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“Yeni anayasada İnternet yer almalı”
TBMM Başkanı Çiçek ve Bakan Yıldırım, 
yeni anayasada İnternet’in mutlaka yer 

alması gerektiğine dikkat çektiler.
ICT Media tarafından Ankara Üniversitesi (AÜ) Hukuk Fakültesi ve Bilgi 

Teknolojileri Derneği öncülüğünde Büyük Abant Oteli’nde düzenlenen 
“Yeni Anayasa’da Bilişim ve Haberleşme Özgürlüğü Sempozyumu”,16 

Nisan 2012’de Bolu Büyük Abant Otel’de gerçekleştirildi. Sempozyumu, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (TBMM) ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı da destekledi. 
TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali 
Yıldırım, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Tayfun Acarer, Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr Hüseyin Altaş ile ICT sektör STK’ları ve sektör 
temsilcilerinin katıldığı sempozyumda açılış konuşmaları TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, BTK Başkanı Dr. Tayfun Acarer, 
AÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş tarafından gerçekleştirildi. 
Avrupa Birliği (AB) anayasalarında bilişim ve bilgiye erişim hakkı, yeni anayasada 
haberleşme hürriyeti, İnternet özgürlüğü ve bilişim suçlarının tartışıldığı sempozyum 
kapsamında  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Yıldırım, yeni anayasada 
İnternet’in mutlaka yer alması gerektiğini söyledi. Dünyanın gidişatına bakıldığında, artık 
her şeyin bilişim ve iletişim ile iç içe olduğunun görülebildiğine dikkat çeken Bakan Yıldırım, 
artık yeni bir aile bireyi olan İnternet’in yeni anayasada kendine muhakkak yer bulması 
gerektiğini vurguladı. TBMM Başkanı Çiçek ise; “Bilişim ve iletişim gibi konuların Türkiye 
gibi iddialı bir ülkenin anayasasında mutlaka yer alması gerekmektedir” dedi.
AÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Altaş, insanlığın haberleşmeyle serüveni dumanla 
başladığını, şimdiyse İnternet’le devam ettiğini anlatarak “Bilişim devrimini yaşıyoruz. 
Anayasada bilişim haklarının da tanınması zarurettir. Anayasalar, toplumsal ihtiyaçlara 
göre yapılır. Haberleşmeyle ilgili en önemli hak, bilgiye erişimdir. Kişisel bilgilerin 
korunması da en önemli bireysel haktır. Yeni anayasada bilişim hukuku ve bireysel haklar 
dengesi sağlanarak yeni yasalar çıkacaktır ümidini taşıyorum” diye konuştu. 
BTK Başkanı Acarer, yeni anayasada bilişim sektörünün yerinin, diğer sektörlerden çok 
daha farklı ve çok daha büyük öneme sahip olacağını belirterek şunları söyledi: 
“Kişisel verilerin güvenliği son derece önemli. Anayasada güvence altına alınmalı. Ancak 
suç işleyenlerin yasal çerçevede izlenmesinin önüne geçecek düzenlemeler yapılmamalı. 
Önümüzdeki dönemde makinaların hayatımızdaki öneminin artacağı kaçınılmazdır. 
Makinalar arası iletişimin de buna göre düzenlenmesi gerekiyor. Siber savaş konusunda da 
düzenleme yapılmalıdır. İnternetin içeriğinin güvenliği her geçen gün önem kazanıyor. Yeni 
anayasada bu konu da düzenlenmeli ve desteklenmelidir.”
Sempozyumun sonuç bildirgesi hazırlanarak yeni anayasa sürecinde değerlendirilmek 
üzere Meclis Başkanlığı’na sunulacak.
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