
kip etti¤imiz buna benzer befl olay daha var. Bir
blog’un müstehcen oldu¤u gerekçesiyle kapat›lma
davas›. Bizim böyle bir arka plan›m›z var. Çok fla-
fl›rmamak gerekir asl›nda. Neden baflka ülkelerde
devlet bu ifle çok bulaflm›yor. Filtre çok kullan›lm›-
yor. Çok say›da filtreli sitenin olmas›ndan endifle
ediliyor. Mesela ben düflünce özgürlü¤ü ve por-
nografi üzerine yaz›yorum. Filtreli internet, olma-
d›k sözcüklerin seçti¤i yeri her an yasaklayabilir.
Bu tip problemlerden dolay› filtrelerin çok fazla
güvenilir olmad›¤› bilindi¤i için daha fazla itekle-
yemiyorsunuz.

‘BUGÜN DAHA MI GÜVENDEY‹Z?’
» Son uygulamayla internetimiz gerçekten biraz
daha güvenli olmufl olabilir mi? Sansür kötüdür
ama güvenlik de getirir mi?
Fikri kullan›m güvenli¤i interneti yok, bizde böyle
bir varsay›mdan hareket ediliyor. Devlet flimdi di-
yor ki filtre var. ‹nternetimiz art›k güvenli. Yok böy-
le bir durum. ‹nternetin güvenli olmas›n› devlet
sa¤layamaz. Bu internetin güvenli olmad›¤› anla-
m›na da gelmez. Güvenlik de göreceli bir durum-
dur. Böyle oldu¤u için çocuklar bugün daha m› gü-
venli? Devlet bunu nas›l garanti edebilir? Bugün bi-
zim filtremiz var. Çocuklar daha güvenli ya da dü-
nün çocuklar› bugünün yetiflkinleri güvensiz or-
tamda m› yetiflti, kötü insan m› oldu?

» Devletin çocuklar› korumak görevi var m›?
Devletin tabiî ki çocuklar› korumak için bir görevi
var. Ama uygulanacak politikalar›n do¤ru belirlen-
mesi gerekiyor. 5651 say›l› Kanun da çocuklar› ko-
rumak içindi. Ancak tüm yurttafllar çocuk muame-
lesi görüyor flimdi. Son durumu ben ikili sansür
olarak görüyorum. Güvenlik laf› aldatmacad›r.

» Öyleyse sansür olmadan sorun nas›l çözülür?
‹nternette elbette risk amac› tafl›yan siteler var. An-
cak bunlar e¤itimle afl›labilir diye düflünüyorum.
Mesela, çocuklar›n facebook için ciddi anlamda
e¤itilmesi gerekti¤ini düflünüyorum. Kiflisel bilgi-
lerin herkesle paylafl›lmamas›, profilin herkese
aç›k olmamas› gibi e¤itim… Ancak siz bu sorunu
Facebook’u kapatarak halledemezsiniz.

YASAK YASAKLANANI CAZ‹P KILAR
» ‹nternet tüketicileri aç›s›ndan direkt s›k›nt› ne-
dir?
Baflbakan’›n uygun gördü¤ü 3 çocuklu aileniz var.
Evde befl kiflilik bir ailesiniz. Filtre kullanmak iste-
diniz. 5 yafl›ndaki çocu¤unuza göre bir paket, 17
yafl›nda çocu¤unuz için bir paket ve ebeveynler için
bir paket kullanam›yorsunuz. Tüketicileri koruya-
mam durumu da ortaya ç›k›yor. Çocuklar› zararl›
internet içeri¤inden korumak yerine çocuklar› flid-
detten, istismardan, açl›ktan, yoksulluktan koru-
mak bence daha önemli. Buraya gelene kadar ya-
p›lmas› gereken çok fley var. Yak›n döneme kadar
“tafl atan çocuklar›” hapse at›yorlard›. E¤itim soru-
nu varken siz kalkm›fl bu site yasak, flu yasak diyor-
sunuz. Bana sorarsan›z yasak olunca, yasaklanan
daha cazip konuma geliyor. Çünkü, neden yasak
diye insan merak ediyor.

