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BTK Başkanı Dr. Acarer: 
İnternet’in sınır tanımazlığı, dünyada ortak bir sanal dünya 
düzeni kurulmasını dayatıyor

Türkiye’de elektronik haberleşme 
sektörünü düzenleme ve 
denetlemede yetkili, kanunla 

İnternet’e ilişkin görevler verilen 
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın 
(TİB) bağlı olduğu Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Tayfun 
Acarer, “Dosya” sayfalarımıza sorularımızı 
yanıtlayarak katkı verdi.
Telekomünikasyon sektörünü düzenleme 
ve denetleme fonksiyonunun bağımsız 
bir idari otorite tarafından yürütülmesi 
amacıyla 2813 sayılı Telsiz Kanunu’nda 
değişiklik yapan 2000’de kurulan 
Telekomünikasyon Kurumu (TK), 2008’de 
5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu 
ile yeni bir düzenlemeye tabi olduğundan 
adı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
(BTK) olarak değiştirildi. Elektronik 
haberleşme sektörünü düzenlemek 
ve denetlemekle görevli ve yetkili olan 
BTK’nın görevleri, Yetkilendirme; 
Denetleme; Uzlaştırma; Tüketici Haklarını 
Koruma; Elektronik Haberleşme 
Sektöründe Rekabeti Sağlama; Bilgi 
Teknolojileri; Teknik Düzenlemeler ile 

Spektrum Yönetimi ve Denetimi olarak 
sıralanıyor. Kanunlarla verilen görevleri 
yerine getirmek ve yetkileri kullanmak 
üzere kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî 
ve mali özerkliğe sahip özel bütçeli 
BTK, yeni teknolojilerin, hizmetlerin ve 
uygulamaların sağladığı yararlardan 
herkesin yararlanması ve ortaya çıkan risk 
ve tehditlerden korunmayı sağlamak üzere 
uluslar arası, bölgesel ve ulusal düzeyde 
çalışmalar yapıyor. Bu çerçevede, BTK, 
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği 
(International Telecommunications Union-
ITU) ve Avrupa Birliği (AB) bünyesinde 
yürütülen çalışmaları da göz önünde 
bulundurarak, 5809 sayılı Elektronik 
Haberleşme Kanunu ve 5070 sayılı 
Elektronik İmza Kanunu başta olmak 
üzere ilgili mevzuat çerçevesinde bilgi 
teknolojileri alanında kendisine verilen 
görevleri yapmak üzere çalışmalar 
yürütüyor.
2005’te yürürlüğe giren 5397 sayılı Kanun 
ile BTK bünyesinde doğrudan Kurum 
Başkanına bağlı olarak kurulan TİB ise, 
Temmuz 2006’dan beri ilgili mevzuatın 
öngördüğü iş ve işlemleri tek merkezden 
sürdürüyor. 2007’de yayımlanan 5651 sayılı 
“İnternet Ortamında Yapılan Yayınların 
Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla 
İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi 
Hakkında Kanun” ile TİB’in İnternet’e 
ilişkin görevleri de yapması düzenlendi. 

Sanal ortamda anonimiteyi yücelten yaklaşımların ulusal ve 
uluslararası düzenin kurulmasını geciktirdiğini belirten Acarer, 
“kullanıcı, üretici, para ve güvenlik”ten oluşan iç dinamiklerin zaman 
içinde sanal dünya düzenini oluşturacağını vurguladı. Acarer, yerli 
iletişim sistemleri üretemeyen ülke kullanıcılarının risk altında 
olduklarına dikkat çekti.

http://www.bilisimdergisi.org/s157

http://www.bilisimdergisi.org/s157


2013 EYLÜL66 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 67ne yapmalı

İ n t e r n e t  i z l e n i y o r

?

- İnternet dünyada kimler tarafından nasıl 
izleniyor, mailler nasıl okunuyor? 

