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Bilişim hukukçusu Karslı: 
Devlet dahi izleme, bireysel yararın üzerinde toplumsal bir 
koruma için bağımsız mahkeme kararları ile yapılabilir

Ankara Barosu Bilişim Kurulu Başkanı, bilişim hukukçusu Avukat Nihad 
Karslı, “Dosya” sayfalarımız için sorularımızı yanıtladı. İnternet’in temel 
hak ve özgürlüklerimizden olduğuna dikkat çeken Karslı, temel hak ve 

özgürlüklerin ancak yasa ile bağımsız mahkeme kararlarıyla sınırlanabileceğine 
değinip “Diğer kişi ya da kuruluşların izlemesinin hiçbir yasal dayanağı yoktur” 
dedi.
İzlemeyi kişi ya da kuruluşların ancak kişinin bilgilendirmesi ve özel izni ile 
yapabileceğini belirten Karslı, bunun dışındaki izlemelerin yasa dışı olduğunu 
söyledi. “İzinsiz ve mahkeme kararı olmaksızın yapılan izlemelerin hiçbir şeye 
yararı yoktur, tehlikelidir” diyen Karslı, her şeylerinin bilinmesinin psikolojik 
sorunlar yaratıp paranoya düşüreceğine işaret etti. 

Öncelikle İnternet’in temel haklar kapsamında Anayasa’ya girmesi gerektiğini 
vurgulayan Karslı, her vatandaşın özgürce İnternet’i kullanmasının garanti 
edilmesini istedi. 

İnternet üzerinde, bireye karşı karşı işlenen suçlardan korunmak için İnternet 
Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (ICANN) gibi sivil uluslar arası topluluk 
kurulmasını öneren Karslı, İnternet’in sınırlanamaz yapısı nedeniyle ulusal 
düzenlemelerin hiçbir işe yarayacağını düşünmüyor. 
Karslı, bütün düzenlemelerin uluslararası sivil ve yetkilendirilmiş kuruluşlar 
tarafından kişisel hak ve özgürlükle ile bireysel tercihler korunarak yapılması, 
“unutulma hakkı”nın da sağlanması gerektiğini belirtti. 

İzinsiz ve mahkeme kararı olmadan yapılan izlemelerin tehlikeli 
olduğuna değinen Karslı, kamu dışında izlemenin ancak kişinin 
bilgilendirmesi ve özel izni ile yapabileceğini söyledi. İnternet’in 
temel haklar kapsamında Anayasa’ya girmesini isteyen Karslı, bireye 
karşı karşı işlenen suçlardan korunmak için ICANN gibi sivil uluslar 
arası topluluk kurulmasını önerdi.
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- İnternet’i izlenmenin devlet, kurum 
ve kişiler açısından yasal dayanağı, 
gerekçesi ve amacı nedir? Bunun nasıl bir 
yararı var?

- İnternet, haberleşme ve ifade özgürlüğü 
içerisinde kullanılan bir araçtır. Yani temel 
hak ve özgürlüklerimizdendir. Temel hak ve 
özgürlükler de ancak yasalar ile ve bağımsız 
mahkeme kararları ile sınırlanabilir. Kişisel 
bilgi ve hakkın izlemesi ise daha üstün 
korunacak bir değer için ancak istisna 
edilebilir.

Bu bağlamda devletin izlemesi dahi bireysel 
yararın üzerinde toplumsal bir koruma için 
bağımsız mahkeme kararları ile izlenebilir. 
Diğer kişi yada kuruluşların izlemesinin hiçbir 
yasal dayanağı yoktur.

İlaç sanayinde test gönüllüleri bile ancak 
gönüllü olursalar izlenebilmekte iken, 
kamu dışında yukarıdaki söylediğim neden 
dışında izlemeyi kişi yada kuruluşlar ancak 
kişinin bilgilendirmesi ve özel izni ile bunu 
yapabilirler. Bunun dışındaki izlemeler yasa 
dışıdır.

Gerekçesi yasal olmamakla beraber, 
kişisel kullanım alışkanlıkları, İnternet 
kullanıcılarının iletişim bilgilerini sağlayarak 
sosyal mühendislik ve ticari amaçlar için 
kullanılmaktadır.

Yine günümüzün büyük tehlikesi “Büyük Göz” 
ile her şeyi bilmek takip etmek gerektiğinde de 
kullanmak arzusu olabilir.

Bana göre izinsiz ve mahkeme kararı 
olmaksızın yapılan izlemelerin hiçbirşeye 
yararı yoktur. Tehlikelidir.

