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Güvenli İnternet’te “ kara liste”ye itiraz
BTK’nın internet sansürünü 
savunduğunu belirten INETD, 
Güvenli İnternet filtrelerindeki 
beyaz ve kara listeleri hazırlayan 
kurulun kamuoyu denetimine 
açılmasını önerdi. CHP Genel 
Başkan Yardımcısı Halıcı ise 
“İnternet sansürü” yanlışından 
dönülmesini istedi.

Teknolojileri Derneği Başkanı (INETD) 
Doç. Dr. Mustafa Akgül, bir açıklama 
yaparak Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu’nun (BTK), güvenli 

İnternet filtrelerindeki beyaz ve kara listeleri 
hazırlamasını eleştirdi.  Açıklamasında 
İnternet’in bir devrim olduğunu sosyal ağlarda 
örgütlenen kitlelerin, bilgiye erişim, yönetime 
katılma, saydamlık ve refahtan pay istediğine 
değinen Akgül, BTK’nın İnternet sansürünü 
savunduğunu belirtti. Akgül, Güvenli İnternet 
Yönetmeliği’ne ilişkin, “Devletin ne usulle olursa 
olsun, mahkeme kararı olmadan, beyaz ve kara 
liste oluşturması yanlıştır. Filtreleri ayarlayan 
kurul denetlenmeli. Esas olan yurttaşın kendi 
listesini kendisinin belirlemesidir” dedi. 
“Türkiye’nin İnternet ve bilişim eğitimi 

konusunda tutarlı ve kapsamlı bir planı, 
politikası olduğunu söylemenin mümkün 
olmadığını” belirten Akgül, şunları kaydetti:
“BTK ise İnternet Sansürü savunmakta bu 
konularda saydam ve katılımcı olmakta 
ayak direnmektedir; adeta nasıl kamuoyuna 
kapalı çalışırım üzerine kafa yormaktadır. 
Kendi yayınladığı yönetmeliğe göre bir kurul 
oluşturup onun belirlediği ilkelere  göre BTK  
beyaz ve kara listeyi hazırlayacaktı.  22 Kasım 
öncesi böyle bir kurul oluşturulduğu, kurulun 
kimlerden oluştuğu, kurulun belirlediği ilkeler 
kamuoyundan saklandı. Ancak, 22 Kasımda 
açıklanan basın duyurusunda kurulun oluştuğu 
bilgisi ve ilkeler açıklanıyor.  Bu İnternet 
çağında, demokratik bir hukuk devletinde bu 
yaklaşım kabul edilemez. BTK ‘Biz yaptık oldu’ 
alışkanlığı terk edip, kamuoyuna bilgi verme, 
hesap verme, diyalog içinde, saydam ve katılımcı 
yapılar içinde çalışmayı benimsemelidir. Yasal 
olmak yetmez, hukukun evrensel ilkelerine ve 
demokrasinin gereklerine uymaya çalışmalıdır. 
”
“Bizim temel bilişim ve İnternet kültürünü 
tüm topluma vermenin çok ötesinde, her 
gence bilgisayar biliminin temellerini, değişen 
seviyelerde tüm öğrencilere vermemiz gerekir. 
Türkiye iyi bir kullanıcı olmanın çok ötesini, 
bilgi toplumu olmayı hedeflemelidir” şeklinde 
görüş bildirdi. 
Bireylerin istemedikleri nesnelerin 
görünmesini engellemesinin bir yurttaşlık 