-İnternet özgürlüğü kavramında kullanıcılar 
artık asıl özgürlüğün “kullanıcı hakkı” 
olduğunu kavradılar. Bu hak, elbette ki 
İnternet’te özgürce dolaşmayı içeriyor; ancak 
aynı zamanda İnternet’te güvenle dolaşmayı 
da hak olarak talep etmek gerekir.
Önce sunulan hizmetleri, önümüze hazır 
olarak konulan mail sistemlerini yoğun 
olarak kullandık. Şimdi ise görüyorsunuz, 
kullanıcılarda ciddi endişeler başlamış 
durumda. 
Burada biz kullanıcı tarafındayız. Mailler 
kimler tarafından, hangi yöntemlerle ve nasıl 
izleniyor tam olarak bilemiyoruz. Bilmek 
de istemiyoruz. Ancak firmaların bu özel 
kullanıcı bilgilerini bazı ülke yönetimleriyle 
paylaştığını sizin gibi biz de duyuyoruz. Özel 
maillerin, meşru ve yasal bir gerekçeye 
dayanmadan paylaşılması tasvip edilemez. Bu 
konuda en büyük risk altında olan kullanıcılar 
da ülkelerinde yerli iletişim sistemleri 
üretemeyen ülkelerin kullanıcılarıdır. 
Çünkü eğer sektörde üretici ve pazarlayıcı 
olarak yoksanız, kuralları koyma konusunda 
etkinliğiniz oldukça düşüktür. Bu yüzden 
iletişim teknolojilerinde kullanıcı hakkı, 
bilişim çağının en önemli insan hakkı olarak 
karşımıza çıkıyor. 

- İnternet’te izlenmenin devlet, kurum 
ve kişiler açısından yasal dayanağı, 
gerekçesi, amacı ve yararı nedir? 

-Öncelikle, İnternet ortamını ya da sanal 
ortam dediğimiz ortamı, izlenme açısından 
net çizgilerle ikiye ayırmalıyız. Birincisi, 

sosyal medya haricindeki tüm iletişim ve 
bilgi kaynaklarıdır. İkincisi ise kısaca sosyal 
medya dediğimiz alandır. İnternet’te izlenme 
meselesini bu iki alan açısından ayrı ayrı ele 
almak gerekir. 
Sosyal medya dışındaki alanda yaşananları ve 
buradaki kullanıcıları izlemek çok ağır şartlara 
tabidir. Genel anlamda suçlarla ve suçlularla 
mücadele kapsamında izlenmeler söz konusu 
olabilmektedir. 
Ancak sosyal medya dediğimiz, alan biraz daha 
farklıdır. Sosyal medyada insanların hedefi 
gizli kalmaktan daha çok, takip edilmektir. 
Örneğin mail bilgilerimizin ne kadar hassas bir 
şekilde korunmasını talep ediyorsak; sosyal 
medyada o kadar duyulmayı, takip edilmeyi, 
beğenilmeyi, paylaşılmayı ve izlenmeyi talep 
ediyoruz. 
Elbette ki sizin hesabınıza izniniz olmadan 
giren ya da kendi hesabından sizin 
yayınlanmasından hoşlanmayacağınız 
içerikleri yayınlayanlara karşı şikâyetlere 
bağlı olarak bazı önlemler alınmalıdır. 
Örneğin, Twitter gibi büyük firmalar, açılan 
ve kullanılan sahte hesapların tespit edilip 
askıya alınması işlemlerini de yapmaktadırlar. 
Bu sosyal medyayı re’sen harekete geçerek 
mercek altına almak ya da izlemek değildir. 
Bu sadece gelen şikâyetler çerçevesinde; 
kandırılan, mağdur olan, hayatları kararan 
insanları koruma amaçlıdır. Gerçek dünyada 
kişilerin özgürlük sınırı nasıl diğer kişilerin 
haklarına müdahale noktasında ise; sanal 
dünyada da kullanıcıların sınırı bir başka 
kişinin haklarını ihlal noktasıyla sınırlıdır.
Bu çerçevede, tüm dünyada kullanıcıların 
taleplerini yerine getirmek, onlardan sağlıklı 
geri dönüşler almak ve mağduriyetlerinden 
haberdar olmak bakımından İnternet 
ortamında ihbar sistemleri geliştirilmiştir. Bu 
ihbar ve yardım alma sistemleri çok yararlıdır. 
Bilinçli kullanıcılar bu sistemlerden etkin 
olarak yararlanmaktadırlar.

