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TİB: İnternet’i özgürce kullanmanın önünde engel yok
TİB İnternet Daire Başkanı Osman Nihat Şen, 
dergimizin konuya ilişkin sorularını yanıtladı. 
İnternet’i özgürce kullanmanın önünde 

bir engel olmadığını 
belirten Şen, paketin 
kullanacağı veritabanın, 
BTK tarafından 
sağlanacağını, İSS’lerin 
isterlerse BTK’nın 
kara liste veri tabanını 
genişletebileceklerini 
söyledi. Yönetmelikle 
filtreyi aşma ya da 
aşmaya çalışmanın suç 
kabul edilmediğini, 
İSS’lere paketi kullanan 
aboneleri için filtre aşma 
yöntemlerini önleme 
sorumluluğu verildiğini 
anlatan Şen, filtreleme 
yazılımları, kullanım 
zorluğu ve Türkçe içeriği 

yeterince desteklememeleri nedeniyle 
kullanılamadığını bildirdi. 

 
-Sizce, “İnternet’i kullanma hakkı, hem de özgürce 
kullanma hakkı Türkiye’de gerçekten vatandaşlara 
sınırsız olarak vaat edilmiş bir hak mıdır? Bunun önündeki 
engeller nedir?

- Türkiye’de İnternet kullanıcılarının İnternet’i özgürce 
kullanmalarının önünde bir engel yok. Herkes İnternet’i istediği 
gibi kullanabiliyor.

-İnternet ortamı ve kullanıcının erişim 
olanaklarını kısıtlayacak usul ve esaslar 
hangi durumlarda kabul edilebilir? Bu 
kısıtlamalar ne ve nasıl olmalı?
 
- İnternet sitelerine yapılan erişim 
engellemeleri, Kanunlar kapsamındaki 
suçlarla ilgili olarak yapılıyor. Bunun dışında 
bir kısıtlama yapılmıyor.

-BTK, uygulama ile kimin hangi siteye, 
toplumsal paylaşım grubuna, tartışma 
grubuna veya bloga eriştiğinden haberdar 
olmayacak mı?

-Hayır. Güvenli İnternet Hizmeti, İnternet servis 
sağlayıcılar (ISS) tarafından uygulanacak olup 
BTK’nın İnternet erişimlerini kontrol etmesi 
söz konusu değil.

Söz konusu düzenlemenin “Filtrelemeye 
esas veritabanına erişim” başlıklı 5. 
Maddesi gereği “Kullanıcı profilleri 
kapsamında filtrelenecek alan adı, IP 
ve portların tutulduğu liste, Erişim 
Engelleme Kararlarının Aktarılması 
Projesi kapsamında İşletmecilerle Kurum 
arasında kurulmuş bulunan noktadan 
noktaya güvenli veri hatları üzerinden” 
işletmecilerle paylaşılacak, Kurum 
veritabanında tutulan veriler, bir web 
servis aracılığı ile güvenli hat üzerinden 
işletmecilerin kullanımına açılacak. 
Bu durumda Kurum, işletmecilerle 
paylaşılacağı bir veritabanı mı oluşturacak?

-Evet, Güvenli İnternet Paketi’nin kullanacağı 
veritabanı Kurum tarafından sağlanacak. 
İSS’ler isterlerse Kurum tarafından sağlanan 
kara liste veri tabanını genişletebilecekler.

-Bu veri tabanı, “Standart profil” 
kullanıcılarını da kapsayacak mı?

-Hayır. “Standart profil”, Güvenli İnternet 
Paketi’ne dahil olmadığı için filtreleme ile ilgili 
listeleri kullanmayacak.

-BTK Başkanı Tayfun Acarer,  5 Mayıs’ta 
kurumda düzenlenen basın toplantısında, 
Türkiye’de 9,5 milyona yakın İnternet 
abonesi, 40 milyon İnternet kullanıcısı 
bulunduğunu belirterek, “Bunları veri 
tabanında izlemek gibi bir görevimiz 
yok. Böyle bir veri tabanını, trafiği nasıl 
kontrol edebiliriz?” demişti. Bir yanlış 
anlamayı önlemek adına oluşturulacak 
veri tabanının kimleri ve hangi profilleri 
kapsayacağını öğrenebilir miyiz?

