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TBV: Teklifin yasalaşması 

yolunda adım atılmamalı

“Erişimin engellenmesi”nin 
hemen uygulamaya 
konulmasının Türkiye’nin 
tüm hukuksal kazanımlarını 
örseleyeceğine dikkat çeken 
TBV, bilgi temelli ekonomiye 
geçişte olması gereken 
temel düzenlemelerden 
uzaklaşılacağı, yatırım yapma 
ortamına büyük bir darbe 
vuracağının altını çizdi.

T
ürkiye Bilişim Vakfı (TBV),  19 Ocak 2015’te TBMM Başkanlığı’na iletilen “Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi’nin Birinci Maddesi” ile 
“5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar 
Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun”a eklenmesi 
planlanan 8/A maddesi hakkındaki görüşünü şöyle açıkladı:

“Bu madde ile, yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin 
korunması, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç 
işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması sebeplerinden 
bir ve bir kaçına bağlı olarak hâkim veya geciktirilmesinde sakınca olan 
hallerde Başbakanlık; milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, 
suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması ile ilgili 
Bakanlıkların talebi ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından 
içeriğin yasaklanması, yayından çıkartılması veya erişimin engellenmesi 
kararı verilmesi öngörülüyor. 

Bu Kanun Teklifi, ülkemizin uzun süredir içerik düzenlemeleri konusunda 
geldiği noktayı çok geriye götürecek. Bu konuda AB ve diğer demokratik 
ülkeler ile Türkiye’yi “arası kapanmaz bir uçurumla birbirinden ayıracak.” 
Ayrıca ülkemizin, uluslararası toplum tarafından, içerik düzenlemeleri 
bakımından temel hak ve özgürlük düzleminden ayrılmış, internetin 
doğasına uygun olmayan bir düzenleme rejimi öngören bir ülke olarak 
görülmesine neden olacak. Yargı kararıyla bir ceza soruşturması 
kapsamında “ölçülülük” ilkesi süzgecinden geçirilerek başka kişilerin 
temel hak ve özgürlüklerine zarar vermeden “en son çare” olarak 
başvurulması gereken “erişimin engellenmesi” tedbirinin Taslak’da 
öngörülen çok geniş kapsamlı ihlaller için hemen uygulamaya konulacak 
bir araç haline getirilmesi, ülkemizin tüm hukuksal kazanımlarını 
örseleyecek, bilgi temelli ekonomiye geçişte olması gereken temel 
düzenleme çerçevesinden Türkiye’yi uzaklaştıracak, ülkemizdeki 
yatırım yapma ortamına içerik düzenlemleri bakımından büyük bir darbe 
vuracaktır. 

Ülkemizde yatırım yapma ortamının en temel eksiklerinden birisi, 
ülkemizin bütün olumlu özelliklerine rağmen, “öngörülebilir ve 
uluslararası hukukla uyumlu temel düzenlemelere sahip olmaması.” 
Söz konusu Kanun Teklifi, bu noktada, ülkemizin bu eksikliğini daha 
da pekiştiriyor, ülkemizin bilgi temelli ekonomide küresel bir oyuncu 
olmasının önünde büyük bir engel teşkil ediyor.

Bu çerçevede, Kanun Teklifi’nin yasalaşması yolunda adım atılmamasını, 
Yüce Meclis’imizin içerik düzenlemeleri bakımından yatırım yapma 
ortamını destekleyici, AB ile uyumlu ve bilgi temelli ekonomiye geçişteki 
engelleri kaldırıcı düzenlemeler üzerinde çalışarak ülkemizin önünü 
açmasını bekliyoruz.”
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