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AK Parti’nin “Torba Kanun” içinde TBMM’ye sunduğu “İnternet Ortamında 
Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla 
Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun Teklifi”ne özellikle bilişim sektörü sivil toplum kuruluşları (STK) tarafından ciddi 
eleştiriler getirildi. Gündemdeki değişikliklere ilişkin birçok STK açıklamalarda bulundu. 
STK’ların açıklamalarından bazıları şunlar: 

Sektör STK’ları 5651’de 
değişiklikte görüşlerinin 
alınmasını istiyor

Dijital Türkiye Platformu:  Öngörülen 
değişiklikler tekrar gözden geçirilmeli, 
STK görüşleri alınmalı, İnternetin 
denetimine ilişkin uygulamalar ölçülü ve 
dengeli bir şekilde yasalaşmalı

Dijital Türkiye Platformu, 5651 sayılı “İnternet 
Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve 
Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele 
Edilmesi Hakkında Kanun”da değişiklik yapan 
maddelere ilişkin değerlendirmelerini içeren 
basın açıklaması yaptı. Platformun açıklaması 
şöyle :
“Devlet, bilgi toplumuna geçişte temel olan 
vatandaşların bilgiye erişim ve bilgi toplumu 
araçlarını eşitlik ilkesi çerçevesinde kullanım 
haklarını güvence altına almakla yükümlüdür. 
Beklentimiz devletin, vatandaşların ve 
kurumların bilgi toplumuna dönüşümde 
kullanacağı her türlü araç ve alt yapıya 
erişimlerini temin etmesi ve bunları sağlarken 
tüm engelleri ortadan kaldırmasıdır.
2007 yılında yürürlüğe giren 5651 sayılı Yasa 
bilgi toplumuna giden yolda ciddi engeller 
yaratmış, “İfade Özgürlüğü  ” ve “İnsan 
Hakları” gibi temel konularda Avrupa Birliği 
Hukuku’na aykırı uygulamalara sebep 
olmuştur.

Durum böyleyken söz konusu yasada 
öngörülen değişiklikler yasayı daha da 
kısıtlayıcı bir hale sokmaktadır. Bu durum 
toplumda bilgi birikiminin sağlanması, 
bilgi ekonomisinin oluşturulması ve son 
olarak Türkiye’nin Bilgi Toplumu olarak 
küresel rekabette yerini alma hedefi ile 
örtüşmemektedir.
Dileğimiz, 5651 Sayılı Yasa’da öngörülen 
değişikliklerin tekrar gözden geçirilmesi, Sivil 
Toplum Kuruluşları’nın da görüşleri alınarak, 
İnternetin denetimine ilişkin uygulamaların 
ölçülü ve dengeli bir şekilde yasalaşmasını 
sağlamaktır.”
 

TÜSİAD: İnternette sansür uygulamalarını 
artıracak nitelikte, kaygı verici bir 
düzenleme

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği 
(TÜSİAD), “Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 
gündemine gelen “Torba Yasa Tasarısı”nda yer 
alan internet suçlarına ilişkin düzenlemelere 
ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada aşağıdaki 
görüşlere yer verildi:
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“İnternetin yaygınlaşması iletişim ve bilgiye 
erişime hız ve yoğunluk kazandırmış, 
ekonomik ve sosyal yaşamlarımızı kökten 
değiştirmiştir. Yaklaşık 20 senelik bir geçmişi 
olan internette, ifade ve haber alma özgürlüğü, 
fikri haklar, kişisel gizlilik gibi konularda yasal 
zeminin nasıl olması gerektiği hassasiyetle ele 
alınması gereken bir konudur.
Ülkemizde 2007 tarihli, 5651 sayılı “İnternet 
Ortamında Yapılan Yayınlar Aracılığıyla 
İşlenen Suçlara İlişkin Kanun” yürürlüğe 
girdiğinden bu yana, binlerce web sitesine 
erişim engellenmiştir. Bireylerin temel hak 
ve özgürlüklerini sınırlandıran sonuçlar 
doğuran Kanun, ayrıca Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’nin “ifade özgürlüğü ihlali” 
kararına da konu olmuştur. Bu gelişmeler 
Kanun’un kapsamlı şekilde gözden geçirilmesi 
gereğine işaret etmiştir.
Hal böyleyken, TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonu’nun gündemine gelen 5651 sayılı 
Kanun değişikliklerini de içeren “torba tasarı”, 
internete sansür uygulamalarını artıracak 
nitelikte, kaygı verici bir düzenlemedir. 
Tasarı, internet erişimini engelleme 
kararlarının oranlı-ölçülü olmasını sağlayacak 
çözümler getirmemektedir. Ayrıca özel 
hayatın gizliliğinin ihlali iddiası halinde 
İdarenin emriyle erişimin engellenmesine 
imkân tanınması hukuk devleti normlarıyla 
örtüşmemektedir. Tasarının, temel hak 
ve özgürlükleri ve her geçen gün büyüyen 
internet ekonomisini olumsuz etkileyecek 
hükümlerden arındırılması gerekmektedir.
Bilgiye erişim ve bilginin yayılımında çok 
önemli etkiye sahip internetin ülkemizde 
sürekli yasaklama refleksleri ile tartışılması, 
bilgi toplumu olma hedefimizle de çelişkili 
bir durumdur. Tasarının ilgili sivil toplum 
örgütleri, akademisyenlerin ve internet 
ekosisteminin paydaşlarının görüşleri 

