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ÖZET 
 

Bu çalışmada İnternet ortamında yayıncılık ve ifade 

özgürlüğü kavramı birlikte ele alınarak incelenmeye 

çalışılmıştır. Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği’nin 

konuya yaklaşımı ve değerlendirmelere yer verilmiştir. 

 

ABSTRACT 
 

It will be discussed “Freedom of Expression” and 

“Internet Broadcasting” in his paper. It will be be 

analyzed according to some legal documents from 

European Union and European Council. 

 

Anahtar Kelimeler: İfade özgürlüğü, İnternet 
yayıncılığı, İnternet Hukuku 
 

1. GİRİŞ 
 

İletişim teknolojisindeki devrim niteliğindeki 
gelişmelerden biri olan İnternet yayıncılığının en 
önemli özelliği, düşünceyi açıklama ve yayma 
özgürlüğünün en etkin kullanım aracı olmasıdır. 
İnternetin doğası gereği sınır tanımayan özelliği ile 
dünyanın her yerindeki bilgiye ulaşma ve tüm dünyaya 
kendini ifade etme olanağı tanıyan bir yapıya sahiptir. 
Son yıllarda büyük gelişmeler gösteren bilişim 
teknolojileri sağladıkları büyük olanaklarla birlikte 
hukukun tüm alanlarında yeni tanımlar ortaya 
çıkarmaktadır. Gerçekten de bilgi teknolojisinin 
gelişmesiyle birlikte internet, erişim, içerik sağlayıcı, 
hizmet sağlayıcı gibi hukukun tüm dallarını 
ilgilendiren yepyeni kavramlar ortaya çıkmıştır. 
 

2. İNTERNET ORTAMINDA 
YAYINCILIK 
İnternet ortamında yayıncılık kavramı ile birlikte 
özellikle temel insan hak ve özgürlüklerinin birlikte 
düşünülmesi gerekmektedir. Özel hayatın gizliliği, 
İfade özgürlüğü, kişisel verilerin korunması, iletişimin 
mahremiyeti, bilgi özgürlüğü gibi kavramların birlikte 
ele alınıp yorumlanması hak ve sorumlulukların bu 
temel ilkeler doğrultusunda düzenlenmesi 
gerekmektedir. 
İnternet ortamında yayıncılıkla ilgili yasal düzenleme 
yaklaşımları Türkiye’de olduğu kadar tüm dünyada 
tartışılmaktadır.  Temel insan hak ve özgürlüklerine 
dayalı ve onlara saygılı yaklaşımların sergilenmesi 

konusu özellikle birçok ulusal üstü yasal 
düzenlemelerde ortaya çıkmaktadır.   

3.1 İNTERNETTE İLETİŞİM 
ÖZGÜRLÜĞÜ DEKLARASYONU 
 28 Mayıs 2003 tarihli Avrupa Konseyi Bakanlar 
Komitesi’nin 840. toplantısında kabul edilen 
“İnternette İletişim Özgürlüğü Deklarasyonu”nda üye 
devletler özellikle aşağıda belirtilen ilkelere 
uyulmasının gerekliliğini bildirmişlerdir.  
 
