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Hükümete, “İnternete sansür” 
veren yetki, komisyondan geçti

Suç önleme gerekçesiyle Başbakan ve bakanlara, 
mahkeme kararı olmaksızın içeriği çıkarma ve 
erişim engelleme yetkisi verildi.

19 Ocak 2015’te AK Parti 
Milletvekili Kerim 
Özkul ve arkadaşlarının 

imzasıyla Türkiye Büyük Millet 
Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na 
sunulan “Kızılay-Yeşilay”a ilişkin 
“Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nde 
yer alan “İnternete sansür”  yetkisi, 
5 Şubat 2015’te TBMM Plan ve 
Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. 
Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği 
“yargı kararı olmadan internete 
sansür yetkisi” böylece “Torba yasa” 
içinden geçmiş oldu.  
Komisyonda kabul edilen 17. 
maddeye göre, yaşam hakkı ile 
kişilerin can ve mal güvenliğinin 
korunması, milli güvenlik ve 
kamu düzeninin korunması, suç 
işlenmesinin önlenmesi veya genel 
sağlığın korunması sebeplerinden 
bir veya bir kaçına bağlı olarak 
hâkim veya gecikmesinde sakınca 
bulunan hallerde, Başbakanlık veya 
ilgili bakanlıkların talebi üzerine 
TİB tarafından internet ortamında 
yer alan yayınla ilgili olarak 
içeriğin çıkarılması veya erişimin 
engellenmesi kararı verilebilecek. 
Karar, Başkanlık tarafından derhal 
erişim sağlayıcılara ve ilgili içerik 
ve yer sağlayıcılara bildirilecek. 
Telekomünikasyon İletişim 
Başkanlığı (TİB), 4 saat içerisinde 
erişim engellemesi kararını yerine 
getirecek ve söz konusu içerikler 
çıkarılıncaya erişim yasağına devam 
edecek. TİB’in kararı, 24 saat 
içinde sulh ceza hâkiminin onayına 
sunulacak. Hâkim, kararını 48 saat 
içinde açıklayacak; aksi halde, karar 

kendiliğinden kalkacak.
Bu madde kapsamındaki suça konu 
internet içeriklerini oluşturan ve 
yayanlar hakkında Başkanlık tarafından, 
Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç 
duyurusunda bulunulacak. Verilen içeriğin 
çıkarılması veya erişimin engellenmesi 
kararın gereğini yerine getirmeyen 
erişim sağlayıcılar ile ilgili içerik ve yer 
sağlayıcılara 50 bin liradan 500 bin liraya 
kadar idari para cezası verilecek.
Düzenlemeyi savunan Ulaştırma Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, madde 
üzerinde yaptığı açıklamada, Anayasa 
Mahkemesi’nin, bu yönde çıkarılan kanunu 

iptal ettiğini anımsattı. Elvan, “Şu anda bu 
konuda bir boşluk var. Dünyadaki uygulamalara 
baktığımızda ulusal güvenlikle ilgili her konuda 
kısıtlayıcı bir durum söz konusu. Birçoğunda 
mahkeme kararı olmaksızın uygulama yapılıyor 
ama biz her halükârda mahkeme kararını 
arıyoruz” diye konuştu.
Tedrici bir uygulama getirildiğini belirten Elvan, 
“Sosyal medyada bir mesaj atılmışsa öncelikle 
sadece o mesajın silinmesi sağlanacak” dedi.
Düzenleme bu haliyle yasalaşırsa büyük 
bir ihtimalle yine Anayasa Mahkemesi’ne 
götürülecek. Anayasa’nın 90. maddesi, “temel 
hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası 
andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı 
hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek 
uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma 
hükümleri esas alınır” hükmünü içeriyor. 
Mevcut yasa nedeniyle Türkiye Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi’nde (AİHM) mahkûm 
edilmişti. 
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