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İnternet erişimini 
engelleme düzenlemesi 
yeniden gündemde
“Millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle 
mahkeme kararı olmadan, 4 saat içinde internet sitelerine 
erişimin Başbakan ve Ulaştırma Bakanı’nın talimatıyla 
engellenebilmesini öngören yeni bir düzenleme tartışılıyor.

2014’ün son günlerinde Şubat ayında bu yana 
Çankaya Köşkü, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi (TBMM) ve Anayasa Mahkemesi 

arasında gidip gelen İnternet erişimini engellemeye ilişkin 
düzenlemeler tekrar gündeme geldi. Basına yansıyan haberlere 
göre Anayasa Mahkemesi’nin (AYM ) Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na 
(TİB) “sakıncalı” içeriği 4 saat içinde engelleme yetkisi tanıyan 
düzenlemeyi, Ekim ayında iptal etmesinin ardından hükümet, yeni 
düzenleme için harekete geçti. Yüksek Mahkeme’nin iptal ettiği 
erişimi engelleme yetkisi Başbakan ya da bakana devredilecek. 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, 
engelleme yetkisinin TİB yerine bakan veya başbakan tarafından 
kullanılması için yasa çıkaracaklarını söyledi. 

Yeni düzenlemede, “milli güvenlik” ve “kamu düzeni”nin 
korunmasının gerektiği hallerde erişimin, Başbakan veya 
Ulaştırma Bakanı’nın talimatıyla engellenebileceğinin yer 
alması bekleniyor. Buna göre, talimat gereği ilgili içeriğe erişim 
engellenecek ve bu karar daha sonra mahkemeye sunulacak. 
TİB, savcılıklara içerikle ilgili suç duyurusunda bulunabilecek. 
Mahkeme kararını uygulamayan servis sağlayıcılara ağır para 
cezaları verilecek ve cezalar yabancı şirketler için de geçerli 
olacak. 

Basında yer alan bir başka habere göre de, yeni düzenlemeyle 
birlikte, Başbakanlık ve Ulaştırma Bakanlığı başvurusuyla TİB, 
mahkeme kararı olmadan internet erişimini 24 saat boyunca 

engelleyebilecek. AYM’nin iptal ettiği yasa 
maddesinde milli güvenlik ve kamu düzeniyle 
ilgili acil durumlarda, TİB’e 4 saat içinde 
internete erişimi engelleme yetkisinin 
verildiğine dikkat çeken Elvan, “Mahkeme 
TİB’in kamu güvenliğiyle yetkili olmadığı 
tespitinde bulunuyor. Doğru bir tespit. Bu 
nedenle TİB Başkanı ifadesi yerine Başbakan 
veya ilgili bakan ifadesi gelecek. Milli 
güvenlikle ilgili bir konuysa Milli Savunma 
Bakanı, kamu düzeniyle ilgiliyse İçişleri Bakanı 
veya Başbakan karar 
verecek” açıklamasını  
yaptı. 
Elvan, bu tür 
durumlarda 
kararları 
uygulamayan 

internet servis sağlayıcılarına da 500 bin 
TL’ye kadar para cezası öngörüldüğünü 
kaydetti. Erişim engelleme kararının 24 saat 
içinde mahkemeye gitmesi, 48 saat içinde de 
mahkemeden konuyla ilgili karar alınması 
zorunluluğu olacak. Elvan, yasal olarak bir 
boşluk olduğunu bu nedenle de düzenleme 
yapılması gerektiğini savunarak yapılacak 
değişikliğin tamamen Anayasa’nın 22. 
maddesine uygun olduğunu söyledi.
Söz konusu düzenlemenin yeni bir “torba 

yasa” kapsamında Meclis’e kısa sürede 
gelmesi bekleniyor. İnternet Yasası’ndaki 

bu şekilde bir değişiklik geçtiğimiz Ekim 
ayında Anayasa Mahkemesi tarafından 

iptal edilen TİB yetkilerinin Başbakan 
ve Ulaştırma Bakanı’na verilmesi 

anlamına geliyor.
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