İlke 1 – İnternet için içerik kuralları 
Üye Ülkeler, İnternet içeriğine, diğer içerik dağıtım 
araçlarına getirilen düzenlemelerin ötesinde bir 
sınırlama getirmemelidirler. 
İlke 2 – Öz-denetim ve ortak-denetim 
Üye Ülkeler, İnternette dağıtılan içerikle ilgili olarak 
öz-denetim ve ortak-denetimi teşvik etmelidirler. 
İlke 3 – Devletin önceden kontrolde bulunmaması 
Kamu kurumları, genel filtreleme veya engelleme 
tedbirlerine başvurarak, İnternette bilgi ve diğer 
iletişimlere, sınırlara bakılmaksızın, kamunun 
erişimini engellememelidirler. Ancak bu durum, 
çocukların korunması için, özellikle okul ve 
kütüphaneler gibi çocukların erişim sağlayabileceği 
yerlerde filtreleme sistemlerinin kurulmasına engel 
teşkil etmez. 
İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunması 
Sözleşmesinin 10 uncu maddesinin 2 inci paragrafında 
yer alan tedbirlere bağlı kalmak kaydıyla, yetkili ulusal 
otoritelerin söz konusu içeriğin yasa dışılığı 
konusunda geçici veya nihai bir karar vermesi halinde, 
bu içeriğin kaldırılması veya siteye erişimin 
engellenmesi yönünde önlemler alınabilir. 
İlke 4 – Bireylerin bilgi toplumuna katılımının 
önündeki engellerin kaldırılması 
Üye Ülkeler, toplumun tüm kesimlerinin, Internet 
iletişimi ve bilgi hizmetlerine, ayırımcı olmayacak 
şekilde ve uygun bir ücretle erişimlerini desteklemeli 
ve teşvik etmelidirler. Buna ilaveten, bireysel web 
siteleri oluşturma ve çalıştırma gibi kamunun aktif 
şekilde katılımı, herhangi bir lisans işlemi veya benzeri 
etkiye sahip herhangi bir şarta bağlı olmamalıdır. 
İlke 5 – Internet yoluyla hizmet sağlama özgürlüğü 
İnternet yoluyla hizmet sağlanması, kullanılan iletim 
aracı temel alınarak herhangi bir özel izin 
şartnamesine tabi tutulmamalıdır.  
Üye Ülkeler, kullanıcıların ve sosyal grupların farklı 
ihtiyaçlarını karşılayacak Internet hizmetlerinin 



çoğulcu sunumunu artıracak önlemleri 
araştırmalıdırlar. Hizmet sağlayıcılar, kendilerinin 
ulusal ve uluslararası telekomünikasyon ağlarına 
erişimlerini ayırımsız bir şekilde sağlayacak 
düzenleyici bir çerçeve içinde çalışabilmelidirler. 
İlke 6 – İnternet içeriği konusunda servis sağlayıcıların 
sınırlı sorumlulukları 
Üye Ülkeler, erişim sağladıkları, ilettikleri veya 
depoladıkları İnternet içeriğinin izlenmesi yönünde 
veya söz konusu içeriğin yasadışı oluşunu gösteren 
şart ve gerçeklerin aranması yönünde genel bir 
sorumluluğu servis sağlayıcılara yüklememelidirler.  
Üye Ülkeler, servis sağlayıcıların, görevlerinin sadece 
bilginin iletilmesinin sağlanması veya İnternet 
erişiminin verilmesi olarak ulusal kanunlarda 
tanımlandığı durumlarda İnternet içeriğinden sorumlu 
tutulmamalarını temin etmelidirler.   
Servis sağlayıcıların görevlerinin daha geniş çaplı 
olması ve diğer taraflarca çıkarılan içeriği 
depolamaları halinde, kanunlarda tanımlandığı şekilde 
içeriğin yasadışı olduğunu veya bir tazminat talebi 
halinde,  yasadışı olduğunu gösteren şart ve gerçekleri 
bilmelerine rağmen söz konusu içeriği hemen kaldırma 
veya bu içeriğe erişimi engelleme yönünde herhangi 
bir çalışma yapmazlarsa, üye Ülkeler, servis 
sağlayıcıları sorumlu tutabilirler.  
Ulusal kanunlar çerçevesinde, yukarıdaki paragrafta 
belirtildiği gibi, servis sağlayıcıların yükümlülükleri 
tanımlanırken, bilginin hazırlanmasını sağlayan 
kişilerin ifade özgürlükleri ile kullanıcıların bu bilgiye 
ilişkin mukabil haklarına azami önem ve dikkat 
gösterilmelidir. 
Yukarıda belirtilen şekillerde sorumluluğun 
sınırlandırılması, servis sağlayıcılardan yasanın 
herhangi bir şekilde çiğnenmesini önlemeleri veya 
engellemeleri istendiğinde, bu konuda resmi 
makamların talimat verme olasılığını hiçbir şekilde 
etkilememelidir.   
İlke 7 – Kimliğin gizli tutulması 
Bilgi ve düşüncenin özgürce ifade edilmesini teşvik 
etmek ve İnternetten izlenmeyi engellemek için üye 
Ülkeler, İnternet kullanıcılarının kimliklerini 
açıklamama isteklerine saygı duymalıdırlar. Ancak bu 
durum,  ulusal hukuk, İnsan Hakları ve Temel 
Özgürlüklerin Korunması Konvansiyonu ve adalet ile 
güvenlik alanlarındaki diğer uluslararası anlaşmalarda 
belirtilen kıstaslara uygun olarak, üye Ülkelerin, 
suçluların izlerini takip edebilmeleri için önlem alma 
veya işbirliği yapmalarına engel teşkil etmez.  
 