-Veritabanı, Güvenli İnternet Hizmeti için 
gerekli olan IP adresi, port ve alan adlarını 
içeren listeleri barındıracak. Bu listeler, siyah 
ve beyaz liste olarak adlandırılıyor. Beyaz liste, 
“Çocuk Profili”ni seçen abonelerin erişebileceği 
alan adlarını barındıran liste. Siyah liste “Aile” 
ve “Yurtiçi” profillerini seçen kullanıcıların 
erişemeyeceği alan adı, IP adresi, portları 
barındıran listedir.

-Yönetmelikle filtreyi aşmak ya da 
aşmaya çalışmak suç sayılıyor ve İnternet 
servis sağlayıcıları filtrelerin aşılmasını 

http://www.bilisimdergisi.org/s133

http://www.bilisimdergisi.org/s133


Dos y a:  İnter net ’te  f i ltreleme mi,  s ansür  mü?Dos y a:  İnter net ’te  f i ltreleme mi,  s ansür  mü?2011 HAZİRAN50 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 51

engellemekle sorumlu tutuluyor. Aksi 
halde onlara da ağır para cezaları 
öngörülüyor. Yönetmeliğin “Filtre aşma 
yöntemleri” başlıklı 11. Maddesi’nin 2. 
fıkrasında “Filtre aşma yöntemlerinin 
engellenmesi için gerek görülmesi halinde 
Kurum tarafından düzenleme yapılabilir” 
deniliyor. Bu düzenlemeler neler olabilir?

-Yönetmelikte filtreyi aşmak ya da aşmaya 
çalışmak suç olarak kabul edilmiyor. 
İSS’lere Güvenli İnternet Paketi’ni kullanan 
aboneleri için filtre aşma yöntemlerini önleme 
sorumluluğu veriliyor.
11. Maddenin 2. Fıkrası: Bu filtrelemelerin 
tamamen isteğe bağlı olması nedeniyle, 
filtreleme aşma yöntemlerini kullanmak yerine 
kullanıcıların istedikleri an standart profile 
geçiş haklarını kullanacakları varsayılmıştır. 
Fakat standart profile geçilmeyip filtreleme 
aşma yöntemleri kullanılması durumunda 
tekrar değerlendirme yapılıp düzenleme 
yapılabilir.

-Filtre sistemleri, işletim sistemleri, 
İnternet servis sağlayıcılar ya da 
İnternet’ten bulunabilen programlarla 
isteyen kullanıcılar tarafından 
istenildiğinde kullanılabiliyor. Ama 
BTK’nın bu uygulamasıyla bu durumun 
bir zorunluluk haline geleceği, bireyin, 
“korumacı ve kollamacı bir muhafazakâr 
ideoloji tarafından pasifize edileceği”, 
zihnin “tek doğru, tek renk, tek söylem” 
çağrısına uymaya davet edileceğine 
dikkat çekiliyor. Bu noktada söz konusu 
“usul ve esaslara” karşı durmak, 
yürürlüğe girmesine itiraz etmek 
gerektiği bildiriliyor. Sizin bu konudaki 
değerlendirmeniz nedir?

-Güvenli İnternet Hizmeti, tamamen 
kullanıcıların isteğine bırakılmış, ücretsiz bir 
hizmet. Kullanıcıların bu hizmeti kullanma 
mecburiyeti olmadığı gibi istedikleri anda 

hizmeti bırakma özgürlükleri var. Kesinlikle 
herhangi bir zorunluluk yok.
 
-BTK Başkanı Acarer, Türkiye’nin İnternet 
özgürlüğü konusunda sorunu olan bir 
ülke olmadığını, bu konuda açıklanan 
uluslararası raporlara katılmadığını 
bildirdi. İngiltere ve Almanya’da erişime 
engellenen site sayısının Türkiye’nin üç 
katı düzeyinde olduğunu savundu. Bu 
konuda elinizdeki bilgileri bizimle paylaşır 
mısınız?

-Türkiye’nin aksine Avrupa ülkelerinin 
birçoğunda erişime engellenen sitelerin 
neden engellendiğine dair şeffaf açık bir 
bilgi bulunmuyor ve erişime engellenen 
sitelerde hata (404) kodu yer alıyor. Ayrıca 
yasadışı içeriklere ilişkin uygulanan resmi 
erişimi engelleme istatistikleri hiçbir ülkede 
yayınlanmıyor. Konuya ilişkin İnternet’te açık 
kaynaklardan yapılan araştırmalarda, birçok 
ülkede sadece telif hakları ve çocuk istismarı 
gibi suçlar için bile ciddi sayıda sitelerin erişime 
engellendiği tartışılıyor.

