
borsa gibi, kredi kartları, çekler gibi diğer disiplinler, mutabakatını buradan
sağlarlar. Yüksek tutarlı ödemeler, perakende ödemeler EFT’den gider.
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Dolayısıyla, ana omurga durumundadır ve elektronik ödeme sisteminde
burada eklemlenmiştir. EFT sisteminden geçen ödeme sayılarında müthiş bir
artma yaşanmaktadır ve bugün itibarıyla bir günde 720 binin üzerinde ödeme
işlemi bir mesai günü içinde kusursuzca gerçekleşiyor ve 1 milyon 668 bin
gibi rakamlarla rekor değerlere ulaşılmıştır. Benzer şekilde 150 milyarlara
yakın ödeme tutarları bir günde bu sistem üzerinden geçmektedir.
XXX. 31 Mayıs 2012
31 Mayıs 2012 tarihinde gerçekleşen Komisyon toplantısında öncelikle
Türkiye İstatistik Kurumu yetkilileri dinlenmiştir. TUİK Sektörel İstatistikler Daire
Başkanı Bünyamin Emirosman ile Takım Sorumlusu Ayhan Doğan tarafından
gerçekleştirilen sunumda resmi istatistik programları ile ilgili açıklamalar yapılmış
ve Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması ile Girişimlerde Bilişim
Teknolojileri Kullanım Araştırmasının uygulanmasına yönelik bilgiler paylaşılmıştır.
Toplantıda ikinci olarak Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr.
Şaban H. Çalış ile Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak’ın sunumları dinlenmiştir. Sunumda aşağıdaki
konulara değinilmiştir.
• Eğitimde öğrencilerin ilgilerini canlı tutmak, gerçek dünyadaki yaşama
hazırlanmaları için neleri öğrenmeleri, nasıl öğrenmeleri konusunda yardımcı
olunması gerekmektedir.
• Eğitimci artık derse girip her konuyu anlatan değil de öğrenme orkestrasının
bir şefi olmalıdır, öğrencilerin ham bilgiyi bilgiye, bilgiyi de bilgeliğe
dönüştürmelerine yardımcı olan bir koç vazifesi görmelidir.
• Gelecekte üniversiteler sadece bilginin aktarıldığı yerler değil, sosyalleşilen,
spor ve sanat faaliyetlerinin icra edildiği mekânlar hâline gelecektir.
Öğrencinin proje yapmasının ön plana çıkması gerekecek, öğrencinin
üniversite hayatında başarılı olmasından ziyade hayat okulunda başarılı
olmasına yoğunlaşılacaktır.
• Bilişimde hâlâ ciddi anlamda eleman sıkıntısı vardır ama kalite probleminin
de çözülmesi gerekmektedir.
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• Bilişim teknolojilerini üniversiteler topluma yaymak için “Sürekli eğitim
merkezleri” veya “Yaşam boyu eğitim merkezleri” adı altında merkezler
kurmaktadırlar. Bunun dışında uzaktan eğitim gelecekte de önemli bir eğitim
modeli olacağı için hemen hemen her üniversitede uzaktan eğitim merkezleri
kurulmuştur. Hem uzaktan eğitim merkezleriyle hem sürekli eğitim
merkezleriyle toplumdaki insanlara da bilişim okuryazarlığı kazandırılmaya
çalışılmaktadır.
• Üniversite-kamu-özel sektör iş birliği mekanizmalarında ağırlıklı olarak
teknokentler, teknoparklar kullanılmaktadır. Üniversite içinde endüstri
kuruluşlarıyla birlikte özel Ar-Ge laboratuvarlarının kurulması, ortak
projelerin yapılması üniversitelerin gelişmesine ve bilişimin gelişmesine
önemli katkılar sağlayacaktır.
•

Türkiye’de halihazırda iki tane olan bilgisayar ve bilişim fakültesinin
sayısının artırılmasının ülkeye önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.