hakkı olduğuna işaret eden Akgül, “Devletin ne 
usulle olursa olsun, mahkeme kararı olmadan, 
beyaz ve kara liste oluşturması yanlıştır. 
Esas olan yurttaşın kendi listesini kendisinin 
belirlemesidir. Devlet, sivil toplum kuruluşları, 
üniversiteler öneriler oluşturabilir. Yurttaşın 
özgür iradesiyle kendi filtresini belirlemesi 
esastır. Demokratik, hukuk devletinde işin 
doğrusu budur” diye konuştu. 
“Filtre temel haktır ama devletin merkezi 
filtresi sansürdür” diyerek filtreleri sağlayan 
beyaz ve kara listeleri düzenleyen kurulun 
tartışmaya açık olduğunu vurgulayan Akgül, 
“Bu kurulun kimlerden oluştuğu, yetkinliği 
kamuoyu denetimine açılmalıdır.  Kurul, 
ilkelerini açık ortamlarda tartışmalıdır. Diyalog 
ve saydamlıktan ancak toplumsal fayda çıkar. 
Bu ilkelerin  nasıl hayata geçeceği konusunda 
açık ortamlarda tartışılmalı ve kamuoyu 
bilgilendirilmelidir. Oluşturulan beyaz ve 
kara listelerin büyüklüğü, kategorik yapısı 
kamuoyuyla paylaşılmalıdır” açıklamasında 
bulundu.

“Filtreleme terk edilen bir uygulama” 
“Gençler, bilgisayar konusunda ana babalardan 
daha yeteneklidir. Şifreleri kırıp, ana 
babalarını atlattıklarında, BTK ana babalara 

ne diyecektir? BTK bu konuda bir şeyler 
yapacaksa, MEB ile işbirliği yapıp, Türkçe 
içeriğin artmasına katkıda bulunsun, 
portallar oluşmasına yardımcı olsunlar” 
diyen Akgül, filtreleme ile istenmeyen 
içeriği engelleme düzenlemesinin çok 
eski olduğunu vurgulayarak “Ama, bugün 
BTK’nın önerdiği yöntemi uygulayan hiçbir 
gelişmiş demokrasi yoktur. Son yayınlanan 
AGİT raporu bunu belgeliyor” dedi.
 
CHP’de “filtre”ye karşı 
CHP Genel Başkan Yardımcısı 
Emrehan Halıcı de yazılı bir açıklama 
yaparak “İnternet’te filtre uygulaması” 
başlatılmasını İnternet sansürü olarak 
değerlendirdi. Halıcı, “İnternet sansürü 
yanlışından dönülmelidir” dedi.

Yasal dayanağı tartışmalı olan İnternet 
yasaklarının kapsamını genişleten filtre 
uygulamasının daha fazla sıkıntıya yol açmadan 
geri alınmasını isteyen Halıcı, açıklamasında 
şunları kaydetti: 
“Türkiye’deki İnternet yasaklarının kapsamını 
genişleten ve fiili bir sansür anlamına gelen 
filtre uygulaması, 22 Kasım günü sessiz 
sedasız uygulamaya girdi. Haklı bir gerekçesi 
olmayan, yasal dayanağı da tartışmalı 
olan bu uygulama, daha fazla sıkıntıya yol 
açmadan derhal geri alınmalıdır. Bilgi ve 
iletişim teknolojileri, daha özel olarak da 
internet, içinde bulunduğumuz çağa rengini 
veren teknolojilerdir. Düzenlenmeler, keyfi 
oluşturulmuş bir kurulun idari kararlarına 
bırakılamaz. İnternet’in düzenlenmesinde 
yapılan hatalar, hem ülkemizde demokrasinin 
kökleşmesine hem de ülkemizin bilgi 
toplumunun gereklerine ulaşmasında önemli 
sorunlara yol açmaktadır. Nitekim, öğrenmeye 
ve üretmeye açık, genç, dinamik, yaratıcı ve 
girişimci nüfusuyla bilişim devriminin en büyük 
kazananlarından biri olabilecek ülkemiz, bilgi 
teknolojilerinin önemini ve ifade özgürlüğünün 
bu bağlamdaki yerini kavrayamayan AKP 
zihniyetinin etkisiyle bilgi toplumu yarışında 
giderek geri kalmaktadır.” 

http://www.bilisimdergisi.org/s138


