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Demokrasi ve şeffaflaşmanın aracı, 

bilişim
TBD Başkanı Menteş, “Demokratikleşmede önem taşıyan 
şeffaflık için bilişimden yararlanılmalı” derken Gazikent 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Kırıt, bilişim 
ve özgürlüklere yeni Anayasa’da yer verilip anayasal bir hak 
olarak korunmasını önerdi. Avukat Ahi, ise Anayasaların 
bilişimden yararlanmasını istedi.

2. 
İzmir Uluslararası Bilişim 
Hukuku Kurultayı’nda 
Türkiye Bilişim Derneği 
(TBD) Yönetim Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. 
Turhan Menteş’in 
oturum başkanlığını 

yaptığı “Yeni Anayasanın Hazırlanmasında 
Demokrasinin ve Şeffaflaşmanın Aracı 
Olarak Bilişim” konulu panelde konuşan 
uzmanlar, yeni anayasa hazırlanırken 
bilişimden yararlanma konusunda 
görüşlerini aktardı. Panelde, CHP İstanbul 
Milletvekili Ali Özgündüz,  MHP Grup 

Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Oktay 
Vural, Avusturya Cumhuriyeti Bilişim 
Teknolojileri Federal Başkanı Peter 
Reichstadter ile Gazikent Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı 
Yrd. Doç.Dr. Emrah Kırıt, konuyla ilgili 
görüşlerini aktardı.

TBD Başkanı Prof. Dr. Menteş, Anayasa, 
demokrasi, şeffaflık ve bilişim konusunda 
farkındalık yaratmaya çalıştıklarını belirtip, 
“Demokrasi, Anayasa ile sağlanacak. 
Demokratikleşmede önem taşıyan şeffaflık 
için bilişimden yararlanılmalı” dedi. 

Panelistlerden Avusturya Bilişim 
Teknolojileri Federal Başkanı 
Reichstadter, ülkesindeki 
yasal uygulamalardan söz etti. 
Avusturya’nın 10 yıldır elektronik 
(e)-hükümet konusunda çalıştığını, 
e-kimlik kartı, kayıtlı e-posta, 
e-tebligat gibi uygulamaları 
olduğunu anlattı. “E-kart, 
Avusturya’da çok pratik kullanım 
sağlıyor” diyen  Reichstadter. “Bu 
sistem sadece sağlık, üniversite ve 
benzeri kurumlarda kullanılmasının 
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çok büyük kolaylık sağlamasının yanı 
sıra oy kullanma olanağı da sunuyor. 
10 yıl önce ilk defa on-line nüfus sayımı 
yapıldı.  E-kimlik sayesinde yakında doğru 
olmayan kimliklerle İnternet sitelerine 
bağlananların kim olduğunu bulabileceğiz. 
Bu konuda farklı yasal düzenlemeler var” 
diye konuştu.

 “Yeni Anayasa hazırlanırken bilişimden 
yararlanılmalı mı? Demokraside 
şeffaflaşma aracı olarak bilişim 
Anayasa’da yer almalı?” sorularını “Evet” 
olarak yanıtlayan Avukat Gökhan Ahi, 
İzlanda, Finlandiya, Estonya ve Yunanistan 
anayasalarında, İnternet erişiminin temel 
bir insan bir hakkı olarak yer aldığının 
altını çizdi. “Nettaşlık, digital aktivizm 
ve anonimlik gibi kavramlar nedeniyle 
Anayasalar bilişimden yararlanmalı” diyen 
Ahi, İnternet erişiminin engellenmesini 
“Vatandaşından korkan bir devlet ve 
vatandaşı manipüle eden bir yapısı var. 
Toplumumuzda eleştiri düzeyi düştü” 
sözleriyle eleştirdi.

