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İnternet’e kimlik 
numarasıyla mı girilecek?

CHP, Emniyet’in 
İnternet’e TC kimlik 
numarasıyla girilmesini 
zorunlu kılacak bir 
çalışma yürüttüğünü 
ve konunun TBMM’ye 
getirileceğini iddia 
ederken BTK böyle 
bir çalışma olmadığını 
belirtti.

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) 
bilişim suçlarını engellemek amacıyla 
İnternet’e şifre ve TC kimlik numarasıyla 
girilmesine yönelik bir çalışması olduğunu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 
gündemine taşıdı. İçişleri Bakanı İdris 
Naim Şahin tarafından yazılı olarak 
yanıtlanması istemiyle 2 Ağustos 2012’de 
TBMM Başkanlığı’na soru önergesi 
veren Tanrıkulu, “İnternete TC kimlik 
numarasıyla girilmesini zorunlu hale 
getirme çalışmalarından nasıl bir sonuç 
bekleniyor? Sadece bilişim suçları mı 
izlenecek, yoksa tüm yurttaşların internet 
kullanımı takip altına alınarak, kullanıcılar 
fişlenecek mi?” diye sordu.

Hükümet ve parti nezdinde böyle bir çalışma 
yürütüldüğünü ve yasal altyapının ekim ayında 
TBMM’ye getirileceğini savunan Tanrıkulu, 
bilişim suçlarını önleme amacıyla getirilecek 
bu uygulamanın, milyonlarca İnternet 
kullanıcısına gözdağı anlamına geldiğini 
kaydetti.

29 Temmuz’da Facebook sayfası ele 
geçirilen AKP İzmir Milletvekili Rıfat Sait, 
“Kullanıcılarının, evde, işyerinde, İnternet 
kafede nerede İnternet’e girerse girsin, TC 
kimlik numarası kullanması şartı getirilmeli. 
Nereden İnternet’e girerseniz girin kimlik 
numarası sayesinde sistem sizi kontrol 
edecek” demişti.
Daha sonra EGM bünyesinde bir komisyon 
kurulup “siber suçları önlemek” amacıyla 
bir tasarı üzerinde çalıştığı haberleri yansıdı. 
Haberlere göre, EGM, “bilişim suçlarının 
önüne geçmek” gerekçesiyle İnternet’e 
TC kimlik numarası ve şifre ile girilmesini 
önerdi. Buna göre herhangi bir İnternet kafe 
ya da çalıştığı kurumda İnternet kullanmak 
isteyenler, TC kimlik numarası ve şifre ile 
sanal ortama girebilecekler. Böylece yapılan 
tüm işlemler kayıt altına alınacak. Büyük 
alışveriş merkezleri, iş merkezleri, oteller, 
siteler ve kurumlarda kullanıcıların hizmetine 
sunulan kablosuz İnternet’in de şifreli hale 
getirilmesi istendi.

Komisyon ayrıca, “tüm İnternet ortamının 
izlenmesi ve denetim altına alınması” amacıyla 
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) 
bünyesinde İnternet Takip Merkezi’nin 
kurulması kararlaştırıldı. İnternet Takip 
Merkezi kurulması, daha önce gündeme 
gelmiş ama rafa kaldırılmıştı. Komisyonun 
“Bilişim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve 
Bilişim Suçları Hakkında Kanun Tasarısı” 
üzerinde çalıştığı ve tasarıya özel maddeler 
konulduğu belirtildi. Buna göre, hizmet 
ve yer sağlayıcılara kayıtları bir ile beş yıl 
arasında tutma zorunluluğu getiriliyor. 
Hizmet sağlayıcılar, tespit etmeleri halinde 
“olumsuz yayınlara müdahale etmek” zorunda 
bırakılıyor, hack eylemlerine yönelik cezalar 
ağırlaştırılıyor. 

Bu arada Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu’nun (BTK) konuyu, bu önerge ile 
öğrendiği belirtildi. BTK Başkanı Dr. Tayfun 
Acarer, “Çok yeni bir konu. Bilgimiz olmayan 
bir konu.  İncelememiz lazım. İnceleme 
yapmadan  uygulanabilir mi diye yorum 
yapamayız. Nedir amacı, nasıl olacak yeni 
duyduk” açıklaması yaptı. 

Son olarak Güney Kore’de kimlik numarası 
şartı getirildiğini anımsatan yetkililer, dünyada 
bu konunun konuşulduğunu, “İnternet’e 
girişte anonimite olmalı mı olmamalı mı, 
dezavantajları ve avantajları nelerdir?” 
konusunun incelendiği değerlendirmesinde 
bulundular.
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