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İNTERNET HUKUKU VE  

KİŞİLİK HAKLARININ KORUNMASI 

 

Prof. Dr. Ersan ŞEN

 

 

  İnternet, gerek bilgiyi her an ulaşılabilir kılması ve gerekse 

anlık bilgi paylaşımlarını kitleler ile buluşturma imkanını sağlamış 

olması nedeniyle, 21. yüzyılın sosyal, siyasi, iktisadi ve kültürel 

gelişmelerinin önemli yönlendiricilerinden olmaya devam etmekte ve 

bu etkin gücü elinde bulundurup kullananların vasıtası olma rolünü 

üstlenmiş gözükmektedir. Bu etkin fonksiyonu ve gün geçtikçe artan 

önemi sebebiyle internet ve internet ortamında yapılan yayınların, 

hukuk kuralları tarafından düzenlenmesi ihtiyacı gündeme gelmiştir. 

Son yıllarda yaygınlaşan internet haberciliğinin, bilgiye ulaşmada, 

toplumu ve gerçekleri takip etmede fayda sağladığı tartışmasızdır. 

Ancak sağlanan bu fayda kadar, başta bireyin kişilik hakları olmak 

üzere kişi hak ve hürriyetlerine süreklilik taşıyacak şekilde müdahale 

edildiği, bunun tahammül edilemez boyutlara da ulaşabildiği ve 

internetin dinamik yapısı karşısında, hukuki düzenlemelerin yetersiz 

kaldığı görülmektedir. Hukuk ve düzenin olduğu her yerde, hak ve 

hürriyetlerin kullanımı ve sınırlanmasına dair usul ve esasları gösteren 

kurallar olmak zorundadır. Sırf otoriteye güç kazandırmak amacıyla 

değil, hakkında düzenleme öngörülen hak veya hürriyetin koruması, 

ona karşı diğer hak ve hürriyetlerin de gözetilmesi, kamu yararı ve 
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düzeninin sağlanması için hukuk kuralları kabul edilir. Hak ve 

hürriyetler için yapılan “düzenleme” ve “sınırlama” kavramları 

bazılarının hoşuna gitmese de, uluslararası hukukta ve ulusal 

hukuklarda bu sistem benimsenmiştir.   

  5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların 

Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele 

Edilmesi Hakkında Kanun (5651 Sayılı Kanun),Ülkemizde internete 

dair yürürlükte olan temel kanundur. 5651 Sayılı Kanunun 8. ve 9. 

maddeleri, her ne kadar internet üzerinden yapılan ve suç teşkil 

edebilecek yayınlara ilişkin çeşitli düzenlemeler içermekte ise de, 

özellikle kişilik haklarının korunması ile ilgili 9.madde ve bu 

maddenin uygulanması açısından yetersiz kalmaktadır. Yazımızın 

konusu olmamakla birlikte, 5651 sayılı Kanunun “Erişimin 

engellenmesi ve yerine getirilmesi” başlıklı 8. maddesinin 1. 

fıkrasında, internet ortamında yapılan ve içeriği aşağıdaki suçları 

oluşturduğu hususunda yeterle şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili 

olarak erişimin engellenmesine konu olabilecek katalog suçların nasıl 

belirlendiği, madde kapsamına diğer suçların neden alınmadığı ayrı 

bir tartışma konusudur. 

  Yayının içeriği nedeiyle hakları ihlal edilen kişilere, 5651 

sayılı Kanunun “İçeriğin yayından çıkarılması ve cevap hakkı” 

başlıklı 9. maddesi ile tanınan içerikten çıkarma hakkı, kapsam, 

uygulanma ve sonucu bakımından 8. madde gibi düzenlenmemiştir. 

