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AÇIKLAMA 

Ülkemiz ne yazık ki Meclis’in işlevsiz kılındığı bitmek bilmeyen bir OHAL ortamında 

KHK’ler ile yönetilmeye çalışılıyor. Bu durum, yaşamın her alanına olduğu gibi bilişim meslek 

alanına yönelik baskı ve denetimi de günden güne artırıyor. 

Türkiye’de İnternet’in 25. yaşına, İnternet ve sanal ortama doğrudan iktidar 

müdahaleleriyle, erişim engelleriyle ve yasaklarıyla girdik.  

Dünyanın her yerinden milyonlarca kişinin içerik oluşturduğu, milyarlarca kişiye çevrimiçi 

hizmet sunan Özgür Ansiklopedi:Wikipedia’ya erişim 1 yılı aşkın bir süredir yasaklı.  

Sanal hizmetlere erişim engelleri bir utanç olarak dururken bu kez de bu utanç duvarını 

aşmak üzere kullanılan yirmi Sanal Özel Ağ (VPN) hizmeti ile şifreli e-posta hizmeti sunan 

ProtonMail’e erişim engellendi. 

Bu erişim engellemeleri daha gündemimizdeyken hemen 1 hafta sonrasında çıkarılan 

torba yasayla İnternet üzerinden yapılan yayınlar RTÜK denetimine tabi kılındı. 

Yalnızca Odamızın 4. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdiğimiz Mart ayından bu yana 

yaşanan bu gelişmeler bile “İnternet zehirdir” söyleminin yansıları olarak kendisini gösteriyor. 

İnternet üzerindeki baskı, ülke yönetiminde bu iktidar anlayışı var olduğu sürece de 

bitmeyecek gibi görünüyor. 

Tüm bunların üzerine, 16 yıldır ülkeyi yöneten iktidarca bugüne kadar yapılanlara onay 

istenirmişçesine OHAL koşullarında Cumhuriyet’in geleceğini belirleyecek bir “baskın” 

seçime zorlanıyoruz. 16 Nisan 2017 halkoylaması sürecinde yaşanan seçimlere ilişkin güven 

bunalımı henüz aşılmamış hatta katlanmışken 24 Haziran seçimleri toplumda şimdiden 

büyük bir kaygı ve güvensizliğe yol açtı. 

24 Haziran günü BTK bünyesindeki USOM’da Emniyet, MİT ve siber güvenlik 

uzmanlarının sosyal medyayı takibe alacağı haberleri de bu güvensizliği büsbütün endişeye  

dönüştürdü.  

Doğrudan ülkeyi yönetenlerce dillendirilen “Milletimiz bize ‘tamam’ derse bırakırız,” 

ifadesine sosyal medyadan yükselen #TAMAM, #SIKILDIK yanıtlarının bile engellenmeye 

çalışılması ve cezalandırılması tüm bu kaygıları da haklı da çıkarıyor. 

OHAL gerekçe gösterilerek, toplumsal tepkinin dışavurulduğu sosyal medya da dahil 

olmak üzere her türlü alanın denetim altına alınmaya çalışıldığı görülüyor.  

İktidar politikalarının toplumun çoğunluğu tarafından kabul görmeyişi ve bunun bir 

sonucu olarak iktidarın ve iktidarın sağladığı alanın yitirileceği endişesi baskıyı da 

beraberinde getiriyor. 

Buna karşın bu ülkeye inanan, daha güzelini yaratma isteği ve iradesini taşıyanlar da 

vazgeçmiş değiller.  

“İnternet zehirdir” söylemlerine karşı “İnternet yaşamdır” diyenler var ve var olacaklar! 

Sansür uygulamalarına karşı bilginin kamusallığını savunanlar var ve var olacaklar! 



Baskıcı, otoriter siyasete onay verilmesini bekleyenlere karşı “HAYIR” diyenler var ve var 

olacaklar! 

OHAL rejiminin/hukuksuzluğunun kalıcı hale getirilmesine karşı ADALET için yola 

koyulanlar var ve var olacaklar! 

Toplumu ayrıştırmaya, kutuplaştırmaya çalışanlara karşı birlikteliği, dayanışmayı 

büyütenler var ve var olacaklar! 

Bu ülkeye ve bu halka inanmaktan, umut etmekten vazgeçmeyenler var ve var olacaklar! 

Yüreklerimizi bırakarak, göç etmek durumunda kaldığımız değil, yaşamaktan üretmekten 

tat aldığımız; eşit, özgür, demokratik, laik bir ülkenin mümkün olduğunu biliyoruz... Ve bu 

mümkünü gerçek kılacak bir halkın var olduğunu da... 

Tıpkı bundan tam 5 yıl önce bir Mayıs günü Gezi Parkı’ndan yükselen ve Haziran’da tüm 

ülkeye yayılan o muhteşem düşün yaratıcılarından, “..bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman 

gibi kardeşçesine…”  yaşamak için toprağa düşen fidanlardan öğrendiğimiz;  

Berkin’in güneşi taşıyan gözlerinde gördüğümüz gibi... 

Yeter ki “Mücadeleye devam” demekten vazgeçmeyelim… 

Bu bilinç ve inançla tüm meslektaşlarımızı, mesleğimizin ve ülkemizin geleceğini 

belirleyecek ve daha güzeli yaratmanın başlangıcı olabilecek 24 Haziran seçimleri sürecinde 

etkin görev almaya, oy kullanmaya ve oyuna sahip çıkmaya çağırıyoruz. 
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