dikkate alınarak iyileştirilmesi TBMM’den 
beklentimizdir.”

kararlarında özellikle “erişime engelleme” 
tedbirine hükmedilirken 
- oranlılık-ölçülülük ilkelerinin gözetilmediği, 
- kanunun amacı dışında erişime engelleme 
kararları verildiği, 
- farklı hukuki sebeplere dayanarak verilen 
erişimin engellenmesi kararlarında bireylerin 
temel hak ve özgürlüklerini sınırlandıran 
sonuçların doğduğu 
- erişimin engellenmesi kararlarının yerine 
getirilmesindeki koordinasyon eksikliğinden 
dolayı hak kayıplarının ortaya çıktığı 
gözlemlenmiştir. 

06.01.2014 tarihinde TBMM Başkanlığı’na 
sunulan Kanun Teklifi metninde yer alan bazı 
değişikliklerin yasalaşması halinde hali 
hazırdaki sorunlar ortadan kaldırılamayacağı 
gibi yeni sorunların ortaya çıkması da 
kaçınılmazdır. 

Kanun Teklifi Metni ile Kanun’un “erişime 
engelleme” tedbiri hükmedilmesine imkân 
veren 8. Maddesinde çeşitli değişikliklere 
gidildiği görülmektedir. Ancak söz konusu 
değişikliklerin, Yüksek Mahkemenin 
yerleşik içtihatları, anayasal normlar, 
Türk Hukuk Doktrinin uzlaşıda bulunduğu 
esaslar çerçevesinde “oranlılık ve 
ölçülülük” ilkelerinin uygulanmasını açıkça 
sağlamayacağı düşünülmektedir. 

Kanun Teklifi Metni ile Kanun’un 9. 
Maddesinde değişikliğe gidilerek, kişilik hakkı 
ihlali durumunda “erişimin engellenmesi” 
tedbirinin uygulanabilmesine imkân veren ve 
son derece suiistimale açık bir durum ortaya 
koyan düzenleme getirildiği görülmektedir.

Bu düzenleme ile yurtdışında da yaygın 
şekilde uygulanan “uyar-kaldır” yönteminin 
ihtiyari olduğu ve ölçüsüz şekilde “erişimin 
engellenmesi” tedbirinin uygulanabileceği bir 
durum yaratılmaktadır. Ayrıca, “özel hayatın 

gizliliğinin ihlali” halinde getirilen mekanizma 
da oldukça risklidir. 

Yeni yapı ile TİB Başkanı ve Bakan emriyle 
dahi erişimin engellenmesi tedbirinin 
uygulanabileceği bir durum yaratılacaktır. 
Bu madde kapsamında verilecek erişimin 
engellenmesi kararlarının yine Kanun Teklifi 
Metni ile kurulacak Erişim Sağlayıcıları Birliği 
eliyle uygulanmasının da son derece sıkıntılı 
olacağı düşünülmektedir. 
 

 Türkiye Bilişim Derneği: İnternet 
sınırlamaları ekonomik ve sosyal alanda 
zarara neden oluyor...

6 Ocak 2014 tarihinde TBMM Başkanlığı’na 
sunulan 5651 Sayılı Kanunda değişiklik yapan 
kanun teklifi hakkında Türkiye Bilişim Derneği 
(TBD) de yazılı açıklama yaptı. TBD’nin ilgili 
teklif hakkındaki görüşleri şöyle: 

2007 yılında yürürlüğe giren 5651 sayılı Yasa 
bilgi toplumuna giden yolda ciddi engeller 
yaratmış, “İfade Özgürlüğü” ve “İnsan Hakları” 
gibi temel konularda Avrupa Birliği Hukuku’na 
aykırı uygulamalara sebep olmuştur. 

