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Değiştirilmesi isteniyordu 

ama böyle değil…
Çıktığı 2007’den beri özellikle sektör STK’larınca 
birçok maddesi eleştirilen ve sürekli değiştirilmesi 
istenen “İnternet yasası”, nihayet değiştiriliyor. 
Ancak hükümetin apar-topar TBMM’ye getirip 
hızla ilgili komisyonlarda geçirdiği yasa teklifi, 
muhalefet ve sektör STK’larınca “sansür” getireceği 
düşüncesiyle eleştiriliyor. Yine birçok maddesine 
karşı çıkılan teklif, Ocak 2014’ün son haftasında 

TBMM Genel Kurul’unda görüşülecek.
Aslıhan Bozkurt

Hükümetteki AK Parti milletvekillerinin 17 Aralık 2013’te Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sunduğu, aralarında 5651 sayılı 
“İnternet yasası”nda değişiklik yapılmasını öngören teklifin de olduğu 
“torba yasa”, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 15 Ocak 2014’te 

kabul edildi. 
İnternet suçları ile mücadele Türkiye’de, özellikle 2007’de video paylaşım 
sitesi “Youtube”un Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret edildiği gerekçesiyle 
kapatılmasıyla gündeme ilk kez oturdu. Bu kapsamda kamuoyunda numarası 
en çok bilinen “5651 sayılı yasa” ya da “İnternet yasası” olarak anılan “İnternet 
Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen 
Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Yasa”, 23 Mayıs 2007 tarihli Resmi 
Gazete’de yayınlanıp yürürlüğe girdiği. 5651 sayılı yasa, İnternet ortamında 
gerçekleşen belirli suçlarla mücadele kapsamında Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde faaliyetlerini yürüten Telekomünikasyon 
İletişim Başkanlığı’na (TİB) önemli görev ve sorumluluklar yüklerken bunların 
ifası sürecinde de aynı yasada tanımlanan İnternet aktörlerine önemli yasal 
yükümlülükler getirmişti. Yasadan sonra Türkiye’de birçok site, çeşitli 
nedenlerle kapatıldı. Hatta akademisyen Ahmet Yıldırım’ın “Google Sites” blogu 
üzerinde yazdığı bir makaleyi gerekçe gösteren Denizli’deki bir mahkeme, 
2009’da tüm Google Sites bloglarını kapattı. Akademik bloguna da ulaşılamayan 
Yıldırım, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) dava açtı. AİHM, sadece bir 
bloga yönelik karar nedeniyle Google Sites’e erişimin tamamen yasaklanmasının, 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) ifade özgürlüğüyle ilgili maddesine 
aykırı olduğuna hükmederek Türkiye’yi 8 bin 500 Euro tazminat ödemeye 
mahkûm etti. 
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İnternet içerik düzenlemelerinin usul ve 
esaslarını oluşturan 5651 sayılı özel yasa, 
gündeme geldiği ilk günden, yasalaştığı (4 
Mayıs 2007) ve yürürlüğe girdiğinden (23 
Mayıs 2007) itibaren özellikle sektör sivil 
toplum kuruluşları (STK) ve toplumun değişik 
kesimlerince eleştirildi ve sürekli değiştirilmesi 
istendi.  Bu amaçla gerek sektör STK’ları, gerek 
akademisyenler gerekse de hükümet nezninde 
çeşitli çalışmalar yapıldı. Yaklaşık iki yıl önce 
(Mart 2012), Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 
(TBMM) konu değişik yönleriyle ele alındı. 
AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar 
başkanlığındaki kısa adıyla “Bilişim ve İnternet 
Araştırma Komisyonu” da, “bilgi toplumu olma 
yolunda bilişim sektörünün gelişimi ve İnternet 
kullanımının başta çocuklar, gençler ve aile 
yapısı üzerinde olmak üzere sosyal etkilerinin 
araştırılması” amacıyla çalışmalara başladı. 
Komisyonda Türkiye Bilişim Derneği’nin  (TBD) 
de aralarında bulunduğu sektör STK’ları 
bilgilendirme sunumlarında bulunup yasaya 
ilişkin görüş ve önerilerini aktardı. 2012 
Haziran’ında çalışmalarını tamamlayan 
komisyon, bir rapor hazırlayıp yayımladı. 
Bu arada İnterneti Geliştirme Kurulu da bir 
değişiklik taslağı hazırladı. 

TBD BİLİŞİM Dergisi olarak Aralık 2013 (160) 
sayımızda, Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel 
Müdürlüğü yetkililerinden aldığımız bilgiye 
göre, 5651 sayılı yasada değişiklik yapmak 
için ön hazırlık çalışmalarını sürdürüldüğünü 
duyurmuştuk. 
Son olarak AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve 
Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) üyesi 
Zeynep Armağan Uslu ile bir grup AK Parti 
milletvekili, 17 Aralık 2013’te, İnternet ortamında 
işlenen suçlara ilişkin “erişim engellenmesine” 
yönelik 12 maddelik bir yasa teklifini TBMM 
Başkanlığı’na verdi. TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonu’nda İnternet’le ilgili düzenlemeler 
içeren bu yasa teklifi bulunmasına karşın AK 
Partili Ünüvar ve bazı milletvekilleri, benzer bir 

teklifi daha da genişletilmiş (21 madde) haliyle 
60’tan fazla yasayı kapsayan bir “Torba yasa” 
içinde Ocak 2004’te Meclis’e sundu.
Ve, nihayet bu tartışmalı yasa değiştiriliyor. 
Ancak sektör STK’ları ve muhalefet yine 
memnun değil. Üzerinde çok konuşulan, 
tartışılan, çeşitli öneriler getirilen yasaya 
ilişkin değişiklik, hükümet tarafından ansızın 
TBMM’ye bir “Torba yasa” içerisinde getirildi. 
Teklif hazırlanırken, uzman, akademisyen ve 
STK’lara danışılmadığı belirtiliyor. Söz konusu 

yasada değişiklik yapılmasını içeren “İnternet 
Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve 
Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele 
Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, “Torba yasa” 
içerisinde 6 Ocak 2014’te TBMM Plan ve Bütçe 
Alt Komisyonu’ndan geçirildi.

