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İnternet’i yeniden başlat!.. 

Türkiye’de Alternatif Bilişim Derneği’nin çağrısıyla,İnternet kullanıcıları, 5 
Haziran’da “Reset The Net” adıyla bir eylem günü başlattı.

Günlük hayattın vazgeçilmezi 
olarak her an kullanılan bilişim 
teknolojileriyle ses, görüntü ve kişisel 
bilgiler anlamında sanal ortamlarda 

sayısız sayısal (dijital) izler bırakıyoruz. Ve özellikle 
kişisel verilerin güvenliği ve mahremiyetine ilişkin 
birçok tehditler söz konusu. Sanal dünyadaki 
yasal boşluklar, özellikle şirketlerin etik dışı ve 

hukuksuz davranışları, devletlerin de baskıcı 
ve güvenlik politikaları hızla artarken gözetim 
toplumuna direnen kullanıcılar, iletişimleri, 
cihazları ve kişisel bilgilerinin güvenliğini 
sağlamaya çalışıyorlar. Mahremiyet ihtiyacı 
duyan kullanıcılara yardım etmek, onlara “kem 
gözlerden” korunmak için pratik bilgiler vermek 
için yeni topluluklar oluşturuluyor ve yeni 

teknoloji çözümleri sunuluyor.  İnternet özgürlüğünü devlet 
ve şirketlerin gözetiminden korumak için farklı çalışmalar 
yapıldı. İnternet’i resetlemek, onu tekrar güvenli ve özgür bir 
hâle getirebilmek için yeni yollar öneriliyor.
2013’te Amerikan Hükümeti’nin elektronik dinlemelerden 
sorumlu birimi Ulusal İstihbarat Ajansı’nın (NSA), PRİSM 
adlı bir yazılımla kişilerin e-posta adreslerine erişimi olduğu 
ortaya çıktı. İstihbarat analistlerinin eğitimi için hazırlanan 41 
sayfalık dokümanın sızdırılması ile açığa çıkan olayda, PRİSM 
programının doğrudan e-posta hizmeti sağlayan şirketlerin 
sunucularından veri çektiği yazıldı. Aralarında Google, Apple, 
Yahoo gibi şirketlerin de bulunduğu 9 şirketin sunucusundan 
verilerin elde edildiği iddia edildi.

5 Haziran 2013’te Edward Snowden’ın sızıntıları ile patlayan 
PRISM skandalının yıldönümü, Reset The Net adıyla bir eylem 
gününe dönüştürülüp İnternet kullanıcıları İnterneti güvenli 
kullanma çağrısı yapıldı. Türkiye’den de Alternatif Bilişim 
Derneği, İnterneti resetleme  (Yeniden başlat) çağrısında 
bulundu. 
Dernek tarafından yapılan açıklamada, 5 Haziran 2013’te 
Snowden’ın PRISM sistemini ifşa ettiğini anımsatıp “Bu 
sistem, ABD istihbarat ajansı NSA’in İnterneti nasıl gözetim 
altında tuttuğunu ve İnternette özel hayatımıza nasıl 
saldırdığını kesin kanıtlarla bize gösterdi. Ancak bu belge, 
Snowden’ın NSA’den sızdırdığı belgelerden sadece küçük 
bir kısmıydı. O günden bu yana birçok yeni sızıntı ile NSA 
ve GCHQ’nun İnternete ve bizlerin özgürlüklerine nasıl 
saldırdıklarını gördük” denildi.
Yaşanan skandalla birlikte İnternette gözetim ve gizlilik 
politikalarının tartışılmaya başlandığı belirtilen açıklamada, 
Türkiye’de geçtiğimiz aylarda çıkartılan sansür ve gözetim 
yasasının da bunun örneklerinden birisi olduğu belirtildi.
PRISM sızıntısının şifrelemenin, İnterneti güvenli kullanmanın 
önemini vurguladığını belirten dernek, özgürlükler ve özel 
hayatı korumak için şifrelemenin kullanabileceğine dikkat 
çekti.
Dernek açıklamasını şu çağrıyı yaparak bitirdi: 
“Alternatif Bilişim Derneği olarak, internette özgürlüğün ve 
güvenliğin ne kadar önemli olduğunu, ifade özgürlüğümüzü 
ve özel hayatımızı internette de koruyabilmemizin ne 
kadar gerekli olduğunu biliyoruz ve biz de bugün herkesi 
interneti yeniden başlatmak için elinden geleni yapmaya 
davet ediyoruz. Biz yeniden başlıyoruz. Mahremiyetinize ve 
özgürlüğünüze sahip çıkın, bize katılın!”

Dernek ayrıca gün için resetthenet.org sitesini de Türkçe’ye 
kazandırdı. Kampanyayla ilgili paylaşımlar, #ResetTheNet 
#YenidenBaşlat etiketleriyle sosyal ağlarda paylaşıldı.

 #ResetTheNet ama nasıl?

Sorun: Devletler ve şirketler 
internetteki güvenlik açıklarını 
kullanarak bütün dünyayı gözetliyor 
ve interneti asla olmaması gereken 
bir şeye dönüştürmeye çalışıyor: 
hapishaneye.
Çözüm: Bütün saldırıları 
durduramayabiliriz ama günlük 
kullanımımızda güvenli ve özgür 
teknolojileri tercih ederek kitlesel 
gözetimi durdurabiliriz.
Plan: Öncelikle SSL gibi araçlar 
kullanarak yüzlerce sitenin ve 
uygulamanın güvenli hale gelmesini 
sağlayacağız. Ardından 5 Haziran’da 
“her yerde” bir sayfa yayınlayarak 
gözetime direnen mahremiyet 
araçlarını yaymaya çalışacağız.
Bireyler: Güvende olabilmek için 
özgür yazılımlar kullanın ve güvenli/
özgür yazılımlar kullanan servisleri 
tercih edin. Şifreleme araçlarını 
mümkün olduğunca günlük 
hayatınıza entegre etmeye çalışın. 
(“Her gün en az 1 şifreleme aracını 
deneyeceğim. #yenidenbaslat”)
STK ve firmalar: Müşteri ya da 
topluluğunuzla olan iletişiminizi PGP 
gibi şifreleme araçları ile kurun. 
SSL kullanın ve müşterilerinizi/
topluluğunuzu şifreleme araçları 
ile ilgili bilgilendirin. (“Kuruluş 
olarak PGP ve SSL kullanacağız. 
#yenidenbaslat”)
Site ve servisler: Kullanıcılarınız 
ile kurduğunuz iletişimin gizliliği 
anayasal bir haktır. Bu gizliliği 
sağlamak için mutlaka SSL 
kullanın. Kullanıcılarınıza ait 
bilgileri satmayın ve izin aldığınızın 
dışında amaçlar için kullanmayın. 
(“Kullanıcılarımızın mahremiyetine 
değer veriyor ve SSL kullanıyoruz. 
#yenidenbaslat”) 
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