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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Elvan:

Bunun neresinde 
sansür var?

Yeni düzenlemeyle, 
özellikle bireysel 
hakları korumayı 
amaçladıklarını 
belirtip bir sansür 
uygulamasının söz 
konusu olmadığını 
vurgulayan Bakan 
Elvan, yalnızca 
kişilik hak ihlali 
ya da özel hayatın 
gizliliğine aykırı 
yayının erişiminin 
engellendiğinin 
altını çizdi.

TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonu’ndaki 
“torba yasa” 

içerisinde yer alan 5651 sayılı yasada değişiklik 
öngören teklifin görüşmeleri sırasında 
konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Lütfi Elvan, “Yeni düzenleme, İnternet 
kullanımına ilişkin hazırlanan yeni kişinin 
haklarını ve özel hayatın gizliliğini koruyan bir 
özelliğe sahip olup herhangi bir sansür de söz 
konusu değildir” dedi. 
İlgili düzenlemede, mahkemelerin devre 
dışı bırakılmadığı ve uygulamanın bir sansür 
niteliği taşımadığını belirten Bakan Elvan, 
kişilik hak ihlali ile özel hayatın gizliliği 
suçlarına ilişkin iki farklı düzenlemenin söz 
konusu olduğuna işaret etti. Mahkeme içeriğin 
yayından kaldırılmasına hükmetse bile içerik 
sağlayıcının bunu yayından kaldırmaması 
halinde bir şey yapamadıklarına değinen Elvan, 
sözlerine şöyle devam etti:
“Yeni düzenlemeyle, özellikle bireysel 
hakları korumayı amaçlıyoruz. Özel hayatın 
ihlal edilmesi durumunda veya bu hakkınızı 
çiğneyen herhangi bir yazı, fotoğraf ve 
görüntü söz konusu olduğu zaman bu 
yeni düzenlemeyle yine erişim ve içerik 
sağlayıcısına başvuruyorsunuz. Aynı anda 
iki gün (48) beklemeden mahkemeye de 
başvuruyorsunuz. Mahkeme hiçbir duruşma 
yapmadan 24 saat içerisinde sizinle ilgili kararı 
vermek zorunda. Yargı yayının kaldırılmasını 
isterse karar doğrudan şu anda yasayla 
kuracağımız Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne 
gidecek. Tüm erişim sağlayıcıları, bu Birliğin 
üyesi olacak. Karar 4 saat içerisinde Erişim 
Sağlayıcıları Birliği tarafından tüm erişim 
sağlayıcılarına bildirilecek ve uygulamaya 
geçecek. 
Daha önceki sistemde içeriğin çıkarılması 
söz konusuydu, ama bu sistemde sadece ilgili 
sayfaya engelleme konuluyor yani İnternet 
sitesini kapatma gibi bir durum söz konusu 
değil. Eski sistem devam etseydi İnternet 

sitesinin kapatılması gerekiyordu. Özellikle, 
‘İşte sansür uygulanıyor, İnternet’e sansür 
uygulanıyor’ şeklinde ifade de bulunanlara 
söylüyorum bunu, şu andaki mevcut 
düzenleme de kalsaydık mahkeme geçmişte 
bu yaşandı YouTube kapatılsın dendi doğru 
mu? Yani bu yaşandı. Şu andaki düzenlemede 
URL dediğimiz, sadece ilgili içeriğin bulunduğu 
sayfaya bir engelleme söz konusu oluyor. 
Geçmişte engelleme yoktu, içeriğin çıkarılması 
vardı. Siz içeriğin çıkarılmasını da hiçbir 
şekilde kontrol edemiyordunuz ve etmeniz de 
zaten mümkün değil. 
Özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlarda ise 
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) 
Başkanı doğrudan erişimin engellenmesine 
karar verebilecek. Daha sonra mahkeme, söz 
konusu erişimin engellenmesinin doğru olup 
olmadığına yönelik kararını verecek. Yani, 
diyelim Youtube’de sizin özel hayatınıza ilişkin 
saat 12.00’de bir video yayınlandı. Siz 12.05’te 
TİB’e başvurdunuz. Yayının erişimi 12.06 
itibariyle engellenmiş olacak. Her iki durumda 
da sitenin erişimi engellenmiyor. Yalnızca 
kişilik hak ihlali ya da özel hayatın gizliliğine 
aykırı yayının erişimi engelleniyor. Bunun 
neresinden sansür var?
Getirdiğimiz bu düzenlemenin, geri kalmış 
ülkelerdeki düzenlemelere benzetilmesi 
kesinlikle doğru değil. Oralarda İnternet 
sitesine erişim doğrudan engelleniyor. Ama 
bizim getirdiğimiz düzenlemede, sitenin 
tamamına erişimin engellenmesi söz konusu 
değil. Yalnızca, ilgili içeriğe ilişkin. Yani bir 
paragraflık yazıdan dolayı engelleme söz 
konusuysa, yalnızca o paragrafa yönelik 
engelleme söz konusu olacak. Sitenin 
erişime engellenmesi gibi bir uygulamaya 
gidilmeyecek.
Bu düzenleme hiçbir şekilde sansür getiren 
bir düzenleme değil. Bizi gelişmiş ülke 
standartlarına ulaştıran ve gerçek anlamda 
mevcut kanunu işlevsel hale getiren bir 
düzenlemedir.”
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5651 sayılı kanunun, “yetersiz kaldığı” için 
yeni düzenlemeye ihtiyaç duyduklarını belirten 
Elvan, “Çalışmayan bir sistem var. Bu sistemin 
bir anlamda rehabilite edilmesi gerekiyordu. 
Bu çalışmalar yeni başlatılmadı. Aşağı yukarı 1 
yıl öncesinden başlamış olan bir çalışma. Hatta 
bunu Gezi veya son olaylarla ilişkilendirmeye 
çalıştılar. Kesinlikle alakası yok” diye konuştu. 
Erişim sağlayıcının İnternet trafiğini 2 yıldan 
daha fazla saklayamayacağı, 2 yılın bitiminde 
silineceğini ve bunun denetleneceğini 
anlatan Elvan, düzenlemenin Avrupa Birliği 
(AB) direktiflerine uygun olduğunu anlatan 
Elvan, yeni düzenlemede özel hayatın gizliliği 
ihlalleriyle ilgili yer alacak çalışmalardan da 
söz etti:

“Herhangi bir sansür söz konusu değil, 
bizatihi kişi haklarını koruyan bir düzenleme 
bu. Birincisi; bu verilerin hiçbirisi devlette 
saklanmayacak, çok açık söylüyorum, 
hiçbirisi. Bunlar erişim ve içerik sağlayıcılarda 
bulunacak. Ne bulunacak? Bir IP numarası, 
iki ne kadarlık bir süre konuşmuş olduğu, 
hangi tarihte olduğu, bunlar bulanacak. Bunun 
dışında içerikle ilgili, o sizin konuşmanız 
olabilir, girmiş olduğunuz sitelerin detayları 
olabilir, bunlarla ilgili, içerikle ilgili herhangi 
bir husus olmayacak. Bunları 1 yıldan 2 yıla 
kadar saklamak zorunluluğu getiriliyor. 
Çünkü Avrupa Birliği direktifi de bunu 
öngörüyor. Biz tamamıyla burada Avrupa 
Birliği’nde öngörülen direktifi aldık ve buraya 
koyduk. Trafik bilgileri ilgili yer sağlayıcılarda 

saklanacak. Herhangi bir mahkeme kararı söz 
konusu ise, TİB bu Yer Sağlayıcıları Birliği’nden 
o trafik bilgilerini isteyecek ve mahkemeye 
verecek; hadise bundan ibarettir. İçerik 
kesinlikle bilinmeyecek, sadece trafik bilgileri 
yer alacak, bu da tüm dünyadaki gelişmiş 
ülkelerdeki uygulanan bir sistem.

Avrupa Komisyonu’nun benimsediği genel 
bir çerçeve var. Gerçek hayatta suç olan her 
husus, İnternet ortamında da suçtur. Eğer 
gerçek hayatta suçsa, İnternet ortamında da bu 
suç olarak niteleniyor. Kişisel hakların ihlali, 
hakaret vesaire gibi birtakım hususlar. İkinci 
alan da, zararlı içerik bölümü, katalog suçlar 
dediğimiz işte müstehcenliktir, fuhuştur, 
çocukların cinsel istismarıdır, bu gibi konular. 
Biz de bu iki alan üzerine oturttuk sistemimizi.” 
Elvan, erişim sağlayıcının söz konusu kayıtları 
kötü amaçla kullanması halinde, TCK’ya 
göre 1 ile 4 yıl arasında hapis cezası ile 
karşılaşacağını vurguladı. 

İnternet kafelere ilişkin düzenlemeye de 
değinen Elvan, bu kafelerin, konusu suç teşkil 
eden içeriklere erişimi engelleyeceğini ve 
kullanıma ilişkin erişim kayıtlarını tutmak 
zorunda olacağını söyledi. Elvan, aksi halde söz 
konusu İnternet kafelere 15 bin liraya kadar 
para, 3 güne kadar ticari faaliyeti durdurma 
cezası uygulanacağını bildirdi.
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