3.2 SİBER SUÇ SÖZLEŞMESİ 
 Uluslararası alanda konuyla ilgili en önemli 
düzenleme, 23 Kasım 2001 tarihinde imzaya açılan 
Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesidir. 
Sözleşmeyle, Avrupa Konseyine üye ülkeler arasında 
ortak bir ceza politikasının oluşturularak toplumun 
bilişim suçlarına karşı korunması, bu amaçla ulusal 
mevzuatlarda gerekli düzenlemelerin yapılarak 
uluslararası alanda da işbirliğinin geliştirilmesi 

amaçlanmıştır. Sözleşmeyle, bilişim alanına ilişkin 
olarak bazı terimlerin tanımı yapılmakta, bilişim 
ortamında veya bilişim ağı sistemleri vasıta kılınarak 
işlenebilecek suçlar düzenlenerek bu suçların 
soruşturulması usulüne ilişkin bir takım hükümlere yer 
verilmektedir. Ayrıca sözleşmeyle uluslararası işbirliği 
düzenlenmekte ve bilişim ağında hizmet verenlerin 
yükümlülüklerine yer verilmektedir. 
 Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi’nin özellikle 
elektronik alana ilişkin düzenlemelerde alınacak 
şartlar ve önlemler başlıklı 15. maddesine göre 
“Taraflardan her biri, işbu Kısım çerçevesindeki yetki 
ve usullerin belirlenmesi, uygulanması ve geçerli 
kılınması hususlarının ilgili tarafın ulusal yasalardaki 
şartlara ve önlemlere tabi olmasını temin edecektir. 
Söz konusu hususlar 1950 tarihli AİHS çerçevesinde, 
1966 tarihli Sivil ve Siyasi Haklar Hakkındaki 
Uluslararası Birleşmiş Milletler Anlaşması 
çerçevesinde ayrıca yürürlükte bulunan diğer uluslar 
arası insan hakları belgeleri çerçevesinde üstlenilen 
yükümlülüklerden doğan hakların gerekli ölçüde 
korunmasını temin edecek ve hakkaniyet ilkesi tesis 
edilmesini sağlayacaktır.” 
Burada bahsedilen bilişim koruma önlemlerinde insan 
hak ve özgürlüklerine saygı ve orantılılık ilkesi olarak 
ifade edebileceğimiz 15. madde bu unsurları belirleme 
işini devletlere bırakmaktadır. Ancak devletler için 
ortak standartların da bulunduğunu, devletlerin söz 
konusu düzenlemeleri yaparken bu ortak standartları 
temel almak zorunda olduğunu da açıklamaktadır. İlgi 
ortak standartlar, insan hak ve özgürlükleri hakkındaki 
uluslararası belgelerde belirli olan standartlardır. 
Bunlarda AİHS ve ek protokolleri, BM 1966 tarihli 
Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi ve diğer bölgesel 
düzeydeki insan hakları sözleşmeleridir. 
Sözleşmenin 15. maddesinin son fıkrasına göre 
devletler, kamu yararını ve adaletin sağlıklı şekilde 
yürütülmesini de dikkate alacaklardır. Bu bağlamda 
kamu yararıyla tutarlı olduğu ölçüde, öngörülen 
bilişim koruma önlemlerinin uygulanmalarını 
sonucunda, hizmet sağlayıcılar da dâhil üçüncü 
kişilerin hak, sorumluluk ve haklı yararları üzerindeki 
etki ve bu etkiyi hafifletmenin yolları da 
değerlendirilmek durumundadır. Hâlihazırda ABD, 
Japonya, Güney Afrika ve Kanada olmak üzere 
Avrupa Konseyi üyesi olmayan dört ülke ile birlikte 
toplam 42 ülke tarafından imzalanmış ancak sadece 
Fransa, Macaristan, Danimarka gibi ülkelerin de 
bulunduğu 14 ülke tarafından onaylanmış olan Avrupa 
Konseyi Siber Suç Sözleşmesi bilgisayarla ilişkili 
suçlarla mücadelede ulusal mevzuatları 
uyumlaştırmayı ve uluslararası işbirliğini geliştirmeyi 
hedeflemektedir. Türkiye henüz bu sözleşmeyi 
imzalamamıştır.            
Avrupa Birliğinin 2002/58 sayılı “Elektronik 
İletişimde Gizliğinin Korunması Yönergesinde” ise; 
Topluluk içinde elektronik iletişim ekipmanları ile 
elektronik iletişim vasıtasıyla işlenen kişisel verilerin, 
temel haklar ve özgürlüklerin korunması ilkesi de 



