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‹nternet Haftas› etkinlikleri kapsam›nda; EMO-Genç Linux

Günleri, 18-20 Nisan 2007 tarihinde Ondokuz May›s Üni-

versitesi Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda afla-

¤›daki programla gerçeklefltirildi. Etkinliklere EMO

Genç’in yan› s›ra di¤er bölümlerden de kat›l›m oldu¤u

gözlendi.

‹NTERNET 14 YAfiINDA SANSÜRLE KARfiI KARfiIYA 
Türkiye’ye ilk kez 12 Nisan 1993 tarihinde gelen ‹nter-

net’in 14. y›l›, “bask› ve sansür” giriflimlerinin yasalaflt›r›l-

maya çal›fl›ld›¤› bir ortamda kutlan›yor. ‹nternet Kuru-

lu’nun kapat›ld›¤› bir ortamda ilk kez bu y›l ‹nternet Haf-

tas› bir kamu kuruluflunun yönlendiricili¤i olmaks›z›n ya-

p›l›yor. Politika üretme yetkisi olmayan bir kurula internet

içeri¤inin denetlenmesi ifli verilmeye çal›fl›l›yor. Elektrik

Mühendisleri Odas›'n›n ‹nternet'in 14. do¤um günü ne-

deniyle yapt›¤› bas›n aç›klamas› yaz›m›z›n devam›nda yer

almaktad›r. 

Hükümet taraf›ndan ilgili kesimlerin uzlafl›s› olmaks›z›n

TBMM‘ye sevkedilen "Elektronik Ortamda ifllenen Suçla-

r›n Önlenmesi ile 2559 ve 2937 say›l› Kanunlarda De¤iflik-

lik Yap›lmas›na Dair Kanun Tasar›s›"n›n yaratt›¤› büyük

tepki nedeniyle "k›smi bir geri ad›m" at›ld›. TBMM‘de ko-

misyon ve alt komisyon süreçleriyle tasar›n›n ismi bile

Anayasa‘ya ayk›r› bulunarak, "‹nternet Ortam›nda Yap›-

lan Yay›nlar›n Düzenlenmesi ve Bu Yay›nlar Yoluyla ‹flle-

nen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakk›nda Kanun Tasar›-

s›" olarak de¤ifltirilmesine karfl›n ‹nternet ortam›na yöne-

lik "keyfi sansür" yolu aç›lmaktad›r. 

Teknolojik farkl›l›klar› nedeniyle bas›l› ve görsel medyaya

iliflkin nas›l farkl› düzenlemeler öngörülüyorsa ‹nternet or-

tam›na yönelik de farkl› düzenlemeler yap›lmas› zorunlu-

dur. Ancak tasar›yla içeri¤i "suç" oluflturan bir yay›n›n de-



¤il, o yay›n› yapan sitenin tamamen karart›lmas› anlam›na

gelecek biçimde "eriflim engeli" yasa¤› öngörülmektedir.

Suç tan›mlar›n tasar›da yap›lm›yor olmas›, Türk Ceza Ka-

nunu‘ndaki mu¤lak ifadelerle yetinilmesi, uygulay›c›lar›n

"keyfi k›s›tlama" giriflimlerine temel oluflturacakt›r. ‹çerik

sa¤lay›c›ya yönelik herhangi bir uyar› mekanizmas› öngö-

rülmemifl olmas› da tasar›da önemli bir eksikli¤i olufltur-

maktad›r.

Yarg› kurumlar› devreye sokulmaks›z›n oluflturulacak bir

baflkanl›¤a, eriflim engelleme yetkisi tan›nmas› "keyfi san-

sür" uygulamas›n›n önünü açan bir düzenlemedir. Tele-

komünikasyon alan›nda lisansland›rma yapmak, gözetle-

me ve denetim ifllevini yürütmek üzere kurulmufl olan Te-

lekomünikasyon Kurumu, birden bire içinde oluflturula-

cak olan Telekomünikasyon ‹letiflim Baflkanl›¤› ile ‹nternet

içeri¤ini denetleyici ve yarg› karar› olmaks›z›n sansür uy-

gulayacak bir kurum haline dönüfltürülmektedir. Baflkan-

l›¤a kullan›c›lar› izleme görevi verilmesiyle de ‹nternet or-

tam›nda "elektronik telekulak" yarat›lacakt›r. 

Herhangi bir yarg› karar› ya da Cumhuriyet Savc›s›‘n›n ka-

rar› bile olmaks›z›n Telekomünikasyon ‹letiflim Baflkanl›¤›,

kendisince karar verdi¤i "içeri¤i suç oluflturan yay›nlar"

için yer sa¤lay›c›n›n yurtd›fl›nda bulunmas› durumunda

eriflimin engellenmesi karar› verebilecek. Türkiye‘de ba-

r›nd›rma hizmetleri fiyatlar›n›n pahal› olmas› nedeniyle

Türkçe içerikli sitelerin büyük k›sm›n›n yurtd›fl›nda bulun-

du¤u dikkate al›nd›¤›nda sansür yetkisinin çok genifl ol-

du¤u ortaya ç›kmaktad›r. Ayr›ca Baflkanl›k, içerik ve yer

sa¤lay›c› yurtiçinde olsa bile, e¤er yay›n›n "çocuklar›n cin-

sel istismar›" ve "müstehcenlik" suçlar›n› oluflturan içeri-

¤e sahip oldu¤unu düflünürse, yine yarg› karar›na gerek

duymaks›z›n eriflimin engellenmesi karar› alabilecek. Buna

göre, günlük gazetelerin ço¤unun ‹nternet sitesi, "müs-

tehcenlik" kapsam›nda kapat›lma riskiyle karfl› karfl›ya ka-

lacakt›r. 

Üstelik bu baflkanl›¤›n bafl›ndaki kiflinin hangi ölçütlere

göre kim taraf›ndan seçilece¤i de belirsizdir. Bilgi toplumu

sürecinde "demokrasi ve özgürlükler" ad›na önemli bir ifl-

lev yüklenen ‹nternet üzerinde böylesine k›s›tlay›c› yetki-

lerle donat›lacak kifli için hiçbir kriterin belirlenmemifl ol-

mas› da bafll› bafl›na bir sorundur. 

‹nternet hizmetinin sunumunda "eriflim sa¤lay›c›, yer sa¤-

lay›c›" ifllevini yerine getirenlerin büyük ço¤unlu¤unu

EMO bünyesinde örgütlü olan Bilgisayar Mühendisleri

oluflturmaktad›r. Tasar›ya göre eriflimin engellenmesi ka-

rar›n›n yerine getirilmemesi durumunda bu hizmeti sa¤la-

yan Bilgisayar Mühendislerine 6 aydan 2 y›la kadar hapis

cezas› verilebilecektir. 

‹nternet ortam›ndaki yay›nlar›n hiçbir düzenlemeye tabi

olmamas› elbette düflünülemez. Ancak konunun yasakla-

y›c› bir zihniyetle de¤il, e¤itici ve özgürlüklerin önünü aç›-

c› bir zihniyetle ele al›nmas› zorunludur. Bugüne kadar ül-

kemizde yasaklay›c› zihniyetin yaratt›¤› olumsuz sonuçlar

ortada dururken, TBMM‘nin keyfi bask› ve sansürün önü-

nü açacak böylesi bir düzenlemeyi yasalaflt›rmamas›n› ta-

lep ediyoruz. 

ELEKTR‹K MÜHEND‹SLER‹ ODASI

40. DÖNEM YÖNET‹M KURULU
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