XXXI. 6 Haziran 2012
Komisyonumuz, 6 Haziran 2012 tarihli toplantısında Başbakanlık e-Devlet
Danışma Grubu Başkanı A. Ramazan Altınok’un “e-Devlet: Kavram ve Genel
Sorunlar” konulu sunumu ile Çağrı Merkezleri Derneği Operasyon Yönetmeni
Demet Koçkal’ın “Çağrı Merkezi Sektörü” konulu sunumunu dinlemiştir. A.
Ramazan Altınok’un sunumunda aşağıdaki konulara değinilmiştir.
• e-Devletin konusunun, teknolojik olmayan boyutlarının, mesela kamu
yönetimi, işletme, iktisat, siyaset bilimi disiplinlerinin de yer aldığı,
multidisipliner bir yaklaşımla algılanması gerekmektedir. Multidisipliner
olması

yanında

e-Devlet

projelerinin

başarılı

olabilmesi

için

multidepartmental olması yani birden fazla kurumun, bakanlıkların harmoni
içerisinde çalışması gerekmektedir.
• Veri paylaşımıyla ilgili sorunlar vardır, kurumlar birbirine veri vermekte
sıkıntı yaşamaktadırlar ama bazen de tam tersine olağanüstü bir veri paylaşım
cömertliği yaşanabilmektedir, hiç verilmemesi gereken veriler resmî
gazetelerde yayınlanabilmektedirler.
• Kamu kurumlarında uzun yıllara sari bakım anlaşmaları veyahut sadece bir
firmaya bağımlı kalacak türden yazılımlar gibi sorunlar yaşanmaktaydı.
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90’lardan sonra, özellikle 2000’lerden sonra kamuya da kaliteli bilişim
uzmanları alınmaya başlanmıştır. Bu sorun nispeten yavaşlamakla birlikte
kurumlara bu konuda bir rehberlik yapacak veya danışmanlık yapacak bir
yapıya ihtiyaç duyulmaktadır.
• Bir de bakanlıklar 18-19’uncu asırdan beri kendi alanında mutlak hâkim olan
kurumlar şeklinde örgütlenmiştir. Oysa şimdi, bilgi çağının getirdiği mutlaka
beraber çalışma, el ele hareket etme zorunluluğu bulunmaktadır. İşte, bu geçiş
süreci kültürle ilgili sorunlar nedeniyle yavaş gelişmektedir.
• e-Devletle bürokrasi arasında bir ters ilişki bulunmaktadır. Dolayısıyla,
yerleşik güçlü bürokrasilerde e-dönüşüme karşı bir direnç söz konusudur. Bu
direnç açık ve aleni direnç şeklinde olmamakta ama sofistike taktiklerle bu
projeler bir şekilde geciktirilebilmektedir. Çünkü her bir e-Devlet projesi
bürokratik hâkimiyet alanını da daraltmakta ve anlamsızlaştırmaktadır.
• Uluslararası göstergelerdeki üzücü tablonun nedenlerinden biri de TÜİK’in
veri toplama konusunda yaşadığı sıkıntılardır.
Çağrı Merkezleri Derneği Operasyon Yönetmeni Demet Koçkal’ın “Çağrı
Merkezi Sektörü” konulu sunumunda ise aşağıdaki konulardan bahsedilmiştir.
• Derneğe şu anda üye 37 kurum bulunmaktadır. Bu 37 kurum sektörün
istihdam açısından yüzde 80’sini barındırmaktadır.
• Sektörün en temel sıkıntılarından biri uluslararası standartların Türkiye’de
uygulanamıyor oluşudur.
• Dernek olarak, Okan Üniversitesinde Çağrı Merkezi Yönetimi bölümünün
açılmasına destek olunmuştur.
• Dünyada her 100 ila 500 kişiye 1 müşteri temsilcisi düşerken Türkiye’de
1.850 kişiye şu anda 1 müşteri temsilcisi düşmektedir. Bir çağrı masası için
gerekli olan yatırım bedeli 10 bin ila 15 bin TL arasında değişmektedir. Çok
düşük yatırım maliyetleri olduğundan bu durum hem ülke ekonomisi için
hem de yatırımcılar için önemli bir detay olarak değerlendirilebilir. Diğer
sanayilerdeki 1 kişilik istihdam yaratma maliyetinin çağrı merkezi sektörüne
kıyasla 30 kat daha yüksek olduğu görülmektedir. Bir bölgeye çağrı merkezi
yapıldığı zaman o çağrı merkezi firmasında çalışan kişilerin istihdamından
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fazla, aslında o bölgedeki yiyecek, içecek, ofis, taşıma gibi birçok yan sektöre
de katkı sağlanmaktadır.
• Çağrı merkezi sektörünün oldukça parlak ve hızlı büyüyen bir sektör olacağı
düşünülmektedir.

