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10 Eylül 2014 
kabul tarihli 
6552 sayılı “İş 

Kanunu İle Bazı Kanun 
Ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması İle Bazı Alacakların 
Yeniden Yapılandırılmasına 
Dair Kanun” Meclis’te kabul 
edildi. 11 Eylül 2014 tarihli 
Resmî Gazetenin 29116 
sayılı (Mükerrer) nüshasında 
yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 
Bu Kanunun 126 ve 127 inci 
maddeleri (yani Tasarının 129 
ve 130 uncu maddeleri) 5651 
sayılı İnternet Ortamında Yapılan 
Yayınların Düzenlenmesi ve Bu 
Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla 
Mücadele Edilmesi Hakkında 
Kanun değişiklikleri ile ilgilidir 
ve TBMM’de 8 Eylül 2014 tarihli 
oturumda görüşüldü. Kuruluş 
ırasında “antidemokratik” olarak 
nitelendirilen Erişim Sağlayıcıları 
Birliği daha yeni kurulmuş olduğu 
halde yedi ay önce 6.2.2014 kabul 
tarihli 6518 sayılı ve 26.02.2014 

kabul tarihli 6527 sayılı Kanunla değiştirilmiş 
olan 5651 sayılı Kanunun 3 üncü ve 8. maddeleri 
yeniden ve esaslı biçimde değişti.  

 
08.09.2014 tarihli Meclis oturumunda reddedilen 
önergelerden sonra tek bir önerge kabul edildi. O 
da Mustafa Elitaş ve arkadaşlarının önergesidir ve 
şöyledir:

“MADDE 129- 4.5.2007 tarihli ve 5651 
sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların 
Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen 
Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında 3 üncü 
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “iki 
bin Yeni Türk Lirasından on bin Yeni Türk 
Lirasına” ibaresi “iki bin Türk Lirasından elli 
bin Türk Lirasına” şeklinde ve dördüncü fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 
“(4) Trafik bilgisi Telekomünikasyon İletişim 
Başkanlığı tarafından ilgili işletmecilerden 
temin edilir ve hâkim tarafından karar verilmesi 
hâlinde ilgili mercilere verilir.”

 
Plan Ve Bütçe Komisyonu bu değişiklik önergesini 
takdire bıraktı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Lütfi Elvan ise bu önergeye katıldığını ifade 
etti… 

Bu maddenin gerekçesi aynen şöyledir: “Mevcut 
durumda internet trafiğine ait bilgiler ancak 
bir soruşturma ya da kovuşturma olması 
durumunda mahkeme kararı ile işletmeciden 
temin edilebilmektedir. Hâlbuki çoğu zaman 
bir soruşturmaya başlanabilmesi için bu bilgiler 
gerekmektedir. Ayrıca trafik bilgilerinin farklı 
işletmecilerden farklı biçim ve düzenlerde 
gönderilmesi, bu bilgileri talep eden ilgili 
mercilerde kullanım zorluğu doğurmaktadır.

 
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. Diğer taraftan, 
işletmecilerin talep edilen bu ham bilgileri 
kullanılabilir ve anlamlı hale getirmesi işlemleri 
ciddi bir mali külfet oluşturmaktadır. Bu nedenle, 
fıkra ile işletmecilerin ek mali külfet altına 
girmesinin önlenmesi de sağlanmış olmaktadır.

Bu nedenlerle, temin edilecek genel internet 
trafiğine ilişkin bilgilerin hâkim kararı üzerine ilgili 
mercilere verilmesi öngörülmektedir.”

http://www.bilisimdergisi.org/s169
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Önerge oylanmış ve kabul edilmiş, kabul edilen 
önerge doğrultusunda madde oylanmış ve kabul 
edilmiştir. (6552 sayılı Kanun Madde 126)

 
Ardından Tasarının 130’uncu maddesi ile ilgili 4 ayrı 
önerge gündeme gelmiştir. Önergeler oylanmış 
ve kabul edilmemiştir. Ardından Tasarısının 130 
uncu maddesinde Mustafa Elitaş ve arkadaşları 
tarafından aşağıdaki değişiklik önerilmiştir:  

 
“MADDE 130- 5651 sayılı Kanunun 8 inci 
maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “yirmi dört 
saat” ibaresi “dört saat” şeklinde değiştirilmiş ve 
maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 
“(16) Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, 
suç işlenmesinin önlenmesi nedenlerinden 
bir veya bir kaçına bağlı olarak gecikmesinde 
sakınca bulunan hâllerde, erişimin engellenmesi 
Başkanın talimatı üzerine Başkanlık tarafından 
yapılır. Erişim sağlayıcıları Başkanlıktan gelen 
erişimin engellenmesi taleplerini en geç dört 
saat içinde yerine getirir. Başkan tarafından 
verilen erişimin engellenmesi kararı, Başkanlık 
tarafından, yirmi dört saat içinde sulh ceza 
hâkiminin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırk 
sekiz saat içinde açıklar”.

 
Plan Ve Bütçe Komisyonu Başkanı önergeyi takdire 
bırakmış, Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı önergeye 
katılmıştır.

 
Madde gerekçesi: “Milli güvenlik ve kamu 
düzeninin korunması ile suç işlenmesinin 
önlenmesi nedenlerinden biri veya bir kaçına 
bağlı olarak internet ortamında vuku bulacak 
ihlallere yönelik çok kısa sürede koruyucu 
idari tedbir alınabilmesi hedeflenmiştir. Bu 
değişiklikle “milli güvenlik ve kamu düzeninin 
korunması” ile “suç işlenmesinin önlenmesi” 

hususlarında, “gecikmesinde sakınca bulunan 
hal”  kapsamında erişimin engellenmesi 
öngörülmüş ve böylece Anayasadaki 
düzenlemelere uygunluk sağlanmıştır. Bu kapsamda 
verilecek idari tedbir kararlarının, yirmi dört saat 
içinde sulh ceza hâkiminin onayına sunulması ve 
hâkimin, kararını kırk sekiz saat içinde açıklaması 
öngörülmektedir. 

Önerge oylanmış kabul edilmiş, önerge 
doğrultusunda madde oylanmış ve değişiklik kabul 
edilmiştir (6552 sayılı Kanun Madde 127).

 
Açıkça Hükümete/Yürütmeye bağımlı TİB 
hâkimiyetine geçen tüm trafik bilgilerinin, herkesin 
kişisel verilerinin elde edilmesi, internette erişimin 

4 saat içinde engellenmesi milli güvenlik ve kamu 
düzeninin korunması kavramlarıyla açıklanacak ve 
internet ortamındaki sınırlandırmalar “kanuni” ama 
hukuka aykırı olacaktır.

 
Kişisel Verilerin Gizliliğinin Korunması 
Hakkındaki Tasarı’nın kanunlaşması gün geçtikçe 
zorlaşmaktadır. 

 
Sansürün adı; artık kanuni 
sansürdür. 5651 sayılı 
Kanunda değişiklik yapan İş 
Kanunu hakkındaki(!) 6552 
sayılı bu “kanuni” değişiklik 
de sansüre uygundur!

(*) Bu yazı 15 Eylül 
2014’te www.egedesonsoz.
com  sitesinde yayınlandı. 
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