
BİLİŞİM AJANDASI2014 OCAK42 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 43

Yeni İnternet düzenlemesini 
olumlu bulan iki görüş

İnternet Geliştirme 
Kurulu Başkanı 
Özeren,  AB’de 
öngörülen standartlara 
ulaşıldığını belirtirken 
Tüm İnternetevleri 
Derneği Başkanı Andıç, 
kamuoyunda ciddi 
tartışmalara yol açan 
iki maddenin kaygıları 
gidereceğini söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen yeni İnternet 
(değiştirilen 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan 
Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen 

Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun) düzenlemelerini İnternet Geliştirme 
Kurulu Başkanı Serhat Özeren ve Tüm İnternetevleri Derneği Genel Başkanı Yusuf 
Andıç, 21 Şubat 2014’te Anadolu Ajansı’na değerlendirdi. 
İnternet Geliştirme Kurulu Başkanı Özeren, İnternet düzenlemesi ile ilgili, 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün toplumun hassasiyetleri ölçüsünde, endişeleri 
ortadan kaldırmak adına olumlu bir yaklaşımda bulunduğunu söyleyerek “TBMM 
de bu hassasiyetler doğrultusunda değişiklikleri komisyonda kabul etti. Bu 
değişikliklerle birlikte gerek trafik bilgileri, gerekse de TİB Başkanı’nın erişim 
engelleme yetkisi konusunda Avrupa Birliği’nde (AB) öngörülen standartlara 
ulaşılmıştır” açıklamasını yaptı. 
Düzenlemeye çok siyasi bakıldığını ifade eden Özeren, yeni düzenlemeyle İnternet 
üzerinde kamunun müdahalesinin azaltıldığını, insanların İnternet’te en çok mağdur 
oldukları “kişilik haklarının ihlali” ve  “özel hayatın gizliliğinin ihlali” gibi iki önemli 
konuda hızlı ve sonuç alınabilir çözümler getirildiğini kaydetti.
Özeren, her iki durumda da kişinin bizzat kendisinin müracaatının gerektiğini, 
müracaat yönteminin oldukça basit ve sonuç odaklı olduğunu belirterek, 
Telekomünikasyon İletişim Başkanı’nın (TİB) müdahale yetkisinin çok sınırlı kaldığını 
bildirdi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçen değişikliklerin, itirazları ortadan 
kaldıracağını düşündüğünü dile getiren Özeren, “Bu değişikliklerle birlikte gerek 
trafik bilgileri, gerekse de TİB Başkanı’nın erişim engelleme yetkisi konusunda AB’de 
öngörülen standartlara ulaşılmıştır” dedi.

Kaygıları da giderecektir
 
Tüm İnternetevleri Derneği Genel Başkanı Andıç ise, söz konusu iki maddenin 
kamuoyunda ciddi tartışmalara yol açtığını ifade etti. Andıç, şunları kaydetti:
 
“Vatandaş başvurduğu zaman 24 saat içerisinde mahkemeye gitmesi gerekiyordu. 
Değişiklikte TİB Başkanının da mahkemeye başvurması öngörülüyor. Bu olumlu bir 
düzenleme. En azından ortada bir yargı kararı olacak. Burada bir duruşma yapılmasa 
bile hâkim kararı olması çok önemliydi, bu durum kaygıları yok edecektir. Öte 
yandan mağduriyeti giderecektir, çünkü kişi kendisiyle ilgili olumsuz bir yayın varsa 
mahkeme, hâkim kararı verilene kadar bunun oluşturacağı zararlardan kurtulmuş 
olacak. Bu anlamda eskisine göre çok daha iyi ve başarılı olacağını düşünüyorum.
 
Diğer konuya gelince, insanlarda ‘izlenecek miyiz, konuşmalarımız tutulacak mı?’ 
gibi bir kaygı var. Bu verilerde mac adresi var, IP adresi var ve girilen sitenin adresi 
var, çok da fazla bir veri yok. Bu şekilde sınırlandırıyor olması ve TİB’in bu verilere 
sadece mahkeme kararıyla erişebilecek olması, insanların izlenmediğini, izlense 
dahi konuşmalarının tutulmadığını sadece IP adresi ve girdiği sitenin verilerinin 
tutulacağını bilmesi bence olumludur. Buradaki kaygıları da giderecektir diye 
düşünüyorum.”
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