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Mahremıyette sevıyemız 

“Vahsı batı”
Alternatif Bilişim Derneği, 
yayımladığı raporda, 
devletin vatandaşları 
izlediğine dikkat 
çekerek  “toptan gözetim 
paradigmasına geçiyoruz” 
saptamasında bulundu. 7 
başlık altında toparlanan 
raporda, hükümetin dijital 
aktivizmi hedef haline 
getirdiği vurgulandı. 
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2013 yılı biterken Türkiye’de İnternet’in durumunu tüm boyutlarıyla ele alan kapsamlı bir rapor 
hazırlandı. Alternatif Bilişim Derneği, Bilgisayar Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri 
Odası, İnternet Teknolojileri Derneği, Linux Kullanıcıları Derneği, Pardus Kullanıcıları Derneği, 
PHP Geliştiricileri Derneği, Tıp Bilişim Derneği ve Korsan Parti’nin İnternet Haftası etkinlikleri 
kapsamında hazırladığı “Türkiye’de İnternet’in Durumu-2013” Raporu yayınlandı. Alternatif 
Bilişim Derneği’nin yıllık “Türkiye’de İnternetin 2013 Raporu/Durumu”nda diğer yıllardan 
farklı olarak, Gezi protestoları, etkisi ve sosyal medya geniş bir yer aldı. Yirmi sayfalık raporda 
ekonomik ve siyasi iktidarın İnternet ve yurttaşlar üzerinde tahakküm kurma girişimleri olan 
dijital gözetim, profilleme, veri eşleştirme, veri madenciliği olguları, ardından kişisel verilerin 
korunması ele alındı.

Rapor,  Ağ tarafsızlığının gerçekleştirilememesi sorunu; 5651 sayılı yasanın mevcudiyeti ve 
erişim engelleri sorunu; Dijital gözetim ve gözetim devleti; Dijital ortamlarda kişisel verilerin 
korunması hakkı; İnternet ortamında nefret söyleminin varlığı; Sosyal medya ortamlarına 
yönelik günah keçileştirme, tutuklamalar ve sansür ile Yeni medya okuryazarlığı: Kuramsal 
ve kavramsal değerlendirme ve Türkiye’deki mevcut durum olmak üzere 7 başlık altında 
toparlandı.

Türkiye’de devletin vatandaşları izlediğine dikkat çekildi. İnternet’te gözetimin yasa yolu ile 
meşrulaştırılmadığı ifade edilen raporda, genel gözetim politikasına ilişkin olarak  “Tüm hukuk 
nosyonlarını alt üst edecek bir biçimde, tüm vatandaşların tüm iletişimini sürekli gözetleme, 
dinleme ve kaydetmeye dayalı ‘toptan gözetim’ paradigmasına geçiyoruz” saptamasında 
bulunuldu. Raporda “Bu gözetim çorbasına kepçe sallayıp delil üretmek gündelik hukuki 
skandallar haline geldi. Mahremiyet ve kişisel veri koruması bakımından ise hukuki düzeyimiz 
‘Vahşi Batı’ seviyesinde” denildi.

Raporda ağ tarafsızlığının gerçekleştirilemediği vurgulanırken, 5651 sayılı “İnternet Ortamında 
Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele edilmesi 
Hakkında Kanun” dayandırılarak uygulanan erişim engellemeleri eleştirildi.
“Kişisel Verileri Koruma” yasa tasarısının hâlâ yasalaşmadığı anımsatılan raporda, tasarıya 
ilişkin “AB standartlarını karşılamayı, içerdiği muafiyet ve istisnalarla mahremiyet hakkı 
konusunda ülkeyi daha geri bir duruma götüreceği açıktır” uyarısı yapıldı. “İnternet tarafsızlığı 
gereklidir!” denilen raporda Türkiye’de sayısal uçurumun devam ettiğine dikkat çekildi. 
Yeni medya okuryazarlığının Türkiye’de çok düşük olduğunun altı çizilen raporda yer alan bazı 
saptama ve öneriler şöyle:

“Kapatılan siteler ifade özgürlüğü ihlali”
“Ağ tarafsızlığı her ne kadar yasalarımızda yer almamakta ise de ‘ifade özgürlüğü’ ile taban 
tabana örtüştüğü tartışmasızdır. İnternete erişimin engellenmesi ya da denetlenmesi İnternet 
kullanıcılarının ifade özgürlüğüne ket vurmaktadır.

  Kullanıcı haklarının savunulduğu, ağ tarafsızlığının ve en geniş hâliyle ifade özgürlüğünün 
korunduğu yasal düzenlemeler en kısa zamanda gerçekleştirilmeli.

 Türkiye’de ayda ortalama 1000 alan adı erişime kapatılmaktadır. 5651 sayılı kanunun ve 
ilgili diğer mevzuatın yurttaşın ifade özgürlüğü ve bilgiye erişim hakkı temelinde yeniden ele 
alınması/düzenlenmesi gerekmektedir.

 Erişim engelleme suçla mücadele etmenin etkin bir yolu değildir. Mahkemeler tarafından 
verilen koruma tedbiri kararları süresiz olduğu için cezaya ve nihayetinde kalıcı sansüre 
dönüşmektedir.

 Özellikle Gezi parkı eylemlerinin ardından İnternet ve dijital aktivizm, hükümet sözcüleri 
tarafından çok defa hedef haline getirilmiş, bu da sansür ve gözetimin arttırılacağı yönlü 
kaygıları arttırmıştır. Bu gibi açıklamalar hukuki olmadığı gibi yersiz ve yararsızdır. Yurttaşların 
ifade ve örgütlenme özgürlüklerine müdahaledir.

 Yurttaşın kişisel verilerinin korunması anayasal bir haktır ve bağımsız ve özerk bir yapı 
tarafından bu korumanın sağlanması gereklidir.

 Yeni medya ortamları bir yandan demokratikleşme için diğer yandan da nefret söylemi gibi 
olumsuz pratikler için alternatif ortamlar sunmaktadır.

“BTK hafiyelik misyonunu bırakmalı”
 Türkiye’de yaşayan herkes telefon konuşmalarının dinlendiğinden ve kaydedildiğinden 

emindir. Vatandaşların arzusu Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun (BTK) hafiyelik misyonunu 
bırakması ve asli görevi olan “düzenleyici kuruluş” durumuna geri dönmesidir.

 Türkiye’de genellikle hedef alınan gruplara yönelik anahtar sözcüklerin belirlenerek buna 
göre internet ortamları izlenmeli ve bu konuda bilimsel araştırmalar yapılmalı.

 Nefret söylemi içeren içeriğin yayınlandığı siteye/şirkete/servis sağlayıcıya vb. şikâyet 
bildirilmeli ancak bu şikâyetler ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmeli.

  Yeni medya okuryazarlığı konusunda eğitimler verilmeli ve toplumsal farkındalığı arttırıcı 
kampanyalar yürütülmeli.

 Nefret söylemi/suçu mağdurları ile dayanışılmalı ve destek olunmalı, bu konuyla ilgili 
uluslararası işbirliği sağlanmalı.

 Akademik çevrelerin, STK’ların ve mağdurların taleplerinin dikkate alındığı yasal 
düzenlemeler yapılmalı.
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