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Devlet eliyle filtrelenen 
g ü v e n l i  İ n t e r n e t !
“İnternetin Güvenli Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar” kararını hazırlayanlar 
uygulamanın gerekliliğini savunup desteklerken uygulamaya iyimser bakmayanlar 
tepki gösteriyor. 
Karardan ancak İPS İletişim Vakfı’nın 13 Nisan’da Danıştay’a yaptığı başvuru ile 
vazgeçme ihtimali var.

Aslıhan Bozkurt

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK), 28 Temmuz 2010’da, 27655 sayılı Resmi 
Gazete’de yayınlanan Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği’nin 
10. maddesine dayanarak 22 Şubat 2011’de “İnternetin Güvenli Kullanımına İlişkin Usul 
ve Esaslar” kararı tüm Türkiye’de yeni bir tartışma başlattı. “İnternet’te filtreleme” diye 
özetlenen BTK’nın kararı, özellikle İnternet’e erişimin kısıtlanması ya da engellenmesi 
boyutuyla toplumun tüm kesimlerince tartışılırken kararın yürürlüğe gireceği 22 Ağustos 
2011, “İnternet’in ölüm tarihi” olarak tanımlandı. Taraflardan çok farklı açıklama 
ve değerlendirmeler geldi. Kararı hazırlayanlar uygulamanın gerekliliğini savunup 
desteklerken tutarsızlık ve çeliklileri ortaya koyup uygulama konusunda iyimser olmayan 
ve tepki gösterenler de az değil. Öyle ki 36 ildeki İnternet kullanıcıları,  15 Mayıs’ta kararı 
protesto yürüyüşü yaptı. 
Bilişim Dergisi olarak, bu sayımızın  “Dosya” sayfalarında, bilgi toplumunu hedefleyen, 
uluslar arası birçok raporda İnternet’te özgürlük bakımından sicili gittikçe kötüleştiği 
bildirilen Türkiye’de, “İnternet, filtreleme ve sansür” konusunu inceleyip tarafların 
görüşlerini okurlarımızla paylaşmanın anlamlı olacağını düşündük. Dosya sayfalarımız 
kapsamında “İnternet’i kullanma hakkı, hem de özgürce kullanma hakkı Türkiye’de 
gerçekten vatandaşlara sınırsız olarak vaat edilmiş bir hak mıdır? Bunun önündeki engeller 
nedir? Özgürlükleri sınırlamadan çocukları koruma adına İnternet nasıl düzenlenmeli?” 
gibi soruların yanıtlarını almaya çalıştık.  
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“İnternet’e filtreleme, sansür mü?” başlığı altında Türkiye İnternetine 
ilişkin düzenlemeleri ele aldık. Bu amaçla düzenleyici kurul olarak BTK, 
bilişim sivil toplum kuruluşları, akademisyen ve hukukçulardan görüş 
aldık.

22 Ağustos 2011’de yürürlüğe girecek olan 2011/DK-10-91 sayılı Kurul 
kararı, 5 Kasım 2008’de TBMM’de onaylanıp, 10 Kasım’da Resmi 
Gazete’nin 27050 sayılı mükerrer baskısında yayımlanan 5809 Sayılı 
Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 4., 6. ve 50 maddeleri ile 28 Temmuz 
2010 tarihinde Resmi Gazete’nin 27655 sayılı baskısında yayımlanan 
Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği’nin 10. 
maddesi hükümleri kapsamında hazırlandı.
 
BTK Başkanı Tayfun Acarer, durumu netleştirip amaçlarını anlatmak 
üzere basın toplantısı düzenledi ve çeşitli mecralarda soruları yanıtladı. 
“Filtreli İnternet” sisteminin Türkiye’deki bütün servis sağlayıcı ve 
kullanıcıları kapsayacağı, yapılan açıklamaların aksine,  kimsenin filtre 
dışında kalmayacağı, şu anki İnternet yapısının da “standart profil” 
şeklinde kararın içinde yazılı olması nedeniyle tanımlı bir filtresinin 
olduğuna dikkat çekiliyor. Halen bir site erişime engellendiğinde 
kullanıcının karşısına “Mahkeme kararı ile engellenmiştir” ibaresi 
çıkarken yeni sistemde “Erişim Engelleme Kararlarının Aktarılma Projesi” 
kapsamında kapatılacak sitenin adresi, filtre yazılımına eklenecek ve 
sessizce engellenecek. 

“Filtreyi kimin, neye göre geliştirip uygulayacak?” sorusunun yanıtı da 
önem taşıyor. Herkesin ahlâki değerlerinin farklı olduğu, bunun genele 
uygulanacak bir karar haline getirilemeyeceği, Facebook ve Twitter’ın 
bile müstehcenlik içerdiği ve ahlak aykırı olduğu gerekçesiyle genel filtre 
kapsamında erişime kapatılabileceğinden endişe ediliyor. Ayrıca hangi 
sitelerin, hangi gerekçelerle kara listeye alınacağının belirlenmediği, 
BTK’nın kara liste ve çocuklar için beyaz liste oluşturma yetkisini nereden 
aldığı, halen piyasada bulunan koruma program/paketlerinin kullanım 
oranlarının oldukça düşük olduğu, bu kararları verecek görevlilerin neye 
göre seçileceği, çocukların neyi kullanacağına kimin karar vereceği, aile 

ve çocuk profillerinin ne kadar güvenli olacağı gibi oldukça fazla soru 
yanıt bekliyor. Özellikle kurul kararının 11. Maddesi’nin 2. Fıkrası, “Filtre 
aşma yöntemlerinin engellenmesi için gerek görülmesi halinde Kurum 
tarafından düzenleme yapılabilir” akıllarda soru işareti bırakıyor. 
Öte yandan filtrelemenin bedava yapılmasının, yazılım firmalarının rantına 
engel olacağına işaret edilirken BTK yetkilileri de “filtreleme programı 
yazılımı yapan ve satan firmaların kafa karışıklığı yaratarak güçlü bir kara 
propaganda” oluşturup konuyu tartışılır hale getirmesinden şikâyetçi. 
Kurum, uygulamanın çerçevesinin, Türkiye’de İnternet’in güvenli 
kullanımına yönelik şikâyet ve talepler doğrultusunda ortaya çıktığının 
altını çiziyor. 

Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler’in (BM), güvenli İnternet için 
1997’de çalışma yapıp çeşitli filtrelemeler önerdiğini belirten kimi 
uzmanlar ise, Türkiye’nin bu çalışmalara geç başladığını düşünüyor. Hem 
Türkiye’de, hem de dünyada İnternet servis sağlayıcıların kullanıcılara 
benzer hizmetleri sunduğu, Avrupa Konseyi ve AB’nin bu konuda tavsiye 
kararları bulunduğu, Avustralya, İngiltere, İsviçre, İspanya ve Japonya’da 
benzer uygulamalar yapıldığı bildiriliyor.

Toplumda tartışma yaratan bu karara itiraz ya da kanuni başvuru yapmak 
için yasalarca belirtilen süre bittiği için ancak İPS İletişim Vakfı’nın 13 
Nisan’da Danıştay’a taşıdığı başvuru sonucu vazgeçme ihtimali var. 
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