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Avrupa’dan ve Basın Konseyi’nden 

“ İ n t e r n e t  y a s a s ı ” 

düzenlemesine tepki

İnternet erişimini düzenleyen yasa, AB 
ve Avrupa Parlamentosu tarafından 
endişeyle karşılanırken Basın Konseyi, 
Cumhurbaşkanı Gül’e gönderdiği 
mektupta “TİB’e verilen yetkiler insan 
haklarına aykırıdır” dediği yasanın veto 
edilmesini talep ettikleri bir mektup 
yayınladı.

Avrupa Birliği (AB) Genişlemeden Sorumlu Komiseri Stefan Füle, İnternet erişimini 
düzenleyen yasaya sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden, “Türkiye’de kabul 
edilecek internet yasası ciddi endişeler yaratıyor. Kamuoyunun ihtiyacı olan daha 
fazla şeffaflık ve bilgi, daha az kısıtlama” diyerek tepkisini gösterdi.
AB ve Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Martin Schulz, konuyla ilgili attığı tweette 

“Hükümetin İnternet üzerindeki kontrolünü artıran kanunun Meclis’ten geçmiş olması zaten 
boğucu olan basın hürriyeti ortamı açısından bir geri adımdır” dedi.
AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano ise, “Türk halkı daha fazla kısıtlama değil; bilgi ve şeffaflığı 
hak ediyor. Bugün kabul edilen yasa, bu haliyle, ifade özgürlüğüne çeşitli kısıtlamalar getiriyor. 
Mesela internet servis sağlayıcılarının, gönderilen içerikleri kontrol etme ve bilgilerin iki 
yıl süreyle saklanması yükümlülüğü, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın yetkisinin 
artırılması ve yargı gözetiminin sınırlandırılması. Yasa, AB standartlarına uygun olarak yeniden 
gözden geçirilmeli. AB Komisyonu, bu yasa üzerinde yapılacak değişikliklerin AB standartlarına 
uygun olarak yapılması için Türk yetkililerle çalışmaya hazırdır” değerlendirmesinde bulundu.

Basın Konseyi: Erişim engelleme yöntemlerinin çeşitliliği endişe vericidir
 
Basın Konseyi yasaya ilişkin eleştirilerini içeren bir mektubu Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e 
yazdı. Mektup şöyle:

“Sayın Cumhurbaşkanım,
Kamuoyunda “sansür yasası” olarak tepki çeken, kısaca 5651 sayılı internet kanununda 
yapılması öngörülen ve TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen birtakım değişiklikler onaylarınıza 
sunulmuştur.
Bilindiği üzere, Anayasamızın 90. maddesinin son fıkrasına göre, “Usulüne göre yürürlüğe 
konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda 
farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma 
hükümleri esas alınır.” Diğer bir deyişle, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHM) hükümleri 
ve onunla bir bütünlük arz eden AİHM içtihatları, ulusal normlar hiyerarşimizde kanunlarımıza 
göre öncelik taşımaktadır. Bu durumda, kamuoyunun haklı beklentisi, AİHM’in anılan kararı ve 
akademik çevrelerin önerileri dikkate alınarak internet rejimi konusunda daha özgürlükçü bir 
düzenlemenin yapılması idi.
Hiç şüphesiz, internet aracılığıyla gerçekleştirilebilecek çeşitli hak ihlallerini önlemek ve bu 
haklı amaca yönelik düzenlemeler yapmak, Hükümetin bir hakkı ve hatta görevidir. Ne var 
ki, ilgili meslek kuruluşlarının, diğer sivil toplum örgütlerinin ve akademisyenlerin görüşleri 
hiçbir şekilde dikkate alınmaksızın onayınıza sunulan değişiklikler, konuya dair uluslararası 
standartları ihlal ederek zaten sorunlu olduğu AİHM tarafından tespit edilen mevcut rejimi daha 
da antidemokratik biçime büründürecektir.
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Sizlerin de çeşitli vesilelerle ifade ettiği üzere; 
insan haklarına saygılı, demokratik bir hukuk 
devletinde (Anayasa md. 2), özgürlükler asıl, 
kısıtlamalar istisnaidir. İfade özgürlüğü gibi 
bir temel hakkın kısıtlanması, sadece bunu 
zaruri kılan toplumsal bir ihtiyacın bulunması 
durumunda söz konusudur. Fakat böyle bir 
gerekliliğin varlığı da yeterli değildir. Bir 
hukuk devletinde, söz konusu kısıtlamalar, 
kural olarak, yasayla öngörülmeli, 
müdahalenin koşulları açık ve net biçimde 
yasada tanımlanmalı ve yargısal karar 
aracılığıyla temel hak sınırlandırılabilmelidir.
Durum böyle iken ve AİHM’in 2012 tarihli 
kararı ile Avrupa Birliği’nin ilerleme 
raporunda, Türkiye’de uygulanan internet 
yasaklarına ilişkin eleştiriler karşısında, 
getirilmek istenilen yeni düzenlemelerin 
kabulü mümkün değildir.
Bilhassa, idari bir makam olan 
Telekomünikasyon 
İletişim Başkanlığı’na 
(TİB), yargısal karar 
olmaksızın, “internete 
erişimin engellenmesi 
yetkisinin verilmesi”, 
hem kuvvetler 
ayrılığı gibi temel bir 
demokratik ve Anayasal 
prensibe hem de insan 
hakları hukukuna 
aykırıdır. Kaldı ki, 
TİB’in bu önlemleri 
hangi koşullar 
altında alabileceği de belirtilmiş değildir. 
Ayrıca, TİB’e tanınan çok geniş yetkiler 
karşısında, haklarının ihlal edildiğini düşünen 
vatandaşlara herhangi bir hukuki başvuru yolu 
da tanınmamıştır; kaldı ki, çoğu durumda, 
ilgililerin, haklarına yönelik müdahaleden 
haberdar edilmeleri bile söz konusu 
olmayacaktır.
Keza, erişim engelleme yöntemlerinin 
çeşitliliği de endişe vericidir. IP adreslerine 
erişim engelleme yöntemiyle birçok site 
ve servis çalışamaz ve yayın yapamaz 
hale getirilmektedir. Böylece, söz konusu 
kaynaklardaki hukuka uygun veriler de 
halkın istifadesine kapanacağı gibi, tümüyle 
meşru amaçlarla söz konusu sitelere 