Durum böyleyken söz konusu yasada 
öngörülen değişiklikler yasayı daha da 
kısıtlayıcı bir hale sokmaktadır. Bu durum 
toplumda bilgi birikiminin sağlanması, 
bilgi ekonomisinin oluşturulması ve son 
olarak Türkiye’nin Bilişim Toplumu olarak 
küresel rekabette yerini alma hedefi ile 
örtüşmemektedir. 
Kanun, yürürlüğe girdiği 4 Mayıs 2007 
tarihinden bu güne kadar alınan yargı 

TÜBİSAD:  Gündemdeki İnternet yasası 
yeniden gözden geçirilsin

Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği 
(TÜBİSAD) Başkanı Prof. Dr. M.Kemal Cılız, 
5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan 
Yayınlar ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen 
Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki 
Kanun”da köklü değişiklikler getirecek  
kanun teklifiyle ilgili bir açıklama yaptı. 
Açıklamada, önerilendeğişikliğin  özellikle 
erişim ve veri trafiği yer sağlayıcılarına ağır 
sorumluluklar getirdiği ve bu durumun ilgili 
sektör oyuncularında tedirginlik yarattığını 
belirtilerek şu görüşlere yer verildi:
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda 
görüşülmesi devam edilen “5651 sayılı 
“İnternet Ortamında Yapılan yayınlar ve Bu 
yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele 
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Edilmesi Hakkındaki Kanun”da köklü 
değişiklik getiren kanun teklifiyle ilgili 
yasalaştırma sürecini dikkat ve endişeyle takip 
etmekteyiz.

Meclis’te tartışılan kanun teklifininInternet 
ekonomisinin aktörlerinde ve bu ekonominin 
en önemli unsuru olan kullanıcılarda büyük 
bir tedirginlik yaratacağı öngörülmektedir. 
Ekonomik dinamiklere ve uluslararası iş yapış 
şekillerine uygun olmayan yasal bir ortamda 
girişimciliğin ve yatırımların yeşeremeyeceği  
yadsınamaz bir gerçektir.
Ülkemizde, “ölçülülük“ ilkesine aykırı olarak 
Internet sitelerinin erişiminin engellenmesi 
en temel sorunlardan biridir. Bu sorunun 
temelinde gerek yargı kararlarının, gerekse 
de idari kararların evrensel bir hukuk normu 
olan “ölçülülük” ilkesi dikkate alınmadan 
uygulanması yatmaktadır. Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi ve Avrupa Birliği başta 
olmak üzere ülkemizin içerisinde olduğu 
birçok uluslararası kuruluş Türkiye’yi bu 
konuda eleştirmekte, mevzuatı bu noktadaki 
sıkıntıları giderecek şekilde revize etmeye 
davet etmektedir.

Hal böyle iken Yeni Teklif mevcut sıkıntıları 
gidermediği gibi temel hak ve özgürlüklerin 
sınırlandırılması olan Internet sitelerine 
erişimin engellenmesini kolaylaştırmakta; 
uygulamaya yön verecek “ölçülülük” ilkesinin 
uygulanmasını zorlaştırmaktadır. 
Devletimizin en temel görevlerinden biri özel 
hayatın gizliliği ve buna tecavüz eden ihlallerle 
mücadele etmektir. Ancak bunu sağlayacak 
her düzenlemede “amaç” , “araç” dengesi 
hassasiyetle gözetilmelidir.  Özel hayatın 
gizliliğini korumak için  “araç” – “amaç” 
dengesini doğru kuran ve  yasalaşması 
gereken en temel düzenleme  “Kişisel 

Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun”dur.
 “Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki 
Kanun Tasarısı”nınyasalaşmamasının 
ülkemize ekonomik maliyeti her geçen 
gün artmaktadır. Türkiye, uluslararası veri 
transferinde, AB hukukuna göre “güvensiz 
ülke” kabul edilmektedir. Bu durum ülkemiz 
merkezli bilgi teknolojileri hizmetlerini 
vermeyi zorlaştırmakta, bazen de imkânsız 
hale getirmektedir. Gündemde olan Kanun 
teklifi ile gerçekleştirilmeye çalışılan “özel 
hayatın gizliliğini korumak” amacının 
uluslararası pratiklere bakıldığı zaman bir 
yanılsama olduğu görülmektedir. Zira tüm 
dünyada “özel hayatın gizliliği” bu tür yaslarla 
değil  “Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin 
Yasalarla” korunmaktadır. 

