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Ankara Barosu avukatlarından 
Özgür Eralp: 

“Gündemdeki 
değişikliklere göre 
hemen bir kanun 
tasarısı hazırlamak 
kanun yapma tekniği 
açısından doğru bir 
davranış değildir” 
diyen Eralp, özellikle 
bilişim ve İnternetle 
ilgili halen birçok yasa 
tasarısı beklerken 
yeni tasarıların ortaya 
çıktığı ve bunların 
ilginç bir şekilde 
hemen yasalaştığına 
dikkat çekti. 

Zaten tartışılan ve ayrı bir kanunla 
yapılması istenen değişiklikler, torba 
yasaya konularak karmaşık bir hal aldı

Gündem sayfalarımız için bilişim hukuku alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Ankara 
Barosu avukatlarından Özgür Eralp de 17 Aralık 2013’te TBMM Başkanlığı’na sunulan 
İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen 
Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi hakkındaki değerlendirmelerini bizimle paylaştı. 

Öncelikle belirtmek isterim ki gündemdeki 
değişikliklere göre hemen bir kanun tasarısı 
hazırlamak kanun yapma tekniği açısından 
doğru bir davranış değildir. Yasalar elbetteki 
toplumdaki değişikliklere paralel olarak 
hazırlanacak. Ancak bu da ciddi bir araştırma 
ve çalışma süreci gerektirir. Ülkemizde ilginç 
bir şekilde üzerinde çok uzun süre çalışılan 
konunun uzmanları tarafından değerlendirilen 
yasa çalışmaları bir türlü yasalaşıp Resmi 
Gazete’de yayınlanmazken birkaç gün 
içerisinde hazırlanan yasa çalışmaları çok kısa 
süre içerisinde kabul edilip Resmi Gazete’de 
yayınlanarak yürürlüğe girebiliyor. Özellikle 
bilişim ve İnternetle ilgili halen birçok yasa 
tasarısı beklerken yeni tasarılar ortaya 
çıkmakta ve bunlar ilginç bir şekilde hemen 
yasalaşıyor.

Örneğin Türkiye’de bir türlü yasalaşamayan 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı 
Taslağı böyledir. Hâlâ bu tasarı Başbakanlık’ta 
bekliyor. Tasarı taslağıyla; kişisel nitelikteki 
verilerin tanımının yapılması, esas ve 
unsurlarının belirlenmesi ve korunması 
amacıyla idarî bir yapının oluşturulması ile 
bireylerin şahsiyet haklarının himayesine 
ilişkin düzenlemeler getirilmesini amaçlayan 
hükümlere yer veriliyor. Bunlar ülkemiz 
açısından önemli.

Aynı şekilde Sanal Ortamda İşlenen Suçlar 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, 3 Eylül 
2012’de TBMM Başkanlığı’na sunuldu 
ve halen yasalaşmadı. Tasarı ile, Avrupa 

Konseyi bünyesinde hazırlanan ve sanal 
ortamda işlenen suçların ortak tanımlarının 
yapılması, bu alanda ülkelerin maddi ceza 
hukuku unsurlarını uyumlu hale getirme, 
suçların soruşturulması ve kovuşturulması 
için gerekli olan yerel ceza usul hukuku 
yetkilerini sağlama ve uluslararası işbirliği 
rejimi oluşturmayı amaçlayan ve ülkemizin 
Avrupa Konseyi çerçevesinde oluşturulan 
ortak hukuk sistemine siber ortamda işlenen 
suçlarla mücadele alanında da dâhil olmasını 
sağlayacak olan “Sanal Ortamda İşlenen 
Suçlar Sözleşmesi”nin onaylanmasının uygun 
bulunması öngörülüyor.

Yine aynı şekilde Elektronik Ticaretin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı, 
21 Ekim 2011’de TBMM’ye geldi ve halen 
yasalaşmadı. Tasarı ile elektronik ticarete 
ve bilgi toplumu hizmetlerine ilişkin esas 
ve usuller ile istenmeyen elektronik 
postalara ilişkin hükümler düzenlenirken 
Avrupa Birliği’nin konuyla ilgili mevzuatı ile 
Türk mevzuatı arasında uyum sağlanması 
amaçlanıyor. Bu da e-ticareti açısından önemli 
bir konu.

