
Sektör STK’ları, muhalefet 

ve toplumun çeşitli 

kesimlerinin  “sansür” 

getireceği düşüncesiyle 

eleştirip “iptal” edilmesini 

beklediği, 5651 sayılı 

“İnternet yasası”ndaki 

değişiklikleri de 

içeren “Torba yasa”, 

Cumhurbaşkanı Gül’ün 

tweeter’da duyurduğu 

onayın ardından 19 Şubat’ta 

Resmi Gazete’de yayınlanıp 

yürürlüğe girdi. 
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“İnternet yasası”, onaylandı, 

artık yürürlükte H 
ükümetteki AK Parti milletvekillerinin apar topar Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sunup gündeme getirdiği, 
muhalefet, sektör STK’ları ve ve toplumun çeşitli kesimlerince 
“sansür” getireceği düşüncesiyle eleştirildiği yasa, artık 
yürürlükte. 

Aralarında “İnternet yasası” olarak bilinen 5651 sayılı “İnternet Ortamında 
Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla 
Mücadele Edilmesi Hakkındaki Yasa”da değişiklik düzenlemelerine ilişkin 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün iki düzeltme isteği üzerine Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, düzeltme yapılacağını 
açıkladı. Cumhurbaşkanı Gül, 24 Şubat’a kadar inceleme süresi olan 
“Torba kanunu”, 18 Şubat 2014’te Macaristan seyahatinden döner dönmez 
onayladığını tweeter’da duyurdu. “İnternet yasasını” da içeren 6518 sayılı 
“Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, 19 Şubat 2014 tarih 
28918 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. Yeni İnternet Yasası için Ankara 
ve İstanbul’da protesto gösterileri devam etti. Özellikle sektör STK’ları 
onaylanan kanunda birçok maddenin değiştirilmesi ya da iptal edilmesini 
bekliyordu.

Sektör STK’ları 
TBMM’de

Turk.İnternet.com’da yer 
alan habere göre, bilişim 
STK’ları temsilcilerinden 
oluşan bir heyet, 4 Şubat 
2014’te TBMM’deki muhalefet 
milletvekillerine bir ziyaret gerçekleştirdi. Heyet, ziyaret sırasında CHP’den 
de Grup Başkan vekili Akif Hamzaçebi başkanlığında 11 milletvekili, 
MHP’den Grup Başkan Vekili Oktay Vural ve Genel Başkan Yardımcısı 
Ruhsar Demirel, BDP’den Hasip Kaplan ile görüşülürken “İnternet 
yasası”nda değişiklik teklifinde imzası bulunan AK Parti’den Zeynep 
Karahan Muslu ve Necdet Ünüvar ile “müsait zaman olmadığı” gerekçesiyle 
görüşemedi. 

Heyette yer alan turk.internet.com’un Genel Müdürü Füsun Sarp Nebil, 
görüşülen milletvekillerinin hemen hepsinin “Kişisel verilerin takip 
edilebilir” hale gelmesi nedeniyle, demokratik açıdan sorun yaşanacağı 
endişesi taşıdığına dikkat çekti. TBD 2.Başkanı İlker Tabak ise, 
görüşmelerle ilgili şunları söyledi:

“TBMM’de yasal düzenlemelerin genellikle iktidarın oy çokluğu ile, 
muhalefetin önerilerinin dikkate alınmadan yapıldığını bildiğimiz halde, 
tarihe bir not düşmek adına girişimlerde bulunduk. Yasa hakkındaki 
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girişimlerimize ilişkin sonuçlardan ziyade, 
STK’lar eliyle milletin ve vekillerinin 
buluşmasını sağlamış olmaktan dolayı 
mutlu olduk. Bu buluşmadan yalnızca 
bizler değil, görüşme fırsatı bulduğumuz 
milletvekillerimizin de mutlu olduğunu 
bize karşı olan tutum ve yaklaşımlarından 
anladık. Bu tür buluşmalara ve işbirliklerine 
gereksinim duyduklarına dair bir izlenim 
edindim. 

Ülkemizdeki en önemli ve çoğunluğu temsil 
eden STK olan TBMM’deki çalışmalarda 
STK’lar olarak daha aktif rol almamız 
gerektiği ortada. Ülkemiz hepimizin, hepimiz 
aynı gemideyiz. Geleceğimizi ilgilendiren 
düzenlemelerde vekillerimizi yalnız 
bırakmadığımız, arkalarında sivil toplumun 
gücünü duydukları ortamları sürekli yaşatmak 
gerektiğine inanıyorum. Geçmişte, 1998 
yılı Haziran ayında TBMM’de kurulmasına 
öncülük ettiğimiz, STK’larla sıkı işbirliği içinde 
çalışmalarını sürdürmüş olan, tüm partilerden 
temsilcilerin oluşturduğu ‘TBMM Bilgi ve Bilgi 
Teknolojileri Grubu’ benzeri bir yapının da en 
kısa zamanda yeniden canlanmasını dilerim.”