Sonuç olarak;
Özellikle erişim ve yer sağlayıcılar bu Teklif 
kapsamındaki ağır sorumluluklara tabi olarak 
faaliyetlerini yürütmekde zorlanabilecek, 
ülkemiz için çok önemli bir açılım olan bu işler 
yurtdışına aktarılmak zorunda kalabilecektir.
Teklifteki bu ağır yükümlülük ortamı Türkiye’yi 
bu alanda merkez yapmayı düşünen yabancı 
şirketler için de çekince oluşturabilecektir.
Kanun teklifi, ülkemizin demokratik 
kazanımlarına uygun olarak, katılımcı bir 
çerçevede ilgili tüm aktörleri de sürece 
katarak tekrardan gözden geçirilmelidir. 
İnternet, ülkemiz ekonomisi açısından çok 
değerlidir. Bu alanda yapılacak her bir 
düzenleme, öncesinde bir etki analizi yapılarak 
uygulamaya konulmalıdır.

5651 sayılı kanundaki değişiklik teklifi 
ile amaçlanan “özel hayatın gizliliği 
korumak” maksadı, ancak “Kişisel Verilerin 
Korunması Kanun Tasarısı”nın yasalaşması 
ile gerçekleşebilecektir. Bu Tasarının 

yasalaşması, ülkemizin “temel hak ve 
özgürlüklere verdiği” değeri gösterirken; bu 
alana yatırım yapacak ekonomik aktörlere, 
uluslararası topluma ve kullanıcılara verdiği 
“hukuki güveni”de  ortaya koyacaktır. 

Ülkemiz, Avrupa Birliği üyeliğine adaydır. Bu 
amaçla iç hukukunu Avrupa Birliği Hukuku’na 
uyarlamaktadır. Avrupa Birliği Hukuku, iç 
hukuku bağlar. Bu nedenle, Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi’nin “insan haklarına 
aykırı bulduğu” bir yasanın kısıtlayıcı yapısının 
daha da sertleştirilmesi bu hukuka açıkça 
aykırıdır. Ayrıca,Türkiye’nin, dünyada rekabet 
edebilmesinin başlıca şartı, ekonomisini 
bilgi temeline oturtması ve bu bilgi birikimini 
sürdürüp, aşmasına bağlıdır. Bunu sağlamanın 
yolu ise interneti kısıtlayarak bilgiye erişimi 
güçleştirmek, hatta imkansız hale getirmek 
değil, Avrupa Birliği’nde internetin denetimine 
dair uygulamaları tıpkı iç hukukta olduğu gibi, 
hakkaniyete sadık kalarak, ölçülü ve dengeli 
bir şekilde uygulamaktır.

 Türkiye Bilişim Vakfı: İnternette insan 
haklarına saygı istiyoruz

Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk 
Eczacıbaşı’nın, 5651 sayılı “İnternet Ortamında 
Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu 
Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele 
Edilmesi Hakkında Kanun”da değişiklik 
yapan maddelere ilişkin görüşlerini açıkladı. 
Eczacıbaşı’nın açıklaması şöyle: 

2007’de yürürlüğe girdiğinden beri, bu yasanın, 
ülkemizin bilgi toplumu niteliği kazanmasına 
engelolacağını ifade ettik. Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi de 2012 yılında, yasanın 
“ifade özgürlüğüne aykırı” olduğunu, 
uygulanmasının başka “insan haklarını da ihlal 
ettiği” kararına vardı. Yasanın bu hatalarının 
giderilmesi içinçağrılarımızı sürdürürken 
ve internetin denetiminde insan haklarına 
saygı beklerken,bugün tam tersini üzüntüyle 
görüyoruz.

Bilgisayar Mühendisleri Odası: Daha çok 
denetim, daha çok sansür!

Bilgisayar Mühendisleri Odası 1. Dönem 
Yönetim Kurulu’nun 5651 Sayılı Kanunda 
değişiklik yapan kanun teklifine ilişki basın 
açıklaması ise şöyle: 

Türkiye’de İnternet yeni bir tehlikeyle 
karşı karşıya! 5651 sayılı yasada yapılması 
önerilen değişikliklerle; URL bazlı erişim 
engelleme, TİB Başkanı ve Bakan emriyle 
erişim engellemeleri, daha fazla takip ve 
sansür hayatımıza giriyor. 
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Yok olan basın özgürlüğünün ardından 
İnternet de tamamen kontrol ve denetim 
altına alınmak isteniyor.