-Sizce sanal ortamda izlenmek kişiler 
açısından ne gibi tehlike ve sıkıntı 
yaratıyor?

- Özel hayatın gizliliğini ortadan kaldırır. 
Kişisel verilere ulaşılmasını sağladığından 
maddi ve manevi acıdan tehlikeye sokar. 

Kötü niyetli  ikdidarların kendi zihniyetinde 
tek tip insan yaratma amaçlarına hizmet eder. 
Eğitim ve eğilimlerini fark etmeden başkaları 
şekillendirir.

Yoz kapitalizmin köleleri olurlar. beğendikleri 
renklerden müziğe kadar eğilimleri alınıp 
satılırlar.

Bunun dışında tanrının dışında bir varlık 
tarafından diğer dünya için olmadan bu 
dünyada her şeylerinin bilinmesi psikolojik 
sorunlar yaratır, paranoya düşürür.

-Haberleşme özgürlüğü, temel haklar 
ve kişisel bilgilerin korunması açısından 
İnternet’te daha özgür hareket edebilmek 
için hangi ulusal ve uluslar arası 
düzenlemelerin uygulamaya konulması 
gerekli, bu açıdan neler yapılmalı?

- Öncelikle İnternet’in temel haklar 
kapsamında Anayasa’ya girmesi 
gerekmektedir. Sonrasında her vatandaşın 
özgürce İnternet’i kullanması garanti 
edilmelidir. Bunlar için başkaca düzenlemeye 
gerek olduğunu zannetmiyorum neticede 
temel hak ve özgürlükler Anayasa  tarafından 
güvence altına alınmıştır.

İnternet üzerinde bireye karşı kişilik haklarına 
karşı işlenen suçlardan korunmak için 
İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu 
(The Internet Corporation for Assigned Names 
and Numbers- ICANN) benzeri bir sivil uluslar 
arası topluluk kurulmalı bu topluluğa yetkiler 
verilerek  hızlı ve etkin çalışması için de tüm 
taraf devletlerin stratejik ve yer sağlama 
acısından destek olması gerekmektedir.

İnternet sınırlanamaz bir yapıya sahip 
oldugundan ulusal düzenlemelerin hiçbir işe 
yarayacağını düşünmüyorum. Bu tür yasalar 

bilişim okur-yazarı 
olmayan kişilere eziyet ve 
işkence etmekten başka 
bir işe yaramayacaktır. 
Bütün düzenlemeler 
uluslararası svil ve 
yetkilendirilmiş kuruluşlar 
tarafından infazı yapılacak 
şekilde olmalı kişisel hak 
ve özgürlükleri, bireysel 
tercihleri korumalı. 
Örneğin “unutulma 
hakkı”nın sağlanması 
gereklidir.

-İnternet’te 
izlenmemek için neler 
yapılabilir?

- Bu soru teknik olarak 
bilişimden anlayan kişilere 
sorulması gerekir ancak 
bildiğim kadarı ile bir 
yöntem önereyim.

Öncelikle sıfır bir bilişim makinesi alınır. 
Üzerine özgür yazılım olan bir işletim sistemi 
kurulur. Sonra  kamuya açık bir İnternet 
ağından İnternet’e giriş yapılarak Tor ya da 
başka bir proxy ile ya da vpn ile İnternet’e 
giriş yapılırsa çok fazla takip şansının 
kalmayacağını düşünüyorum.

Ayrıca kişilerin paylaşımlarına dikkat 
etmelerini kamuya açık yerlerde (İnternet 
üzerinde) çok fazla özel bilgilerini 
vermemeleri, doğum tarihleri nüfusa kayıtlı 
oldukları yer gibi bilgileri paylaşmamalarını 
öneririm.

-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?

-Bu soruyu daha önce farkında olmadan 
açıklamışım. Ek olarak ulusal düzenlemeye 
gerek yok sadece uluslararası oluşturulacak 
bu kuruluş için yapılacak düzenlemede kişisel 
haklara saldırının korunması yönünde yetki 
ve müeyyide uygulayacak ve de ulusal kolluk 
tarafından bunun derhal yerine getireleceği 
mekanizma geliştirilmelidir.

Bu şekilde bir oluşumun dünyalı her insana 
faydası olacağını ayrıca dünya mahkemeleri 
olmadığından yerel etkinin ötesinde sonuçlar 
alınabileceğini düşünüyorum.
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