Hâlihazırda

yapılan

birçok

yatırım

zaten

bunu

göstermektedir ve bizim ihtiyacımız olan birçok teşvik ve destek unsurları da
son iki yıldır devlet tarafından kısmen de olsa aslında sektörümüze
sağlanmaya başlanmıştır.
• Çağrı merkezlerinde yeni yeni iş modelleri de gelişmektedir. Müşteri
hizmetlerinin yanında satış, pazarlama, tahsilat, randevu hizmetleri, bilgi
güncelleme gibi birçok katma değerli alanlarda da firmalara katkı
sağlanabilmektedir.
• Çağrı merkezi tarafından verilen hizmetler bir hizmet ihracı olarak
görülmediği için aslında kesilen faturalarda da her ne kadar yurt dışındaki
firmaya fatura kesilse de yurt içindeki müşterilerine hizmet verildiği için
hizmet ihracı olarak değerlendirilmemekte ve KDV’den bir muafiyet söz
konusu olamamaktadır. Bu da yine çağrı merkezlerinin yurt dışına hizmet
verebilmesinin önünde bir engel oluşturmaktadır.
•

Sektörün diğer bir problemi de nitelikli iş gücü temin edilememesidir. Bunun
da temel nedeni bu işin meslek olarak algılanmamasıdır. Birçok örgün eğitim
kurumunda çağrı merkezleriyle ilgili bölümlerin açılması sağlanabilirse bu
problemin de üstesinden gelinebilir.

XXXII. 7 Haziran 2012
Komisyonumuzun otuz ikinci toplantısında Facebook Avrupa, Orta Doğu ve
Afrika Politika Direktörü Richard Allan’ın “Facebook ve Güvenlik” konulu sunumu
gerçekleştirilmiştir. Sunumda şu konular tartışılmıştır.
• Facebook gerçek dünyaya alternatif bir dünya değil, gerçek dünyadaki
paylaşımın

artırıldığı,

paylaşabildiğimiz

veya

örneğin
uzaktaki

bir

düğünden

ailemizle

veya

fotoğraflarımızı
dostlarımızla

bizi

yakınlaştırmayı amaçlayan bir platformdur.
• Facebook’la ilgili bilinmesi gereken en önemli şey, gerçek adlar üzerine
kurulu bir sistem olmasıdır. Şu anda -daha önceki zamanlarda da vardı, şimdi
de var- birtakım internet sitelerinde, mesela “Mickey Mouse 1, 2, 3” gibi
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kendi belirlediğiniz isimlerle bu sitelere üye olup bunlar üzerinden
iletişimlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Ancak Facebook’taki amaç, kişileri
gerçek kimliklerinden uzaklaştırmadan, gerçek kimlikleri üzerinden bağlantı
kurmalarını sağlamaktır.
• Facebook’tan önceki sistemlerde genellikle iki tane opsiyon vardı; bunların
bir tanesi, bütün bilgilerinizi herkesle paylaşabiliyordunuz, diğeri de bütün
bilgilerinizi

saklı

gerçekleştirilen

tutabiliyordunuz.

