Teknoloji ve İnternet Komisyonu
Teknolojinin her geçen gün kendisini yenilediği ve hayatımızın her anına nüfuz ettiği bir
çağda yaşıyoruz.
Bugün cebimizde taşıdığımız akıllı telefonlar Ay’a inen ilk uzay aracı Apollo 11’den çok
daha güçlü ve kabiliyetli. Hal böyle olunca teknolojinin temas etmediği hiçbir alan kalmadı.
Teknolojinin bu derece hızlı ve baş döndüren gelişmesi beraberinde kimi problemleride
getirmiyor değil; Çocuklarımızın ve Gençlerin İnternet üzerindeki tehlikelerden ve özelikle
tacizcilerden korunması birinci önceliğimiz olmalıdır.
İnternet üzerinden tanımadığı kişilerin tuzaklarına düşen çocuklarımızın içerisinde
bulundukları tehlikeye örnek vermemiz gerekirse “Mavi Balina oyunu” gösterebiliriz, Dünya
üzerinde İnternet üzerinden çocuklarımızı hedef alan Rusya menşeili bu oyun nedeniyle
dünyada kaç çocuğun intihar ettiği bilinmezken, Türkiye'de 142 çocuk bu oyun yüzünden
hayatını kaybetti.
Yine ülkemiz üzerinde amaçları olan terör örgütleri interneti gençlerimiz ve çocuklarımız
için propaganda aracı olarak kullanıyor, farklı yollardan güvenini kazandıkları çocuklarımıza
tehdit ve baskı ile istemediği şeyler yaptırabiliyorlar.
Doğası gereği kontrol edilmesi çok zor olan internet, uyuşturucu tacirlerininde cirit attığı
bir ortam. Hiç kimse evladının cebinde bir “tacizci, terör örgütü üyesi, uyuşturucu satıcısı
ve psikopat”la yaşamasını istemez. Bu bahsettiğimiz yapılar çocuklarımıza cep telefonları
kadar yakınlar! Ancak engellemek bizim elimizde. Bunu birlikte başarabiliriz.
Teknolojiyi amacına uygun şekilde kullanmak, çocukları ve gençleri internet üzerinden
gelebilecek tehlikelere karşı bilinçi eğitimler verecek olan Eğitim Komisyonumuzdaki
uzman kadromuz ve ihtiyaç duydukları takdirde Hukuk komisyonumuzda görev yapan
değerli hukukçularımızla birlikte gereken desteği vermek temel amacımız.
Yol göstericimiz, Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal
ATATÜRK’ün “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, nesiller” yaratma konusunda düşüdür.
Bunun için birlikte çabalayacağız, Birlikte Başaracağız.

Yeni Medya Komisyonu
Teknolojinin hayatımıza bu kadar girmesi neticesinde medya evrimleşerek biçim değiştirdi,
“Yurttaş haberciliği” olarakta adlandırılan yeni medya komisyonunun amacı ekonomik
gücü elinde bulunduran medya gruplarının tüm dünyada yaptıkları manipülasyonlara karşı
Çocuklarımızın ve gençlerimizin problemlerini kamuoyuna duyurmak, yurttaşların doğru
habere ulaşmasını sağlamaktır.
Oxford Üniversitesi Reuters Enstitüsü 2018 ‘Dijital Haberler Raporu’na göre Ülkemiz 37
ülke arasında %49’luk bir rakamla en çok sahte haberle karşılaşan birinci ülke. Bu sahte
haberlerin çocuklar ve gençlerimiz için oluşturacağı tehlikelerin önüne geçmek amacıyla
Yeni Medya Komisyonu çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz.

Hayatımızın her alanını aydınlatan önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK’ün “Hakikati
Söylemekten Korkmayınız” sözü “yeni medya komisyonunun” temel ilkesidir.
Yeni Medya katılımcıları olarak ne yapabiliriz konusunda yaşanmış bir örnek vermek
gerekirse;
Genel Başkanımız Sn. Mutlu ÇELİK’in yönettiği bir operasyon neticesinde yakalanan
ancak dönemin mahkeme başkanının delilleri incelemediği için serbest bıraktığı bir çocuk
tecavüzcüsü “yeni medya”nın gücünü kullanarak oluşturulan kamuoyu neticesinde
tutuklanmıştır. Konuyla ilgili habere “http://www.hurriyet.com.tr/gundem/11-numaralidelil-internete-dustu-38468468 ” adresinden erişim sağlayabilirsiniz.
Hakikati Söylemekten Korkmadık; Korkmayacağız!
Sesimizi daha gür çıkartmak için sizleri Yeni Medya Komisyonu çalışmalarımıza bekliyoruz.
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