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“ F i l  ö l ü s ü ” ,   “ i d a m  f e r m a n ı ”  v e 
g e ç  k a l ı n m ı ş  “ ç ı l g ı n  b i r  p r o j e ” …

BTK’nın kamuoyunu yanıtlığını ileri süren Halıcı’nın “İnternet’in idam fermanı” 
olarak yorumladığı kararı, Ezcacıbaşı, “fil ölüsü”, Akdeniz ise “çılgın proje”ye 
benzetti. Özeren ise Türkiye’nin geç bile kaldığını söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Emrehan 
Halıcı, kararı “Türkiye’de İnternet’in 
idam fermanı” olarak yorumladı. Bilişim 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK 
kararı ile İnternet yasaklarının kapsamının 
genişleyeceğini ve açık bir sansür ortamının 
doğacağını savunan Halıcı, şunları kaydetti:

“BTK’nın açıklamaları yanıltıcıdır. Son BTK 
kararının yasal dayanağı yoktur ve bu karar 
Anayasa ve uluslararası sözleşmelerde 
tanınan temel hak ve özgürlüklerin ölçüsüz 

şekilde kısıtlanması anlamına gelmektedir. İnternet erişiminde alınacak kısıtlayıcı önlemler 
yalnızca çocuk pornosu ve nefret söylemi gibi evrensel hukuk normları açısından suç kabul 
edilen içeriklerin dolaşımını engellemeyle sınırlanmalıdır. Bunun ötesine geçen her yasak 
fiili bir sansürdür. BTK, halen keyfi olarak hazırladığı yasaklı siteler listesini genişleterek 
sürdürmeye hazırlanmaktadır. 

Çocukların zararlı içeriklerden korunması için BTK’nın keyfi bir yasaklar listesi hazırlama 
yetkisi ve hakkı yoktur. Buna gerek de yoktur, ebeveynlerin çocuklarını zararlı olabilecek 
içeriklerden korumaları için çok çeşitli yöntemler mevcuttur. Yapılması gereken ailelerin bu 
öz denetim yollarını kullanmaları için bilgilendirilmeleri ve teşvik edilmeleridir.”

Halıcı: 
BTK kamuoyunu 
yanıltıyor 

İnternet Kurulu Başkanı Serhat Özeren, son düzenlemenin 
Avrupa Birliği ülkelerinin de dahil olduğu toplam 60 ülkenin 
2004’te aldığı “güvenli İnternet kullanımına” ilişkin kararlar 
doğrultusunda yapıldığını bildirerek “Herkesin 2004’te 
uygulamaya başladığı güvenlik tedbirleri, filtrelemeler 
konusuna biz ancak 2010’da dahil olduk. Aslında Türkiye 
olarak bu konuda çok geç bile kaldık” dedi.

Filtrelemenin Türkiye’nin bulduğu bir icat olmadığını söyleyen 
Özeren, “AB ve BM, İnternet güvenliği konusunda her yıl sayısız 
kararlar, önlemler alıp uyguluyor. Bizim amacımız devletin 
öncülüğünde tüm İSS’in uygulayacağı bu filtreleme sistemini 
oluşturarak, özellikle çocukların psikolojik ve pedagojik 
gelişimlerinde oluşan negatif etkileri ortadan kaldırmak. 

Ama bu sanıldığı gibi ‘devletin tekelinde olacak, özel sektör bundan çok zarar edecek’ 
anlamına gelmiyor. Devlet bu konuda bir öncülük yapıyor ama eminiz ki özel sektör bu 
alanda daha da güzel yazılımlar yapacak ve vatandaşlar istediğini tercih edecek. Var 
olan kaygılar yersiz” diye konuştu.

İnternet Kurulu Başkanı 
Özeren: 
Türkiye olarak geç bile kaldık
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TBV BaşkanıEzcacıbaşı: 
İnternet yasası fil ölüsü gibi

TR NET: “İnternet özgürlüğü” kavramı zedeleniyor

TİEV: 
Devlet “balkonu kapalı tut” diyebilir mi? 

Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) Başkanı Faruk Eczacıbaşı, 
yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’de yakın zamanda 
İnternet kullanımının daha sağlıklı bir hukuki altyapıya 
dayandırılmasını umduğunu bildirdi. 

“İnternetin güvenli kullanımı” kararının, ortak bir 
platformda, Türkiye’nin layık olduğu demokratik anlayışa 
uygun şekilde çözüme kavuşturulması için TBV olarak her 
türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını belirten Eczacıbaşı, 
Türkiye’deki İnternet erişimi tartışmasında esas sorunun 
5651 sayılı yasa olduğunu savundu. Eczacıbaşı, 22 
Ağustos’un, teknik olarak İSS’larının hazır olmalarını 
sağlamak için erken bir tarih olduğuna işaret ederek 
şunları kaydetti:

“Kaldı ki 5651 sayılı yasa, fil ölüsü gibi yerinde duruyor. 
Kimse memnun değil yasadan, ama yıllardır yerinde... 
Önce 5651 değişmeli, sonra yönetmelikler yapılmalı. TBV 
olarak, geçen Kasım’da yasaya hukuki altyapıyı sağlayan 
öneriler sunduk. Seçimden önce tasarı Meclis’ten geçer 
diye bekledik, olmadı. İnternet Yasası değişmeden 
yönetmeliklerin değişmesi sorunu halletmez, aksine daha 
da karışık bir hale getirir.”