» Siz 2007’de ç›kan 5651 say›l› Kanuna da karfl› ç›-
k›yordunuz.
5651 say›l› ‘eriflimi engelleme’ kanunu benim bafl›n-
dan beri savundu¤um bir kanun de¤ildi. Ben bunun
zaten efektif bir uygulama olmad›¤›n› düflünüyorum.
Youtube örne¤inde de gördük, biliyorsunuz, 2.5 sene
engellendi de ne oldu. ‹steyen yine yolunu bulup gire-
biliyordu. Böyle bir uygulama olacaksa içinde nefret
suçu, nefret söylemi, ayr›mc›l›k, homofobi, fliddet
içeren sitelerle mücadele edilmesi gerekiyor. Ama bu
uygulamay› savunanlar kafay› müstehcenli¤e takm›fl
durumda. Ben bu uygulamalar› bu nedenlerle inand›-
r›c› bulmuyorum. Bana göre muhafazakar bir kesi-
min politikalar›n›n genele dayat›lmas›d›r.

» Sansürden iktidar›n zihniyeti mi sorumlu?
Ben bunun bir parti sorunu oldu¤unu düflünmüyo-
rum. 5651 say›l› Kanun geçerken AKP, CHP ve
MHP hep birlikte kanunu onaylad›lar. Ben bunu
daha çok Türkiye’nin muhafazakar yap›s›yla aç›k-
lamay› tercih ediyorum. Bu bak›mdan sorunun,
daha genel, yani mevcut olan zihniyetin sansürcü
olmas›yla ilgili oldu¤unu izah ediyorum. Hüküme-
tin de¤iflmesiyle daha özgürlükçü internet ve dü-
flünce  özgürlü¤ü olan bir ülke olaca¤›m›z› düflün-
müyorum. Adile Naflit olay›, Ölüm Pornosu, Ah-
met fi›k’›n bas›lmadan yasaklanmaya çal›fl›lan kita-
b› bana bunlar› düflündürtüyor.

‘A‹HM’E G‹D‹LECEK DENL‹ ÖNEML‹’
» BTK’nin son uygulamas› daval›k oldu. Konu Da-
n›fltay’a tafl›nd›.
Filtreli internet uygulamas›na karfl› aç›lm›fl bir dava
var. Evet. Son uygulama kanun ya da yönetmelik bile
de¤il. BTK’nin alm›fl oldu¤u bir kararla yay›nlanm›fl
olan usul ve esaslara dair bir uygulama. Yönetmelik ol-
sayd›, resmi gazetede yay›nlan›rd›. ‹dare hukuku aç›-
s›ndan problemli bir durum. Tek tarafl› olarak BTK
‘Elektronik haberleflme kanunu’na at›f yaparak usul ve
esaslar gelifltirdi. Bu durumun hukuki dayana¤› yok.
BTK kendi kendisine bir yetki oluflturmaya çal›fl›yor.
B‹ANET ve Alternatif Biliflim Derne¤i Dan›fltay’a aç-
m›fl olduklar› davada bunu beyan ettiler. Aksi olsa,
BTK gibi kurumlar kendi keyfi uygulamalar› do¤rultu-
sunda her istediklerini yaparlar. Dan›fltay’dan sonuç
al›namasa A‹HM’e gidecek kadar önemli bir konu bu.
Youtube’u mesela A‹HM’e Levent K›saparmak ile bir-
likte tafl›d›k. Daha sonra Youtube aç›ld›. Ancak bu
A‹HM’deki davam›z› çekmemiz için yeter bir uygula-
ma de¤il. 5651 say›l› Kanun oldu¤u sürece Youtube yi-
ne kapan›r. Politik yollarla çözülmüfl olmas› hukuken
çözüldü¤ünü göstermez. Düflünce özgürlü¤ü aç›s›n-
dan Türkiye s›k›nt›l›. A‹HM’de bu konularla ilgili kay-
bedilen davalar var. Düflünce özgürlü¤ünü (10. mad-
de) en çok ihlal eden ülke Türkiye. Bu sizin, iç hukuk-
ta de¤ifliklik yapman›z gerekiyor anlam›na da gelir.

» Devletler gerçekten  internetten korkuyor mu?
Evet. Mesela Twitter’dan 140 karakterle olay yara-
tabiliyorsunuz. Bunu çok iyi kullanan aktivistler
var. Bundan duyulan bir rahats›zl›k var. ‹letiflim
teknolojilerinin tarihçesine bakt›¤›n›zda, sadece
internetle s›n›rl› olmay›p ilk matbaalardan, ilk si-
nemalara,  ilk tiyatrolara, ilk uydu sistemlerine ka-
dar hepsinden korkuldu. ‹nternet yap›sal olarak
hepsinden farkl› ama bunun engellenmesi müm-
kün de¤il.
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D: 310.01.04 [01/3382]-7140
Ba¤c›lar ‹lçesi Sancaktepe
Mahallesi 6 (F21c23alc)
pafta 279 ve 2423 say›l›
parsellerdeki ‹lkö¤retim
Tesis Alan›na ait donat›
s›n›r›n›n, 186 ada 13, 14, 15,
16, 17, 18 say›l› parsellerin
s›n›r›na getirilmesi ile
alakal› 1/1000 ölçekli ‹mar
Plan tadilat paftalar›
Büyükflehir Belediye
Baflkan›nca 22.09.2011
tarihinde onanm›flt›r.
Belediye Baflkanl›¤›
binas›nda as›lmak suretiyle
ilan olunur.