Gazikent Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dekan Yardımcısı Kırıt ise bilişimin, yeni 
anayasanın hazırlanmasında halkın fikir 
ve önerilerini sunması için iyi bir olanak 
olduğunu söyledi. Kırıt, konuya ilişkin 
görüşlerini, “Bilişim ve özgürlükler 
yani Anayasa’da elbette yer almalı ve 
anayasal bir hak olarak korunmalı. Halk, 
yeni bir anayasa istiyor mu ya da mevcut 
Anayasa’daki düzenlemeler neden 
halka sorulmuyor? Bu konuda neden 
bir referandum yapılmıyor? Yurttaşlar, 
dijital imza yoluyla veya noter aracılığıyla 
anayasa maddelerinin değişmesi hakkında 
önerilerini ortaya koyabilmeli” şeklinde 
özetledi. 

CHP İstanbul Milletvekili Özgündüz, yeni 
anayasa sürecinde Anayasa Komisyonu’nda 
yer aldığını belirterek, birçok ülkede 
İnternet’e ve bilgiye erişimin insan 

hakkı olarak kabul edildiğini anımsattı. 
Özgündüz, “Bana göre çağımızın en önemli 
hakkı, ‘doğru bilgiye erişim’ hakkıdır” diyen 
Özgündüz, “Anayasa, bilgiye erişim olarak 
bilişime katkı koyabilir. Eğer bilgi yanlışsa 
ortaya çıkan sonuçta yanlış olacaktır. 

Şeffaflık ve demokratikleşme aracı 
olarak bilişim, bilgiye erişim yolu olarak 
kullanılabilir. Yurttaş olarak devletten, 
şeffaf ve doğru bilgiye erişim hakkımızı 
koruması ve depolanan kişisel verilerimizin 
aleyhimize kullanılmasına engel olacak 
yasal düzenlemeleri yapmasını istemeliyiz 
” değerlendirmesinde bulundu.
  
MHP Grup Başkanvekili ve İzmir 
Milletvekili Vural ise, insanlık tarihine 
bakıldığında değişim ve dönüşümün 
sürekli olduğunu, bilginin bugün daha fazla 
üretilip yaygınlaştığını, toplum yönetim 
modellerinin değiştiğini anlattı. Bilginin 
günümüzde ise kitle iletişim araçları 
sayesinde daha geniş alanlara yayıldığını 
söyleyen Vural, artık sadece yöneticilerin 
bilgili olduğu değil yönetilenlerin de daha 
bilgili olduğu bir toplum olduğunu belitti. 
Vural, “Yöneticiler karar alırken toplumdan 
yararlanmalı, SK’lardan katkı almalı. 

Anayasa’nın hazırlanması sürecine 
vatandaşın katılması çok önemli. 
Anayasanın hazırlanmasında bilişim 
teknolojileri çok çeşitli kullanılabilir. 
Kurulan sitelerle vatandaşların yeni 
anayasaya katkıda bulunması sağlanabilir. 
Sosyal medya Twitter, Facebook 
aracılığıyla aracılığıyla vatandaşların bu 
sürece daha fazla katılmasını temin etmek, 
bence Parlamento’nun asıl görevlerinden 
biri olmalıdır ” dedi. 

Vural, vatandaş ile TBMM arasındaki 
boşluğun enformasyon ve BİT ile 
doldurulması gerektiğini vurguladı.

Temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında İnternet ve yasaklar

