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İnternet Ortamında Yapılan Yayın-
ların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar 
Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele 

Edilmesi Hakkında Kanun’da değişiklik 
yapılması ve uygulamadaki sıkıntıların 
giderilmesi için TBMM’de bir araştır-
ma komisyonu kurulmasını isteyen 
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 
27 Ekim 2010 tarihinde MHP Grup 
Başkanvekili Mehmet Şandır, AKP 
Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş; 2 
Kasım 2010 tarihinde ise CHP Grup 
Başkanvekili Mehmet Akif Hamzaçebi 
ve BDP Grup Başkanvekili Ayla Akat 
Ata ile görüştü. 

EMO Yönetim Kurulu Yazmanı Erdal 
Apaçık, EMO Yönetim Kurulu Üyesi 
Mehmet Bozkırlıoğlu, 27 Ekim 2010 
tarihinde MHP Grup Başkanvekili 
Mehmet Şandır’ı makamında ziyaret 

EMO’DAN 
“İNTERNET YASAKLARI” 

TEMASLARI
Erdal Apaçık ise Türkiye’nin İnternet 
üzerinden yapılan yayınların yasaklan-
dığı bir ülke olarak tanındığına dikkat 
çekerek, “Türkiye bu imajı hak etmi-
yor. Yasakları ortadan kaldırmak için 
kanunun değiştirilmesi ve bireysel öz-
gürlükleri koruyan önlemlerin alınması 
TBMM’nin görevidir” dedi.

MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır 
ise İnternet yasaklarının bir demokrasi 
meselesi olarak algılanması gerek-
tiğini vurgulayarak, “Türkiye’de son 
yıllarda yaşanmaya başlayan bu süreç 
oldukça kaygı verici” dedi. EMO’nun 
konuya ilişkin duyarlılığından memnu-
niyet duyduğunu belirten Şandır, MHP 
olarak TBMM’de kurulacak komisyona 
üye verebileceklerini ve hazırlanacak 
kanun teklifi için de destek olacaklarını 
kaydetti. Şandır, konuya ilişkin EMO ile 
birlikte yapılacak çalışmalar için MHP 
Grubu adına bir milletvekilinin görev-
lendirileceğini söyledi.

AKP Milletvekili 
Görevlendirecek

EMO Yönetim Kurulu Yazmanı Erdal 
Apaçık, EMO Yönetim Kurulu Üyesi 
Mehmet Bozkırlıoğlu ve EMO Ankara 
Şubesi Örgütlenme Sekreteri Oktay 
Dursun’dan oluşan heyet aynı gün 
AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ı 
da ziyaret etti. Ziyarette TBMM Ortak 
Çalışma Grubu’ndan Oya Özden de 
hazır bulundu. Elitaş ile yapılan gö-
rüşmede İnternet Ortamında Yapılan 
Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayın-

etti. Ziyarete EMO heyeti ile birlikte 
TBMM Ortak Çalışma Grubu’ndan 
Oya Özden de katıldı.

Görüşmede, Mehmet Bozkırlıoğlu, 
İnternet Ortamında Yapılan Yayınların 
Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla 
İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi 
Hakkında Kanun ve bu kanunun uygu-
lamasında çeşitli sıkıntılar yaşandığını 
ifade ederek, kanunun insan haklarını 
ve bireysel özgürlükleri temel alan 
bir noktada yeniden düzenlenmesi 
gerektiğini kaydetti. Konuya ilişkin 
TBMM’de kurulacak bir araştırma 
komisyonu veya kanun değişikliği 
teklifine, EMO’nun teknik destek 
vermeye hazır olduğunu vurgulayan 
Bozkırlıoğlu, EMO’nun teknik desteği 
ile hazırlanacak kanun teklifine destek 
verilmesini istedi.
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lar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele 
Edilmesi Hakkında Kanun’da değişiklik 
talebi yinelendi.

Erdal Apaçık görüşmede, EMO’nun 
aynı zamanda bilgisayar mühendisle-
rinin de örgütü olduğunu vurgulaya-
rak, İnternet sitelerinin yasaklanmasına 
ilişkin endişelerini dile getirdi. Kanunda 
yer alan kimi ifadelerin subjektif olduğu 
ve bu nedenle uygulamada sorunlar 
yaşandığını kaydetti.