BASIN: 73103
(www.bik.gov.tr)

BA⁄CILAR
BELED‹YES‹

BAfiKANLI⁄I’NDAN

D: 341.01.04 [04/3246]-7145
Ba¤c›lar ‹lçesi ‹STOÇ
Bölgesi, F21cl7d2b pafta,
2115 ada 2 nolu parselde
yer alan 0.40/1.20 yap›laflma
yaz›s›n›n iptal edilmesi ile
alakal› 1/1000 ölçekli ‹mar
Plan tadilat paftalar›
Büyükflehir Belediye
Baflkan›nca 22.09.2011
tarihinde onanm›flt›r.
Belediye Baflkanl›¤›
binas›nda as›lmak suretiyle
ilan olunur.

BASIN: 73104
(www.bik.gov.tr)

BA⁄CILAR
BELED‹YES‹

BAfiKANLI⁄I’NDAN

ESAS NO :2010/280 Esas
KARAR NO :2010/240

Davac›n›n davas›n›n Kabulü ile ;
Tekirda¤ ‹li, Muratl› ‹lçesi
‹stiklal Köyü/Mahallesi Cilt
no:2, Hane No:321,
BSN:19’da kay›tl›
31960676660 TC Kimlik
Numaral› Serhan Akal›n'›n
mevcut ismi iptali ile
ALPER olarak
düzeltilmesine,

BASIN: 73496
(www.bik.gov.tr)

T.C. 
BAKIRKÖY

10. ASL‹YE HUKUK
MAHKEMES‹

ESAS NO: 2011/546 Esas
KARAR NO:2011/513
1-DAVACININ
DAVASININ KABULÜ ilk
Malatya ‹li, Pütürge ‹lçesi,
Uzuntafl, Cilt:67, Hane:102,
BSN:116'da nüfusa kay›tl›
Mustafa ve Pempe'den
olma Eminönü 15/01/1993
do¤umlu TUGAY
ÇEBER'in nüfusta
"TUGAY" olan ad›n›n
"BARAN ARAS" olarak
TASHIHEN TESC‹L‹NE
karar verilmifltir.

BASIN: 73495
(www.bik.gov.tr)

T.C.
GAZ‹OSMANPAfiA
3. ASL‹YE HUKUK

MAHKEMES‹
D:310.01.04 [01/1751]-7141
Ba¤c›lar ‹lçesi, Barbaros
Mahallesi, F21c22b4c pafta,
1187 ada, 2 nolu parselin
kuzeyinde bulunan ve imar
planlar›nda yeflil alanda
kalan alan›n imara aç›lmas›
ile alakal› 1/1000 ölçekli
‹mar Plan tadilat paftalar›
Büyükflehir Belediye
Baflkan›nca 22.09.2011
tarihinde onanm›flt›r.
Belediye Baflkanl›¤›
binas›nda as›lmak suretiyle
ilan olunur.

BASIN: 73109
(www.bik.gov.tr)

BA⁄CILAR
BELED‹YES‹

BAfiKANLI⁄I’NDAN

D:310.01.04 [04/921]-7142
Ba¤c›lar ‹lçesi, Yüzy›l
Mahallesi, F21cl8dlb pafta,
2261 ada, 2 say›l› parsel ile
alakal› olarak haz›rlanan,
1/1000 ölçekli ‹mar plan
tadilat›, ‹stanbul Büyükflehir
Belediye Baflkan›nca
22.09.2011 tarihinde
onanm›flt›r. Belediye
Baflkanl›¤› binas›n›n zemin
kat›nda as›lmak suretiyle
ilan olunur.