kişiselleştirme

Şimdi,

araçlarıyla

hangi

Facebook
bilgilerinizi

üzerinden
kiminle

paylaşmak istediğinizi, mesela o kadar özele inip, tek bir resminizi tek bir
kişiyle paylaşabileceğiniz kadar sistemi kendi kişisel seçimlerinize göre
ayarlayabiliyorsunuz.
• Facebook’un en önemli özelliklerinden bir diğeri de kapatılabiliyor olmasıdır.
Yani Facebook’a koyduğunuz her bilgi sonsuza kadar orada kalmak
durumunda değildir.
• Facebook aile güvenliği merkezi adını verdiğimiz bir sayfa üzerinden aileler
olsun, gençler olsun, emniyet teşkilatı olsun, öğretmenler olsun hepsi çok
detaylı bilgi edinebilmektedirler.
•

Nispeten daha genç ve yeni bir şirket olduğumuz için pek çok ülkede henüz
bir ofisimiz bulunmamaktadır. Türkiye ve diğer pek çok ülkeyle ilgili
işlerimizi uluslararası merkezimiz üzerinden yürütmekteyiz ama Türkiye’deki
internet bilişim sektörünün ne kadar gelişmiş olduğunu biliyoruz.

• Veri paylaşımı konusunda, veri fiziksel olarak Amerika’da bulunduğu için
Amerika’yla yapılmış olan uluslararası anlaşma çerçevesinde veri paylaşımı
yapılmakta ancak çok önemli ve acil konularda direkt olarak irtibata geçildiği
zaman kendi içimizde konuyu değerlendirip doğrudan veriyi paylaştığımız da
olabilmektedir.
•

Kural

olarak

on

üç

yaşının

üstündeki

kullanıcılar

Facebook’tan

faydalanabilmekte, eğer on üç yaşın altında bir çocuk bir şekilde kullanıcı
hesabı açmışsa ve bununla ilgili bir şikâyet, bir bildirim gelirse o hesap
kapatılıyor. Ama toplum olarak çocukların kaç yaşında bu tip hizmetlerden
faydalanabileceğinin aslında değerlendirilmesi gerekmektedir.
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XXXIII. 12 Haziran 2012
Komisyonumuzun 12 Haziran 2012 tarihli otuz üçüncü toplantısında
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Binali Yıldırım tarafından
gerçekleştirilen sunumda aşağıdaki konulara değinilmiştir.
• Bilişim

günlük

yaşamımızdan

iş

hayatımıza,

eğitimimizden

sosyal

faaliyetlerimize varıncaya kadar her an, her gün bizi kuşatmaya devam
etmektedir. İstesek de istemesek de, kısa bir süre sonra internetsiz, bilişim
sektörünün ürünlerini kullanmadan iş yapamaz hâle geleceğiz.
• Şu anda mevcut uydularla, geniş bant internet veya kablo olmayan 5.200
okula uydudan internet indirilmektedir. Bu şekilde bölgeler arası geniş bant
erişiminin

farklılığının

ve

sayısal

uçurumun

ortadan

kaldırılması

hedeflenmektedir.
• Bilişim, bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü diğer bütün sektörlerin
lokomotifi olma özelliğini taşımaktadır. 2000’li yılların başında 11 milyar
dolar civarında olan sektörün cirosu şu anda 44 milyar dolara ulaşmış
durumdadır. Çok hızlı artıyor olmasına rağmen büyüklük olarak Türkiye'nin
potansiyeli ile karşılaştırıldığında hâlâ küçüktür.
• 1969 yılı önemli bir yıldır, çünkü Ay’a gidilmesiyle bilinmektedir. Aynı yıl
internet keşfedildi ve aradan kırk yıl geçtikten sonra Ay’a gidiş hatırlanmıyor
ancak internetsiz bir hayat düşünülemez hâle gelmiştir.
• Bakanlığın çalışmaları ile her eve geniş bant internet altyapısının götürülmesi,
kritik bilgi ve iletişim altyapılarının korunması, coğrafi bilgi teknolojileri,
akıllı

