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Erişimin engellenmesinde 

yetki  TİB’de
“Torba yasa” ile internete erişimi doğrudan engelleme konusunda TİB’e geniş yetki 

verildi. TİB, “milli güvenlik” ve “kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle mahkeme 

kararı olmaksızın 4 saat içinde internette erişimi engelleyebilecek.  

3 
Mayıs 2014’te Manisa’nın Soma ilçesinde 
meydana gelen ve Türkiye tarihinin en 
çok can kaybına sebep olan madencilik 
faciasından sonra hazırlanan “Torba 

yasa”da, İnternet erişime ilişkin yeni düzenlemeler 
de yer aldı. Yasa ile düzenleyici bir kurum olan 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) 
bağlı faaliyet gösteren Telekomünikasyon İletişim 
Başkanlığı’na (TİB), İnternet sitelerine mahkeme 
kararı olmadan yasaklama ve tüm trafik bilgilerini 
takip yetkisi verildi.

İş Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklikler 
içeren 6552 sayılı “İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılmasına Dair Kanun”, 3 Haziran 2014’te 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve 
Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlandı. 10 
Temmuz’da komisyondan geçen “Torba yasa”, 
15 Temmuz’da Genel Kurula geldi. 10 Ağustos 
Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 13 Ağustos’ta 
TBMM’nin 1 Ekim’e kadar tatil kararıyla birlikte 
“Torba yasa” görüşmeleri yeni yasama yılına 
bırakıldı. Ancak hükümetin Genel Kurulu 
olağanüstü toplantıya çağırmasının ardından 
yasa tasarısı görüşmeleri yeniden başladı. 
Soma’daki faciadan sonra öncelikle madencilere, 
esnaftan öğretmene, taşeron işçiden emekliye 
kadar yaklaşık 20 milyon kişiyi ilgilendiren ve 
45 farklı kanunda köklü değişiklik içeren “Torba 
yasa” tasarısı, Meclis’ten sabaha karşı geçti. 148 

maddeden oluşan “Torba yasa”,  10 Eylül 2014’te, 
231 kabul,17 ret oyuyla Genel Kurul’da kabul 
edildi. Yasa, 11 Eylül 2014 tarihli Resmî Gazetenin 
29116 sayılı (Mükerrer) nüshasında yayımlanarak 
yürürlüğe girdi.
 “Torba yasa” görüşmeleri sırasında son anda 
(8 Eylül) verilen önergelerle, İnternet erişimine 
ilişkin iki düzenleme yapıldı. Yasaya eklenen bir 
maddeyle, 4 Mayıs 2007’de TBMM’de kabul edilen 
5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların 
Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen 
Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”da 
değişikliğe gidildi.  Yasada 126. ve 127. maddeler 
olarak yer alan değişikliklerle, tüm internet trafik 
bilgilerinin, TİB’de toplanması ve TİB Başkanı’nın 
talimatıyla internete resen (başvuruya gerek 
kalmadan) erişim engelleme yapılacak hallere, 
“milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç 
işlenmesinin önlenmesi” durumları eklendi. 

Yasaya konulan ilk değişiklik düzenlemesinde, TİB 
Başkanlığı’na “millî güvenlik ve kamu düzeninin 
korunması, suç işlenmesinin önlenmesi” gibi 
gerekçelerle, web sitelerine erişimi dört saat 
içinde engelleme yetkisi verildi. İnternet erişimini 
gereğinde engelleme kararının azami süre 24 
saatten 4 saate indiren değişiklikle artık TİB 
Başkanı, mahkeme kararı olmadan internet 
sitelerini 4 saat içinde kapatabilecek. Engelleme 
kararının 24 saat içerisinde bir sulh ceza hâkiminin 
onayına sunulması, hâkimin de kararını 48 saat 
içerisinde açıklaması gerekiyor.  İkinci düzenleme 
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ile ise TİB, internet kullanıcılarına ait çevirim içi tarama geçmişi, ziyaret edilen web siteleri ve 
kullanıcıların yazıştıkları eposta adresleri gibi üstverileri (meta data) merkezi olarak muhafaza etmekle 
görevli oldu.
“Trafik bilgisi, TİB tarafından ilgili işletmecilerden temin edilir ve hâkim tarafından karar verilmesi 
halinde ilgili mercilere verilir” şeklinde değiştirilen madde ile TİB, internet işletmecilerinden trafik 
bilgilerini mahkeme kararı gerekmeksizin tek bir hâkim tarafından verilen kararla isteyebilecek. 

Bu maddeyle, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün itirazıyla getirilen “internet 
üzerinde hangi kullanıcının hangi adresi ziyaret ettiği, hangi kişi ile ne zaman 
ve ne kadar süre ile iletişim kurduğu yönündeki” önemli bilgileri içeren 
internet trafiğine ilişkin verilere erişimin önkoşul olan “mahkeme kararı” şartı 
kaldırılmış oldu. 

Gerekçede, “Mahkeme kararı üzerine ilgili işletmeciye başvurup trafik 
bilgisinin talep edilmesi ve işletmecinin talep edilen bu ham bilgileri 
kullanılabilir ve anlamlı hale getirip göndermesi ya da ham olarak gönderilen 
bilgilerin Başkanlık tarafından kullanılabilir ve anlamlı hale getirilmesi 
zaman almakta, böylece soruşturma ve kovuşturmaları geciktirmektedir. 

Terör saldırısı tehdidi gibi acil durumlarda 
talebe zamanlıca cevap verilmesi imkânı 
bulunmamaktadır” denildi.
Tasarının görüşmeleri sırasında 
milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtlayan 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Lütfü Elvan,  yer sağlayıcılarının trafik bilgilerini 
bir yıldan az iki yıldan fazla olmamak üzere 
saklamaları yönündeki düzenleme de sürelerin 
AB direktifleri dikkate alınarak yapıldığını 
belirterek, aynı sürenin tasarıya da taşındığını 
söyledi. Elvan,  yargının devre dışı bırakılması 
gibi bir durumun söz konusu olmadığını  sistemin 
tamamen yargıya bağlı olarak yürütülecek olan 
bir sistem olduğunu kaydetti.  
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