BASIN: 73114
(www.bik.gov.tr)

BA⁄CILAR
BELED‹YES‹

BAfiKANLI⁄I’NDAN

D:310.01.04 [04/3217]-7143
Ba¤c›lar ilçesi, Mahmutbey
mahallesi, F21cl7d3d (Eski
246DS3D) pafta, 2088 ada,
20 parsel say›l› tafl›nmaz›n,
E:2.00 yap›laflma koflulunda,
Merkezi ‹fl Alan›ndan
(M‹A), E:2.30 yap›laflma
koflulunda otel alan›na
al›nmas› fleklinde
haz›rlanan, 1/1000 ölçekli
‹mar plan tadilat›, ‹stanbul
Büyükflehir Belediye
Baflkan›nca 22.09.2011
tarihinde onanm›flt›r.
Belediye Baflkanl›¤›
binas›n›n zemin kat›nda
as›lmak suretiyle ilan
olunur.

BASIN: 73105
(www.bik.gov.tr)

BA⁄CILAR
BELED‹YES‹

BAfiKANLI⁄I’NDAN

SERBAY MANSURO⁄LU

Prof. Dr. Yaman Akdeniz, Bilgi
Üniversitesi rektör yard›mc›-
s›. Ayn› üniversitede Hukuk

fakültesi yüksek lisans dersleri veri-
yor. Akdeniz, Avrupa Güvenlik ve ‹fl-
birli¤i Teflkilat›(AG‹T)’nda da çal›fl-
malar›n› sürdürüyor. 56 ülkenin üye
oldu¤u AG‹T’in geçen Temmuz ay›nda
yay›mlanan internet raporunda Türkiye’ye
yönelik elefltirileri haz›rlayan isim de Prof. Dr. Ak-
deniz. ‹nternet alan›nda çal›flmalar›n› sürdüren
ve özgür bir interneti savunan Prof. Dr. Akde-
niz’le rektör yard›mc›s› oldu¤u üniversitenin
yerleflkesinde buluflup sohbet ettik.

» Filtreli internet sansür mü, de¤il mi? En
çok tart›flma konusu olan soru bu.
Türkiye’de asl›nda internet 2007’den
itibaren sansürlü durumda. O tarihten
beri de bizim özgür internetimiz yok.
5651 say›l› yasa, 2007’de ç›kt›¤›nda
çok say›da siteye eriflim engellendi. Yo-
utube, blogspot vs baflta kamuoyunun bildi¤i site-
ler olmak üzere binlerce site yasakl› durumda..
Resmi istatistiklerde bu engelli site say›s› aç›klan-
m›yor. engelliweb.com sitesinin verilerine göre 15
bin site yasakl›. Benim bu istatistiklerin aç›klan-
mas› için Telekomünikasyon ‹letiflim Baflkanl›-
¤›’na açm›fl oldu¤um bir dava var. Ankara ‹dare
Mahkemesi’nde bu dava iki senedir devam ediyor.
‹steyen filtreli internet kullan›r, dileyen kullanmaz
meselesine gelmeden önce internetimiz böyle bir
s›k›nt›n›n içinde. As›l problem de bu. Filtreli inter-
net, bu uygulaman›n bir parças›. Yani zaten san-
sürlü olan bir internetin üzerine filtreli internet sa-
dece sansürü katmerlemifl oldu.

» Uygulama son haliyle iki pakete indi. Bu ne an-
lama geliyor?
22 fiubat’ta 4 paketle gündemimize giren ve gelen
tepkilerin ard›ndan aile ve çocuk paketi olmak üze-
re ikiye indirilen filtreli internet paketlerinin içinde
listeler oluflturulacak. Aile paketi içinde kara liste
oluflturuldu, çocuk paketi ise beyaz listeden oluflu-
yor. Bu liste BTK taraf›ndan belirlenmifl sadece ço-
cuklar›n girebilece¤i bir liste… ‹nternetin geneli
çocuklara kapal›, sadece beyaz listede yer alan site-
lere girebilecekler.

» Burada sizi rahats›z eden nedir?
Buradaki, ilk zaman›ndan beri temel elefltiri konu-
su bu filtreleri kimin belirleyece¤iydi. Paketlerin
son haliyle, içindeki filtreleri BTK belirleyecek.
BTK bünyesindeki 11 üyeden oluflan kurulun 3üye-
si, baflkan› dahil, BTK’den, 2 üyesi Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanl›¤›’ndan, 2 üye internet kuru-
lu(Ulaflt›rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakanl›¤›
bünyesinden) 3 üye de ba¤›ms›z uzman olacak.
Ama bu üç ba¤›ms›z uzman BTK taraf›ndan belir-
lenecek. Bu kurulun test aflamas›ndan önce filtre-

nin kriterleri belirlenmeliydi. Bu yap›lmad›.
O nedenle bu 3 ayl›k test döneminde neyi
test ettiklerini anlayamad›m. 22 Kas›m ak-
flam› BTK sitesine koyulan aç›klamada bu
kurul oluflturulmufl, nas›l oluflturuldu-
¤undan kimsenin haberi yok, kurulda yer

alan isimler yok. Güya baz› kriterler belir-
lenmifl, veri tabanlar› oluflturulmufl.

