
 

ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ  
HUMAN RIGHTS ASSOCIATION  

 

Necatibey Cad. 82/11–12, 

Kızılay – Ankara 

Tel: 00 90 312 230 35 67–68–

69 

 Faks: 00 90 312 230 17 07 

 E-mail: posta@ihd.org.tr,  

 http://www.ihd.org.tr 

 

Ġnsan Hakları Derneği (ĠHD) hükümet dışı bağımsız ve gönüllü bir kuruluştur. 1986 yılında 98 insan hakları savunucusu 

tarafından kurulan derneğin günümüzde 30 şubesi, 10 temsilciği ve 8552 üyesi bulunmaktadır. Türkiye’deki en eski ve en 

büyük insan hakları örgütü olan ĠHD’nin “tek ve belirli amacı, 'insan hak ve özgürlükleri' konusunda çalışmalar 

yapmaktır."  
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Ġnternet Yasası Değişikliği: 

Ġfade Özgürlüğü Ve Özel Hayatın Gizliliği Ġlkesini Ġhlal Ediyor 

 

Kamuoyunda torba yasa olarak bilinen 6518 sayılı kanunun muhtelif maddeleri ile 5651 sayılı 

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla 

Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda önemli değişiklikler yapılmış ve bu Kanun onaylanmak 

üzere Cumhurbaşkanlığına gönderilmiştir.  

 

Anayasanın 20. maddesinde özel hayatın gizliliği ilkesi düzenlenmiş, herkesin kendisi ile ilgili 

kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahip olduğu düzenlenmiştir.  

 

AİHS’in 8. maddesinde herkesin özel hayatına, aile hayatına, konutuna ve haberleşmesine saygı 

gösterilmesi hakkına sahip olduğu, 10. Maddesinde ifade özgürlüğü hakkı olduğu belirtilmiştir.  

 

6518 sayılı kanunla 5651 sayılı kanunda yapılan değişikliklerle internet ortamı tamamen kontrol 

altına alınmakta, İnternet ortamındaki tüm trafik bilgilerinin 2 yıl boyunca arşivlenerek saklanması 

sağlanmakta, erişim sağlayıcıları birliği kurularak internette erişim sağlayan tüm sunucuların sıkı 

kurallar altında davranması sağlanmaktadır. Özel hayatın gizliliğinin ihlali gerekçe gösterilerek 

yargı kararı olmadan TİB’in yani Telekomunikasyon İletişim Başkanlığın erişim sağlayıcıları 

birliğine yapacağı başvuru üzerine birkaç saat içerisinde Web sitelerine erişim engeli sağlanması 

öngörülmüştür.  

 

Siyasal iktidar özel hayatın gizliliğini korumak gerekçesi ile yasa değişikliği yaptığını ileri 

sürmektedir. Görünüşte kulağa hoş gelen bu gerekçenin İnternet ortamının zaptu rapt altına 

alınmasına bahane yapıldığını anlıyoruz. Yapılan yasal değişiklik ile İnternet ortamında iletişimde 

bulunan herkesin kişisel verileri iki yıl boyunca servis sağlayıcıları tarafından arşivlenecek yani 

İnternet ortamındaki tüm trafik akışı kontrol altına alınmış olacaktır. Dolayısıyla kişisel verilerin 

korunmasına dair Anayasa hükmü ihlal edilmiş durumdadır. Söz konusu değişiklik trafik verilerinin 

tutulmasını tamamen keyfi bir sisteme tabi tutmakta, TİB tarafından yapılacak işlemlere karşı hiçbir 

hukuksal güvence öngörmemektedir. 

 

Kişilerin özel hayatının gizliliği ilkesine aykırı internet ortamında yayın yapılması durumunda 

mağdur olan kişilerin yetkili mahkeme kararı ile bu yayınları durdurması mümkündür. Ancak 

mahkeme kararına gerek duyulmadan TİB başkanlığı yolu ile idari yönden erişim engelinin 

sağlanacak olması yargı yetkisinin yürütme tarafından kullanılması sonucunu doğuracaktır. 

Dolaysıyla yargının hızlı karar vermesini sağlayacak alt yapı eksikliğini gidermek yerine yargı 
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yokmuşçasına hareket edip, idari yoldan erişim engeline başvurulacak olması internet ortamının 

tamamen zaptu rapt altına alınması sonucunu doğuracaktır. Kaldı ki neyin özel hayatın gizliliğinin 

ihlali olduğuna ancak mahkeme karar verebilir. Mahkeme dışındaki idari makamların yapacağı 

değerlendirme subjektif olacaktır. Bu nedenle bu değişikliğin gerek Anayasa gerekse de AİHS’e 

aykırı olduğu açıktır. Erişim engeli yapıldıktan sonra Mahkemeye başvurulacak olması hukuksal 

korumanın etkili olmadığını göstermektedir. 

 

Siyasal iktidarın otoriter uygulamalarına internet yasasında yapılan değişiklikle bir yenisi eklenmiş 

ve böylece ifade özgürlüğü hakkı, kişisel verilerin korunması ilkesi ve özel hayatın gizliliği ilkesi 

ihlal edilmiş durumdadır. Siyasal iktidara tavsiyemiz yasadışı yapılanmalarla mücadele ederken, 

herkesin hak ve özgürlükleri olduğunu ve bunlardan taviz verilemeyeceğini hatırda tutmak 

olmalıdır.  

 

Yapılan yasal değişikliğin Anayasaya ve AİHS’e aykırı olduğu açıktır. Bu nedenle Sayın 

Cumhurbaşkanının Anayasal yetkisini kullanarak ilgili değişikliği veto etmesini beklemekteyiz.  

 

 

ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ  

 

 