-Sanal ortamda izlenmek kişiler açısından 
ne gibi tehlike ve sıkıntılar yaratabilir?

TİB’in misyonu, “Adli ve idari kurumlar ile 
diğer gerçek ve tüzel kişilere teknolojinin 
tüm imkânlarından yararlanarak kalite, 
güvenlik ve insan odaklı yaklaşımlar 
çerçevesinde hizmet vermek üzere, 
telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin 
denetlenmesi tedbirlerini tek merkezden 
yürütmek ve ilgili mevzuatın tevdi ettiği 
İnternet içeriklerinin düzenlenmesine 
yönelik faaliyetleri ifa etmek” şeklinde 
tanımlanıyor. 

“Biz kullanıcı tarafındayız. Mailler kimler 
tarafından, hangi yöntemlerle ve nasıl 
izleniyor tam olarak bilemiyoruz. Bilmek 
de istemiyoruz” diyen Acarer, özel 
maillerin, meşru ve yasal bir gerekçeye 
dayanmadan paylaşılmasının tasvip 
edilemez olduğuna işaret ediyor. 
Yerli iletişim sistemleri üretemeyen 
ülke kullanıcılarının büyük risk altında 
olduklarına dikkat çeken Acarer, “Eğer 
sektörde üretici ve pazarlayıcı olarak 
yoksanız, kuralları koyma konusunda 
etkinliğiniz oldukça düşüktür. Bu yüzden 
iletişim teknolojilerinde kullanıcı hakkı, 
bilişim çağının en önemli insan hakkı 
olarak karşımıza çıkıyor” dedi.
Sanal ortamı, izlenme açısından “sosyal 
medya haricindeki tüm iletişim ve bilgi 
kaynakları” ile “sosyal medya” olarak 
ikiye ayrılması gerektiğini anlatan Acarer, 
sanal dünyada da kullanıcıların sınırının 
bir başka kişinin haklarını ihlal noktasıyla 
sınırlı olduğunun altını çizdi. Acarer, “Bu 
çerçevede, tüm dünyada kullanıcıların 
mağduriyetlerinden haberdar olmak 
bakımından İnternet ortamında ihbar 
sistemleri geliştirilmiştir. Bu ihbar ve 
yardım alma sistemleri çok yararlıdır” diye 
konuştu.