-“Gelen şikâyetlerin filtrelemenin 
çalışmadığı yönünde” olduğu bildirilmişti. 

Bu uygulama filtrelemeyi nasıl daha iyi 
çalışır hale getirecek?

-Filtreleme yazılımları, kullanım zorluğu ve 
Türkçe içeriği yeterince desteklememeleri gibi 
sebeplerle kullanılamıyor. Güvenli İnternet 
Paketi kullanıcının talebiyle kullanıma hazır 
hale gelecek. Güvenli İnternet Paketi’ni 
tercih etmediği halde çocuklarını korumak 
isteyen ebeveynler piyasadaki içerik filtreleme 
yazılımlarından birini kullanabilirler.

- Yeni uygulama hangi kullanım kolaylıkları 
getiriliyor?

-Güvenli İnternet Paketi İnternet Servis 
Sağlayıcılar tarafından ücretsiz olarak 
sağlanacak. Profil seçimi ve değişimi İnternet 
üzerinden tek bir sayfadan şifre ile kolayca 
yapılabilecek.

- Güvenli İnternet Hizmeti konusunda karar 
almadan önce hangi ülkelerle görüşmeler 
yapıldı? 
-Güvenli İnternet Hizmeti konusunda karar 
almadan önce Avrupa Birliği, İngiltere, İspanya, 
İsviçre, Japonya ve Avustralya’daki örnekler 
incelendi.
 

- Bu sistemi Avustralya’nın örnek alacağı 
bildirildi. Türkiye’nin bu uygulaması 
Avustralya’da etkin olmayan uygulamaya 
nasıl bir farklılık getirip etkin olmasını 
sağlayacak?

-Avustralya 110 milyon Avustralya doları 
bütçe ile filtreleme yazılımı dağıtımı 
projesi yeterli başarıya ulaşmadığı için 22 
Ağustos’ta Türkiye’de uygulamaya geçecek 
sistemin benzeri kullanılmaya başlandı. Bu 
sistem kullanıcıya içeriği servis sağlayıcıda 
filtreleyerek ulaştırdığı için program kurma, 
kullanma ve performans problemlerini 
minimize ediyor. Ayrıca günümüzde İnternet 
erişimi çok farklı platform ve sistemler 
üzerinden gerçekleşiyor. (Örneğin bilgisayar, 
cep telefonu, ipad,… Windows, Linux, MacOs, 
Android,Windows Mobile,Symbian…. ). Tüm 
sistemlere uygun ve performans sorunu 
olmayan bir yazılım geliştirmek pek mümkün 
görünmüyor. Üretilse dahi sürekli güncellenen 
sistemlere uyumluluğunun sağlanması çok 
maliyetli olacak.
 
- Yaklaşık bir yıl önce İnternet’in güvenli 
kullanım bilincinin toplum genelinde 
oluşması için Avrupa Birliği’nin (AB), 
‘Safer İnternet Programme’ adı altında 
55 milyon avroluk bir bütçe ayırdığını, 
söz konusu programdan Türkiye’nin 
de yararlanmasının beklendiğini 
bildirmiştiniz. Bu çerçevede neler yapıldı?

-İnternet Kurulu ve TİB koordinasyonunda 
2010 yılından itibaren gerçekleştirilen Güvenli 
İnternet Günleri etkinlikleri sonrası, AB 
Komisyonu Bilgi Toplumu ve Medya Genel 
Müdürlüğü, E-İçerik ve Güvenli İnternet 
Birim Başkanlığı Türkiye’yi Güvenli İnternet 
Programı’na katılmaya davet etti.
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Güvenli İnternet konusunda sivil toplum 
kuruluşlarınca gerçekleştirilecek projelerin 
desteklenmesi amacıyla, BTK,   Türkiye’nin 
Güvenli İnternet Programı’na katılımı için 
gerekli olan katkı payının Kurum bütçesinden 
karşılanması hususunda karar aldı. Güvenli 
İnternet Programı’na katılım ile ilgili taslak 
mutabakat zaptı üzerinde görüşmeler devam 
ediyor. Katılımın 2012 yılından itibaren 
gerçekleşmesi bekleniyor.

