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Bilişim Hukuku Uzmanları 
Mehmet Ali Köksal-Gürkan Özocak: 

Anayasa Mahkemesi’nin 
düzenlemeyi iptal etmesi 
gerektiğine işaret eden 
Köksal ve Özocak, 
“ontolojik” nedenlerle 
bu kanuna karşı 
olduklarını belirttiler. 
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 
bulunuldu. 

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Hukuk Müşaviri Mehmet Ali Köksal ve birilkte çalıştığı 
Köksal&Partners Avukatlık Bürosu avukatlarından Gürkan Özocak, değiştirilen 
5651 sayılı yasa ile ilgili sorularımızı yanıtladılar. AHİM’in 2012’de Türkiye’yi 

tazminata mahkûm ettiğini anımsatan avukatlar, değişiklik içeren tasarının da, AİHM 
kararlarıyla teminat altına alınan temel hak ve özgürlükler, uluslararası hukuk normları 
ve AB mevzuatı ile Anayasa’ya aykırı olduğunun altını çizdiler. 

Özellikle erişimin engellenmesini düzenleyen 8. maddenin Kanunun yürürlüğe 
girdiği 2007’den beri en tartışmalı hüküm olduğuna işaret eden avukatlar, “Eğer 
tasarı yasalaşırsa, Anayasa Mahkemesi’nin bu düzenlemeleri iptal edeceğini, etmesi 
gerektiğini düşünüyoruz” dediler.

“Ontolojik” nedenlerle 5651 sayılı kanunun varlığına karşı olduklarını vurgulayan 
Avukatlar, “Kanun, evrensel hukuk ilkelerine uygun, temel hak ve özgürlükleri gözeten, 
bir yandan İnternet üzerinden işlenen suçlarla mücadele ederken, öte yandan kişilerin 
düşünce ve kendilerini ifade etme özgürlüklerini, haber alma, örgütlenme özgürlüklerini 
koruyan düzenlemeler içermeli” şeklinde görüş belirttiler.

Köksal-Özocak, mevcut kanunda yapılacak olan değişikliklerin Dijital Türkiye 
Platformu’nun bilişimle STK’larıyla üzerinde uzlaştığı ortak metinde vurgulanan 
esaslara uygun bir biçimde yapılması gerektiğini belirterek “Aksi halde, tasarı mevcut 
haliyle yasalaşırsa, AİHM tarafından insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle mahkûm 
edilen düzenlemenin daha da ötesine geçen, siyasi iktidarın İnternet alanına müdahalesi 
bakımından son derece tehlikeli, ana amacı ve kapsamı İnternet sansürü olan yeni bir 
hukuki rejimle karşı karşıya geleceğiz” uyarısında bulundular.

Tasarı, genel itibariyle 
ciddi anlamda İnternet 
sansürünün yolunu açıyor

-Kanun teklifine ilişkin değerlendirmenizi 
alabilir miyiz? 

-Genel olarak değerlendirecek olursak; hali 
hazırda zaten antidemokratik ve müdahaleci 
bir metin olan 5651 sayılı Kanun’un daha 
baskıcı, temel hak ve özgürlüklere daha 
fazla müdahale eden bir kanun olmasına 
sebebiyet verecek bir tasarı TBMM Genel 
Kurulu’na sunulan. Zira, mevcut kanunda, 
zaten içeriğin kaldırılmasında kabul edilen 
“uyar-kaldır” sistemi ve özellikle 8. madedeki 
erişimin engellenmesi uygulamaları ile 
ilgili tartışmalar devam ederken, yapılacak 
değişiklikler İnternet sansürünün kapsamının 
genişletilmesi anlamını taşıyor. Avrupa 