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
Taslağı da 2012’den beri gündemde olmakla 
birlikte halen yasa tasarısı metni kamuya 
açılmadı. Kültür ve Turizm eski Bakanı 
Ertuğrul Günay’ın başkanlığında 27 Haziran 
2012’de gerçekleştirilen toplantıyla; öncelikli 
amacı Avrupa Birliği müktesebatı ile 
uluslararası anlaşmalara uyum sağlamak 

http://www.bilisimdergisi.org/s162

http://www.bilisimdergisi.org/s162


Gündem: 
5651 

değiştiril iyor2014 OCAK138 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 139

ve uygulamadan kaynaklı sorunları çözüme 
kavuşturmak olan Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanun’unda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı Taslağı,  basına duyuruldu 
şeklinde haberleştirilmesine rağmen bu yasa 
tasarısını tüm aramalara rağmen İnternette 
bulamadığımızı belirtmek isterim.

Kamuoyunda birçok tartışmayı getiren ve 
esasen ayrı bir kanun tasarısıyla yapılması 
istenen değişiklikler, torba yasa olarak 
adlandırılan yasa içerisine konularak durum 
çok daha karmaşık bir hal aldı. Zira bu torba 
yasaya da sürekli farklı maddeler eklenmekte. 
Bu kanun tasarısının getirmeyi amaçladığı 
düzenlemelerin önemli bulduğum bazılarına 
dikkat çekmek istiyorum:
Tasarının 3. maddesiyle yer sağlayıcının 
sorumlulukları düzenlenmiş trafik bilgilerini 
bir yıldan az ve iki yıldan fazla olmamak 
üzere yönetmelikte belirtilecek süre kadar 
saklamakla yükümlü olacağı ve aksi takdirde 
idari para cezasıyla cezalandırılacakları 
belirtiliyor. Bu madde fişleme tehlikesini 
getireceği için kamuyoyunda tereddüt 
oluşturuyor.

Tasarının 4. Maddesi, Erişim Sağlayıcıları 
Birliği’nin kuruluşuna ilişkin düzenlemeleri 
içeriyor. Bu birliğin merkezi Ankara’da olacak. 
Birlik, 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme 
Kanunu kapsamında yetkilendirilen tüm 
İnternet servis sağlayıcıları ile İnternet erişim 
hizmeti veren diğer işletmecilerin katılmasıyla 
oluşacak ve koordinasyonu sağlayan bir 
kuruluş olarak tanımlandı. Yasanın 8. maddesi 
kapsamı dışındaki erişimin engellenmesi 
kararları erişim sağlayıcılar tarafından yerine 
getirileceği belirtiliyor. Bu kararların gereği 
için Birliğe gönderileceği, bu kapsamda Birliğe 
yapılan tebligatın erişim sağlayıcılara yapılmış 

sayılacağı, Birliğin kendisine gönderilen 
kararlara itiraz edebileceği bildiriliyor. Birliğe 
üye olmayan İnternet servis sağlayıcıları 
faaliyette bulunamayacağı şeklinde de dikkate 
değer ciddi bir düzenleme mevcut.
Tasarının 6. maddesine göre erişimin 
engellenmesi kararında asgari olarak 
yüklenen suçun türü, suça ilişkin bilgilerin 
bulunduğu internet ortamında yapılan yayın 
adresi, erişimin engellenmesi yöntemi 
belirtiliyor. Katolog suçlar olarak belirlenen 
suçlara “Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, 
din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına 
dayanarak alenen aşağılama” maddesi 
eklenmiş. Kanımızca uygulamada en çok 
tartışma yaratacak maddelerden bir tanesi 
de bu olacak. Ayrıca soruşturma aşamasında 
verilen hâkim kararlarının birden fazla 
sulh ceza mahkemesi bulunan yerlerde 
HSYK tarafından belirlenecek sulh ceza 
hâkimleri aracılığıyla verilmesi yöntemiyle 
de uygulamada yeknesaklığın hedeflendiği 
düşünülüyor. Ancak bu düzenleme de 
uygulamada tartışmaları beraberinde 
getirecek. Nitekim nefret söylemi olarak 
adlandırılan bu katolog suçun nasıl tespit 
edileceği yönünde ciddi eleştiriler bulunuyor.
Tasarının 7. maddesi ise şüphesiz en çok 
tartışılacak maddelerden biri. İçeriğin 
yayından çıkarılması ve cevap hakkı yöntemi 
çok ciddi bir değişime uğruyor. Bu madde ile 
erişimin engellenmesine ilişkin kararlarda bir 
artış olacağı düşünülüyor.
Tasarının 8. maddesiyle İnternetin güvenli 
kullanımı sağlama, bilgi güvenliği ve bilişim 
şuurunu geliştirmeye ibaresi eklenmiş. 
Özellikle “bilişim şuuru” kavramının çok 
tartışılacağını düşünüyoruz. Aynı şekilde 
İnternet Geliştirme Kurulu’nca izleme, 
filtreleme ve engelleme yapılacak içeriği haiz 
yayınların tespiti hususu da tartışmaya açık 
düzenlemelerden biridir.
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