dikkate alınarak eşit seviyede korunmaları ve bu 
şekilde serbest dolaşımlarının sağlanması 
amaçlanmakta, bu çerçevede elektronik iletişime 
ilişkin bir kısım tanımlar yapılarak iletişimin 
gizliliğinin korunması, gerekli güvenlik tedbirleri, 
trafik bilgilerinin saklanması gibi konularda hükümler 
içermektedir. 

3.3.AVRUPA PARLAMENTOSU 
KARARI 
Yine konuyla ilgili olarak Avrupa Parlamentosu’nun 6 
Temmuz 2006 tarihli kararı İnternette ifade özgürlüğü 
konusu ile ilgilidir. Karara göre “ İfade özgürlüğü 
olgusunun bütün AB üyesi devletlerince anahtar değer 
olarak kabul edildiğini ve onu korumak için somut 
adımlar atmaları gerektiğini tekrar açıklayarak; bu 
hususta, Mecliste ve AB üye devletlerinin internet 
kullanıcıların hakları ve dünya çapında internette ifade 
özgürlüğünün sağlanması yönündeki taahhütlerinde 
ortak ifadede uzlaştıklarını ilan etmiştir. 
Ayrıca kararda Tunus Zirvesinde teyit edilen aşağıdaki 
ilkelere ilişkin görüşlerini tekrarlanmıştır. Bu ilkeler 
ise şunlardır. 
  – Bilgi toplumunun inşası temel hak ve özgürlükler 
ile insan haklarına dayanır. 
  –Sayısal bölünme ile mücadele ve gelişimi teşvik için 
eylem planları için çare aranması  
  –Yeni teknolojik tartışmalara daha dengeli, çoğulcu 
ve devletlerin temsilini içeren İnternet yönetişimi 
anlaşmalarının geliştirilmesi   
Kararda özellikle ister bilgi yaymak ister bilgiye 
ulaşmak biçiminde olsun internet içeriği ile ilgili 
hükümetlerce ifade özgürlüğünün teminatına uygun 
olmayarak alınan sınırlandırmaları ve İnternette 
görüşlerini ifade eden gazetecileri karşı taciz ve 
cezalandırmaları şiddetle kınayarak; Bu hususta 
konseyi ve komisyonunu ilgili ülkelerin otoriteleri ile 
yüz tüm hapisteki internet kullanıcılarının biran evvel 
salıverilmesi için gerekli önlemleri almaya 
çağırmaktadır. Baskıcı ülkelerdeki şirketlerin 
eylemlerine sınırlandırmalar getirebilecek gönüllü 
davranış kuralları oluşturmasını komisyon ve 
Meclisten rica edilmiştir. 
Son olarak da İfade özgürlüğü ve internette sınır 
tanımayan gazeteciler örgütü ile ortak inceleme 
memnuniyetle karşılayarak; İnternette arama, sohbet, 
yayıncılık ya da diğer hizmetleri sağlayanların 
kullanıcı haklarına saygı göstermelerinin umulmasında 
birliğin sağlanmasını vurgulamaktadır.  