İnsan Hakları Mahkemesi (AHİM), Aralık 
2012’de verdiği kararla, 5651 sayılı Kanunun 
demokratik hukuk devletinin teminat altına 
alması gereken hukuki korumayı sağlamadığı 
gerekçesiyle Türkiye’yi tazminata mahkum 
etti. Yapılacak bu değişiklikle birlikte, AİHM’nin 
temel hak ve özgürlükler konusundaki 
sıkıntısının giderilmesi ve kararda belirtilen 
hukuki korumanın tesis edilmesi gerekirken, 
tam tersine, bu korumanın tamamen dışına 
çıkan, insan hakkı ihlallerini arttıracak, 
özellikle İnternet yoluyla yapılan yayınlarda 
düşünce ve ifade özgürlüğüne idare ve 
siyasi erk tarafından yapılacak müdahaleyi 
kolaylaştırıcı bir düzenleme yapılıyor.
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Değişiklik sonrası oluşacak hukuki 
rejime genel olarak bakarsak; erişimin 
engellenmesinin, yani site kapatmanın 
kolaylaşacağını, yargı yolunun dolanılarak 
doğrudan hükümete bağlı yürütme tarafından 
bu işlemlerin yapılabileceğini görüyoruz. Bu 
düzenleme ile yürütme erkinin açık açık yargı 
erkinin alanına kaydırıldığını, idareye doğrudan 
site kapatma yetkisinin ihdas edildiğini 
söylememiz gerekiyor. Oysa, Anayasa’ya 
göre de temel hak ve özgürlükler ancak 
kanun ile ve yargı tarafından kısıtlanabilir. Bu 
nedenle, söz konusu tasarının, gerek AİHM 
kararlarıyla teminat altına alınan temel hak 
ve özgürlüklere, gerek uluslararası hukuk 
normlarına ve AB mevzuatına, gerekse de 
Anayasa’ya aykırı olduğu açık seçik ortada.

-Mevcut kanunda en çok sorun yaşanan 
madde/maddeler nedir? Sorunu ortadan 
kaldırabilecek çözüm önerileriniz 
nelerdir?

-Mevcut Kanunda birçok sorunlu düzenleme 
var. İnternet aktörlerini tanımladığı 2. 
maddeden tutun da, sorumluluk hükümlerine, 
içerik kaldırma uygulamasına kadar hemen 
her hüküm tartışmalı. Özellikle, bir İnternet 
sitesindeki içeriğin kaldırılması değil de, 
doğrudan DNS üzerinden uygulanan erişimin 
engellenmesi tedbirini düzenleyen 8. madde, 
Kanunun yürürlüğe girdiği 2007’den bu yana 
sanıyoruz en tartışmalı hüküm oldu. Nitekim 
az evvel bahsettiğimiz AİHM kararında da, 
İnsan Hakları Mahkemesi, kararını verirken bu 
8. maddeyi esas aldı. 
Sorunun ortadan kaldırılabilmesi için, 
öncelikle kanun koyucunun İnternetin ruhunu 
özümsemesi gerekiyor. Çok sınırlı haller 
haricinde, erişimin engellenmesi yoluna 
gidilmemesi gerek, öncelikle bu “siteleri 
kapatalım” düşüncesinden kurtulmak lazım. 
Türkiye, bir videoda Atatürk’e hakaret edildiği 
gerekçesiyle dünyanın en popüler paylaşım 
sitelerinden biri olan YouTube’un yıllarca 
kapalı kalmasına şahit oldu. Bu bağlamda, 

erişimin engellenmesi değil, o hukuka aykırı 
içeriğin kaldırılmasını hedefleyen “uyar-
kaldır” düşüncesi mantık olarak yerinde, 
ancak bunun da doğru düzenleme ile, sansüre 
yol açmayacak şekilde ve mutlak bir biçimde 
yargı kararıyla yapılması gerekiyor. İnternet 
üzerinde yapılacak her müdahale, kişilerin 
düşünce ve ifade özgürlüğünü, haber alma 
özgürlüğünü, örgütlenme özgürlüğünü 
ilgilendirir, bu nedenle bu müdahalelerin 
çok istisnai hallerde, kanunla düzenlenerek 
ve mutlaka yargısal bir işlemle yapılması 
zorunluluk arzediyor.

-Kanun teklifinin yasalaşması durumunda 
yaşanabilecek olumsuzluklar neler 
olabilir?

