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CHP, düzenlemenin iptali için 
Anayasa Mahkemesi’ne gitti

“Torba kanun”a son anda eklenen İnternetle ilgili iki düzenlemenin “internet 

özgürlüğüne müdahale” olduğuna işaret eden CHP, bu maddeleri Anayasa ve 

Türkiye’nin tarafı olduğu sözleşmelere aykırı bularak AYM’den iptalini istedi.

T
ürkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 
Genel Kurulu’nda görüşülüp 10 Eylül 
2014 kabul edilen ve kamuoyunda 
“Torba Kanun” tasarısı olarak bilinen 

6552 sayılı “İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması 
İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına 
Dair Kanun”a son anda eklenen 5651 sayılı 

AYM’ye başvuruyu yaptıktan sonra konuşan 
Hamzaçebi, şunları söyledi:

“Türkiye aslında sorunlu bir ülkedir. Gezi 
olaylarından sonra sosyal medya üzerinden yapılan 
organizasyon ile beni sokaklarda, meydanlarda 
devirecekler korkusu ile bir düzenleme yapıldı. 
İnternete idari kararlar ile müdahalenin yolu açıldı. 
İnternet özgürlüğüne ilişkin Birleşmiş Milletler 
kararının hazırlayıcıları arasında Türkiye var. Ama 
yeni Türkiye’de internet özgürlüğüne TİB eliyle 
müdahalenin yolunu kurumsallaştırmaktadır. 

Bu düzenlemeleri biz anayasaya, özgürlüğe, 
hukuk devletine bir saldırı olarak değerlendiğimiz 
için başvurumuzu yaptık. Anayasaya aykırı 
değerlendirdiğimiz kalan 7 maddeyi 60 günün 
sonunu beklemeden yine uygun bir zamanda 
Anayasa Mahkemesi’ne getireceğiz.”

Bu arada CHP, 19 Şubat 2014’te yürürlüğe giren 
6518 sayılı “Torba Kanun”a eklenen 5651 sayılı 
Kanunun 8. maddesi kapsamı dışında erişimin 
engellenmesi kararlarının uygulanmasını 
sağlamak amacıyla Erişim Sağlayıcıları Birliği’nin 
(ESB) kurulmasını öngören yasanın iptali için 
de 17 Nisan 2014’te Anayasa Mahkemesi’ne 
başvurmuştu. 

kanun değişiklikleri tartışma yarattı. Soma 
maden faciasından sonra madencilerden esnaf, 
öğretmen, taşeron işçi ve emekliye kadar yaklaşık 
20 milyon kişiyi ilgilendiren düzenlemeleri 
içeren “Torba kanun” görüşmelerinin 8 Eylül 
2014 tarihli oturumda, 5651 sayılı İnternet 
Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve 
Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele 

Edilmesi Hakkında Kanun değişiklikleri eklendi. 
Yapılan son değişiklikle, Telekomünikasyon 
İletişim Başkanlığı’na (TİB), “millî güvenlik ve 
kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin 
önlenmesi” gerekçesiyle, web sitelerine erişimi 
dört saat içinde engelleme yetkisi ile, “internet 
kullanıcılarına ait” çevirim içi tarama geçmişi, 
ziyaret edilen web siteleri ve kullanıcıların 
yazıştıkları eposta adresleri gibi üstverileri (meta 

data) merkezi olarak muhafaza 
etme görevi verildi. TİB’e internette 
resen(başvuruya gerek kalmadan)  
erişim engelleme ve trafik bilgisini 
depolama yetkisi verilmesinin iptali 
istendi. 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 
“Torba yasa”da bulunan 4 maddenin 
iptali için 15 Eylül’de Anayasa 
Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu. 
Başvuruyu yapan CHP Grup 
Başkanvekili Akif Hamzaçebi, 
“İnternete ile ilgili olan 2 düzenleme 
ise internet özgürlüğüne müdahale 
olarak isimlendirdiğimiz bu 
maddeleri anayasaya ve Türkiye’nin 
tarafı olduğu sözleşmemelere aykırı 
bularak iptal talebinde bulunduk” 
dedi. 
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