Mehmet Bozkırlıoğlu ise çocuk porno-
suna engel olma amacıyla başlatılan 
sürecin bugün oldukça endişe verici 
boyutlara ulaştığını kaydederek, bazı 
sitelere erişimin yeniden sağlanmasın-
dan ziyade, kanunun ve uygulamaların 
düzeltilmesinin daha önemli olduğunu 
vurguladı. Kanunun, Telekomüni-
kasyon İletişim Başkanlığı’na (TİB) 
re’sen site kapama olanağı tanıdığını 
kaydeden Bozkırlıoğlu, “Savcılar ver-
dikleri kapatma kararını mahkemelerin 
onayına sunuyor. Yani savcı, hakim 
kararı almadan site kapatamıyor, ama 
TİB’e böyle bir yetki verilmiş. Kanunun 
buna benzer hükümleri ve subjektif 
yönleri mutlaka düzeltilmelidir” diye 
konuştu. 

Oktay Dursun da TİB’in verdiği kapat-
ma kararlarının 7 bini aştığının tahmin 
edildiğini kaydederek, hangi sitelerin, 
neden kapandığına ilişkin bilgi bile 
edinilemediğine dikkat çekti.

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş 
ise kişisel olarak İnternet yasaklarını 
onaylamadığını kaydederek, “Biz 
yasaksız bir ülke istiyoruz. Ayrıca 
yasaklanan sitelerin daha fazla me-
rak uyandırdığı da bir gerçek. Ancak 
kişilerin İnternet kullanımı konusunda 
kendine özgü sınırları var. Bu sınırları 
da gözetmeliyiz” diye konuştu. Kanun-
da yer alan müstehcenlik maddesine 
dikkat çeken Elitaş, çocukların ve 
gençlerin zararlı yayınlardan korun-
masının önemini vurguladı. Yasaklama 
yerine İnternet servis sağlayıcılarına, 
kullanıcıların kendi ölçütlerini belir-
leyebilecekleri aile filtreleri sunma 
zorunluluğu getirmek gibi teknik 

olanakların araştırılması gerektiğini 
kaydeden Elitaş, teknik çalışma için 
bir milletvekilinin AKP Grubu adına 
görevlendirileceğini kaydetti. 

CHP’den Araştırma 
Komisyonu Önerisine 
Destek 

EMO heyeti, CHP Grup Başkanvekili 
Mehmet Akif Hamzaçebi ile yaptığı 
görüşmede İnternet Ortamında Ya-
pılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu 
Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mü-

cadele Edilmesi Hakkında Kanun'un, 
bireysel özgürlükler temelinde yeniden 
düzenlenmesi çalışmalarına katkı ve-
rilmesini istedi. Görüşmede kanunun 
TİB’e re’sen kapatma yetkisi verdiği ve 
bu yetki kullanımının bir mahkeme ka-
rarına bağlanmadığını hatırlatan EMO 
Yönetim Kurulu Yazmanı Erdal Apa-
çık, bu yetkinin uygulama konusunda 
ciddi sıkıntılar yarattığına dikkat çekti. 
Vatan Gazetesi’nin İnternet sitesinin 
bile “müstehcenlik” kapsamında kısa 
süre de olsa erişime kapatılmasını ör-
nek veren Apaçık, TBMM bünyesinde 
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konuya ilişkin bir araştırma komisyo-
nun kurulması durumunda kanunun 
uygulamasında yaşanan sorunların 
sağlıklı bir biçimde ortaya çıkartılabi-
leceğini kaydetti. 

“TİB’in Re’sen 
Kapatma Yetkisi 
Olmamalı”

Mehmet Akif Hamzaçebi ise konuya 
ilişkin EMO çalışmaları doğrultusunda 
CHP’nin bir araştırma komisyonu ku-
rulmasına ilişkin önerge verebileceğini 
kaydederek, şöyle konuştu:

“Diğer partilerin de desteği sağ-
lanabilirse, araştırma komisyonu 
kurulabilir. Umarım oy birliği ile ko-
misyonu kurarız. Ancak komisyon 
çalışmaları uzun zaman alır, komis-
yon çalışmaları sürdürülürken, bir 
kanun teklifi ile İnternet Ortamında 
Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve 
Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla 
Mücadele Edilmesi Hakkında Ka-
nun’un bir an önce değiştirilmesi 
gerektiği anlaşılıyor. Özellikle TİB’e 
resen karar verme yetkisi olmamalı. 
Taktiri, mahkeme kararı olmadan bir 
kamu görevlisine bırakmak doğru 
değildir.” 