-İfade ettiğimiz gibi, tasarı, genel itibariyle 
ciddi anlamda İnternet sansürünün yolunu 
açıyor. Bu durumu biraz detaylandırmak 
gerekirse; örneğin, bir sansür birimi gibi 
çalışacak olan Erişim Sağlayıcıları Birliği 
kurulup ülkedeki bütün erişim sağlayıcıların 
buna üye olmaları zorunlu tutuluyor. Bunun 
bir defa teknik hiçbir açıklaması yok; bu 
servis sağlayıcılar birer meslek mensubu 
değil, bunlara neye göre bir birliğe üye 
olma zorunluluğu getiriliyor? Üstelik 
bu birlik anlaşıldığı kadarıyla hükümete 
bağlı çalışacağından, erişim engelleme 
hususlarında doğrudan hükümetin müdahil 
olacağı bir sürecin söz konusu olacağı açıkça 
ortaya çıkıyor.

Bunun dışında, tasarı yasalaşırsa, erişim 
engelleme kararı verilmesi kolaylaşacak, bu 
kararı Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı 
(TİB) Başkanı verebilecek ve bu bağlamda 
erişim engelleme ile yetkilendirilen yürütmeye 
ciddi anlamda imtiyazlar tanınacak. Bunun 
karşısında kararın uygulanması bakımından 
uygulanacak tedbirler ve servis sağlayıcıların 

yükümlülükleri artacak. Örneğin, mevcut 
kanundaki hapis cezaları adli para cezalaırna 
dönüştürülmüş, ancak ceza miktarı 10 
binden başlayıp, 100 bin TL’ye kadar çıkıyor. 
Türkiye’deki birçok işletme bakımından 
bu 100 bin liralık cezalar, işletmelerin 
kapatılması anlamına geliyor. Ayrıca, bir nevi 
Bakanın memuru gibi bir tezahüre sahip TİB 
Başkanı’nın mahkeme kararı olmaksızın ve 
4 saat içinde erişimin engellenmesi kararı 
vermesi söz konusu, bu da yine siyasi iktidarın 
İnternet üzerinde gölgesini hissetmemize yol 
açacak.

Yine düzenleme ile URL temelli engelleme 
getiriliyor. Bu, elbette bütün alan adına 
erişimin engellenmesi yerine, belli sayfalara 
erişimin engellenmesi anlamında, ilk bakışta 
olumlu bir düzenleme gibi görülebilir. 
Ancak, öncelikle, URL temelli engelleme 
teknik olarak sıkıntılı bir uygulama, zira 
ülkemizde zaten yavaş olan trafiğin daha 
da yavaşlamasına yol açacak. Nitekim, 
Avustralya birkaç yıl önce bu yola başvurmuş, 
ancak daha sonra uygulamadan vazgeçmişti. 
Bunun yanında, hali hazırda bir siteye erişim 
engellendiğinde DNS ayarları değiştirilerek 
bu engelleme dolanılabilirken, URL temelli 
engellemede DNS ile de bu sayfalara 
girilemeyecek. Zaten URL temelli engelleme 
sisteminin nedeni de bu gibi görünüyor.

Bir başka değişiklik ise, Bakan’a 
“gecikmesinde sakınca bulunan hallerde” 
özel hayatın gizliliği veya kişilik hakkı ihlali 
hallerinde erişimin engellenmesi emri verme 
yetkisi tanınmış. Şüphesiz ki, bu haller hakim 
veya savcının takdir edeceği, dolayısıyla 
“yargısal” bir faaliyet gerektiren işlemlerdir. 
Bu yetkinin yürütmeye verilmesi erkler ayrılığı 
ve siyasi iktidarın İnternet alanına müdahalesi 
bakımından son derece tehlikeli.
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Altının çizilmesi gereken çok önemli bir husus 
da, 5651 sayılı Kanun’a getirilen ek madde 
ile, TİB personelinin, görevin ifasıyla ilgili 
olarak işledikleri suçlardan dolayı (burada 
sınırlı olarak sayılmadığından, bütün suçlar 
olarak anlamalıyız) ceza soruşturmasına tabi 
tutulabilmesi TİB Başkanı’nın; TİB Başkanı’nın 
suç işlemesi durumunda ise soruşturulması 
Bakan’ın iznine bağlanıyor. Bu düzenleme, 
açık bir biçimde, ülkenin tamamının telefon 
ve İnternet faaliyetleri üzerinde profilleme, 
denetleme ve izleme yetisine sahip TİB 
personelinin mutlak bir sorumsuzlukla 
hareket etmesinin yolunu açıyor. Personelin 
yetkisinin arttırıldığı, sorumluluğunun ise 
kaldırıldığı bu düzenleme ile, siyasi iktidarın 
hiçbir yargı “engellemesi”ne takılmadan, keyfi 
bir biçimde her türlü işlemi, profillemeyi, 
dinlemeyi, izlemeyi, gözetlemeyi yapabileceği, 
bunun suç olduğu durumda bile Başkan veya 
Bakanın izni çıkmaksızın haklarında hukuki bir 
süreç işletilemeyeceği ortaya çıkıyor. 
 
