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TİB, “yasak” demeyi,  yasakladı!
İnternette özgürlük bakımından sicili gittikçe kötüleşen 
Türkiye’de, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB),  27 Nisan 2011’de 
“yasaklı sözcükler” listesi yayınladı. TİB’den servis sağlayıcılara 
ve hosting firmalarına yapılan bildirime göre, bu sözcükleri 
içeren alan adı tahsis edilemeyecek, kullanılamayacak, mevcut 
olanlara erişim de kapatılacak.

TİB’den gönderilen ve gönderici hanesinde yersaglayici@tib.
gov.tr adresinin yer aldığı tebligatta, günlük yaşamda sıklıkla 

“Sayın YETKİLİ,

Bilindiği üzere, 04/05/2007 tarih ve 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”a 
dayanılarak çıkarılan “Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Erişim Sağlayıcılara ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”, 24 
Ekim 2007 tarihli ve 26680 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İnternete açık hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan/işleten gerçek veya tüzel kişiler yer sağlayıcıdır. Yer Sağlayıcılığı hizmetini ticari olarak yapmasa bile web sitelerini 
kendi sunucularında barındıran gerçek veya tüzel kişilerin Yönetmelik gereğince Yer Sağlayıcılığı Faaliyet Belgesi almaları gerekmektedir. İlgili Kanunun 8 inci maddesinin birinci 
fıkrasında; “26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan; İntihara yönlendirme (madde 84), Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra), Uyuşturucu veya 
uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190), Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194), Müstehcenlik (madde 226), Fuhuş (madde 227), Kumar oynanması için yer ve 
imkân sağlama (madde 228) suçları ile 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçlar,” erişimin engellenmesi konusu olabilecek suçlar olarak katalog 
halinde sayılmıştır. İlgili Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise;
Yayınlar; a) İnsan onuruna, temel hak ve hürriyetlere saygılı olmalıdır. b) Gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlakî gelişimini zedeleyecek türden içeriklere yer vermemelidir. 
c) Ailenin huzur ve refahını sağlayan hususlara zarar verecek nitelikte olmamalıdır. ç) Kişileri, uyuşturucu madde bağımlılığı, fuhuş, müstehcenlik ve kumar gibi kötü alışkanlıklara 
teşvik edici olmamalıdır.
şeklindedir.
Buna göre barındırdığınız alan adlarında İlgili kanun ve yönetmeliğe aykırı içeriklerin bulunmaması gerekmektedir. Aşağıda İlgili kanun ve yönetmeliğe aykırı içerik bağlamında 
değerlendirilebilecek kelime gurupları verilmiştir. Bu kelime guruplarını barındıran içeriklerin çıkarılması ile ilgili alan adlarının hizmetine son verilmesi ve son durumun mail ile 
tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda ilgili CEZAİ müeyyideler ile karşı karşıya kalınabileceği unutulmamalıdır.

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı”

kullandığımız pek çok “sıradan” kelimeler de içeren yasak listesi bulunuyor. Bunlardan bazıları 
şöyle:
31, Adrianne, Animal, Hayvan, Baldiz, Beat, Buyutucu, Ciplak, Citir, Escort, Etek, Fire, Girl 
(İngilizce’de ‘kız’ demek), Ateşli, Frikik, Free, Gey, Gay, Gizli, Got (İngilizce ‘get’ fiilinin geçmiş 
zaman ya da geçişli hali), Hatun, Haydar, Hikâye, Homemade (ev yapımı demek), Hot (İngilizce’de 
‘sıcak’ anlamında geliyor), İtiraf, Liseli, Nefes, Nubile (?), Partner, Pic (İngilizce’de ‘picture’ın 
(resim, fotoğraf) kısaltması), Sarisin, Sicak, Sisman, Teen (İngilizce’de 13-19 yaş grubunda genç), 
Yasak, Yerli, Yetiskin, Xn, XX...

Yönetmeliğin iletildiği TİB mektubu şöyle:

Servis sağlayıcı ve hosting firmalarına gönderilen “yasaklı sözcükler” listesiyle, günlük hayatta sıklıkla kullanılan 138 sözcüğün kullanımı yasaklandı.

Akdeniz: “Adrianne” ve “Haydar” isimleri neden listeye eklendi?
 “Yasaklılar” listesine ilişkin tebligatla ilgili olarak Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Yaman Akdeniz, TİB İnternet Dairesi’ne 
bilgi edinme hakkı başvurusunda bulundu. 138 kelimelik, üç bölümden oluşan bu listenin hazırlanması ile ilgili bütün bilgi ve belgelerin 4982 Sayılı Kanun 
kapsamında tarafına gönderilmesini talep eden Akdeniz’in TİB’den bilgi istedi iki konu şu:

* Tebliğ edilen yazıda listelenmiş olan ve alan adlarında kullanılması yasaklanmış olan 138 kelimeden II Numaralı Kelime Grubunda yer alan “Adrianne” ve 
gene II Numaralı Kelime Grubunda yer alan “Haydar” isimlerinin neden bu listeye eklendi?
* II Numaralı Kelime Grubunda yer alan “Adrianne” ve “Haydar” isimleri kime ait?

http://www.bilisimdergisi.org/s132