Ortada suç unsuru olmadan kullanıcıların 
özel tercih ve İnternet adımları izlenirse, 
vatandaşların baskı altında kalacağını 
belirten Acarer, ancak bunun sosyal medya 
için söylenemeyeceği, sosyal medyada 
izlenmeme/takip edilmemenin daha çok 
sıkıntı doğurduğuna değindi. 
Acarer, izlenme konusunun İnternet’in 
her alanında aynı sonuçları doğuracakmış 
gibi ele alma ve olaya sadece devlete 
karşı İnternet’e giren insanı korumak 
yaklaşımıyla bakmanın ciddi yanılgılara 
neden olduğunu vurguladı. 
İnternet’te özgür hareket etmek 
isteyen kullanıcıların, bilinçli, özgür 
ortamı istismar etmeden, sahte hesap 
kullanmadan dolaşması gerektiğini 
bildiren Acarer, “Önce dünya çapında, 
dürüst bir dijital vatandaş ortaya 
çıkmalıdır. Bu henüz sağlanamadı. 
İnternet ortamını fırsat bilip anonimiteyi 
yücelten yaklaşımlar, bahsettiğiniz ulusal 
ve uluslararası düzenin kurulmasını 
geciktiriyor. Sanal dünya düzeni ancak 
gerçek, dürüst ve cesur kullanıcılar 
sayesinde doğru bir zemine oturabilir. 
İnternet’in sınır tanımazlığı, dünyada 
ortak bir sanal dünya düzeni kurulmasını 
dayatıyor. Ancak ortak bir küresel düzen 
kurmanın önünde önemli engeller var.” 
açıklamasında bulundu.
 “Kullanıcı, üretici, para ve güvenlik”ten 
oluşan iç dinamiklerin zaman içinde sanal 
dünya düzenini oluşturacağını söyleyen 
Acarer, her ülkenin İnternet kullanıcıları 
ve Türkiye Bilişim Derneği (TBD) gibi sivil 
toplum örgütlerini kurup haklarıyla ilgili 
çalışmalarına hız vermesi gerektiğinin 
altını çizdi. 
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ülkelerin hukuk ve yerel değerlerini tanımazlık 
noktasına ulaştırırsak düzen kolay kolay 
kurulamaz. Çünkü hiçbir toplum İnternet’e 
değerlerini, inançlarını, kültürünü feda 
edemez. Bu yerel değerlere saygı duymayan 
İnternet ürünlerinin zamanla sistemden 
ayıklanacağını düşünüyorum.
Biz ne dersek diyelim; bahsettiğiniz düzeni, 
İnternet’in kendi iç dinamikleri kuracak. 
Bu dinamikler; kullanıcılar, üreticiler, para 
ve güvenliktir. Bu dört unsur zaman içinde 
sanal dünya düzenini oluşturacak. Örneğin, 
kullanıcılar kaliteli ve güvenli bir ortam talep 
ederken, üreticiler bu talebi karşılayarak 
para kazanmayı hedefliyor. Güvenlik olmadan 
kullanıcı, para olmadan da üretici memnun 
olmayacak.

-İnternet’te izlenmemek için neler 
yapılabilir?

-En başta bilinçli bir kullanıcı olmak gerekir. 
İnternet ortamında hangi davranışın ne tür 
sonuçları olduğunun kullanıcı tarafından iyice 
kavranması gerekir. Özel bilgileri ve özel 
hayatı ile paylaşıma açık bilgileri arasındaki 
ayrımları iyi yapması gerekir. Çünkü izlemeyi 
yasaklamak da problemi tamamen çözmez.
Bu bilince sahip olduktan sonra, kullanıcının 
korumak istediği bilgilere yönelik teknik 
önlemleri alması gerekir. Kısacası İnternet’te 
alternatiflere açık, araştırmacı ve seçici olmak 
en sağlıklı yol olarak görünüyor.

-Sanal ortamda temel hak ve özgürlükleri 
sınırlayan izlemeyi önlemek için hem 
ulusal hem de uluslar arası alanda nasıl 
bir yapılanmaya gidilmeli? Nasıl bir 
model öneriyorsunuz?

-Bugün İnternet’te yaşanan süreç, henüz 
düzenin kurulmadığı, bu anlamda fiili 
durumların yaratıldığı ve bu durumların 
koyduğu kuralların geçerli olduğu bir süreçtir. 
Ben yaşanan süreç sonunda, İnternet 
özgürlüğü ile kullanıcı hakları arasında 
bir dengenin kurulacağını öngörüyorum.  
İzlenmeyi önleme de bir kullanıcı hakkı olarak 
karşımıza çıkıyor.  Örneğin, “İnternet’te 
unutulma hakkı” diye bir dijital vatandaş 
hakkından söz ediliyor. 

İnternet trendlerine baktığımızda, temel 
sürükleyici gücün para kazanma ve piyasacı 
yaklaşım olduğunu görüyoruz. Bu noktada, 
bir insan olarak kullanıcının onuru ve özel 
hayatını kutsamalı, tüm ekonomik güdülerin 
önüne koymalıyız. 

Aksi halde kullanıcıları izleme sistemleri 
geliştirmek başlı başına bir sektör olur 
ve kullanıcı hakları geri dönülmez yaralar 
alabilir.