Bunun yanında, 10 Ocak’ta TBMM’ye sunulan 
ikinci torba kanun ile, TİB’e 130 yeni personel 
kadrosu ve ek olarak bütün kadronun yüzde 
20’sini aşmayacak sayıda hâkim ve savcı 
öneriliyor. Bu düzenleme ile de, TİB’in artık 
bir  “iç istihbarat kurumu” haline getirildiği 
yorumları yapılıyor. Nitekim, henüz birkaç 
gün önce TİB Başkanı dahil bütün daire 
başkanlarının aynı anda görevden alınması 
ve yerlerine MİT menşeli kişilerin getirileceği 
söylentisi, bu yorumları ve endişeleri haklı 
çıkarıyor.

Bütün bu düzenlemeler,özelliklede 
yürütme tarafından erişim engellemesi 
yapılabileceği şeklindeki düzenleme skandal 
niteliğinde. Eğer tasarı yasalaşırsa, Anayasa 
Mahkemesi’nin bu düzenlemeleri iptal 
edeceğini, etmesi gerektiğini düşünüyoruz.

-5651 konusunda sizce neler yapılmalı?

-Önceki sorunuzda söylediğimiz gibi, biz, 
esasen ontolojik sebeplerle 5651 sayılı 
Kanunun varlığına karşıyız. Ancak bu, 
İnternetin tamamen denetim dışında, sınırsız 
özgürlüklerin hakim olduğu bir alan olması 
gerektiğini söylediğimiz sonucuna yol 
açmasın. Mesele, az evvel de belirttiğimiz gibi, 
İnternetin ruhunu özümseyen yeni bir yasa 
hazırlanması gerekliliği. 
Ne var ki, yeni bir yasa çıkarılmayacaksa 
da, 5651 sayılı Kanun üzerinde yapılacak 
değişiklikler bu esaslara göre düzenlenmeli. 
Buna göre kanun, evrensel hukuk ilkelerine 
uygun, temel hak ve özgürlükleri gözeten, 
bir yandan İnternet üzerinden işlenen 
suçlarla mücadele ederken, öte yandan 
kişilerin düşünce ve kendilerini ifade etme 
özgürlüklerini, haber alma, örgütlenme 
özgürlüklerini koruyan düzenlemeler içermeli. 
Bunun için de, çok sınırlı hallerde ve yargısal 
faaliyetle bu mecraya müdahale edilmesi 
sağlanıp, özellikle siyasi otoritenin kimi 
zaman “baş belası” olarak gördüğü İnternet 
üzerindeki müdahale alanının kapatılması 
gerekli. İnternet üzerinde yapılacak olan 
sınırlı denetim, ancak bu şekilde insan 
haklarına saygılı, temel hak ve özgürlükleri 
koruyan, toplumun demokratik ihtiyaçlarına 
cevap verecek bir hukuki rejime kavuşabilir. 
Nitekim, bununla ilgili olarak Dijital Türkiye 
Platformu, bilişim ile ilgili faaliyet yürüten 
sivil toplum kuruluşlarının üzerinde uzlaştığı, 
bizim de destek verdiğimiz bir ortak metin 
açıkladı. 5651 sayılı Kanun’da yapılacak olan 
değişikliklerin bu ortak metinde vurgulanan 
esaslara uygun bir biçimde yapılması 
gerekiyor. Aksi halde, tasarı mevcut haliyle 
yasalaşırsa, AİHM tarafından insan haklarını 
ihlal ettiği gerekçesiyle mahkûm edilen 
düzenlemenin daha da ötesine geçen, 
siyasi iktidarın İnternet alanına müdahalesi 
bakımından son derece tehlikeli, ana amacı ve 
kapsamı İnternet sansürü olan yeni bir hukuki 
rejimle karşı karşıya geleceğiz.
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