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Erişimi 
engellenen 
YouTube, 
Anayasa 
Mahkemesi’nin 
“hak ihlali” 
gerekçesiyle 
verdiği kararın 
TİB tarafından 
uygulanmasıyla 
67 gün sonra 
açılabildi. 

YouTube, uzun 
süreçlerin ardından 
“s e s s i z c e ” açıldı

Dışişleri Bakanlığı’nda Suriye 
ile ilgili bir toplantının 
görüşmelerine ilişkin ses 
kaydı yayınlandığı için 

engelleme kararı verilen video paylaşım 
sitesi YouTube, 67 gün sonra açıldı. 
Anayasa Mahkemesi (AYM), 29 Mayıs’ta 
Youtube’a erişimin engellenmesini, 
“bireysel hak ihlali” olduğuna olarak 
değerlendirdi. YouTube engellemesi 
Anayasa Mahkemesi tarafından Genel 
Kurul kararı olarak ve 2’ye karşı 14 oyla 
kaldırıldı. Mahkemenin erişim engelleme 
kararının “bireysel hak ihlali” olduğuna 
hükmetmesinin ardından, gerekçeli 
karar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu (BTK) ve Telekomünikasyon 
İletişim Başkanlığı’na (TİB) ulaştı. TİB 
de, 27 Mart 2014’ten beri kapalı olan 
YouTube’a tedbir amaçlı erişim engeline 
yönelik kararını 3 Haziran 2014’te 
sitesinden kaldırdı.

başvurucuların şikâyetini gidermede noktasında 
makul başarı şansı tanımasını gerektiğini belirten 
kararda, “Ülkemizde yoğun ve etkili bir şekilde 
kullanılan bir sosyal paylaşım sitesine erişimin 
engellenmesinin, kullanıcıların demokratik 
toplumun temellerinden olan ifade özgürlüğünü 
sınırlayıcı etkisi dikkate alındığında, bu tür 
sınırlamaların hukuka uygunluğunun en kısa 
sürede denetlenmesi ve hukuka aykırılığın tespiti 
halinde ise sınırlamanın hemen kaldırılması 
demokratik hukuk devleti ilkesinden kaynaklanan 
bir zorunluluktur” denildi.
 
Tedbir niteliğinde dahi olsa, bir kullanıcı 
tarafından paylaşılan içerik nedeniyle sitenin 
tamamının erişime kapatılması halinde bütün 
bireysel kullanıcıların siteden yararlanması 
imkânsız hale geldiğinin belirtildiği kararda, 
“Gölbaşı Asliye Ceza Mahkemesi’nin 9/4/2014 
tarih ve 2014/91 sayılı kararı ile youtube.com 
isimli sitenin URL bazlı 15 adresine yönelik erişim 
engelinin devamına buna karşılık tüm siteye 
yönelik erişim engelinin kaldırılarak sitenin 
erişime açılmasına yönelik kesin olarak karar 
verilmesine ve Ankara 4. İdare Mahkemesi’nce 
2/5/2014 tarih ve E.2014/655 sayılı karar ile 
yürütmenin durdurulmasına karar verilerek 
anılan bu kararın 7/5/2014 tarihinde TİB’e 
tebliğ edilmesine rağmen yargı kararlarının 
gereğinin yerine getirilmediği ve anılan site 
üzerinde 5651 sayılı Kanun’un 8. maddesinin (1) 
numaralı fıkrasının (b) bendi gerekçe gösterilmek 
suretiyle re’sen erişim engelinin devam ettirildiği 
anlaşılmaktadır” ifadeleri kullanıldı. 

AYM’nın kararında ayrıca şu ifadeler yer aldı: 
“İfade özgürlüğünün, toplumsal ve bireysel 
işlevini yerine getirebilmesi için AİHM’in de ifade 
özgürlüğüne ilişkin kararlarında sıkça belirttiği 
gibi, sadece toplumun ve devletin olumlu, doğru 
ya da zararsız gördüğü ‘haber’ ve ‘düşüncelerin’ 
değil, devletin veya halkın bir bölümünün olumsuz 
ya da yanlış bulduğu, onları rahatsız eden haber 
ve düşüncelerin de serbestçe ifade edilebilmesi 
ve bireylerin bu ifadeler nedeniyle herhangi bir 
yaptırıma tabi tutulmayacağından emin olmaları 
gerekir.

Bu nedenle TİB’e erişimin engellenmesine yönelik 
olarak verilen yetkinin, kanuni dayanağının 
kanunilik ilkesinin asgari şartı olan kanunun 
anlaşılır, açık ve net olması zorunluluğunu 
karşılamaması nedeniyle kapsam ve sınırlarının 
belirsiz olduğu görülmektedir.”

