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“YouTube’a 
erişime 
yasağı 

hak ihlâli”
Anayasa 

Mahkemesi, 
Youtube’a 

erişim 
engellemesini 

hak ihlali 
saydı.

V
ideo paylaşım sitesi YouTube’a 
erişimin engellenmesi üzerine 
avukat, akademisyen ve siyasilerin 
yaptığı bireysel başvuruları 
değerlendiren Anayasa 
Mahkemesi (AYM), kararını 

açıkladı. İki aydan daha fazla süredir kapalı olan 
YouTube’un erişime engellenmesini hak ihlali 
sayan AYM, YouTube’un açılmasına karar verdi.

30 Mart 2014 Yerel Seçimleri öncesinde 27 Mart 
2014 gece yarısı Telekomünikasyon İletişim 
Başkanlığı (TİB) tarafından erişme engellenmişti. 
YouTube’a erişim engeli, Dışişleri Bakanlığı’ndaki 
gizli Suriye toplantısının kayıtlarının yayınlanması 
gerekçesiyle, Gölbaşı Sulh Ceza Mahkemesi’nin 27 
Mart tarihli “devlet sırlarının ifşasının önlenmesi 
amaçlı” kararına dayanarak uygulamaya 
konulmuştu. 

YouTube yasağının kaldırılması için YouTube’un 
avukatı Gönenç Gürkaynak, Akademisyenler Prof. 
Dr. Yaman Akdeniz, Yrd. Doç. Kerem Altıparmak 
ile Cumhuriyet Halk Parti (CHP) Genel Başkan 
Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu ve Türkiye Barolar 
Birliği (TTB) Başkanı Metin Feyzioğlu bireysel 
başvuruda bulunmuştu. Türkiye Barolar Birliği’nin 
itirazı üzerine Ankara 4. İdare Mahkemesi, 6 
Mayıs 2014’te yürütmeyi durdurma kararı almıştı. 
Ancak TİB, Twetter yasağında da olduğu gibi İdari 
Mahkemenin bu kararını uygulamamıştı. 

Anayasa Mahkemesi, 29 Mayıs 2014’te yaptığı 
toplantıda YouTube’a erişimin engellenmesiyle 
ilgili yapılan başvuruları inceleyerek, 
başvurucuların haklarının ihlal edildiğine karar 
verdi. Yüksek Mahkeme, gerekçe yazıldıktan sonra 
hak ihlalinin giderilmesi ve gereğinin yapılması için 
kararı TİB ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı ile TİB’e gönderecek. 

YouTube ne zaman açılır?

Erişim yasağının kaldırılması için başvuranlardan   
Altıparmak, BBC Türkçe’nin kararla ilgili 
sorularını yanıtladı. Altıparmak, Anayasa 
Mahkemesi’nin verdiği kararın TİB tarafından 
hemen uygulamaya konulması gerektiğini söyledi. 
Kararın her an uygulanabileceğini ve YouTube’un 
açılabileceğini belirten Altıparmak, “Twitter’a 
erişim engellendiğinde, Anayasa Mahkemesi’nin 
kararını ertesi gün uyguladılar. Buna gerek 
yok. Beklentilerimiz kararın en kısa sürede 
uygulanması yönünde” dedi.

Kararın uygulanmamasının “suç” teşkil edeceğini 
kaydeden Altıparmak, “Karar uygulanmazsa mali 
sorumluluk da doğacaktır. Ama orada da doğrudan 
dava açmak mümkün değil. Ancak idareye karşı 
tazminat davası açmak söz konusu olabiliyor” diye 
konuştu.

http://www.bilisimdergisi.org/s166


