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Kulaktan 
Ku lağa

(*) Bs. Müh., Bilişim Ltd. Paz. ve Satış Md.
     Türkiye Bilişim Derneği 
     Yönetim Kurulu II. Başkanı

Türkiye Bilişim Derneği’nin bazı yasal 
düzenlemeler karşısında verdiği tepkinin, 
yaptığı uyarıların ve önerilerinin yeterince 
izlenmediğini sosyal medyada yer alan 
eleştirileri görünce fark ettim. Sosyal medya 
ortamında yapılan eleştirilerin fark edilip TBD 
olarak yapılan açıklamaların ve duyuruların, 
aynı ortamda olmasına rağmen, görmezden 
gelinmesi son dönemde yapılanların bir 
özetinin bilişim tarihinin bir simgesi olan 
Bilişim Dergisi sayfalarında da yeniden yer 
almasının gerekli olduğunu göstermiştir.

Son birkaç ayda gerek yasal 
düzenlemelerle, gerekse 
hükümet yetkililerince 
verilen demeçlerle ya da 
dünya çapında yaşanan 

teknik sorunlarla gündeme gelen 
konular üzerine Türkiye Bilişim 
Derneği (TBD) basın tarafından sıklıkla 
aranarak görüşü sorulmuştur. 

5651 Sayılı Yasa

Toplumun her kesimini ilgilendiren 
“İnternete Sansür” olarak da 
bilinen 5651 sayılı yasada yapılan 
düzenlemelere ilişkin basın 
açıklamasını 13 Ocak 2014 günü TBD 
web sayfasında yayınladık. 

Bu konudaki ilk basın toplantısını 
CHP Bursa Milletvekili Sn. Aykan 
Erdemir’in daveti üzerine, TBMM’de 
sektörümüzü temsil eden diğer sivil 

toplum kuruluşlarıyla birlikte 16 Ocak 
2014 günü gerçekleştirdik. Burada 
özetle 5651 sayılı yasada yapılacak 
özgürlükleri kısıtlayıcı düzenlemenin 
hukuki ve teknik boyutlarının yanı sıra 
ülkemize yaratacağı ekonomik yükü 
kamuoyu ile paylaştık.

STK’lar olarak önerilerimizi ve yasada 
yapılacak düzenlemenin yaratacağı 
olumsuzlukları paylaşmak üzere 4 
Şubat 2014 günü TBMM’de grubu 
bulunan muhaletef partilerinin 
yetkilileri ile görüşmelerde bulunduk. 
Görüşmelerimize ilişkin ayrıntıları Turk.
Internet.com haber sitesinde Sn. Füsun 
Nebil şöyle verdi: “... Bugün ziyaret 
ettiğimiz milletvekilleri, MHP’den 
Grup Başkan Vekili Oktay Vural ve 

Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel, BDP’den Hasip 
Kaplan, CHP’den de Grup Başkan vekili Akif Hamzaçebi 
başkanlığında 11 milletvekili oldu. AKP’den Zeynep 
Karahan Muslu ve Necdet Ünüvar ile de görüşmek istedik. 
Ancak bizim geç talep etmemizin de neden olduğunu 
düşünüyoruz; bugün bize ayıracak saat bulamadılar. Yine 
de verilen cevaplarda “yarın da müsait saat yok” belirtmesi 
yapmalarından, aslında görüşmeye çok gönüllü olmadıkları 
izlenimi aldığımızı belirtelim...” [1]
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Ülkemizin önde gelen bilişim STK’ları olarak 
milletvekillerimizi ziyaret ederek görüşlerimizi 
paylaştık. TBMM’de yasal düzenlemelerin 
genellikle iktidarın oy çokluğu ile, muhalefetin 
önerilerinin dikkate alınmadan yapıldığını 
bildiğimiz halde, tarihe bir not düşmek adına 
girişimlerde bulunduk. Yasa hakkındaki 
girişimlerimize ilişkin sonuçlardan ziyade, STK’lar 
eliyle milletin ve vekillerinin buluşmasını sağlamış 
olmaktan dolayı mutlu olduk. Bu buluşmadan 
yalnızca bizler değil, görüşme fırsatı bulduğumuz 
milletvekillerimizin de mutlu olduğunu bize 
karşı olan tutum ve yaklaşımlarından anladık. 
Bu tür buluşmalara ve işbirliklerine gereksinim 
duyduklarına dair bir izlenim edindim.

