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CHP, 5651 değişikliğinin 
iptalini istedi

5651 sayılı kanuna getirilen İnternet maddelerinin iptali için CHP, 
Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. CHP ayrıca BTK’nın, “Erişim 
Sağlayıcılar Birliği” tavrını eleştirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 17 
Nisan 2014’te, “Torba yasa” içinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 
(TBMM) geçirilen 5651 sayılı 
“İnternet yasası”nda değişiklikleri 

içeren maddeler için Anayasa Mahkemesi’ne iptal 
başvurusunda bulundu. 
5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların 
Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen 
Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”da 
önemli değişiklikler yapan 6518 sayılı kanun, 6 

Şubat 2014’de TBMM’de kabul edilip 18 Şubat 
2014’te Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmıştı. 
1 Mart 2014’te yürürlüğe giren 6527 sayılı Kanunla 
6518 (yani 5651) sayılı kanun üzerinde yine bazı 
değişiklikler yapılmıştı. CHP yapılan bütün bu 
değişiklikler ile getirilen düzenlemelerin hukuk 
tekniği, temel hak ve özgürlükler ile demokratik 
toplumun gerekleri açılarından değerlendirilmesi 
düşüncesiyle Anayasa Mahkemesi’ne gitti. 
Başvuru dilekçesini Anayasa Mahkemesi’ne veren 
CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, İnternet 

maddelerini içeren ve toplam 127 maddeden 
oluşan torba yasanın 15 maddelik bölümüne 
itiraz ettiklerini bildirdi. CHP’nin iptalini istediği 
15 madde, 5651 sayılı İnternet Yayınlarının 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Kamu İhale 
Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, Vergi 
Usul Kanunu gibi kanunların çeşitli maddelerinde 
yapılan değişikliklerden oluşuyor.
CHP adına mahkemeye başvuruda bulunan 
Hamzaçebi, “İnternet yasakları düzenlemesi 
getiren bu yasa ile Türkiye irtifa kaybetmiştir. 
Türkiye, bir yandan ağır aksak da olsa Avrupa 
Birliği’ne üyelik sürecini yürütürken, bu yasal 
düzenlemeyle diğer yandan kendisini 3. dünya 
ülkeleri konumunda konumlandırmıştır. Twitter 
yasakları, Youtube yasakları, İnternet yasakları, 
medya üzerindeki baskılar, yasaklar, 21. 
yüzyılın Türkiye’sine, demokrasi çıtasını daha 
yükseltmek isteyen Türkiye’ye yakışmamaktadır” 
açıklamasında bulundu.

Hamzaçebi, görünüşte, özel hayata İnternet 
yayınları yoluyla müdahale edilmesinin önlenmesi 
gibi bir amaçtan yola çıkıldığını ama gerçekte, özel 
hayata müdahalenin kurumsallaştırması sonucunu 
yaratacağını söyledi. Telekomünikasyon İletişim 
Başkanlığı’nın (TİB) erişim sağlayıcılar, içerik 
sağlayıcılar, yer sağlayıcılardan neredeyse sınırsız 
ölçüde bilgi isteme yetkisine sahip olduğunu işaret 
eden Hamzaçebi, düzenlemenin özel hayatın 
gizliliğini ve kişisel verilerin korunması yönündeki 
anayasal güvenceyi ihlal edecek nitelik taşıdığını 
vurguladı.

BTK’nın, “Erişim Sağlayıcılar Birliği” 
tavrına eleştiri
Bu arada CHP Bursa Milletvekili ve Türkiye-AB 
Karma Parlamento Komisyonu üyesi Doç.Dr. Aykan 
Erdemir, 18 Nisan 2014’te TBMM’de düzenlediği 
basın toplantısında, “İnternet Erişimi Birliği” 
konusuna değinip Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu’nun (BTK) tüzük konusundaki tavrını 
eleştirdi. Erdemir,  “Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu”nun bir an önce çıkarılmasını istedi.
Erişim Sağlayıcıları Birliği’nin kurulması sürecinde 
yaşanılan sıkıntıları dile getiren Erdemir, “Erişim 
Sağlayıcılar Birliği, İnternet Jandarması olarak 
görev yapacak bir Erişim Engelleyiciler Birliği 
olarak öngörülmüştür” dedi.

Birliğin kuruluşu sürecinin BTK tarafından 
yetkilendirilmiş olan erişim sağlayıcıların en 
az yüzde 25’inin kurucu iradesi ve imzasıyla 
onaylanacak bir tüzükle tamamlanacağına işaret 
eden Erdemir, 
Türkiye’de büyük, orta ve küçük ölçekli 325 erişim 
sağlayıcı bulunduğunu anımsattı.
Erdemir, “19 Mayıs 2014’e kadar dörtte bir imza 
olan 82 imzaya ulaşılarak Erişim Sağlayıcıları 
Birliği’nin kurulması gerekmektedir. Aksi takdirde 
tüm erişim sağlayıcılarına yıllık cirolarının yüzde 
biri oranında ceza kesilecektir. Demokles’in 
kılıcı erişim sağlayıcı şirketlerin üzerinde 
sallanmaktadır” diye konuştu.

İnternet Erişim Sağlayıcıları Topluluğu’nun yaptığı 
basın açıklamasında, “İnternet Jandarması 
olmadıklarını, mesleki birlik olduklarını Erişim 
Engelleyicileri Birliği değil Erişim Sağlayıcılar 
Birliği olma kararlılıklarını ” beyan ettiklerine 
değinen Erdemir, BTK’nın 10 Nisan’da düzenlediği 
toplantıya 325 erişim sağlayıcıdan yalnızca 45’ini 
çağırdığını söyledi. 

Erdemir, sözlerini şöyle tamamladı:

“Böylece 325 olan erişim sağlayıcı sayısı 45’e inmiş 
olacak ve bu yolla da Birliğin kurulması ve tüzüğün 
kabulü için yalnızca 13 imzanın yeterli olmasına 
mümkün olacaktır.

Kanunda böyle öngörülmemesine rağmen, 
“sadece aboneleri olan” firmaları erişim sağlayıcı 
saymak formülüne gidileceği iddia edilmektedir. 
Sektörün az sayıda ve büyük işletmelerde 
konsolide edilerek, İnternet Jandarması olmayı 
reddeden orta ve küçük ölçekli şirketlerin devre 
dışı bırakılacağı kaygıları bulunmaktadır. TİB 
ve BTK’nın bu sektörde fazla sayıda oyuncu 
istemediği ve kullanıcı verilerini az sayıda kurum 
üzerinden denetlemeyi hedeflediğine ilişkin 
duyumlar bulunmaktadır.

Bugün Türkiye’nin önünde iki seçenek vardır: 
BTK’nın dayatmaya çalıştığı tüzük mü? Büyüklerin 
yanı sıra orta ve küçük ölçekli erişim sağlayıcıların 
da katıldığı ortak aklın ürünü bir tüzük mü?”
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