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Sonuç 

Kişi, sorunlarını yakın ortamlarda terci-
hinin veya katkısının bir istatistik olma 
ötesinde önem kazandığı ve sonuç 
verdiği ortamlarda katılımcı olmayı 
tercih etmektedir. İnternetin demok-
rasiye katkısı kadar demokrasinin de 
İnternete katkısı önemlidir. Kamuoyunu 
yanlış yönlendirici bilgilerin İnternette 
denetlenmesini sadece siyasal iktidara 
bırakmanın tehlikeli olduğu açıktır. Bu 
konuda aydınlara ve sivil toplum kuru-
luşlarına önemli görev ve sorumluluk 
düşmektedir.

Özgür düşünce ve demokratik tartış-
ma zeminleri olmasına karşın İnternet 
ortamında özellikle ırkçılığı esas 
alan İnternet sitelerinin çoğalması 
bu konuda dünya kamuoyunu endi-
şelendirmektedir. Son zamanlarda, 
Türkçe içerikte, ırkçılığı öven, yabancı 
düşmanlığını vurgulayan, çok kültürlü 
Türkiye toplumunu içerisinde ayrım-
cılık yapan İnternet sitelerinde de bir 
artış görülmektedir. Ziyaretçi sayıları 
her geçen gün artan bu sitelerin var-
lığı, Türkiyeli kimliği altında uyum ve 
dayanışma içerisindeki etnik grupları 
bünyesinde barındıran ülkemiz için bir 
risk oluşturmaktadır. 
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“İnternet Ortamında Yapılan 
Yayınların Düzenlenmesi ve Bu 
Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla 

Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” 
Cumhurbaşkanı onayının ardından, 
23 Mayıs 2007 tarihinde Resmi Gaze-
te’de yayımlandı. Yasayla, çocukların 
cinsel istismarı ve müstehcenlik içeren 
sitelerin yayınını engellemek için Tele-
komünikasyon İletişim Başkanlığı’na 
yetki veriliyor. Kanun erişim, içerik ve 
yer sağlayıcılara yeni yükümlülükler 
getiriyor. 

Yasaya göre, site sahipleri İnternet 
ortamında yayınladıkları her türlü 
yayından sorumlu olacak. Bir başka-
sına ait siteye bağlantı sağlayan site 
sahibi, kural olarak sorumlu olmaya-
cak. Ancak, site sahiplerinin, içeriği 
benimsediğinin belirlenmesi halinde, 
sorumluluk doğacak. 

Yasaya göre, içerik, yer ve erişim sağ-
layıcıları, tanıtıcı bilgilerini kendilerine 
ait sitede güncel olarak bulundurmakla 
yükümlü olacak. Aksi davranıştakilere 
2 bin YTL ile 10 bin YTL arasında para 
cezası verilecek. 
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Hapis Cezaları 
Geliyor 

TCK’da yer alan “intihara yönlendir-
me”, “çocukların cinsel istismarı”, 
“uyuşturucu veya uyarıcı madde kul-
lanılmasını kolaylaştırma”, “sağlık için 
tehlikeli madde temini”, “müstehcen-
lik”, “fuhuş”, “kumar oynanması için 
yer ve imkan sağlama” ile “Atatürk’e 
hakaret” gibi suçlarla ilişkili sitelere 
erişim, zaman kısıtlaması durumunda 
tedbir için savcı, diğer durumlarda 
mahkeme tarafından engellenecek. 
İdari tedbir olarak verilen erişimin 
engellenmesi kararının yerine getiril-
memesi halinde erişim sağlayıcılarına 
10 bin YTL’den 50 bin YTL’ye kadar 
idari para cezası verilecek.

Koruma tedbiri olarak verilen erişimin 
engellenmesi kararının gereğini yerine 
getirmeyen yer veya erişim sağlayıcı-
larının sorumluları, fiil daha ağır cezayı 
gerektiren başka bir suç oluşturmadığı 
takdirde 6 aydan 2 yıla kadar hapisle 
cezalandırılacak. İnternette kişilik hak-
larına saldırı içeren yayın yapılması du-
rumunda Basın Kanunu’nun hükümleri 
geçerli olacak. 

Yurtdışındaki Sitelere 
Özel Düzenleme 

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, 
söz konusu suçları içeren yayınların 
içerik veya yer sağlayıcısının yurtdı-
şında bulunması halinde, bu yayınların 
tamamını engellemekte yetkili olacak. 
Telekomünikasyon İletişim Başkanlı-
ğı, Türkiye’den yapılan yayınlarda ise 

duyulan diğer bakanlık, kamu kuru-
luşları, internet servis sağlayıcıları ve 
ilgili sivil toplum örgütü temsilcilerinin 
de yer alacağı İnternet Kurulu oluş-
turulacak. İşbirliği ve koordinasyon 
sağlayacak Kurul, izleme, filtreleme 
ve engelleme yapılacak yayınlarla, 
bu konulardaki öneriler hakkında her 
türlü kararı alabilecek.

Tasarı Kamuoyunda 
Tepki Yaratmıştı 

Konuya ilişkin tasarıların TBMM’de 
görüşülmesi sırasından yoğun tartış-
malar yaşanmış, tasarı “sansür” yasası 
olarak değerlendirilmişti. Hükümet ta-
rafından ilgili kesimlerin uzlaşısı olmak-
sızın TBMM’ye sevkedilen “Elektronik 
Ortamda işlenen Suçların Önlenmesi 
ile 2559 ve 2937 sayılı Kanunlarda De-
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı-
sı”nın yarattığı büyük tepki nedeniyle 
“kısmi bir geri adım” atıldı. TBMM’de 
komisyon ve alt komisyon süreçleriy-
le tasarının ismi bile Anayasa’ya aykırı 
bulunarak, “İnternet Ortamında Yapılan 
Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayın-
lar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele 
Edilmesi Hakkında Kanun Tasarısı” 
olarak değiştirildi.

çocukların cinsel istismarı ve müsteh-
cenlik suçları bulunduğu taktirde yayını 
engelleyebilecek. Bu iki suç dışında 
kalan ve Atatürk’e hakaret suçunu da 
barındıran suçları içerdiği belirlenen 
sitelere erişim, mahkeme veya savcı 
kararıyla engellenebilecek. 

Erişim sağlayıcılarının 
yükümlülükleri 

Erişim sağlayıcıları ise, hukuka aykırı 
içerikten haberdar edilmesi durumun-
da servis verdiği bu kullanıcının yayı-
nını engelleyecek. Erişim sağlayıcısı, 
sağladığı hizmetlere ilişkin her türlü 
bilgi, veri tabanı ve ulaşım kayıtlarını 
6 aydan 2 yıla kadar saklamak ve bu 
bilgilerin doğruluğu ile gizliliğinden so-
rumlu olacak. Önleyici tedbirleri alma-
yan sağlayıcılara, 10 bin YTL’den 50 
bin YTL’ye kadar ceza verilebilecek. 

İnternet Kurulu 
Oluşturulacak

Yasa’ya göre ayrıca, Ulaştırma 
Bakanlığı bünyesinde, Adalet Ba-
kanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kadın ve 
Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı ile 
Telekomünikasyon Kurumu ve ihtiyaç <

duyulan diğer bakanlık, kamu kuru-çocukların cinsel istismarı ve müsteh-