Bu çerçevede sadece İnternet üreticileri 
ve pazarlamacılarından oluşan değil, aynı 
zamanda kullanıcılara da temsil hakkı veren 
uluslararası yapıların gelişmesi gerektiğini 
düşünüyorum. Böyle bir küresel norm 
yapısının gelişmesi için birinci adım ise, 
kullanıcıların örgütlenmesidir. Her ülkenin 
İnternet kullanıcıları sivil toplum örgütlerini 
kendi ülkelerinde kurmalı ve haklarıyla ilgili 
çalışmalarına hız vermeli. Türkiye Bilişim 
Derneği (TBD) kastettiğim sivil örgütlerin en 
tipik ve başarılı örneklerinden biridir.

-Sanal ortamdan kastınız, kişinin İnternet 
üzerinden görülmesine izin vermediği bilgi 
ve paylaşımlarsa; daha önce söylediğim 
gibi arka planında mutlaka hukuki bir temel 
olmalıdır. Aksi halde, sanal ortam güvensiz 
bir ortam olur. Öyle bir durumda alışveriş 
yaparken kullandığınız şifreler bile risk altında 
demektir. Kullanıcılar takip edilmek istedikleri 
konularla, izlenmek istemedikleri alanları 
birbirinden çok net bir şekilde ayırmışlardır. 
Ortada suç unsuru olmadan kullanıcıların 
özel tercihleri ve İnternet adımları izlenirse, 
vatandaşlar baskı altında kalır. 
Ancak sosyal medya için bunu söyleyemeyiz. 
Sosyal medyada daha çok izlenmek istenen bir 
ortam. Pazarlama stratejileri, Pazar analizleri 
için de çok yoğun kullanılan bir ortam. Dolayısı 
ile burada izlenmemek/takip edilmemek daha 
çok sıkıntı doğuruyor.
Twitter firmasının gelir kalemlerine 
baktığımızda, paylaşımlar sırasında kullanılan 
reklam gelirleri ve atılan tweetlerin ve verilen 
bazı araştırma şirketlerine satılmasından 
oluştuğunu görüyoruz. 
Bu itibarla, bu izlenme konusunu, böylesine 
İnternet’in her alanında aynı sonuçları 
doğuracakmış gibi ele almak ve olaya sadece 
devlete karşı İnternet’e giren insanı korumak 
yaklaşımıyla bakmak ciddi yanılgılara neden 
olmaktadır.

-Haberleşme özgürlüğü, temel haklar 
ve kişisel bilgiler korunarak kişilerin 
İnternet’te daha özgür hareket 
edebilmeleri için hangi ulusal ve 
uluslararası düzenlemelerin uygulamaya 
konulması gerekli, bu açıdan neler 
yapılmalı?

-Bir defa kullanıcı İnternet’te özgür hareket 
etmek istiyorsa ve özgür kalmak istiyorsa, 
bilinçli bir kullanıcı olmak zorundadır. Bu 
özgür ortamı istismar etmemelidir. Örneğin, 
sahte hesap kullanmamalıdır. İnternet 
ortamında maske ile dolaşmamalıdır.  Sahte 
hesap kullanmak ile sahte kimlik kullanmak 
arasında hiçbir fark yoktur.  Kısacası önce 
dünya çapında, dürüst bir dijital vatandaş 
ortaya çıkmalıdır. Bu henüz sağlanamadı. 
İnternet ortamını fırsat bilip anonimiteyi 
yücelten yaklaşımlar, bahsettiğiniz ulusal ve 
uluslararası düzenin kurulmasını geciktiriyor.
Sanal dünya düzeni ancak gerçek, dürüst ve 
cesur kullanıcılar sayesinde doğru bir zemine 
oturabilir.
İnternet’in sınır tanımazlığı, dünyada ortak 
bir sanal dünya düzeni kurulmasını dayatıyor. 
Ancak ortak bir küresel düzen kurmanın 
önünde önemli engeller var. Örneğin, 
İnternet’in sınır tanımazlığı, hizmet sunma 
noktasında olmalı. Ancak bu sınır tanımazlığı, 
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