girmek isteyen kişiler de cezalandırılmış 
olacaktır. URL adreslerine erişim engelleme 
yöntemiyle kullanıcıların tüm internet 
trafiğinin izlenebilir ve gözetlenebilir bir hale 
getirilmesi, özel hayatın gizliliğinin korunması 
zorunluluğu karşısında çok ciddi sorunlara 
yol açabilecektir. Gerçekten de, internet trafik 
kayıtlarının TİB’e verilme zorunluluğunun 
öngörülmesi sayesinde, TİB’te bulunan veriler 
ile herhangi bir kullanıcı profillenebilecek ve 
fişlenebilecektir. Kaldı ki, TİB’e tanınan veri 
talep etme yetkisi de herhangi bir neden ve 
koşula bağlanmamıştır.
Neticede, Kanun onaylanırsa, TİB, yasamaya 
ve yargıya ait olması gereken birtakım yetkiler 
kullanabilen, ayrıca geniş yürütme yetkileriyle 
donatılmış; istihbarat servisi işlevi de gören, 
gerekçesiz (ve dolayısıyla keyfi kararlar) 
alabilen, kararlarına karşı da herhangi bir 
etkili başvuru yolu öngörülmeyen bir kurum 

olacaktır.
Bu bakımdan, öngörülen 
değişiklikler, gerek 
Türkiye gerekse dünyada 
ciddi tepki doğurmuştur. 
Avrupa Komisyonu 
Genişlemeden 
Sorumlu üyesi Štefan 
Füle’nin, Avrupa 
Parlamentosu Başkanı 
Martin Schulz’un, AB 
Komisyonu Sözcüsü 
Peter Stano’nun, 
Avrupa Güvenlik ve 

İşbirliği Teşkilatı  Basın Özgürlüğü Temsilcisi 
Miyatoviç’ın, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü 
Jen Psaki’nin beyanatları;  Gazetecileri 
Koruma Komitesi (CPJ), İnsan Hakları İzleme 
Örgütü (HRW), Sınır Tanımayan Gazeteciler 
Örgütü (RSF) ve Uluslararası Af Örgütü (AI) 
yetkilileri tarafından konuya dair yöneltilen 
eleştiriler, bunun örnekleridir.
Takdirinize sunulan antidemokratik ve 
hukuk devleti gerekliliklerine aykırı kanun 
değişikliklerini onaylamamak suretiyle, 
Türkiye’mizin insan haklarına saygılı bir Devlet 
olduğunu teyit edeceğinize ve uluslararası 
arenadaki prestij kaybımıza engel olacağınıza 
dair inancımız ve güvenimiz tamdır.”
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