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3 Haziran 2014’te Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde (TBMM) görüşülmeye başlanan 
ve 10 Eylül’de TBMM’de kabul edilen 
madencilerden esnafa, taşeron işçiden 
emekliye kadar yaklaşık 20 milyon kişiyi 

ilgilendiren ve 45 farklı kanunda köklü değişiklik 
içeren 6552 sayılı “Torba yasa”ya son anda eklenen 
İnternete erişime ilişkin iki madde iptal edildi. 11 Eylül 
2014 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren yasa, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na 
(TİB), İnternet sitelerine mahkeme kararı olmadan 
yasaklama ve tüm trafik bilgilerini takip yetkisi 
veriyordu.
Anayasa Mahkemesi, ana muhalefet partisi Cumhuriyet 
Halk Partisi’nin (CHP) başvurusu üzerine torba 
yasada, “Millî güvenlik”, “kamu düzeninin korunması” 
ve “suç işlenmesinin önlenmesi” gibi nedenlerle ve 
“gecikmesinde sakıncalı bulunan hallerde” TİB’e 
verilen internet sitesini 4 saat içinde kapatma yetkisini 
anayasaya aykırı görüp 3 Ekim 2014’te iptal etti. Yüksek 
Mahkeme ayrıca, Kanun’un, internet kullanımına ilişkin 
trafik bilgisinin TİB tarafından ilgili işletmecilerden 
temin edilmesi ve hâkim tarafından karar verilmesi 
halinde, ilgili mercilere verilmesini düzenleyen 
hükmünün de yürürlüğünün durdurulmasına karar 
verdi. 
İptalle TİB başkanının talimatıyla 4 saat içinde site 
kapatma yetkisinin yanında İnternet trafik bilgilerini 
toplama yetkisi de kaldırıldı. Karar sonrasında İnternet 
sitesi kapatmak ya da erişimi engellemek için ancak 
mahkeme kararı geçerli olabilecek. 
Mahkemenin,  yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin 
kararı, 9 Ekim 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.  
Yüksek Mahkemenin kararında, düzenlemelerin 

6552 sayılı “Torba Yasa”yla, İnternet konusunda TİB’e geniş yetkiler tanıyan iki 

düzenlemeye ilişkin maddelerin yürütmesini Anayasa Mahkemesi durdurdu.

TİB’in internet sitesi kapatma 
ve trafik bilgilerinin 
toplama yetkisi iptal edildi

uygulanmalarından doğacak sonradan 
giderilmesi güç veya olanaksız durum ve 
zararların önlenmesi ve iptal kararının 
sonuçsuz kalmaması için yürürlüklerinin 
durdurulmasına karar verildiği bildirildi.

Türkiye’de İnternet trafik bilgilerini İnternet 
servis sağlayıcılar (ISS) topluyor. Yasayla 
toplanan bilgilerin mahkeme kararı olmadan 
TİB eline verilmesi tartışma yaratmıştı. 
Konunun uzmanları Türkiye’de “Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu” da olmadığı bu 
durumun özel hayatın ihlali, “suç işlemeden” 
suç işleme potansiyeli varmış gibi bilgilerin 
ortaya dökülmesi ve giderek insanların 
girdikleri sitelere göre fişlenmesi anlamına 
geleceği endişelerini dile getirmişlerdi. 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Lütfü Elvan ise, Anayasa Mahkemesi’nin 
iptal kararına tepki gösterip yasal boşluk 
oluştuğunu açıkladı. 
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