Türkiye’de İnternet’le ilgili ilk yasal düzenleme 
olarak 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan 
Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar 
Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi 
Hakkında Kanun, 2007 yılında yürürlüğe 
girmiştir. Yasanın uygulanmasıyla başlayan 
erişim engellemeleri, İnternet kullanıcılarının 
büyük çoğunluğunun faydalandığı hizmetleri 
de kapsadıkça düzenlemeye karşı tepkiler 
artmış, kullanıcılar İnternet ortamında 
büyüyen tepkilerin ardından ilk olarak 19 
Haziran 2010’da gerçekleştirilen bir eylemle, 
“Sansürsüz İnternet” isteklerini sokakta dile 
getirmişlerdir.
2010 yılında “İnternet’in Güvenli Kullanımına 
İlişkin Usul ve Esaslar” yönetmeliğiyle 
gündeme gelen “Aile ve Çocuk Filtresi” 
düzenlemeleri ile birlikte sansür tartışmaları 
alevlenmiş ve 15 Mayıs 2011 tarihinde 
Türkiye’nin birçok ilinde kitlesel eylemler 
gerçekleştirilmiştir.
5651 sayılı yasa konusunda, başta yurtiçinden 
uzmanların ve konuyla ilgili demokratik 
kitle örgütlerinin yoğun eleştirileri, yapılan 
çalıştaylar, uluslararası tepkiler ve AİHM 
kararı[1] varken; bütün bunlar dikkate 
alınmadığı gibi İnternet üzerinden yapılan 
yayınları daha yoğun bir baskı ve denetim 
altına almak üzere yeni bir düzenleme önerisi 
önümüze getirilmiştir.

Değişiklik teklifinin kapsamı
TBMM Başkanlığı’na yine bir “torba yasa” 
içerisinde sunulan kanun değişikliği teklifi [2] 
ile, 5651 sayılı yasada yapılması öngörülen 
değişikliklerin başlıcaları şunlardır:
- Engelleme öncesi, “Uyar-Kaldır” 

mekanizmasının işletilmesi öne 
çıkarılmaktadır.
- Erişim Sağlayacıları Birliği kurularak, TİB 
ve mahkeme kararlarının bu birlik üzerinden 
uygulanması öngörülmektedir.
- DNS tabanlı engellemenin yanı sıra, URL ve 
IP tabanlı engelleme ile engelleme yöntemleri 
genişletilmektedir.
- TİB Başkanı veya ilgili Bakan’ın 
talimatıyla erişim engelleme mümkün hale 
getirilmektedir.
- Yer sağlayıcılara yönelik hapis cezası para 
cezasına dönüştürülmektedir.
- İnternet trafik bilgisinin zorunlu tutulma 
süresi 6 aydan 1 yıla çıkarılmaktadır.
- Hukuki karar süreçlerinin daha çabuk 
sonuçlandırılması hedeflenmektedir.
İlk olarak Gezi Direnişi boyunca “üç maymun”u 
oynayan merkez medyaya alternatif olarak, 
insanların İnternet ve özellikle sosyal 
medya üzerinden doğru bilgiye ulaşmasının 
sonrasında gündeme gelen bu düzenleme 
ile ilgili Temmuz 2013’te çıkan haberlere 
göre; Ulaştırma Bakanlığı kullanıcı bilgilerini 
alabilmek için Twitter’dan Türkiye’de ofis 
açması talebinde bulunmuştur. Twitter ise 
öncelikle hapis yerine para cezası olmak 
üzere yasal düzenlemelerde değişikliği şart 
koşmuştur [3].

Değişiklikler ne anlama geliyor?

- Erişim engelleme, bugünkü haliyle, 
mahkeme kararı veya Telekomünikasyon 
İletişim Başkanlığı’nın (TİB) bazı katalog 
suçlar için re’sen karar vermesiyle 
uygulanmaktadır. Yeni değişikliklerle, TİB 
Başkanı veya Bakan’ın talimatıyla erişimin 
engellenmesi, ifade özgürlüğünün önündeki 
en büyük tehditlerden biridir.
- “Uyar-Kaldır” uygulaması halihazırda, büyük 

ölçekli içerik sağlayıcıların kendi içlerinde – 
doğru ya da yanlış – kullandığı bir yöntemdir. 
Bu düzenleme küçük ölçekli, özellikle 
yerel içerik sağlayıcılar açısından baskı ve 
otosansür mekanizmasına dönüşecektir. Bu 
aynı zamanda, içeriğe yönelik müdahalelerin 
takibinin de artık mümkün olamayacağı 
anlamına gelmektedir.
- URL tabanlı engelleme, daha gelişmiş 
denetim ve takip altyapılarının kullanılmasını 
gerektirecektir. Bu altyapıların nasıl 
kullanılacağını, TİB’in izleme ve takip 
konusundaki kötü siciline bakarak öngörmek 
mümkündür.

