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“İnternete sansür” girişimi, 3. kez 

“T o r b a  y a s a ”da

Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği “yargı kararı 
olmadan internete sansür yetkisi”, yine bir “Torba 
yasa” içinde TBMM’ye getirildi. Yeni teklife göre, 
içeriklerin süratle yayından çıkarılması “gerekli” 
olduğu durumlarda, Başbakanlık veya ilgili 
bakanlıkların talebi üzerine kararlar hâkim kararı 
olmaksızın uygulanabilecek.

Aslıhan Bozkurt
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Hükümet, internete sansür yetkisini alacağı 
düzenlemeyi bir kez daha Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (TBMM) gündemine getirdi. 

Bir yıl içinde üçüncü kez özellikle yine “Torba 
yasa” içerisine “internet erişimini engelleme 
yetkisi” konuldu. 
Şubat 2014’te TBMM’den geçen torba yasa ile, 
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na (TİB) 
yargı kararı olmadan internet erişimini engelleme 
yetkisi ve internet trafiğine hiçbir sınırlama 
olmadan ulaşma yetkisi tanınmıştı. Ancak bu 
yetki, yurt içi ve dışındaki tepkilerin ardından 
dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün itirazı 
üzerine yeni bir yasal düzenlemeyle “mahkeme 
kararı” koşuluna bağlandı. Ancak Recep Tayyip 
Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından 

da ilgili bakanlıkların aldığı sansür 
kararı, TİB’e iletilecek, başkanlık da bu 
kararı dört saat içinde yerine getirecek. 
Tehlike oluşturduğu belirtilen içeriğin 
teknik olarak engellenememesi veya 
ilgili içeriğe erişimin engellenmesi 
yoluyla ihlalin önlemediği durumlarda 
internet sitesinin tümü kapatılabilecek. 
Başbakanlık ya da bakanlıkların kararıyla 
erişimi engellenen ya da içeriği çıkarılan 
internet sitesiyle ilgili olarak TİB bu 
kararı uygulandıktan 24 saat içinde 
mahkemeye sunacak. Mahkeme de bu 
kararla ilgili 48 saat içinde karar verecek.

Teklifin gerekçesinde düzenlemenin 
amacı şöyle ifade edildi:
“Düzenleme ile vatandaşların 
internet ortamında yer alan 
yasadışı içerikler nedeniyle mağdur 
olmaması, zarara uğramaması, hak 
ve özgürlüklerin muhafaza edilmesi 
hedeflenmiştir. Zira milli güvenliğin 
ve kamu düzenini, vatandaşların 
ve özgürlüklerini tehdit eden her 
tür internet içeriği, suç işlenmesi 
ihtimalinin çok ciddi bir şekilde 
ortaya çıkmasına neden olan internet 
yayınları ülkemiz ve vatandaşlarımız 
için tehlike oluşturabilme potansiyeli 
taşımaktadır. Gecikilmesi halinde 
telafisi imkânsız zararların ortaya 
çıkabileceği bu tür tehlikelerin 
berteraf edilebilmesi açısından 
yapılan düzenleme önem arz 
etmektedir.”

Bakanlığa yeni görev
Bu arada söz konusu teklifle, 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı’nın elektronik haberleşme 
sektörüne ilişkin yetki ve görevleri 
arasına “Ulusal Kamu Entegre 
Veri merkezlerine yönelik politika, 
strateji ve hedefleri belirlemek, 
eylem planlarını hazırlamake devlet 
hizmetlerinde kullanılan sistemlerin 
barındırıldığı veri merkezlerini kamu 
entegre veri merkezlerinde toplamak 
amacıyla verilerin transferi de dahil 
gerekli altyapıları kurma, kurdurma, 
işletme, işlettirme” de ekleniyor.