» Filtreleri bu kurul belirleyecek, de¤il mi?
Evet. fiimdi neden sansür mü de¤il tar-

t›flmas›na gelince, dünya geneline
bakt›¤›n›zda AG‹T bünyesinde d›-

fliflleri bakanlar›na 20 soru gön-
derdik. Resmi cevaplar geldi ülke-
lerden. Türkiye de cevap verdi. Bu

sorular›n analizini içeren bir ra-
por haz›rland›. Temmuzda Vi-
yana’da bu rapor AG‹T taraf›n-
dan aç›kland›. AG‹T üyesi 56

ülke içinde filtre konusunda
Türkiye’nin yapt›¤›n› yapan

baflka bir ülke yok. Devlet
eliyle Türkiye’nin üye oldu-

¤u tüm uluslararas› platformlarda böyle uygulama-
lar yok. Filtreleme sistemlerinin teflviki var. Kulla-
n›lmas› teflvik ediliyor. Baz› durumlarda baz› ülke-
lerde ve ilkokullarda kullan›l›yor. Biz de Milli E¤i-
tim Bakanl›¤› kullan›yor. Baz› ülkelerde kütüpha-
nelerde kullan›l›yor. Baz› ülkelerde internet kafe-
lerde kullan›l›yor. 2007’den beri de Türkiye’de in-
ternet kafeler vb yerler filtre kullanmak zorunda.
Ama dünyada hiçbir flekilde servis sa¤lay›c› baz›n-
da hükümet onayl›, hükümetin veri tabanlar›n›
oluflturdu¤u filtre sistemleri kullan›lm›yor.

DERNEK S‹TELER YASAKLANIYOR
» Diyorsunuz ki bu ifller öyle devlet eliyle olmuyor,
olmaz da!
Devlet eliyle bu filtrelemeler bafllad›¤› zaman san-
sür tart›flmas› bafll›yor. Çünkü devlet hangi sitenin
filtrelenece¤ine ya da hangi stenin filtrelenmeyece-
¤ine, neyin yararl›-zararl› oldu¤una karar verecek.
Bizde baflka problemler de var. TBMM’de Lambda
ve Kaos GL sitelerine filtre koymufllar. Gerekçe ho-
moseksüellik. fiimdi bu nas›l bir gerekçe. ‹llegal
bir fley de¤il bu siteler. O siteler dernek sitesi. Ama
vekiller ancak form doldurarak girebiliyor. Ayn›
mantaliteyi burada da uygulamaya çal›flacaklar.

» BTK’nin uygulamas› “Seçmek özgürlüktür” slo-
gan›yla bafllad›. Her internet kullan›c›s› filtre kul-
lanmak zorunda de¤il deniyor.
Tamam diyebilirsiniz ki zorunlu de¤il. ‹stemeyen
kullanmaz. Ama bu filtreden yararlanmak isteyen-
ler aç›s›ndan problemler var. Devlet tek tip aile
oluflturmaya çal›fl›yor. Tekrar söylüyorum, devletin
filtre koymas› yanl›fl. Bak›n devlet anlay›fl›na, Adile
Naflit’in oldu¤u film nas›l k›rp›l›yor, Ölüm Porno-
su kitab› yay›nc›s›n›n yan›nda, çevirmeniyle birlik-
te yarg›lan›yor. ‹çinde pornografik hiçbir fley yok.
Ama çevirmenine kadar dava konusu ediliyor. Ta-

‘‹nterneti muhafazakârl›k vurdu’

BTK’nin filtreli internet
uygulamas› sansürlü internet
tart›flmas›n›n önünü açm›flt›.

BTK’nin son uygulamas› ‘filtreli interneti’
sansür olarak de¤erlendiren Prof. Dr. Yaman
Akdeniz, sorunun Türkiye’nin muhafazakâr
yap›s›yla yak›ndan ilgili oldu¤una vurgu yapt›

“2007’den beri de
Türkiye’de internet
kafeler vb yerler filtre
kullanmak zorunda.
Ama dünyada hiçbir
flekilde servis sa¤lay›c›
baz›nda hükümet
onayl›, hükümetin veri
tabanlar›n› oluflturdu¤u
filtre sistemleri
kullan›lm›yor”