-Çocukları pornografi, müstehcenlik, 
kumar gibi zararlı içeriklerden korumak 
adı altında toplumun çoğunluğuna, 
özellikle de ebeveynlere “sağduyu” işlemi 
ile getirilecek bu düzenlemenin toplumu 
“iki kutuba” indirgeyeceği ve farklı olanları 
“potansiyel suçlu” veya “öteki” konumuna 
getireceği endişesi var. Bu endişeyi 
yaşayanlara ne söylemek istersiniz?

-Güvenli İnternet hizmeti kullananların 
durumu evindeki bilgisayarda “içerik 
filtreleme programı” kullananların durumuna 
benzetilebilir. Her iki durumda da abonenin 
tercihi söz konusu. Hangi abonenin nasıl 
bir hizmet aldığını kendinden başkasının 
bilmesi söz konusu değil. İSS bu bilgileri, 
BTK dâhil herhangi bir kurum veya kişiyle 
paylaşmayacaklar.  Sadece kaç abonenin 
paketi kullandığına yönelik istatistik paylaşımı 
söz konusu.

-BM desteğiyle Freedom House tarafından 
Nisan 2011’de yayınlanan İnternet’te 
Özgürlük Raporu’na göre, Türkiye’nin 
İnternet’e erişim özgürlükleri konusunda 
giderek daha kısıtlayıcı bir siyasal ve yasal 
söylem ile uygulamalara sahip olduğu 
belirtildi. Bu konudaki görüşlerinizi 
alabilir miyiz?
-TİB tarafından gerçekleştirilen erişime 
engelleme kararlarının hiçbirisi ifade 
özgürlüklerine, kişisel hak ve özgürlüklere 
aykırı uygulamalar olmayıp, 5651 sayılı kanunda 
sayılan ve aynı zamanda Türk Ceza Kanunu’nda 
da suç olarak tanımlanmış yasadışı içeriklere 

yöneliktir. 
5651 sayılı kanun ile; Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi (AİHM) içtihatları ve Anayasamızda 
öngörüldüğü şekilde Kanun’a dayalı olarak 
yasadışı içerikle mücadele etmek amacıyla 
İnternet içerik düzenleme uygulamaları 
yapılıyor.

-Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Yaman 
Akdeniz, “Bir evde 3 çocuk 2 yetişkin olsa 
dahi o 5 farklı ihtiyacın tek bir filtreleme 
üzerinden karşılamak zorunda kalacaklar. 
Sizin istemiyorum deme şansınız yok. 
Açıklamalarda istemiyorsanız standart 
profilde yer alacaksınız deniyor ama 
standart profilde bir filtreleme profili. Ev 
kullanıcıları da internete tek bir kanaldan 
çıkmak zorunda kalacak” açıklaması yaptı. 
Bu açıklamaya ilişkin değerlendirmeniz 
nedir?

-Standart profilde herhangi bir filtreleme 
söz konusu değil. Güvenli İnternet paketini 
kullanmayı tercih eden birden fazla kullanıcının 
olduğu bir aile için “aile profili” uygun bir tercih 
olacak. Güvenli İnternet paketini kullanmakta 
olan kullanıcı istediği zaman İnternet’in 
filtrelenmediği normal İnternet kullanımına 
dönme hakkına sahip.  Dolayısıyla çocukların 
İnternet kullanmadığı zamanlarda standart 
profile geçiş yapabilirler. Sürekli standart 
profili kullanmayı tercih ettiği halde çocuklarını 
korumak isteyen ebeveynler piyasadaki içerik 
filtreleme yazılımlarından birini kullanabilir.

-Çocuk profiliyle ilgili maddede BTK’nın, 
“Ben beyaz liste yapacağım onun 
dışında başka yere girilmeyecek” dediği 
belirtiliyor. Buna nasıl karar verilecek, 
listeyi kim oluşturacak ve listede 
olacaklara nasıl karar verilecek? 

-Uzmanların görüşleri doğrultusunda beyaz 
listeye girme kriterleri belirlenecek olup 
bu listeye girmek isteyen site sahiplerinin 
başvuruları kabul edilecektir.
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