“O zaman da özellikle tanımlanan suçlar 
konusunda çok tepkiler gösterilmişti. 
Daha sonra görüldü ki yasanın o haliyle 
uygulanabilirliği olmadı. Tepkiyle çıkan yasa 
adeta kağıt üstünde kaldı” diye konuştu. 

TBD İkinci Başkanı İlker Tabak ise, “Aslında 
toptan yanlış bir yasa. Böyle bir yasanın 
ilgili sivil toplum örgütlerinin ve medyanın 
da katılımıyla tartışılarak ve konuşularak 
hazırlanması gerekiyordu. Bu yapılmadı. 
Bu yasa, eğitimden ticarete, ekonomiden 
medyaya, sağlıktan ulaştırmaya her sektörü 
olumsuz etkileyecektir. İki maddelik 
düzenleme de ölümü gösterip sıtmaya razı 
etmedir” değerlendirmesinde bulundu.

“İçeriği kaldırın” bildirimi 
Kanun kapsamındaki faaliyetleri yurt içinden 
ya da yurt dışından yürütenlere, internet 
sayfalarındaki iletişim araçları, alan adı, IP 
adresi ve benzeri kaynaklarla elde edilen 
bilgiler üzerinden elektronik posta veya diğer 
iletişim araçları ile bildirim yapılabilecek.

İçeriğin yayından çıkarılması ve erişimin 
engellenmesi
İnternet ortamında yapılan yayın içeriği 
nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini 
iddia eden kişilerin talepleri, içerik ve/
veya yer sağlayıcısı tarafından en geç yirmi 
dört saat içinde yanıtlanacak. Yayın içeriği 
nedeniyle kişilik hakları ihlal edilenlerin 
talepleri doğrultusunda hâkim, erişimin 
engellenmesine karar verebilecek.
 
Hâkim isterse siteyi toptan kapatabilecek
Hâkim, erişimin engellenmesi kararlarını 
esas olarak, yalnızca kişilik hakkının ihlalinin 
gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili 
olarak (URL, vb. şeklinde) içeriğe erişimin 
engellenmesi yöntemiyle verecek. Zorunlu 
olmadıkça İnternet sitesinde yapılan yayının 
tümüne yönelik erişimin engellenmesine karar 
verilemeyecek. Ancak, hâkim URL adresi 
belirtilerek içeriğe erişimin engellenmesi 
yöntemiyle ihlalin engellenemeyeceğini 
düşünürse gerekçesini de belirtmek kaydıyla, 
İnternet sitesindeki tüm yayına yönelik olarak 
erişimin engellenmesine de karar verebilecek.

Bu karara karşı  itiraz yoluna 
gidilebilecek. Erişimin engellenmesine 
konu içeriğin yayından çıkarılmış 
olması durumunda hâkim kararı 
kendiliğinden hükümsüz kalacak. 
Sulh ceza hâkiminin kararını belirtilen 
şartlara uygun olarak ve süresinde 
yerine getirmeyen sorumlu kişi, beş 
yüz günden üç bin güne kadar adli 
para cezası ile cezalandırılacak.

TBD Başkanı Menteş: Durum 
sürdürülebilir değil

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanı Turhan 
Menteş, yasaya tepkisini “Şu andaki durumun 
sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum” 
diyerek gösterdi. Menteş, 5651 yasasının 
ilk çıktığında da çok tartışıldığını belirterek, 

Yer sağlayıcı bilgileri en az iki yıl 
saklayacak
Hukuka aykırı içeriği, haberdar 
edilmesi halinde yayından çıkarmakla 
yükümlü olan yer sağlayıcı, yer 
sağladığı hizmetlere ilişkin trafik 
bilgilerini bir yıldan az ve iki yıldan 
fazla olmamak üzere yönetmelikte 
belirlenecek süre kadar saklamakla 
ve bu bilgilerin doğruluğunu, 
bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla 
yükümlü olacak.

Saklamazsa 10-100 bin kadar para 
cezası
Yer sağlayıcılık bildiriminde 
bulunmayan veya bu düzenlemedeki 
yükümlülüklerini yerine getirmeyen 
yer sağlayıcı hakkında TİB tarafından 
10 bin TL’den 100 bin TL’ye kadar idari 
para cezası verilecek.

TİB Başkanı mahkeme kararı 
olmadan erişim engelleyebilecek
İçerik sağlayıcı, Telekomünikasyon 
İletişim Başkanlığı’nın (TİB) bu 
düzenleme ile verilen görevlerinin 
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ifası kapsamında; talep ettiği bilgileri talep 
edilen şekilde başkanlığa teslim edecek ve 
başkanlıkça bildirilen tedbirleri alacak.
İnternet ortamında yapılan yayın içeriği 
nedeniyle özel hayatının gizliliğinin ihlal 
edildiğini iddia eden kişiler, TİB’e doğrudan 
başvurarak içeriğe erişimin engellenmesi 
tedbirinin uygulanmasını isteyebilecek. Yapılan 
istekte; hakkın ihlaline neden olan yayının 
tam adresi (URL), hangi açılardan hakkın 
ihlal edildiğine ilişkin açıklama ve kimlik 
bilgilerini ispatlayacak bilgilere yer verilecek. 
Bu bilgilerde eksiklik olması hâlinde talep 
işleme konulmayacak. TİB, talebi uygulanmak 
üzere Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne bildirecek 
ve Birlik, tedbir talebini en geç dört saat içinde 
yerine getirecek.