- Erişim Sağlayıcıları Birliği’nin asli görevi 
erişim engellemek olarak tanımlanmıştır. 
Ayrıca birlikle ilgili mali düzenlemeler ve 
denetim altyapıları, Türkiye’de İnternet 
erişiminin maliyetini artıracaktır.
- Kayıtların uzun süre tutulacak olması, verinin 
işlenmesi ve fişleme uygulamalarının önünü 
açmaktadır.
- Karar alma süreçlerinin daha çabuk 
sonuçlanması için getirilen zaman kriterleri, 
konuya uzak adli personelin hatalı karar 
almasına neden olabilecektir.
Bunların ötesinde,
- Yer sağlayıcıların sınıflandırılması, hak ve 
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Basın Konseyi: İnternetime dokunma-
özgürlüğümü alma

İnternet yasasında yapılacak yeni 
düzenlemeyle ilgili Basın Konseyi de açıklama 
yaptı. Türkiye’nin internette yeni bir sansür 
tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirten 
Basın Konseyi’nin, tehditlere karşı uyardığı 
açıklaması şöyle:
Dünyada internette ”kısmen özgür”, AB 
kriterlerine göre, veri transferi konusunda 
”güvensiz ülke” olarak görülen Türkiye, yeni 
bir sansür tehdidi ile karşı karşıyadır.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
ile TİB’e, mahkeme kararı olmaksızın internet 
sitelerini kapatma yetkisinin verilmesi, 
demokrasi adına çok sakıncalı bir girişimdir 
ve kabul etmek mümkün değildir. Uygunsuz 
içeriklere kimin hangi ölçülere göre karar 
vereceği konusundaki belirsizlikler, bir korku 
toplumu yaratılmasına yol açacaktır.
İnternetle ilgili özgürlükleri bitirmeye yönelik 
yasa tasarısının, ilgili kurumlar ve STK’larla 
paylaşılmadan hazırlanması, mahkeme 
kararına bile gerek duyulmadan 4 saat 
içinde internet sitelerinin Bakanlık kararıyla 
kapatılması yetkisi kabul edilemez bir 
hukuksuzluktur.

Haberleşme ve ifade özgürlüğünü tümüyle 
ortadan kaldırmayı amaçlayan ”internet 
haberleşmesini siyasi iktidarın denetimine 
bırakma çabaları”nın demokrasilerin askıya 
alındığı dönemlere özgü uygulamalar 
olduğunu hatırlatıyoruz.
Ancak Kuzey Kore ve Çin gibi baskıcı 
ülkelerde görülen kısıtlamaları, ileri 
demokrasi iddiasındaki ülkeler için kesinlikle 
kabul edilemeyecek bir baskı aracı olarak 
görmekteyiz. Özellikle genç neslin, çağın 
haberleşme teknolojilerinin dışında 
bırakılması sonucunu doğuracak bu çabaları;  
düşünce ve ifade özgürlüğüne indirilmek 
istenen bir darbe olarak görmekteyiz.
Düşünce ve haberleşme özgürlüğünü 
engelleyecek her türlü düzenlemeye 
sonuna kadar karşı çıkmakta kararlıyız. 
Uluslararası bilişim dünyasının da dikkatle 
izlediği bu süreçte, TBMM’de görev yapan 
tüm milletvekillerini, sadakat yemini ettikleri 
Anayasa’nın haberleşme özgürlüğünü 
düzenleyen 22. maddesine sahip çıkmaya 
çağırıyoruz.
Basın Konseyi olarak diyoruz ki: Türkiye’nin 
”kısmen özgür” ya da “güvensiz” ülke 
sayılmaması için, İNTERNETİME DOKUNMA-
ÖZGÜRLÜKLERİMİ ALMA..

yükümlülükler bakımından farklılaştırılması 
(yönetmelik ile düzenlenecek),
- URL engelleme işleminde, anahtar kelime 
bazlı engelleme kullanılması,
- Özellikle sosyal medya düşünüldüğünde 
“Tekzip” yayımlama uygulaması,
- Erişim sağlayıcının alternatif erişim yollarını 
engelleyici tedbirleri alması,
gibi net olmayan ve ucu açık değişiklikler, 
uygulama biçimine bağlı olarak endişe 
uyandırıcı niteliktedir.

