
5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Kanununda değişiklik önerisi 
28 Temmuz 2020 Salı günü TBMM Genel Kuruluna geliyor. Teklif, AKP tarafından sosyal medyada
hakaret ve tacizlere son vermek ve sosyal medyayı denetim altına almak gerekçesi öne sürülerek
hazırlandı; ancak esas amaç sosyal medyada oluşan muhalefeti bastırmak, kontrol edemediklerini
susturmak, “bela” olarak niteledikleri sosyal medyayı bitirmek.

Sosyal medya şirketleri Türkiye’de resmi temsilci bulundurmak
zorunda   kalacak.
Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcıların
Türkiye’de resmi temsilci bulundurmaları zorunlu olacak. Resmi temsilci
bulundurmayanlara kademeli olarak yüksek para cezaları kesilecek ve %90’a kadar
bant genişliği daraltma cezası uygulanacak. Yani fiilen erişilemez hale getirilecek.

Türkiye'den bağlanan kullanıcıların verilerinin Türkiye'de
tutulması gerekecek.
Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal medya ağ sağlayıcılarının
Türkiye’deki kullanıcılarının verilerini Türkiye’de tutması gerekecek. Bu sayede
yetkililer istedikleri kullanıcının bilgilerine (IP adresi, kimliği, adresi, bağlantı saati
vb.) istedikleri zaman erişebilecek.

Sosyal medya şirketlerine kişisel başvuruda bulunmak
mümkün olacak.
Kişilik haklarını ilgilendiren durumlarda şirketlere bireysel başvuru yapılabilecek ve
başvuruların 48 saat içerisinde yanıtlanması gerekecek. Yürütülmesi neredeyse
olanaksız olan bu süreç, yine sosyal medya servislerinin Türkiye’deki etkinliklerini
durdurmalarına yol açacak.

Yasa kapsamında “erişim engelleme”sinin yanı sıra “içerik
çıkarma” da uygulamaya alınacak.
5651 sayılı yasa kapsamında sansür “erişim engelleme” yöntemi ile yapılıyor,
Türkiye’den ilgili içeriğe erişim engellense de tüm dünyadan yine
erişilebilir/görüntülenebilir oluyordu. Yeni düzenleme ile içeriğin tamamen
çıkarılması isteniyor; bu sayede tüm eski defterlerin kapatılması, tüm yolsuzluk ve
hukuksuzlukların unutturulması hedefleniyor.

Yasa önerisinde "unutulma hakkı"ndan söz edilmiyor.
Unutulma hakkı; içeriğin haber değeri, haberin geleceğe ışık tutması, içeriğin
tarihsel bir veri olması, talepte bulunan kişinin siyasetçi ya da ünlü olması, haberin
gerçeklere dayanması gibi ölçütlerle değerlendirilir. Oysa yasa önerisine göre
kişilik hakkının ihlali gerekçe gösterilerek hiçbir ölçüt  olmadan her türlü içerik
arama motorlarından sildirilebilecek.

Sosyal Medya Düzenlemesi 
Neler Getiriyor?

Düzenlemede özetle şunlar var:



Aralarında
 Spor Toto, Türkiye Jokey

Kulübü, Diyanet İşleri
Başkanlığı’nın da olduğu pek

çok kurumun halihazırda
İnternet yayınlarına erişim

engelleme yetkisi 
olduğunu,

2019 sonu itibarıyla
Türkiye’den 408.494 web

sitesi, 130.000 URL adresi,
7.000 Twitter hesabı, 40.000

tweet, 10.000 YouTube
videosu ve 6.200 Facebook

içeriğinin erişime
engellendiğini,

Örnek 
gösterilen Almanya’da,

Twitter, Youtube, Wikipedia,
OdaTV, Independent Türkiye,

Sendika.org, JinNews,
Ozguruz.org gibi haber

sitelerinin engellenmediği,
ifade ve haberleşme

özgürlüğünde Türkiye’deki gibi
kısıtlamaların 
olmadığını...

Olgulara 
dayanan haberler, tartışmalı

yargı kararlarıyla saatler içinde
engellenirken, bu kararlara
itirazların sonuçlanmasının

2,5-5 yıl arası zaman 
aldığını,

biliyor musunuz?
Türkiye'de İnternet sansürü hakkında bunları

Alternatif Bilişim Derneği . Bilgisayar Mühendisleri Odası . Elektrik Mühendisleri Odası . Linux Kullanıcıları Derneği . Özgür Yazılım Derneği . Pardus Kullanıcıları Derneği
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