Yazımızda, 5651 Sayılı Kanunun özellikle kişilik hakları bakımından 

yetersiz kaldığı noktalara temas edeceğiz. Örneğin, bu Kanunun 9. 

maddesi uyarınca alınacak mahkeme kararlarının infazının nasıl 

yapılacağına dair açık bir düzenleme bulunmamaktadır. Gerek İnternet 

Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar 
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Hakkında Yönetmelik ve gerekse Telekomünikasyon İletişim 

Başkanlığı’nın Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik 

hükümlerinde de, 9. maddeye göre verilecek yargı kararlarının infazı 

ile ilgili 5651 sayılı Kanunda düzenleme olmadığından, bu husus 

yönetmeliklerde de yer bulamamıştır. 

  Bu yasal boşluk, Anayasa m.11 gereğince normlar 

hiyerarşisinin tepesinde olan ve herkesi bağlayan Anayasaya 

açıkça ters düşmektedir. Çünkü Anayasa m.138/4’e göre, 

“Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına 

uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını 

hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini 

geciktiremez”. Kanaatimizce, yasal boşluk olsa bile adı “Anayasa” 

olan ve bu özelliği itibariyle “yasa” sayılan bir düzenlemede yer 

alan bu hüküm uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, 

5651 sayılı Kanunun 9. maddesi uyarınca verilen mahkeme 

kararlarının infazını takip edip gerçekleştirmek zorundadır. 

Bununla birlikte, idari makamlar açısından yetkisizliğin esas, 

yetkili olmanın istisna sayıldığı bir sistemde, bu boşluğa ve 

tuhaflığa son verecek yasal düzenlemenin bir an evvel yapılması 

gerektiğini de ifade etmek isteriz.   

  Kişilik haklarının ihlal edildiğini düşündüğü bir yayının varlığı 

halinde bireyin izlemesi gereken yol ve yöntem, 5651 sayılı Kanunun 

9. maddesinde öngörülmüştür. Kamuoyunda “uyar-çıkar” olarak da 

anılan bu yönteme göre, içerik nedeniyle haklarının ihlal edildiğini 

iddia eden kişi, öncelikle içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması 

halinde ise yer sağlayıcısına başvurarak, kendisine ilişkin içeriğin 

yayından çıkarılmasını ve bu yayınla ilgili hazırladığı cevabının bir 

hafta süre ile internet ortamında yayımlanmasını isteyebilecektir. Bu 
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yönde bir talebin iki gün içerisinde yerine getirilmesi gerekecek, aksi 

halde talep reddedilmiş sayılacaktır. İlgilinin sadece yayından çıkarma 

talep etmesi, ancak cevap hakkını kullanmaması da mümkündür. 

  İçerik ve yer sağlayıcılarına başvurularak istenilen sonucun 

elde edilememesi ya da içerik ve yer sağlayıcılarına ulaşılamaması 

halinde bu talep reddedilmiş sayılacaktır. Kişi, 15 gün içinde yerleşim 

yeri sulh ceza mahkemesine başvuracak ve kişilik hakkını ihlal ettiğini 

düşündüğü içeriğin yayından çıkarılmasını talep edebilecektir. Bu 

talep, duruşmasız olarak karara bağlanacak ve bir üst mahkeme olan 

asliye ceza mahkemesine yapılan itirazın reddi halinde karar 

kesinleşecek veya itiraz edilmemesi halinde kararın infazına derhal 

başlanacaktır. Kesinleşen kararların içerik veya yer sağlayıcıya 

tebliğinden itibaren 2 gün içinde infaz edilmesi, 5651 sayılı Kanuna 

göre bir zorunluluktur. Kararın tebliğinin internet üzerinden yapılması 

da mümkündür. Ancak kararın ilgilisine tebliği dahil olmak üzere 

infazı, hakkı ihlal edilen tarafından takip edilip yerine getirilecektir. 

Yayına konu haberle ilgili mahkemeye yapılacak talep genel 

olamayıp, haberi yayınlayan internet siteleri ve blogların başvuruda 

gösterilmesi aranmaktadır. Bu nedenle, gözden kaçan veya yeni yayın 

yapan site ve bloglarla ilgili de 5651 sayılı Kanunun 9. maddesinde 

yer alan prosedürün uygulanması gerekmektedir.   