Tüm İnternet Evleri Derneği (TİEV) Genel Başkanı Yusuf 
Andiç, düzenlemenin dördüncü maddesinin standart 
profilden bahsettiğini, bunun görünürde erişimin en 
serbest olduğu profil olduğunu dile getirerek şunları 
söyledi:
 
“(İnterneti tamamen filtrelemeyin, insanlara seçme 
hakkı tanıyın) dedik. Paket satarken standart olarak 
güvenli paketi verin, dileyen açtırsın. Ev aldınız 
balkonunuz çocuklar için uygun değil. Eğer çocuğunuz 
varsa tedbir almak için çocuğunuzun balkondan 
düşmesini beklemezsiniz. Balkonu güvenli hale 
getirirsiniz. Devlet kalkıp size (tüm balkonlar kapalı 
olacak) diyebilir mi? ” 

Kararda yer alan madde ile işletmecilerin kurumun 
gönderdiği verileri gizli tutmakla yükümlü olduğunun 
belirtildiğini anımsatan Andiç, bunun trafik cezası alan kişinin neden ceza aldığını bilmeye hakkı 
olmaması anlamına geldiğini savunarak, şunları söyledi: 

“Yani şunu söylüyor, ‘Ben dilediğimi yasaklarım, sen bunu gizli tutacaksın’. Bu neye benziyor 
biliyor musunuz? Trafik cezası yediniz ama sebebini öğrenme hakkınız yok. ‘Canım sıkıldı ceza 
kestim, ödeyeceksin’ deniyor. Çocuk profiliyle ilgili maddede ise kullanıcının sadece kurum 
tarafından işletmecilere gönderilen beyaz listedeki alan adı, ‘IP adresi ve portlara erişimin 
sağlandığı profili ifade eder’. Yani kısaca, ‘Ben beyaz liste yapacağım onun dışında başka yere 
girilmeyecek’ diyor. Buna nasıl karar verilecek?” 

TR NET’ten yapılan yazılı açıklamada, bazı siteleri engelleme ve alan adlarına yasaklama 
getirmesinin, “İnternet Özgürlüğü” kavramının daha da zedeleneceği bir döneme geçişi ifade 
ettiği belirtildi.
Açıklamada, İnternet’in “güvenli İnternet” adı altında sınırları başkaları tarafından çizilmiş bir 
teknolojiye dönüştürülmesinin, özgürlük anlayışı ile çeliştiğinin altı çizilirken, “Söz konusu 
düzenleme, bireysel özgürlüklerin kurumsal otoriteler ile sınırlandırılmasını gündeme taşımakta. 
İfade özgürlüğü, iletişim özgürlüğü, bilgi alma ve yayma özgürlüğü gibi temel hakların ihlaline 
ortam hazırlamaktadır” denildi.

Uygulanmak istenen filtre sistemlerinin, internet servis sağlayıcılar, işletim sistemleri, ya da 
çeşitli programlar aracılığıyla kullanılabilmekte olduğu vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:
“İstenildiği takdirde yapılabilecek olan güvenlik önlemleri, yeni düzenleme ile bir zorunluluk 

halini almaktadır. Bu, sadece temel haklar değil, düzenlemenin 
yansımaları sosyal, tarihsel, ekonomik anlamda olumsuz sonuçlara 
da davetiye çıkaracaktır. İnternet ortamında seçme hakkı elinden 
alınarak, kişi yerine düşünülen bir ortam yaratmak, özgür ve karar 
alabilen nesiller için uzun vadede bir tehlikedir. 
Geçmişten günümüze, özgürlüklere çanak tutmuş, çağdaş 
medeniyetlerin beşiği olmuş ülkemizin imajının da zedelenmesine 
meyil verecektir. Her konuda ileri olduğumuz birçok ülkenin, İnternet 
alanındaki günün gerisinde kalan uygulamalarına geri dönerek geri 
bir adımı tercih etmektir.”
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Akdeniz: 
Filtreleme, çılgın proje gibi

Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Öğretim Üyesi, Doçent Dr. Yaman 
Akdeniz, filtreleme sistemlerinin 
1997’den beri dünyada farklı 
biçimlerde uygulandığını söyledi. 

Akdeniz şunları kaydetti: 
“Türkiye’de de TTNet tarafından 
çocukların kullanacağı bilgisayarlar 
için bu filtreleme sistemi ücretsiz 
olarak veriliyordu. 
5651 sayılı kanunumuz gereğince 

çocuk pornosu, terör bağlantılı, zararlı müstehcenlik içeren siteler engellenmişti. Bu 
çerçevede 35 bin site kapatıldı. Bu uygulamaların hiçbirinde bir aykırı durum söz konusu 
değil. Dünyada da bu şekilde yapılıyor. 
Ama 22 Ağustos’ta yürürlüğe girecek uygulamada fark, Türkiye’nin bunu tamamen devlet 
eliyle yapıyor olması ve karar ile beyaz listenin tamamen BTK kontrolünde yapılacak 
olması. Şimdi hükümet onaylı ve bütün ev kullanıcılarının, abonelerinin kullanmak zorunda 
olduğu bir sisteme geçiyoruz. Ben bunu son günlerdeki çılgın projeyle karşılaştırıyorum. 
Bir kanal projesi var biliyorsunuz. 
Bütün gemilerin geçişinin tek bir kanaldan yapılması gibi tek bir kanaldan ev kullanıcıları 
da internete çıkmak zorunda kalacak.”
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