4.KİTLE İLETİŞİM POLİTİKALARI  
En ilgi çekici ve önemli toplantılardan birisi de 10-11 
Mart 2005 tarihleri arasında   Ukrayna’nın başkenti 
Kiev’de yapılan “Kitle İletişim Politikası 7. Avrupa 
Bakanlar Konferansı”dır. RTÜK web sitesinde bu 
Konferans sonucunda kabul edilen eylem planı ve 
kararlar yayınlanmıştır. Daha önce Polonya’nın 
Krakov kentinde yapılan 6ncı toplantıda Avrupa’nın 
medyadan sorumlu bakanlarınca kabul edilmiş olan 
eylem planı çerçevesinde Avrupa Konseyi üye 

Devletlerinin katkıları ile hazırlanmış olan 
dokümanlar, Avrupa’nın önümüzdeki 3-4 yıl içinde  
uygulanması düşünülen Kitle İletişim Politikasını 
belirlemeyi  içermektedir. 
7nci Avrupa Bakanlar Konferansında, Avrupa Konseyi 
Medya Bölümü Kitle İletişim Yürütme Komitesi 
(CDMM) tarafından görevlendirilen çeşitli alt 
komisyonlarca hazırlanmış, Yürütme Komitesi 
(CDMM) tarafından kabul edilmiş ve Avrupa Konseyi 
Bakanlar temsilcilerinin onayından geçmiş dört ana 
doküman ve bir eylem planı, Bakanların kabulüne 
sunulmuştur. Bunlar;  
-Konferansın ana teması olan Bütünleşme ve 
Çeşitlilik: Avrupa Medya ve İletişim Politikalarının 
yeni ufukları üzerine bir Siyasal Bildiri, 
-Birinci alt başlık, “Kriz Zamanlarında İfade ve Haber 
alma Özgürlüğü” üzerine bir Karar metni ve Türkiye 
tarafından bu konuda hazırlanmış bir rapor  
-İkinci alt başlık, “Küreselleşme Sürecinde Kültürel 
Çeşitlilik ve Medya Çoğulculuğu” konusunda bir 
Karar metni 
-Üçüncü alt başlık, “Bilgi Toplumunda İnsan Hakları 
ile Medya ve Yeni İletişim Hizmetlerinin 
Düzenlenmesi” konusunda bir Karar metni 
-Son olarak, yukarıda sayılan alt başlıklarda 
oluşturulan hedefleri gerçekleştirmek üzere bir “Eylem 
Planı”dır.  
“Kriz Zamanlarında İfade ve Haber alma Özgürlüğü” 
konusunda, Avrupa Konseyi Kitle İletişim Yürütme 
Komitesinde (CDMM) Türkiye’nin rapor hazırlaması 
kararı alınmıştır. Bu karar çerçevesinde Radyo ve 
Televizyon Üst Kurulu Uluslararası İlişkiler 
Dairesince yapılan çalışma sonucu rapor 
hazırlanmıştır. Dışişleri Bakanlığının yazılı önerileri 
çerçevesinde son halini alan rapor Avrupa Konseyine 
gönderilmiştir. Toplantıda raporun İngilizce ve 
Fransızca kopyaları dağıtılmıştır. 
Kitle İletişim Politikası 7. Avrupa Bakanlar 
Konferansında  kabul edilen  Siyasi Bildiri’de; insan 
hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve özellikle 
ifade ve haber alma özgürlüğü temel alınmış ve toplum 
içinde etkin iletişimi içeren çoğulcu bir kamu 
ortamının oluşturulmasında medyanın temel rolünün 
geliştirilmesi benimsenmiştir.    
Siyasal Bildiri ile toplantıya katılan üye Devletlerin 
Bakanları; bilgi toplumunda tüm bireylerin en geniş 
şekilde olası katılımlarının desteklenmesi ve insan 
haklarının korunmasının yanı sıra ifade özgürlüğünü, 
çoğulculuğu ve iletişim hizmetlerinin çeşitliliğini 
teşvik etmeye yönelik olan ve bu Bildiriye eklenen üç 
Karar ve Eylem Planını benimsemeyi 
kararlaştırmışlardır.  
Eylem planı; internet ortamındaki yayınlar ve ifade 
özgürlüğü bakımından nelerin esas alınması  gerektiği 
konusunda yol gösterici bir özelliğe sahiptir.  
Kabul edilen “Eylem Planı”na göre;  “Bilgi 
Toplumunda İnsan Hakları ile Medya ve Yeni İletişim 
Hizmetlerinin Düzenlenmesi” (Alt – Tema 3) amacıyla 