  Ancak bu yöntem, uygulamada ciddi sorunlara yol 

açmakta ve bazı durumlarda kesinleşen mahkeme kararının 

infazı mümkün olamamaktadır. En önemli sorun, kararın tebliğinde 

ve ortada mahkeme kararının infazını takip edip kamu gücünü 

kullanacak bir infaz merciinin olmamasından kaynaklanmaktadır. 

Bunun dışında, haklılığı konusunda en küçük şüphe olmayan bir 

durumla ilgili, yani gerçekliği ve güncelliği olmayan ve hatta 
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savcılığın verdiği takipsizlik kararı ile doğru olmadığı kesinleşen bir 

iddiaya ilişkin haber, çeşitli internet sitelerinde ve özellikle bloglarda 

teknik bazı sebepler gerekçe gösterilerek veya gerekçe dahi 

gösterilmeksizin ya da muhatabına ulaşılamadığı için uzun süre 

yayında kalabilmektedir. Bu tür bir yayının düşünce açıklama 

hürriyeti kapsamında görülmesi, başka bir hak veya hürriyete 

tecavüzünün ve aşağıda kısaca açıklayacağımız üzere bunu tespit eden 

yargı kararının bile gözardı edilmesi kabul edilemez. 

  İnternet ortamında yer alan bir haber hakkında sulh ceza 

mahkemesinden alınan kararın infaz edilmesi başlı başına bir 

sorundur. Her ne kadar bu kararın gereği, 5651 sayılı Kanunun 9. 

maddesinin 3. ve 4. fıkraları uyarınca içerik ve yer sağlayıcılar 

tarafından yerine getirilmek zorunda ise de, genellikle bloglar 

üzerinden yapılan yayınlarda yazıyı yazana, yani içerik sağlayıcısına 

ulaşmak mümkün olamadığından, kararın infazını sağlamak imkansız 

hale gelebilmektedir. Bu durumda, içerik sağlayıcısına yer sağlama 

hizmetini sunan gerçek veya tüzel kişinin, iki günlük yasal süre içinde 

mahkeme kararını yerine getirmesi gerekmektedir.  

  Ancak bu durumda da, yer sağlayıcıya ulaşmamak ya da yer 

sağlayıcının, kesinleşmiş bir mahkeme kararının bir kısmını 

uygulaması, bir kısmını ise keyfi olarak uygulamaması, cevap 

vermemesi, yargı kararının infazını geciktirmesi gibi kabul edilemez 

durumlarla karşılaşmak pek mümkündür. Örneğin, haberin yer aldığı 5 

internet sitesinden ve 8 blogdan bu haberin çıkarılacağına ilişkin bir 

mahkeme kararının gereği, yer sağlayıcısının keyfi ve gerekçesiz 

uygulaması karşısında bazıları yönünden uygulanabilmektedir. Oysa 

bir hukuk devletinde mahkeme kararının, gerekçesiz veya keyfi olarak 

yerine getirilmemesi gibi bir durum düşünülemez. 
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  Hatta yer sağlayıcılar, 5651 sayılı Kanunun 9. maddesinin 

düzenlenme şeklinden kaynaklanan ve ceza mahkemesine başvuru 

yapılması sebebiyle "davalı" gösterilmesine gerek olmayan yayından 

içerik çıkarma başvurularında, kendilerinin muhatap alınıp kararda 

"davalı" olarak nitelendirilmemesini ve mahkemece bu kararın 

kendilerine tebliğ edilmemesini, içeriğin yayından çıkarılması ve 

cevap hakkı konulu yargı kararını yerine getirilmemesinin bir 

gerekçesi sayabilmektedirler. Yer sağlayıcılar, karara itiraz etmek 

yerine bu tür yöntemleri kullanmak suretiyle yargı karaının infazını 

engellemektedirler. Bu tür durumların önüne geçecek ve 5651 sayılı 

Kanunun 9. maddesinin 4. fıkrasında öngörülen cezanın hızlı ve etkin 

uygulanmasını sağlayabilecek yasal değişikliklere gidilmelidir. 