İlgili yasa teklifine özellikle İnternet camiasında 
İnternet erişimindeki yasakları arttıracağı 

düşüncesiyle “sansür” ve “fişlenme” eleştirileri 
yapıldı. Hükümet, Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanının savunduğu, başta 
muhalefet, Türkiye’deki birçok kuruluş ve sektör 
STK’larının yayınladıkları basın açıklamalarıyla 
eleştirdiği ve tartıştığı teklif, ilgili komisyonlarda 
“basit birkaç değişiklik” ve “yumuşatılarak” 
hızla geçirildi. Yasa teklifinin, 28 Ocak 2014’ten 
itibaren TBMM Genel Kurul’da görüşülmesi 
bekleniyor. 

21 maddeden oluşan “5651 
sayılı Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin, 
TBMM Genel Kurulu’nda da 
geçip Cumhurbaşkanlığı’nca 
onaylanmasıyla İnternet sansürünün 
ağırlaştıracağı vurgulanıyor.  
Özellikle değişiklikle yer sağlayıcı 
yurtdışındaysa bile erişimin 
engellenebileceği, DNS adresinin 
değiştirerek bile bazı sitelere girmek 
mümkün olmayacağına dikkat 
çekiliyor. Ayrıca teklif kapsamında 
kurulması planlanan Erişim 
Sağlayıcıları Birliği’nin İnternet’in 
sansürlenmesi doğrultusundaki 
hükümet taleplerini uygulayacağına 
işaret ediliyor. Bu arada yaklaşık 
bir yıldır vekâleten yürütülen TİB 
Başkanlığı’na, Milli İstihbarat Teşkilatı 
(MİT) görevlisi Ahmet Cemaleddin 
Çelik’in getirilmesi de bu endişeleri 
güçlendiriyor. 

BİLİŞİM Dergisi olarak (ŞUBAT 2014 162. Sayı), 
kamuoyunda tartışılan bu yasa değişikliğine yer 
veriyoruz. Bu kapsamda, TBD Hukuk Müşaviri 
Mehmet Ali Köksal-Gürkan Özocak sorularımızı 
yanıtlarken, Korsan Parti Türkiye Hareketi 
Sözcüsü, Bilişim Hukukçusu Avukat Serhat 
Koç ve Ankara Barosu Avukatlarından Özgür 
Eralpkonuya ilişkin değerlendirmelerini bizimle 
paylaştılar. 
Anayasa Mahkemesi’nin düzenlemeyi iptal 
etmesi gerektiğine işaret eden Köksal ve 

Özocak, tasarının mevcut haliyle yasalaşması 
halinde,  siyasi iktidarın İnternet’e müdahalesi 
bakımından son derece tehlikeli, İnternet 
sansürünü amaçlayan yeni bir hukuki rejimle 
karşı karşıya gelineceği uyarısında bulundu. 
Avukat Koç “Sansür mekanizması tek 
elde toplanmakta, hızlandırılmakta, yargı 
denetiminden kaçırılmakta ve adeta benim 
görmene izin verdiğimi görebilirsin ve her 
gördüğünü de kaydederim sürecine girmiş 
bulunuyoruz” değerlendirmesinde bulunurken 
Avukat Eralp, “Zaten tartışılan ve ayrı bir 
kanunla yapılması istenen değişiklikler, torba 
yasaya konularak karmaşık bir hal aldı” dedi. 

STK’lar ve İnternet kullanıcılar değişikliğe 
karşı

Öngörülen değişikliklerle “5651”in daha da 
sertleştirilmek istendiğine işaret edilirken 
başta aralarında Dijital Türkiye Platformu, Türk 
Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), 
Türkiye Bilişim Derneği (TBD), Türkiye Bilişim 
Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) , Türkiye Bilişim 
Vakfı (TBV), Bilgisayar Mühendisleri Odası 
(BMO), Basın Konseyi, Bilişim Muhabirleri 
Derneği (BMD),  İnternet Yayıncıları Derneği 
(İYAD) Alternatif Bilişim Derneği (ABD) ve Korsan 
Parti’nin de bulunduğu sektör STK’ları basın 
açıklamalarıyla tepkilerini açıkladılar. 
5651 sayılı kanun taslağında yer alan değişikliği 
protesto etmek amacıyla İnternet kullanıcıları 
sosyal medya üzerinden organize oldular. 
Kendilerine “Sayfalar Ortak Platformu” adını 
veren girişim, sosyal medya üzerinden 18 
Ocak 2014 için İnternet kullanıcılarına yönelik 
“alanlarda buluşma çağrısı”nda bulundu. Başta 
Taksim olmak üzere İzmir, Denizli, İzmir, Adana, 
Ankara, Bursa, Eskişehir, Antalya , Antakya, 
Kocaeli, Mersin, Balıkesir, Aydın ve Samsun 
olmak üzere pek çok ilde İnternet sansürüne 
tepki eylemleri gerçekleştirildi. Ülke genelinde 
yapılan“İnternetime dokunma” eylemlerinde 
alanlarda buluşan İnternet kullanıcıları, saat 
21:00’de tencere tava çalama ve ışık yakıp-
söndürme eylemleri yaptı.
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