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“İnternet’e 
filtre”, 

test uygulaması 
b a ş l a d ı
“Güvenli İnternet” kapsamında 22 Ağustos’ta 
başlatılması planlanan filtre uygulaması üç ay 
ertelendi. Üç ay sürecek test dönemi “Çocuk” 
ve “Aile” profilleri için başlatıldı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun 
(BTK) “Güvenli İnternet Hizmeti” adını 
verdiği filtreleme uygulamasının test 
süreci, 22 Ağustos 2011’de başladı. İnternet 
servis sağlayıcılar (ISS), uygulama gereği 
kurdukları altyapıyı 3 ay boyunca test 
edip aksaklıkları giderecek. Gündeme 
gelebilecek olası sorunlara da müdahale 
edilecek. Test süreci, ISS’ler ile BTK arasında 
22 Kasım 2011’e kadar gerçekleştirilecek. 

Tercihe bağlı olacak uygulama ile ISS’ler, 
bu hizmeti tercih eden abonelere “Çocuk” 
ve “Aile” olmak üzere iki farklı profilli ayrı 
ayrı ya da ikisini birden ücretsiz sunacak. 
Hizmetten yararlanmak istemeyenler ise, 
mevcut İnternet hizmetini almaya devam 

Aboneler, güvenli İnternet hizmetine ilişkin 
taleplerini hizmet aldığı ISS’e (yeni abone ise 
abonelik sözleşmesinin imzalanması sırasında), 
çağrı merkezi, kısa mesaj (SMS) veya ilgili 
İnternet sitesi aracılığıyla bildirecek. ISS’ler 
tarafından abonelere verilecek kullanıcı adı ve 
şifre ile Profil Düzenleme İnternet Sayfası’ndan 
profiller arasında geçiş yapılabilecek veya 
“hizmet” devre dışı bırakılabilecek. Profilleri 
nedeniyle engellenen İnternet sitelerine 

erişmek isteyen aboneler, işletmeciler 
tarafından tasarlanacak olan 
Uyarıcı ve Bilgilendirici İnternet 
Sayfası’na yönlendirilecek. 
Güvenli İnternet Hizmetinin 
kapsamında engellenen 
İnternet sitelerinin listelerinin 
oluşturulmasına ilişkin kriterler, 
Güvenli İnternet Hizmeti Çalışma 
Kurulu tarafından tespit edilecek.

Aile ve Sosyal Yardımlar Bakanlığı 
koordinasyonunda 11 üyeden 
oluşacak olan Güvenli İnternet 
Hizmeti Çalışma Kurulu, Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan 3, 
İnternet Kurulu’ndan 2, BTK’dan 2 ve 
psikoloji, pedagoji, sosyoloji ile diğer 
ilişkili alanlarda uzmanlığı olan Aile 

edecekler. Güvenli 
İnternet hizmeti, 140 
kadar ISS tarafından 
verilirken İnternet kafe 
ve kurumsal aboneler 
uygulamanın dışında 
olacak. Test döneminde 
(22 Ağustos-22 
Kasım arası) İnternet 
aboneleri herhangi bir 
işlem yapmayacak. 
Güvenli İnternet 
paketine geçmek 
isteyen aboneler, 22 
Kasım’dan sonra 
hizmet aldığı ISS’e 
başvuracak. 

ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 
teklif edilecek 8 kişi arasından BTK tarafından 
seçilecek 4 üyeden oluşacak. Kurul, tespit 
ettiği ilkeler çerçevesinde engellenen sitelerin 
listelerini belirleyecek.

Kullanıcılar ve İnternet site sahipleri, İnternet 
sitelerinin uygulama kapsamında olup 
olmadığının değerlendirilmesi için BTK’ya 
başvuru yapabilecek ve itiraz edebilecek.
ISS’ler geliştirdikleri yazılım ve donanım 
çözümlerini yedekli olarak kuracak.

Değişiklik ve erteleme!

Kamuoyunda “İnternette sansür” şeklinde 
değerlendirilip tartışma ve protestolar neden 
olan Güvenli İnternet Hizmeti usul ve esasları, 
İnternet Kurulu başkanlığında gerçekleştirilen 
STK toplantısı raporu doğrultusunda yeniden 
ele alındı. Uygulama 3 ay ertelenip tepki çeken 
“standart” ile “yurtdışı” profilleri paketten 
çıkarıldı. Güvenli İnternet Paketi’nde sadece 
“Çocuk” ve “Aile” profili yer aldı
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