  Yayınlardan dolayı ciddi risk ve zararla karşı karşıya kalan 

bireylerin, yer sağlayıcısının keyfi uygulaması sebebiyle mağdur 

edilmeleri ve kim olursa olsun bir ülke kanunu ve yargı kararını yerine 

getirmemenin kabul edilecek bir tarafı yoktur. Türkiye 

Cumhuriyeti’nin bir kamu müessesi olan Telekomünikasyon İletişim 

Başkanlığı, ister dayanağını Anayasa m.138/4’den ve isterse 5651 

sayılı Kanunun amaç ve kuruluş gerekçesi gösteren yönetmeliklerden 

alsın, 5651 sayılı Kanunun 9. maddesi uyarınca verilen yargı 

kararlarını infaz edebilmelidir. Bu tespit, hem “kuvvetler ayrılığı” ve 

hem de “hukuk devleti” ilkelerinin doğal bir sonucudur. 

  Faaliyet gösterdiği ülkenin sadece nimetlerinden faydalanıp, o 

ülkenin egemenliğinin bir göstergesi olan ve hukuk düzenini sağlayan 

kanunlarını dikkate almayan ve mahkeme kararlarını gerekçesiz ve 

keyfi olarak uygulamayan ve insanların mağduriyetine yol açan bir 

anlayışın, hak ve hürriyetler arasında bir denge gözetmesi gereken 

modern hukuk sistemlerinde yeri olamaz. 
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  İnternet ve ifade özgürlüğü ile kişi hak ve hürriyetler 

arasında bir denge kurmaya yönelik çalışmaların önemli 

olduğuna ve ifade hürriyetinin kullanımının korunup 

genişletilmesi gereğine inansak da, masumiyet/suçsuzluk karinesi, 

kişilik hakları ile diğer hak ve hürriyetlerin nasıl korunacağı, 

mahkeme kararlarının neden yerine getirilmediği, neden içerik ve 

yer sağlayıcılarına ulaşılamadığı, internet ortamında dünyanın 

her yerine kural tanımaz bir şekilde nasıl müdahale edilip, her 

türlü yayının yapabildiği ve bu yayınlarla özellikle kişilik 

haklarının zarara uğramasına neden göz yumulduğu, cebir ve 

şiddet, tehdit çağrısı içeren, yine çocuk ve insan harici süjelerin 

kullanıldığı pornografik ve kabulü mümkün olmayan yayınların 

denetiminin nasıl sağlanacağı, bu konuda dünya üzerinde ortak 

ne gibi çalışmaların yapıldığı, bağlayıcı uluslararası sözleşmelerin 

imzalanıp imzalanmayacağı ve daha da önemlisi bunların nasıl 

etkin hale getirilebileceği, devletlerin, kendi şahsi menfaatleri ve 

kamu görevlilerinin yararlarının korunması dışında neden diğer 

insanların yararlarını dikkate almadığı, uluslararası alanda güçlü 

devletlerin internet yayınlarına müdahale edebildiği halde, meşru 

zeminlerde dahi diğer devletlerin neden bu konuda, hem yasal ve 

hem de tatbikatta çekimser kaldıkları sorunlarının çözümü 

gözardı edilmemelidir. 

  Bizim düşüncemiz, asla yayın sansürü, mutlak denetim ve 

ifade hürriyetinin engellenmesi olmayıp, her alanda ihtiyaç duyulan 

sosyal düzen kurallarından olan hukuk kuralları yoluyla internet 

yayıncılığının, hem ulusal ve hem de niteliği itibariyle uluslararası 

alanda düzenlenmesi ve elbette ifade hürriyeti dışında kalan hak ve 

hürriyetlerin de aynı derecede koruma görmesidir. 