TBD’nin kapısı basın tarafından çalınmaya 
başlamıştı. Bu görüşmelerin ardından CnnTürk ve 
Bugün televizyonu ile TRT Radyo-1’e konuk olarak 
katıldım. Sn. Turhan Menteş de TBD Başkanı 
olarak görüşlerimizi basın ile paylaşıyordu. 
Hürriyet gazetesinde 7 Şubat 2014 günü 
yayınlanan değerlendirmesi şöyleydi: “... BİLİŞİM 
sektörü yetkilileri internette yeni döneme tepki 
göstermekle birlikte, ‘Bu yasa da geçer ama kâğıt 
üstünde kalır. İnternete yasak olamaz, kullanıcı 

bir yolunu bulur’ görüşünde. Türkiye Bilişim 
Derneği Başkanı Turhan Menteş, 5651 yasasının 
ilk çıktığında da çok tartışıldığını belirterek, ‘O 
zaman da özellikle tanımlanan suçlar konusunda 
çok tepkiler gösterilmişti. Daha 
sonra görüldü ki yasanın o haliyle 
uygulanabilirliği olmadı. Tepkiyle 
çıkan yasa adeta kağıt üstünde kaldı’ 
dedi...” [2]

CnnTürk televizyonunda 6 Şubat 
2014 günü katıldığım “Bugün” 
programına internete getirilecek 
kısıtlamaların yaratacağı 
olumsuz etkiyi paylaştım. Bu tür 
düzenlemelerin çocuk istismarı 
konusunda özellikle olması 
gerektiğini, diğer konular için 
destekleyici yasal düzenlemelerden 
kişisel verilerin korunması yasasının 
da ele alınması gerektiğini belirttim. 
Özellikle internet ortamının 
küresel yapısı nedeniyle yasakların 
bir biçimde delinebileceği, arka 
kapıların her zaman bulunacağı 
mesajını verdim. [3]  

Benzer görüşleri 7 Şubat 2014 günü peş peşe 
katıldığım TRT Radyo-1 ve Bugün televizyonundaki 
“Güne Bakış” programında yineledim. [4]

Daha sonra yapılan ek düzenlemeler konusunda 
da yine CnnTürk televizyonuna 19 Şubat 2014 günü 
telefonla görüş bildirdim.[5]
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İnternetin yaşamımızın bir parçası olduğu günümüzde bu alanda yapılan yasal düzenlemelerin 
toplumumuzdaki etkileri konusunda HaberTürk gazetesi (10 Şubat 2014) ve Vatan gazetesine (3 Mart 
2014) ropörtaj verdim. Bütün bu haberlere ilişkin bilgiler TBD’nin internet sayfasında basın duyuruları 
bölümünde yer almaktadır. [6] Ayrıca yapılan ek düzenlemeye ilişkin görüşlerimizi de medya ile 
paylaştık. [7]

Aynı tarihlerde TBD Yönetim Kurulu Üyesi 
Sn. Levent Karadağ da İstanbul’daki radyo ve 
televizyonlara konuk oluyor, yasa hakkında 
TBD görüşünü kamuoyu ile paylaşıyordu. Bu 
paylaşımları yaptığımız Twitter ve Youtube’un 
kısa bir süre sonra kapatılması endişelerimizde 
ne kadar haklı olduğumuzu göstermişti.

Yasaklar başladı medyanın ilgisi arttı

Yasal engel kalmadığı için Twitter (21 Mart 2014) 
ve Youtube (27 Mart 2014) peş peşe kapatıldı. 
Bunun üzerine  yine görüşlerimizi paylaştık. 
24 Mart 2014 günü kamuoyuna yaptığımız 
özgürlüklerden yana olduğumuzu belirten 
duyuruya TBD web sayfasından ulaşılabilir.

Yasaklara ilişkin görüşlerimizi okuyucularıyla, 
izleyicileriyle, dinleyicileriyle paylaşmak isteyen 
tüm medya kuruluşlarına ilettik. KanalB 
televizyonu, CnnTürk, Vatan gazetesi, HaberTürk 
gazetesi, Dicle Haber Ajansı, MoralFM radyosu 
(14.04.2014) gibi...

OpenSSL sorunu ve “ttt” yaklaşımı

Yalnızca internet yasakları değil, dünyada 
yaşanan sorunlarla ilgili olarak da görüşlerimize 
başvuruldu. OpenSSL’deki açık konusunda Flash 
Tv’ye (11 Nisan 2014) [8] ve Almanya’da yayın yapan 
Köln Radyosu’na da görüşümüzü ilettik.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Sn. Lütfi Elvan’ın “www’den çıkar ttt’yi kurarız” 

açıklaması üzerine sosyal 
medyaya getirilmek istenen 
yasakçı yaklaşıma ilişkin 
görüşlerimizi de paylaştık (20 
Nisan 2014, Vatan gazetesi) [9]. 

***

TBD adına verilen demeçleri, 
paylaşılan görüşleri kulaktan 
kulağa edinilen bilgilerle yanlış 
değerlendirme yapılmasının 
önüne geçmek için ilk elden 
aktarma gereğini duydum. 
Unutmayalım ki, TBD gücünü 
üyelerinden alan, bilişim 

alanında ülkemizin en güçlü ve öncü bir sivil 
toplum kuruluşu olarak medyanın da görüş 
almak için başvurduğu önemli örgütlerden 
biridir. 
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