Karslı: AYM’nin iptal edeceğini, iktidar da 
biliyor
TBD Bilişim Dergisi olarak konu ile ilgili olarak 
uzmanlardan görüş almaya çalıştık. İstanbul Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersan 
Şen ile Avukat Mahmut Can Şenyurt, internet sitelerine 
erişimi engelleme yetkisinin Başbakan ya da bakana 
devredilmesini öngören düzenlemeye ilişkin sorularımızı 
ortak yanıtladılar. Ayrıca Ankara Barosu Bilişim Kurulu 
Başkanı Avukat Nihad Karslı da konuya ilişkin görüşlerini 
bizimle paylaştı. Karslı, bu konudaki görüşünü şöyle 
özetledi:

“Metninde yazım hatası var. Başbakan ve TİB Başkanlığı’na 
veriliyor bu yetki ve bakanlara da talep hakkı. Anayasa 
Mahkemesi’nin Anayasa’ya aykırı bulduğu bir konuyu 
yeniden yasallaştırmak anayasayı ihlal etmek demektir. 
Anayasa Mahkemesi’nin bir konuda verdiği bir karar varsa 
o karar sonrası yeniden Anayasa Mahkemesi’ne aykırılık 
iddiasında bulunmak için 5 yıl geçmesi gerekiyor. Aykırılık 
bulduğu konuda da bu geçerli olmalı. Ama yürütme, hukuk 
usul ve kurullarını tanımadan sanırım seçim sürecinde 
muhaliflerini susturmak için böyle bir düzenlemeye 
gitmekte.”

“Bu düzenlemenin ne gibi sakıncaları olabilir ve bu 
düzenleme de iptal edilir mi?” şeklindeki sorumuzu ise 
Karslı şöyle yanıtladı:

“Düzenleme ile katalog suçlar kaldırılıp engelleme konusu 
soyut hale getiriliyor. Anayasa  Mahkemesi’nin iptal etmesi 
zorunluluk. Anayasaya aykırı olduğunu daha yeni söyledi. 
Anayasa Mahkemesi’nin iptal edeceğini, iktidar da biliyor, 
ama amaç söylediğim gibi seçim sürecinde muhalif
sesleri susturmak olsa gerek. Seçimden sonra, bu 
düzenlemeye ihtiyacı kalmayacak yeni bir bohça yasa ile 
insan haklarına ve anayasaya temel hukuk kurallarına 
uygun bir düzenleme yapabilir.”

iktidar, mahkeme kararı koşulunu kaldırarak 
internete müdahale ve sansür yetkisini herhangi 
bir yargı kararı olmaksızın TİB’e verilmesine 
yönelik ikinci bir düzenlemeyi yasalaştırdı. 
İnternete sansür ve müdahale yetkisi getiren bu 
ikinci girişim ise CHP’nin başvurusu üzerine Ekim 
2014’te Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından 
iptal edildi.
19 Ocak 2015’te AK Parti Konya Milletvekili 
Kerim Özkul ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM 
Başkanlığı’na sunulan “Kızılay-Yeşilay”a ilişkin 
“Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi”nde de internete sansür konusu 
gündeme geldi. TBMM’de Ocak ayının son 
haftasında görüşmelerine başlanacak olan 
teklife göre, daha ağır bir sansür uygulamasının 
önünü açabilecek bu olağanüstü yetki, doğrudan 
Başbakan ya da ilgili bakanlıklara tanınıyor. 
Başbakan ya da bakanlıklar herhangi bir 
yargı kararı aranmaksızın herhangi erişimin 
engellenmesi ya da içeriğin çıkarılmasına karar 
verebilecek. Oysa halen uygulanan mevcut 
düzenlemeyle, bu yetkilerin kullanılabilmesi için 
yargı kararı gerekiyor.

“Torba yasa” içerisinde yer alan düzenlemeye 
göre, Başbakanlık, yaşam hakkı ile kişilerin 

can ve mal güvenliğinin korunması, milli 
güvenlik ve kamu düzeninin korunması, 

suç işlenmesinin önlenmesi veya 
genel sağlığın korunması sebepleri 
kapsamında gecikmesinde sakınca 
bulunan hallerde internet sitelerine 
erişim engelleme ya da içerik çıkarma 
kararı alabilecek. Başbakanlığın ya 
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