
SEKTÖRDEN YANSIMALAR

Youtube’a erişim 
b i r  s e r b e s t ,  b i r  y a s a k
Türkiye’den, yaklaşık 2.5 yıldır erişilemeyen video 
paylaşım ağı YouTube, erişime açıldı, 
üç gün sonra yeniden yasaklandı.

YouTube, nihayet erişime açıldı, ancak üç gün sonra yine kapatıldı. Erişim yasağına karşın direkt 
olmasa da farklı kanallar üzerinden YouTube’a erişim hep sürdü. 
Atatürk’e hakaret içeren videoların bulunduğu gerekçesiyle 5 Mayıs 2008’den beri mahkeme 
kararıyla erişimi yasaklanan YouTube’un yeniden açılması süreci, Ulaştırma Bakanlığı ve Bilgi 
Teknolojileri İletişim Kurumu’nun (BTK) bilgisiyle İnternet Kurulu üyesi Leyla Keser Berber’in 
merkezi Almanya’da bulunan International Licencing Service adlı Türk şirketiyle irtibata 
geçmesiyle başladı. İnternet’teki telif haklarının korunması üzerine çalışan International Licenc-
ing Service adlı telif ajansı, Atatürk’e hakaret içeren 5 videonun telif hakkını satın aldı. Daha son-
ra şirket, YouTube’a görsellerin sahibi olarak başvurdu ve içeriğin kaldırılmasını istedi. Bunun 
üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, Telekomünikasyon 
İletişim Başkanlığı’na (TİB)  yazı yazdı ve TİB’den gelen bilirkişi raporuna göre kararı yeniden 
değerlendiren Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi, siteye erişim yasağını, 30 Ekim 2010’da kaldırıldı. 

YouTube: İncelemelerimiz sürüyor
Türkiye’de erişim yasağının nasıl kaldırıldığı konusundaki incelemelerinin sürdüğünü bildiren 
YouTube yetkililerince önce “Türkiye’de kapatmaya neden olan videolar, Youtube tarafından değil, 
üçüncü bir kuruluş tarafından mevcut ‘otomatik telif hakları şikâyet’ uygulamamız kullanılarak 
kaldırılmıştır. Bu şikâyetin telif hakları politikamıza uygun olup olmadığı ile ilgili araştırmalarımız 
devam etmektedir” açıklaması yapıldı. Daha sonra YouTube ise, Atatürk videolarının telif hakları 

politikasını ihlal etmediği sonucuna varıldığını ve videoların Türkiye’den ulaşılamayacak bir 
şekilde yeniden siteye yüklendiğini bildirildi. 
Dünyada beş ülkede (Endonezya, İran, Çin, Suudi Arabistan, Türkiye) yasaklanan YouTube’un 
Türkiye’de tekrar erişimine izin verilmesi için, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM)  
başvurulmuştu. YouTube’un Türkiye Ofisi’ni kurması, yerel içerik üretmesi ve reklam gelirleri ile 
tartışmalar ise devam ediyor. “Broadcast Yourself; Kendini Yayınla” sloganı ile yola çıkan YouTube 
platformunda, kullanıcılar günlük yaklaşık 65 bin adet yeni video klip eklerken 100 milyona yakın 
video klip izliyorlar.
 

Bu kez, Baykal’ın 
görüntüleri 

yasaklattı

YouTube’un Türkiye’den 
erişime açılmasından 

üç gün sonra Ankara 11. 
Sulh Ceza Mahkemesi, 

Deniz Baykal’ın uy-
gunsuz görüntülerinin 

yayınlanması nedeniyle 
siteye erişimi engelleme 

kararı verdi.
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