devletlerin önüne konulan görevler şöyle 
sıralanmaktadır:  
  1.Aşağıdaki önlemleri alacak şekilde üye Devletlerle 
diğer ilgili taraflar arasında bilgi ve en iyi uygulama 
teatisinde bulunmak için Avrupa düzeyinde düzenli bir 
forum tesis edin;  
 a. Bakanlar Komitesinin No. R (99) 14 Tavsiye 
Kararında belirtildiği gibi, evrensel toplum hizmeti 
ilkesi doğrultusunda yeni iletişim hizmetlerine erişim 
gibi bir konunun Bilgi Toplumu içine alınmasını teşvik 
edin;  
 b. Avrupa Konseyi ilkeleri ve standartlarını sayısal 
ortama uygulayın;  
2.Çalışmaların ve diğer korunmuş malzemenin daha 
geniş bir dolaşımını sağlarken, bu korumayı temin 
etmek için gerekli görülebilecek girişimleri üstlenecek 
şekilde, telif hakları ve komşu hakların korunması 
konusunda yeni iletişim ve bilgi hizmetlerinin 
gelişiminin etkisini izleyin;  
3.İnternet’te kamuya açılmış içeriklerin sorumluluğuna 
ilişkin yasal ve diğer gelişmeleri yakından izleyin ve 
gerektiğinde, rehber ilkelerini hazırlamak da dahil 
olmak üzere, ifade özgürlüğünü sağlayan araçların ve 
diğer Internet aktörlerinin rolleri ve sorumlulukları 
hakkında her türlü girişimde bulunun;  
4.Eğitimin her safhasında ve devam eden öğrenimin 
bir parçası olarak elektronik medya da dahil olmak 
üzere tüm medyanın fiili ve eleştirel kullanımını 
gerektiren medya okur yazarlığını geliştirmeye yönelik 
adımları destekleyin;  
5.Gerektiğinde yeni interaktif teknolojilerin de 
yardımıyla, özellikle kamu hizmeti yayıncılığı 
kuruluşlarında, bireylerin daha geniş bir demokratik 
katılımını teşvik edecek şekilde medyanın daha büyük 
bir rol üstlenmesini teşvik etmek amacıyla üye 
Devletler için stratejiler oluşturun;  
6.Resmi belgelere erişim hakkındaki Rec (2002) 2 
Tavsiye Kararı ve Avrupa Konseyinde yürütülmekte 
olan e-yönetim’e ilişkin çalışmalarını göz önünde 
tutarak kamu makamlarının şeffaflığını arttıran ve 
medya aracılığıyla eleştirel bakışı kolaylaştıran yolları 
inceleyin;  
7.İfade özgürlüğünü ve bilginin serbest akışını 
sağlarken, geleneksel ve yeni elektronik medyada 
küçüklerin zararlı içeriklere karşı Avrupa ve bütünsel 
düzeyde bir koruma temin edecek önlemlerin üye 
devletlerce kabulünü teşvik edin;  
8.Bilgi Toplumunda geleneksel medyanın görevinde 
ne ölçüde başka elemanlarca tamamlandığını tahlil 
edin ve şeffaflık ve sadakat ve temel haklara saygı 
ilkelerinin yeni medya tarafından da uygulanmasını 
sağlayacak şekilde yeni stratejiler geliştirin;  
9.Yeni iletişim hizmetlerinin gelişmesi ve 
düzenlenmesi ile ilgili olarak Avrupa düzeyinde üye 
Devletler arasında bilgi alış-verişini teşvik edin. Bu 
bağlamda sayısal yayıncılığın demokratik ve sosyal 
etkisini inceleyin;  
10.Aynı zamanda bu bağlamda, seçim 
kampanyalarının medya tarafından haber yapılmasına 

