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İnsan Hakları İzleme Örgütü’nden 

İnternet Yasası’na tepki

Dünya çapında insan 
haklarını savunan, bu 
konuda araştırmalar 
yapıp yayınlayan 
uluslar arası sivil 
toplum kuruluşu İnsan 

Hakları İzleme Örgütü, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nden (TBMM) geçen 
“Torba” yasayla getirilen düzenlemede, 
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na “millî 
güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç 
işlenmesinin önlenmesi” gerekçesiyle, web 
sitelerine erişimi dört saat içinde engelleme yetkisi 
verilmesine tepki gösterdi. 

İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch-
HRW) 15 Eylül 2014’te yaptığı açıklamada, Türk 
makamlarına web sitelerine erişimi engellemek 
ve kullanıcıların internetteki faaliyetlerine ilişkin 
verileri toplamak için çok geniş yetkiler veren yeni 
yasa değişikliklerinden geri dönülmesi gerektiğine 
dikkat çekti. 

HRW Türkiye kıdemli araştırmacısı Emma 
Sinclair-Webb, “Başbakan Davutoğlu’nun yeni 
hükümeti, 2014 İnternet Yönetişim Forumu’na 
ev sahipliği yaptıktan sonra, çevirimiçi (on-line) 
ifade özgürlüğünü ve internet kullanıcılarının özel 
yaşamlarının gizliliği hakkını kısıtlayan daha da 
fazla düzenlemeyi yürürlüğe soktu” dedi. 

Yeni düzenlemelerin internet sansürünü derinleştirdiği, izleme 

ve gözleme faaliyetlerini artırdığı ve özel yaşamın gizliliğini ihlal 

etiğine işaret eden HRW Türkiye araştırmacısı Sinclair-Webb, yasa 

değişikliklerinden geri dönülmesi gerektiğini belirtti. 

Yeni düzenlemelerin Türkiye’de halen var olan 
internet sansürünü derinleştirdiği, internet 
kullanıcılarına yönelik izleme ve gözleme 
faaliyetlerini artırdığı ve özel yaşamın gizliliği 
hakkını ihlal ettiğini savunan Sinclair-Webb “Bu 
düzenlemeler Anayasa’da korunan ve uluslararası 
hukuk tarafından güvence altına alınan temel 
hakları ihlal ediyorlar ve dolayısıyla iptal edilmeleri 
gerekiyor” açıklamasında bulundu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü’ne göre, TİB’e web 
sitelerine erişimi engellemesi için verilen geniş 
yetkiler, ifade özgürlüğü ve çevirimiçi bilgiye erişim 
haklarının keyfi kararlarla ihlal edilmesine olanak 
tanıyan alanı devasa boyutlarda genişletiyor.  
Ayrıca, hükümetin internet kullanıcılarının 
üstverilerine ve tarama geçmişlerine kontrolsüz 
olarak erişme olanağına kavuşması, hem özel 
yaşamın gizliliği hakkını ihlal ediyor, hem de, 
bunun yanı sıra, ifade ve örgütlenme özgürlüğü 
ve sağlık hakkı gibi birçok başka insan hakkının 

kullanımını da zedeleyebilecek nitelikte. Hâlihazırda 
bu veriler internet hizmet sağlayıcıları tarafından 
muhafaza ediliyor ve ancak mahkeme kararı ile 
açıklanabiliyorlar.

“Üstverilerin TİB tarafından muhafaza edilmesi 
çok derin bir endişe kaynağı, çünkü bu sayede 
söz konusu kurum insanların internet kullanımını 
doğrudan gözleme ve izleme olanağı kazanıyor” 
diyen Sinclair-Webb, açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Türk hükümeti politikacıların özel yaşamlarının 
gizliliğini kamuoyu önünde alenen savunuyor, 
ama sıradan insanların özel yaşamlarının gizliliğine 
inanmıyor. Atılan  bu son adım, Türkiye’nin 
Twitter ve YouTube’a erişimi hukuksuz olarak 
engellediği bir yılda, internet özgürlüğü ve özel 
yaşamın gizliliğine vurulan en son darbe. Türkiye, 
hak ihlallerinin hesabını bölgesel ve uluslararası 
düzeyde vermeyi, onları tazmin ve telafi etmek 
zorunda kalmayı beklemeden, bu düzenlemelerden 
hemen geri dönmelidir.”
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