sistemlerin

yaygınlaştırılması,

millî

internet

arama

motoru

oluşturulması ve millî e-posta ve her kuruluşun internet sayfasına sahip
olması hedeflenmektedir. Ayrıca, bilişim sektörünün cirosunun 160 milyar
dolara ulaşması ve böylelikle 2023 millî gelir içerisindeki payının yüzde 8
civarında olması hedeflenmektedir.
• Eskiden ana, baba, çocuklar diye çekirdek aile vardı, şimdi ana, baba,
çocuklar ve internet var. İnternet hayatın vazgeçilmezi haline gelmiştir.
XXXIV. 13 Haziran 2012
Komisyonumuz 13 Haziran 2012 tarihli otuz dördüncü toplantısında Yıldırım
Beyazıt Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı Erdal Akdeve’nin “Bilişim
Sektörü İnovasyon Kapasitesi ve Politika Önerileri” konulu sunumunu dinlemiştir.
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Akdeve sunumunda, Ankara’daki bilişim sektörünün güçlü ve zayıf yanlarını
anlatmış ve sorunlardan bahsetmiştir. Ankara’da birçok kaliteli üniversitenin yer
alması ve kamunun yani en büyük bilişim alıcısının yine Ankara’da yer almasının bu
ildeki bilişim sektörünün gelişmesi için en büyük etkenler olduğunu ifade etmiştir.
Ancak diğer taraftan Ankara’daki bilişim sektörü firmaları uluslararası pazarlara
üretim yapmakta zorlanmaktadır ve bu durum da uluslararası düzeyde proje
geliştirme kabiliyetinin zayıf olmasına neden olmaktadır. Ayrıca, bilişim sektörü için
genel bir problem olan rekabet konusunda firmalar farklılaşmayı ticari inovasyonla
değil de fiyat azaltma yoluyla sağlamaya çalışmakta, bu durumda sektör yeterince
gelişememektedir.
XXXV. 14 Haziran 2012
Komisyonumuz 14 Haziran 2012 tarihli otuz beşinci ve son toplantısında
Avrupa Genç Gazeteciler Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika’yla İlişkiler
Koordinatörü Emre Çalışkan’ı dinlemiştir. Sunumda sosyal medyanın toplumsal
hareketler üzerindeki etkisi ve Arap Baharı konuları tartışılmıştır. Çalışkan öncelikle
son dönemde Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da gerçekleşen toplumsal hareketlerin
sebeplerini ve süreçlerini anlatmıştır. Çalışkan’a göre ele alınması gereken ilk konu
Arap dünyasındaki geniş ve eğitimli genç nüfustur. Ülkelerinin geleceği ile yakından
ilgili olan ve aynı zamanda teknolojik imkanları kullanma konusunda ileri olan
gençler, ülkelerinin yurt dışı ile sağlam bağları olan gruplarının da desteğiyle bu
hareketlerde yer almışlardır. Avrupa’daki ve gelişmiş diğer bölgelerdeki genç
gruplarla iletişim halinde olan bu genç nüfus ülkelerindeki demokratik taleplerin
artırılmasını sağlamışlardır. Sosyal medya da burada, uluslararası iletişimi
kolaylaştırmasıyla bu toplumsal hareketlerde önemli bir yer almıştır.
Diğer taraftan El-Cezire televizyonu da farklı görüşlerin tartışılabileceği bir
platform hazırlayarak toplumdaki iletişimin artırılmasını kolaylaştırmıştır. Aynı
zamanda, kamu ile ilişkilerinde problem yaşayan ve bu sorunları internet üzerinden
diğer insanlarla paylaşabilen sıradan insanlar birer simge haline gelmişler ve bu
simgesel

olaylar

demokrasiye

yönelik

taleplerin

yaygınlaşması

doğurmuşlardır.
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