Genel değerlendirme
Mevcut haliyle dahi çokça eleştiri almış ve 
tepki görmüş 5651 sayılı yasayı iyileştirmek 
yerine, gelen tüm eleştiri ve tepkilere 
kulaklarını tıkayarak sansürü ve takibin 
kapsamını artıran bu değişiklik önerisi 
iktidarın demokrasi anlayışını açıkça gözler 
önüne sermektedir.

Büyük sermaye gruplarının tekelinde olan 
geleneksel medya araçlarının üzerindeki 
siyasal baskı ve basının bir toplumsal 
manipülasyon aracına dönüşmesi Gezi 
direnişiyle birlikte alenileşmiş; İnternet 
alternatif bir iletişim, doğru bilgiye uğraşma 
aracı olarak daha da önem kazanmıştır. 
İnternet’in sağladığı bilgiye erişim ve ifade 
özgürlüğü ortamından duyulan rahatsızlık, 
başta Başbakan olmak üzere iktidarın birçok 
farklı temsilcisi tarafından dile getirilmiştir.
İşte bu rahatsızlığın ve korkunun bir sonucu 
olarak uygulamaya sokulmak istenen 
düzenleme, çağımızı ve İnternet’i anlamaktan 
uzak, arkaik bir zihniyetin son hezeyanlarıdır. 

Bugüne kadar İnternet’i kontrol altına almaya 
çalışan her müdahaleye karşı alternatif 
araçlar ve yöntemler geliştirilmiş, bu 
düzenlemeler İnternet’in kayıt dışı kısmını 

(darknet/deepweb) büyütmekten başka bir işe 
yaramamıştır.

5651 sayılı yasa ile ilgili bugüne kadar insan 
hakları, teknik ve hukuki çerçevede pek çok 
değerlendirme ve önerinin bu düzenleme 
teklifiyle birlikte hiçbir geçerliliğinin kalmadığı 
görülmektedir. 5651 sayılı yasa, önerilen 
haliyle artık iyileştirilmesi mümkün olmayan, 
tarihin çöplüğüne atılması gereken bir 
düzenleme olarak değerlendirilmelidir.

2008 yılında taslak olarak TBMM’ye sunulan 
“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”[4], 
yıllardır gündeme alınmazken, jet hızıyla 
alt komisyondan geçerek TBMM’ye sunulan 
bu değişiklik teklifiyle birlikte, bir İnternet 
kolluğu olarak engelleme ve takipten sorumlu 
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na bir 
MİT görevlisinin atanması da, TİB’in geçmiş 
uygulamalarını aratacak bir sansür ve denetim 
sürecinin habercisidir.

Haziran direnişinin egemen blokta yarattığı 
kırılmayla hukukun uygulanmasındaki keyfiyet, 
devlet idaresindeki sorumsuzluk ve yolsuzluk, 
yönetenlerin ve onların medyasının yalanları 
ortaya saçılmıştır. Hiçbir sansür uygulaması 
bu pisliği kapatmaya yetmeyecektir, halkın 
adalet, demokrasi ve özgürlük talebini 
bastıramayacaktır.

Bilgisayar Mühendisleri Odası olarak, bilginin 
özgür dolaşımını ve ifade özgürlüğünü 
hedef alan her türlü baskıcı, sansürcü, anti-
demokratik uygulamanın karşısında mücadele 
edeceğimizi bir kez daha kamuoyuna saygıyla 
duyururuz.
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 İnternet 
yasası internete değil anayasal haklara 
müdahaledir

Bilişim Muhabirleri Derneği’nin açıklaması ise 
şöyle:
5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan 
Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar 
Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi 
Hakkında Kanunu” hakkında istenen torba 
yasa ile yapılması istenen değişiklikler, 
kamuoyunu olduğu kadar, Bilişim Muhabirleri 
Derneği üyelerini de kaygılandırmıştır.