Erişimin engellenmesini talep edenler, talebini 
talepte bulunduğu saatten itibaren yirmi dört 
saat içinde sulh ceza hâkiminin kararına 
sunacak. Hâkim, internet ortamında yapılan 
yayın içeriği nedeniyle özel hayatın gizliliğinin 
ihlal edilip edilmediğini değerlendirerek 
vereceği kararını en geç kırk sekiz saat 
içinde açıklayıp kararını TİB’e gönderecek. 
Aksi hâlde, erişimin engellenmesi tedbiri 
kendiliğinden kalkacak.

Özel hayatın gizliliğinin ihlaline bağlı olarak 
gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde 
doğrudan TİB Başkanın emri üzerine erişimin 
engellenmesi TİB tarafından yapılır. Bu 
karara karşı sulh ceza mahkemesine itiraz 
edilebilecek. 

Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne üye 
olmayan İnternet servis sağlayıcıya 
faaliyet yasağı
Özel hukuk tüzel kişiliğine haiz Erişim 
Sağlayıcıları Birliği kurulacak. Geliri, 
üyeleri tarafından ödenecek ücretlerden 
oluşan Birliğin merkezi Ankara olacak. 
Birlik; Elektronik Haberleşme Kanunu 
kapsamında yetkilendirilen tüm İnternet 
servis sağlayıcıları ile İnternet erişim hizmeti 
veren diğer işletmecilerin katılmasıyla oluşan 
ve koordinasyonu sağlayan bir kuruluş 
olacak. Birliğe üye olmayan İnternet servis 
sağlayıcıları faaliyette bulunamayacak. 
Kararların uygulanması amacıyla gerekli her 
türlü donanım ve yazılım, erişim sağlayıcıların 
kendileri tarafından sağlanacak. Birliğin 
kuruluşu kanunun yayımından tarihinden 
itibaren üç ay içinde tamamlanacak.

CHP, “İnternet yasası”nı mahkemeye 
götürüyor
CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu, 
24 Şubat 2014’te TBMM’de düzenlediği basın 
toplantısında, yeni “İnternet yasası”nı Anayasa 
Mahkemesi’ne (AYM) götüreceklerini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Gül’ün İnternet Yasası ile 
ilgili yaptığı açıklamalarla ilgili eleştirilerde 
bulunan Loğoğlu, “Anayasa’nın 104. 
maddesinde Cumhurbaşkanı’na hükümet 
ile bir pazarlık yetkisi vermiyor. Biz Sayın 
Cumhurbaşkanı’nın bu düşünce tarzını hem 
Anayasa’nın ilkesine uygun olmadığını, bir 
noktada Anayasa’nın emrettiği hükmü yerine 
getirmediği şeklinde ben algılıyorum. Bu 

değişikliklerle 
birlikte bu yasayı 
yine Anayasa 
Mahkemesi’ne 
götüreceğiz. 
Devletin başı 
haksızlıktan 
bahsetmez, 
şikâyet etme 
hakkı yoktur” 
şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün onayladığı 26 maddelik 5651 sayılı “İnternet 
yasası”ndaki değişiklik düzenlemelerinde değiştirilmesini istediği maddeler ise 
26 Şubat’ta TBMM’de değiştirilerek kabul edildi. İlgili maddeler 28 Şubat 2014’te 
Cumhurbaşkanı Gül’ün onayladığı 6527 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun” içinde yer aldı. İnternet alanında yeni düzenlemeleri içeren 
ve Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) Başkanı’na yeni yetkiler veren 
maddeler şöyle: 

Kanuna göre, yeniden tanımlanan trafik bilgisi, taraflara ilişkin IP adresi, verilen 
hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı 
ve varsa abonelik bilgilerini içerecek.

TİB tarafından yalnızca mahkemelerce talep edilen trafik bilgileri istenebilecek. 
Trafik bilgisi ancak bir suç soruşturması veya kovuşturması kapsamında 
mahkemelerce talep edilmesi halinde TİB Başkanlığı tarafından içerik sağlayıcı, yer 
sağlayıcı veya erişim sağlayıcıdan alınarak, verilecek.

TİB Başkanı tarafından verilen erişimin engellenmesi kararı, 24 saat içinde sulh 
ceza hâkiminin onayına sunulacak. 
Hâkim, onayına sunulan konuyla ilgili 48 saat içinde karar verecek. Soruşturma 
aşamasında verilen hâkim kararı, sulh ceza mahkemeleri tarafından verilecek. Bu 
karar, birden fazla sulh ceza mahkemesi bulunan yerlerde, Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından belirlenen mahkeme tarafından verilecek. 

Cumhurbaşkanının 
değiştirilmesini 
istediği maddeler
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