Öğretim Üyesi Küzeci, İnternet’in, uluslar arası alanda değerlendirilmesi gereken bir 
konu olduğunu vurgularken Ekşisözlük Avukatı  Purut, Türkiye’de uzlaşma kültürü 
olmadığı, yargıya gitmeden çözüm bulunamadığına işaret etti. Avukat Beceni ise yeni 
teknolojik düzenlemelere ilişkin sürecin sağlıklı işlemediğinden yakındı.
Kurultayın ilk gün açılış oturumunun ardından öğleden sonra “Temel Hak ve 
Özgürlüklerin Sınırlandırılması Bağlamında Sosyal Medya ve Yasaklar” panelini 
22-23. Dönem CHP Uşak Milletvekili Prof. Dr. Osman Coşkunoğlu yönetti. 
Panele Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Elif Küzeci, 
BTS&Partners Hukuk BürosuYöneticisi Avukat Yasin Beceni ve Purut Avukatlık 
Bürosu’ndan Ekşisözlük Avukatı Başak Purut katıldı. 
Temel hak ve özgürlüklerin gelişimine ilişkin kısa bilgi veren Küzeci, son yüzyılda 
yaşanan gelişmeler nedeniyle yeni bir sosyal-siyasal bir gerçeklikle karşı karşıya 
olunduğunu ve yeni bir toplumsal düzene gidildiğini anlattı. Küzeci, temel hak ve 
özgürlüklerde “düşünceyi açıklama” ve “özel yaşamın gizliliği” olmak üzere iki 
temel kriteri bulunduğunu belirterek İnternet’in de kendine has özellikleri nedeniyle 
özellikli bir yere sahip ve yalnız bir devletin çözüm bulmasının yetmeyeceği bir alan, 
uluslar arası alanda değerlendirilmesi gereken bir konu olduğunu söyledi. Temel hak 
ve özgürlüklere bir sınırlama getirilirken aranan kriterleri, “yasal bir temel”, “meşru 
bir amaç” ve “demokratik toplum için bir gereklilik” olarak 5651 sayılı yasa ile 
İnternet erişimine getirilen sınırlamaların bu kriterlere çoğu kez uygun olmadığına 
işaret eden Küzeci, “5651 yasası ve İnternet filtreleme uygulamasında,  özel yaşamın 
gizliliği için gereken önlemlerin pek dikkate alınmadığını görüyoruz. 30 yıldır kişisel 
verilerin korunmasına ilişkin yasal düzenleme yapılmıyor. Bu konuda bir çerçeve 
yasanın kabul edilmesi halinde pek çok aksaklık aşılacak. Kişisel bilgiler, ancak 
yasal düzenleme ile meşru kişiler, meşru amaçlar için erişip ve meşru amaçlar için 
kullanılsın” diye konuştu. 
Türkiye’de uzlaşma kültürü olmadığı, yargıya gitmeden çözüm bulunamadığına işaret 
eden Ekşisözlük Avukatı  Purut, konuşmasında şunları söyledi:
“Türk yargısı hâlâ basına gösterilen anlayışı İnternet basınına göstermiyor. Yargının 
İnternet’te yazılan içeriğe karşı takındığı tutum o kadar hukuk dışı ki anlatılacak gibi 
değil. Şu anda Türkiye’de yargıçlar, İnternet’te yazılan içerikle ilgili başlattığı sürecin 
orantılılık ilkesini ihlal edip etmediğine bakmadan bir karar veriyor. Yazılı basın ve 
İnternet medyası arasında ciddi bir fark var. İnternet, basından daha etkili, kontrol 
edilemiyor ve tehlikeli olması nedeniyle baskı altında tutulmalı diye düşünülüyor.”
Avukat Beceni de İnternet ve İnternet hukuku konusunda geliştirilen yöntemlere 
ilişkin bilgi verdi. “Yeni teknolojik düzenlemelere ilişkin süreç sağlıklı işlemiyor. 
Avrupa’da bir direktifin geliştirilme safhaları çok ciddi süreç yaşanıyor. 
İhtiyacın ortaya çıkması, çözüm üretilmesi gerekiyor. Bizler bu süreçleri fazla 
içselleştirmeden düzenlemeler yapıyoruz” diye konuşan Beceni, 5651 sayılı yasasının 
temelinde koruma tedbiri yattığına işaret etti. Beceni, koruma tedbiri müessesinin 
geçici olması, ölçülülük ilkesine uyulması, zorunluluk durumu olması gerektiğini 
vurguladı.
Türkiye’de temel sıkıntının AB’ye uyum çerçevesinde kendi hukuki müesseselerinde 
uyum sağlanamadığı, içselleştirilmediği için uygulamada kötü hale gelindiği ve işin 
içinden çıkılamadığından yakınan Beceni, “Teknolojiyi seviyoruz ama teknolojinin 
oluşturduğu sıkıntıları aşma, çözüm bulma yoluna gitmiyoruz. Çözümü yargıda 
arıyor, çözüm mekanizmalarını oluşturmuyoruz” dedi. 

http://www.bilisimdergisi.org/s138