Bunun üzerine YouTube’un avukatı Gönenç 
Gürkaynak, Gölbaşı Asliye Ceza Mahkemesi’nin 
kararına itirazda bulunmuştu. Gürkaynak’ın 
itirazını görüşen Gölbaşı Asliye Ceza Mahkemesi, 
YouTube’a erişimin engellenmesi kararını 
kaldırmıştı. BTK da aynı gün yaptığı açıklamada, 
YouTube’un kararda yer alan 15 linkteki 
içeriklerin bir kısmının kaldırıldığını, bir kısım 
linklerde ise içeriğin tamamen çıkarılmayarak 
sadece Türkiye’den erişimin engellendiği ancak 
yurtdışından erişimin mümkün olduğunun tespit 
edildiğini belirtmişti. BTK ayrıca, Atatürk’e hakaret 
niteliğindeki içerikler nedeniyle YouTube’a uyarı 
mesajları gönderilmesine rağmen söz konusu 
içerikler çıkarılmadığı için 27 Mart 2014’ten 
itibaren 5651 sayılı Kanunun 8. maddesinin 
1 numaralı fıkrasının (b) bendi ile 4 numaralı 
fıkrası hükümleri uyarınca erişimin engellenmesi 
tedbiri uygulandığını, söz konusu içeriklerin bir 
kısmı ilgili sitede yayınlanmaya devam ettiği için 
erişimin engellenmesi tedbirine devam edildiğini 
bildirmişti.

YouTube’un avukatı Gürkaynak, Türkiye Barolar 
Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve CHP’li 
milletvekilleri, ayrıca erişim engelinin kaldırılması 
için AYM’ye bireysel başvuruda bulundu. 
Gürkaynak, Ankara 4. İdare Mahkemesine 
de “erişimin engellenmesi işleminin iptali ve 
yürütmesinin durdurulması” istemiyle dava açtı. 
Ankara 4. İdare Mahkemesi, Gürkaynak’ın açtığı 
davada 6 Mayıs’ta idari tedbirin yürütmesinin 
durdurulmasına karar verdi. 2577 sayılı İdari 
Yargılama Usulü Kanunu uyarınca, BTK ve TİB’in 
idare mahkemesi kararının 30 gün içerisinde 
uygulanması gerekiyordu.
Anayasa Mahkemesi de, söz konusu 30 günlük 
süre dolmadan 29 Mayıs’ta, Youtube’a erişimin 
engellenmesiyle ilgili yapılan bireysel başvuru 
sahiplerinin haklarının ihlal edildiğine karar verdi.
 
İfade özgürlüğüne vurgu
Bireysel başvurular sonucunda YouTube ile ilgili 
verdiği kararın gerekçesini açıklayan AYM, Youtube 
ile ilgili Gölbaşı Asliye Ceza Mahkemesi ve Ankara 
4. İdare Mahkemesi tarafından alınan yürütmeyi 
durdurma kararlarının TİB tarafından yerine 
getirilmediğine vurgu yaptı.
AYM’nın sitesi üzerinden de duyurdu gerekçeli 
kararda, başvurucuların YouTube tümüyle erişime 
engellenmesine ilişkin idari işlemden doğrudan 
etkilendikleri ifade edildi. 
Tüketilmesi gereken başvuru yollarının 
telafi kabiliyetinin haiz ve tüketildiklerinde 

Eri şim engeli süreci      
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Dışişleri Bakanlığı 
Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan 
ve Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler’in katılımıyla 
gerçekleştirilen gizli toplantının yasa dışı dinleme yoluyla 
alınan kayıtları YouTube’da yayınlanmıştı. Bunun üzerine 
Dışişleri Bakanlığı, “ulusal güvenliğe birinci derece tehdit 
oluşturduğu gerekçesiyle YouTube’a erişimin derhal 
engellenmesi” için TİB’e başvurmuştu. TİB de 5651 
sayılı yasa gereği, 27 Mart’ta YouTube’a erişimi “re’sen” 
engelledikten sonra, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı’na 
başvurmuştu. Savcılığın talebi üzerine Gölbaşı Sulh Ceza 
Mahkemesi, 2014/358 sayısı kararı ile YouTube’a erişimin 
engellenmesine karar vermişti. Bu engelleme de Türkiye ve 
dünyada büyük tepkilere yol açtı
Türkiye Barolar Birliği ve CHP’li milletvekillerinin karara 
itirazı üzerine Gölbaşı Sulh Ceza Mahkemesi 4 Nisan’da 
YouTube’a yönelik “tüm yayına erişimin engellenmesi” 
kararını kaldırmış ancak 15 linkle ilgili yayın yasağının 
devamını kararlaştırmıştı. Gölbaşı Cumhuriyet Savcılığı 
ise, suça konu içerikler kaldırılmadığı gerekçesiyle söz 
konusu karara bir üst mahkemede itiraz etmişti. İtirazı 
değerlendiren Gölbaşı Asliye Ceza Mahkemesi, söz 
konusu linklere dair kararın YouTube’a tebliğ edilmesine 
rağmen yayından kaldırılmaması nedeniyle “suça konu 
içerikler kaldırılıncaya kadar” erişim engelinin devamına 
hükmetmişti.
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