Yasanın yürürlüğe girmiş olduğu 2007’den 
bu yana, 5651 sayılı kanun hala tartışılmaya 
devam ederken, bugüne kadar uygulanan 
“uyar kaldır” modelinin terkedilerek, herhangi 
hukuksal bir karar olmadan yalnızca Bakan 
veya Telekomünikasyon İletişim Başkanı’nın 
talimatıyla engellenme getirilmesi tam 
anlamıyla bir sansür uygulaması olup 
“demokrasi” ile yönetildiği iddia edilen bir 
devletin normlarına uygun değildir.
İnternet trafik bilgilerinin zorunlu olarak 
kayıt altına alınması süresinin, 6 aydan bir 
yıla çıkartılması, kullanıcıların verilerinin 
işlenerek, kötü amaçlı olarak kullanılmasına, 
ya da en basit anlamıyla “fişleme” endişelerine 
yol açmaktadır.

Bu yasa gerek İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi’nin 19 maddesi, gerekse Türkiye 
Anayasası’nın 26.’cı maddesi birinci fıkrasına 
yer almakta olan ifade özgürlüğü ile ilgili 
maddelere ters düşmektedir.

Daha önce Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’nde Ahmet Yıldırım davası 
sonucunda 8.500 Euro tazminat ödemeye 
mahkum edilen ülkemizin ifade özgürlüğü 
karnesi ne yazık ki, bu tür “sansürcü” 
yaklaşımlarla hep kırıklarla dolu olup 
demokratik itibarımız uluslararası alanda 
zarar görmektedir.

BMD olarak özgürlüklerin başka özgürlüklerle 
sınırlanmış olduğunun farkındayız ve her türlü 
suçun, her türlü ortamda cezalandırılmasının 
kamu vicdanı açısından gerekli olduğunun 
bilincindeyiz. Bu nedenle İnternet ortamında 
işlenen suçların da, evrensel hukuk kuralları 
çerçevesinde, itiraz hakları saklı kalmak 
kaydıyla TİB ve benzeri atanmışlarca 
değil yüce Türk mahkemeleri tarafından 
değerlendirilmesi ve hükümlendirilmesi 
gerektiğine inanıyoruz. İleride bir takım 
siyasi kaygılarla, keyfi olarak kullanılabilecek 
yasaklamaların ülkemizi birçok boyutta kaos 
ortamına sokacağı endişesini taşıyoruz.

Yasa yapıcıdan beklentimiz, “ben yaptım 
oldu” zihniyetiyle hareket etmek yerine, 
BMD ve diğer ilgili STK’ların da konuyla 
ilgili görüşlerine dikkate almaları ve ileride 
uygulama aşamasında görülmesi muhtemel 
sıkıntıları bertaraf etmek adına kamu 
vicdanının sesini duyması olacaktır.

 İnternet’in sansür yasasıyla 
kontrol edilmek istenmesi kabul edilemez

Türkiye’de İnternetin sistematik bir biçimde 
sansürlenip kontrol altına alınmak istendiğine işaret 
eden Sırman, tek tuşla erişimini engelleyebilmenin 
altyapısının hazırlandığını söyledi.

İnternet Yayıncıları Derneği (İYAD) Genel Başkanı 
Tayfun Sırman, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 
gündemindeki, “Torba tasarı”da yer alan İnternet 
suçlarına ilişkin düzenlemeler hakkında bir 
değerlendirme yaptı. Türkiye’nin İnternet özgürlüğü 
konusunda sabıkalı bir ülke olduğunu belirten Sırman, 
“Türkiye’de İnternet hükümet eliyle sistematik bir 
biçimde sansürlenmek ve kontrol altına alınmak 
isteniyor” sözleriyle yasa teklifine tepki gösterdi. Baskı 
ve sansürün tehlikeli boyutlarına dikkat çeken Sırman 
açıklamasında şunları söyledi:
“İnternete ilişkin söz konusu maddeler, Türkiye’de 
hükümetin İnternet üzerinde uyguladığı baskı ve sansür 
girişimlerinin ne kadar tehlikeli bir noktaya geldiğini 
gösteriyor. Gelecekte ortaya çıkması muhtemel 
belgelerin, ses veya görüntü kayıtlarının, tek tuşla 
erişimini engelleyebilmenin altyapısı hazırlanmak 
isteniyor. Türkiye’nin zenginliği farklılıklarıdır. 
Herkesin aynı düşünceyi benimsemesini istemek 
hem demokrasiye hem de temel haklar tarifine 
uymamaktadır
Hükümetin İnternet’e müdahalesinde yolsuzluk 
soruşturmaları da etkili oluyor. Medyayı büyük ölçüde 
kontrol altına alan AKP iktidarı, kendisine en büyük 
tehdidi oluşturan İnternet’i hedef seçmiştir. İnternetin 
sansür yasasıyla kontrol edilmek istenmesi kabul 
edilemez.”
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