Dünyanın bir köşesinden yapılan 
yayını Türkiye’den denetlemeye 
kalkmanın ciddi sorunlar yarattığına 
dikkat çeken Hamzaçebi, “Bu kanun 
doğrudan demokrasinin uygulanması 
ile ilgili. Teknolojinin gelişimi ve bilgiye 
ulaşım olanakları sınırlanmayan, kişi 
hak ve özgürlüklerini de koruyan bir 
düzenleme yapılması için CHP olarak 
her türlü desteği vermeye hazırız” diye 
konuştu. 

BDP’den Destek 
İstendi 

EMO heyetinin TBMM’deki son gö-
rüşmesi BDP Grup Başkanvekili Ayla 
Akat Ata ile gerçekleştirildi. Görüş-
mede BDP Şırnak Milletvekili Hasip 
Kaplan da yer aldı. Bu görüşmede de 
diğer partilere yapılan çağrıyı yinele-
yen EMO Yönetim Kurulu Yazmanı 

Erdal Apaçık, araştırma komisyonu 
kurulması ve kanun değişikliği için 
BDP’den de destek istedi. TİB’in 
re’sen kapatma yetkisinin özgür-
lükçü olmadığını kaydeden Apaçık, 
EMO’da örgütlü bilgisayar mühen-
dislerinin bilgi birikimini TBMM’de 
kurulacak araştırma komisyonunun 
çalışmalarına teknik destek olarak 
sunabileceklerini vurguladı. 

BDP Grup Başkanvekili Ayla Akat Ata 
ise İnternet Ortamında Yapılan Yayın-
ların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar 
Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele 
Edilmesi Hakkında Kanun’a ilişkin ya-
şanan sorunların kamuoyunda daha 
çok youtube ve google sitelerine eri-
şimin engellenmesi ile gündeme gel-
diğini hatırlatarak, yasak kapsamının 
birçok haber sitesini de içine alacak 
bir biçimde genişlediğini kaydetti. 
AKP’nin desteği olmadan TBMM’de 
bir araştırma komisyonu kurulmasının 
mümkün olmadığını dile getiren Ata, 
“Bizim gündeme getirdiğimiz araştır-
ma önergelerinin tümü AKP tarafından 
reddedildi” diye konuştu. 

“İnsan Haklarında AKP 
Döneminde Geriledik” 

İnternet sitelerinin sansür edilmesinin 
insan hakları kapsamında değerlendi-

rilmesi gerektiğine dikkat çeken Ata, 
şöyle konuştu: 

“Ne yazık ki insan hakları ihlalleri 
konusunda AKP döneminde geç-
mişe göre daha fazla problem 
yaşanıyor. Bu konulara ilişkin 
araştırma önerileri vererek, insan 
hakları ihlallerini gündeme getir-
meye çalışıyoruz. EMO’nun İnternet 
yasakları hakkında teknik çalışma-
sına ilişkin de araştırma önergesi 
verebiliriz. Diğer partilerin desteği 
sağlanırsa, ortak önerge de vere-
biliriz veya diğer partilerin verdiği 
önergeye de destek olabiliriz.” 

Bütçe görüşmeleri nedeni ile TBMM 
gündeminin yoğun olduğunu ve 
hemen ardından seçim sürecine 
girildiği için TBMM çalışmalarına ara 
verilmek istendiğini kaydeden Ata, 
şöyle konuştu: 

“İktidar partisi, bu sıkışık dönem 
içerisinde araştırma komisyonu 
kurulmasına destek vermeyebilir. 
Ancak partilerin üzerinde uzlaşa-
cağı bir kanun teklifi ile istenilen 
değişik gerçekleştirilebilir. Biz bu 
anlamda üzerimize düşen görevi 
yerine getirmeye hazırız. EMO’nun 
hazırlayacağı raporların TBMM’de 
karşılık bulması için elimizden ge-
len gayreti göstereceğiz.” 