ilişkin önlemler hakkındaki No.R (99) 15 Tavsiye 
Kararında yer alan ilkelerin, sayısal yayıncılık 
hizmetleri ve diğer iletişim hizmetlerinin ışığında 
gözden geçirilip geçirilmemesi gerektiğini inceleyin;  
11.Gerektiğinde, insan haysiyeti ve diğerlerinin temel 
hakları hakkındaki Sınırötesi Televizyon Daimi 
Komitesinin Demecinin tamamlanması ve 
güçlendirilmesi için yasal ve diğer girişimlerde 
bulunmak amacıyla, medyada ve yeni iletişim 
hizmetlerinde insan haysiyetine saygı sorununu 
yakından izleyin;  
12.Gerektiğinde, üye Devletlerin ulusal mevzuatlarının 
ve uygulamalarını Avrupa Konseyi standartları ile 
uyuşmalarını sağlamak için her türlü gerekli 
girişimlerde bulunmak amacıyla, üye Devletlerde 
medya yoluyla iftiraya ilişkin mevzuat konusundaki 
durumu gözden geçirin;  
13.Bir demokratik toplumda araştırıcı gazetecilik 
lehinde girişimlerde bulunmanın gerekip 
gerekmediğini tayin etmek amacıyla, bu tür 
gazeteciliğe özgü hukuki ve güvenlik sorunlarını tahlil 
edin.”   
13 Mayıs 2005 tarihli Bilgi Toplumunda İnsan Hakları 
ve Hukukun üstünlüğü Bakanlar Komitesi Bildirgesi 
ise İnsan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü, 
sosyal uyum, kültürel çeşitlilik ve efrat ve akvam 
arasında güven gibi değerlere dayanan toplumların 
inşası konusundaki taahhütlerini ve ülkelerinin bilgi 
çağına girmesi sebebiyle niyetlerinin bu taahhütlere 
saygı göstermeye devam etmek olduğunu hatırlatarak; 
Bilgi toplumunda insan hakları başlıklı bölümünde şu 
ifadelere yer vermiştir. 
”İletişim ve bilgi teknolojileri herkese ifade 
özgürlüğünü kullanabileceği emsalsiz olanaklar 
sağlamaktadır. İletişim ve bilgi teknolojileri aynı 
zamanda bu özgürlüğe devlet ve özel sansür gibi 
birçok ciddi meydan okuma vaziyetindedir  
İfade, bilgi ve iletişim özgürlüğüne elektronik ortamda 
elektronik olmayan ortamda olduğu gibi saygı 
gösterilmelidir ve AİHS madde 10’da belirtilen 
sınırlama nedenlerinden başka bir sınırlandırmanın 
konusu olmamalıdır. Bunun basit açıklaması iletişimin 
elektronik biçime taşınmasıdır. 
İfade özgürlüğünün temini için, üye devletler, ırkçılık, 
ırk ayrımcılığı ve çocuk pornografisi gibi yasal 
olmayan içerikle mücadele için iletişim ve bilgi 
teknoloji yolu ile ona bağlı olarak işlenen suçlara eşit 
olarak uygulanabilecek ulusal düzenlemeleri 
sağlamalıdır. 
Üye devletler, devlet ve özel sansüre engel olmak için 
yasal ve uygulanabilir önlemleri sağlamalı ve 
geliştirmelidir. Aynı zamanda, üye devletler Siber Suç 
Sözleşmesi ek protokolüne ve diğer ırkçı ve yabancı 
düşmanı gibi bilgisayar sistemleri ile doğal bağlı olan 
suç içeren fiillerle ilgili sözleşmelere uymayı temin 
etmelidirler. Bu bağlamda, üye devletler, self ve co-
regulasyon için özel sektör temsilcileri (iletişim ve 
bilgi teknolojileri endüstrisi, internet servis 
sağlayıcıları, yazılım şirketleri, içerik sağlayıcıları ve 



Uluslar arası Ticaret Odası gibi) ile çerçeveleri 
sağlamalıdır. Bazı çerçeveler ifade ve iletişim 
özgürlüğünü temin edebilir. 
Üye devletler, uygun araçlar aracılığıyla elektronik 
ortamda birlikte işleyen elektronik yayıncılığı içeren 
ve vatandaşlara içeriğe en geniş biçimde erişim 
olanağı veren teknik standartları sağlamalıdır.” 
 
 

5. SONUÇ 
Ülkemizde İnternet yayıncılığı ile ilgili 
olmak üzere yapılacak yasal düzenlemelerde 
yukarıda değinilen ilkeler göz ününe alınmalı 
ve bu ilkelere uygun yasal metinler 
hazırlanmalıdır. Aksi halde internetin 
doğasına uygun olmayan yasal düzenlemeler, 
uygulama alanı bulamayacaklarıdır. 
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