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BTK Başkanı Dr. Tayfun Acarer:
Bunun neresi sansür?

Avrupa’da da benzeri düzenlemeler bulunduğunu bildiren Acarer, uygulamanın 
“sansür” olarak algılanmaması gerektiğini, filtreyi isteyenlerin kullanacağını, is-
temeyen herkesin standart paket içinde kalacağını ve bu pakete mevcut uygula-
madakinden farklı bir filtre koyulmayacağını açıkladı.

2 2 Şubat 2011’de yayınladıkları “İnternetin Güvenli Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar” 
kararının tartışmalara yol açması üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) 
Başkanı Dr. Tayfun Acarer, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) İnternet Daire 
Başkanı Osman Nihat Şen ile kurumun merkez binasında 5 Mayıs 2011’de bir basın 

toplantısı düzenledi.

Güvenli İnternet Hizmeti’ne ilişkin karar hakkında haksız eleştiri ve yorumlar yapıldığını, benzeri 
düzenlemelerin Avrupa ülkelerinde de bulunduğunu, bunun bir “sansür” olarak algılanmasına 
şaşırdıklarını belirten Acarer, düzenlemeyle standart paket dışında aile, çocuk ve yurt içi paketleri 
oluşturulduğunu, yeni filtrelemelerin bu üç paket için geçerli olduğunu bildirdi. Acarer, standart 
pakette mevcut uygulamadan farklı bir filtrenin söz konusu olmayacağını vurgulayarak, şöyle 
devam etti:

“Bir olay bu kadar çarpıtılır mı, pes diyorum. 
Şu anda herkes standart tarifede. Şimdi üç 
tane daha paket getiriliyor. Bu paketlerin de 
fiyatları farklı olsun deniyor. İnternet’i sadece 
çocukların kullandığı abonelikler için belli bir 
filtrelemeyle hizmet verecek olan ‘Çocuk’, 
biraz daha geniş alanda hizmet verecek ‘Aile’ 
ve erişime engelli sitelerin yüzde 99’unun yurt 
dışı kaynaklı olması gerçeğinden hareketle 
‘Yurt içi’ paketi uygulamaya girecek.

Şimdi biz herkesi çocuk paketine alsak 
eleştirilere hak verirdim. Ancak bu uygulamayla 
zaten herkes standart paket içinde kalacak. 
Ancak isterse diğer paketler için başvuruda 
bulunacak. Bunun neresi sansür? Standart 
paket şu anda neyse aynen devam edecek. Şu 
ankinden farklı bir filtre koyulmayacak. Standart 
tarifede bir İnternet sitesinin içeriğinde bir 
suç varsa zaten erişime engelleniyor. Bunun 
dışında artı bir şeyler yapacak halimiz yok. 
Filtre diğer paketlere getiriliyor.”

“Konunu gündeme getirilmesi siyasi”
Yönetmeliğin şubatta yayınlanmasına rağmen 
mayısta tartışılmasına anlam veremediğini, 
eğer bir sansür iddiası varsa neden bunu 
söylemek için 2.5 ay beklendiğini merak 
ettiklerini söyledi. Acarer, “Konunun şimdi 
gündeme getirilmesinin nedeni konusunda 
yorum yapmayacağım ama Şubat ayında 
alınan bir kararın Mayıs ayında gündeme 
getirilmesinin nedeni bence siyasi, başka bir 
izahını yapamıyorum” dedi.
Türkiye’nin İnternet özgürlüğü konusunda 
sorunu olan bir ülke olmadığını, bu konuda 

açıklanan uluslararası raporlara katılmadığını 
kaydeden Acarer, İngiltere ve Almanya’da 
erişime engellenen site sayısının Türkiye’nin üç 
katı düzeyinde olduğunu savundu.
Tüketiciyi koruma yönünde birçok örnek 
düzenleme yaptıklarını, bunların kamuoyunda 
gündeme gelmediğini, birçok düzenlemenin 
de “sansür geliyor” başlığıyla verilmesinden 
rahatsız olduklarını kaydeden Acarer, “Her 
adımımızda acaba sansür mü diyecekler diye 
düşünür hale geldik” diye konuştu.

“Filtreleme iyi çalışmadı”
Başka bir gazetecinin “Filtreleme zaten 
kullanılıyor? Neden bu sistem devreye 
konuluyor?” sorusu üzerine Acarer, “Filtreleme 
çok iyi çalışmadı. Bize gelen şikâyetler 
filtrelemenin çalışmadığı yönünde” dedi. 
Acarer, “Standart abonelerin olağan şüpheli 
haline geleceği ve BTK bünyesindeki veri 
tabanında izleneceği” yönündeki görüşü 
değerlendirirken, “BTK’da böyle bir veri tabanı 
yok. Türkiye’de 9,5 milyona yakın İnternet 
abonesi, 40 milyon İnternet kullanıcısı var. 
Bizim bunları veri tabanında izlemek gibi bir 
görevimiz yok. Bu işi nasıl yaparız? Böyle bir 
veri tabanını, trafiği nasıl kontrol edebiliriz?” 
ifadelerini kullandı. 
Güvenli İnternet Hizmetinde profiller arasında 
geçişte herhangi bir fiyat farkı olup olmayacağı 
şeklindeki soruya da Acarer, İnternet hizmeti 
fiyatlarının BTK tarafından belirlendiğini 
ancak bu profiller arası geçiş için hiçbir ücret 
alınmayacağını kaydetti. 
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