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TİB , kamuya açık 
tweetleri arşivleyecek

Gizli statüsüne sahip olmayan 
veya doğrudan mesaj olarak 
gönderilmemiş tüm Twitter 
mesajlarının TİB tarafından 
arşivlenmeye başladığı öğrenildi.

Yeni “İnternet yasası” ile birlikte 
Telekominikasyon İletişim Başkanlığı’nın 
(TİB) yetkileri de arttı.  5651 sayılı  yasadaki 

değişiklikle kendisine web sayfalarını mahkeme 
kararı olmadan engelleme hakkı (takip eden 24 
saat içinde bir mahkeme kararı almak kaydıyla) 
verilen TİB gizli statüsüne sahip olmayan 
veya doğrudan mesaj olarak gönderilmemiş 
Twitter mesajlarını arşivlemeye başladı. Hacer 
Boyacıoğlu’nun Hürriyet’teki haberine göre, 
TİB herkese açık Twitter hesapları üzerinden 
gönderilen tweet’leri depolamak için 2 Aralıkta 
birkaç şirketle sözleşme imzaladı. Bu şirketlerin 
arasında NGİNE adlı bir şirketin de bulunduğu 
kaydedilirken sözleşmenin 9.5 milyon TL 
karşılığında gerçekleştirildiği de haberde yer 
alıyor. Ancak 17 Aralık sonrası yaşanan gelişmeler 
ve değişen yönetim nedeniyle bu sözleşmenin iptal 
edildiği de dile getiriliyor.
Atılan tweet’lerin arşivlenmesi zaten Twitter 
tarafından da gerçekleştiriliyor, hatta kullanıcılar 
istediğinde bu arşivi bilgisayarına indirebiliyor. 
Ancak TİB’in böyle bir arşivleme çalışmasına 
gitmesi tartışmalara neden oluyor. Elde 
edilen arşiv verilerinin iyi veya kötü yönde 
kullanılabileceği belirtiliyor. Üstelik kullanıcının 
Twitter’dan sildiği bir tweet’in TİB arşivinde 
depolanmış şekilde kalması da ihtimal dahilinde 
bulunuyor. Bu da isteyerek veya istemeyerek 
haddini aşan bir söz söyleyen, ancak hatasını 
anlayarak bu sözünü tweet’ini silerek geri alan 
kullanıcıların başına iş açabilir.
Bu arada TİB’de atılan tweet’lerle ilgili bir 
sistem kurulduğunu ve işleyip işlemediğinin de 
bilinmediği kaydediliyor.
Bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmalar 
kamuya açık tüm tweet’lerin arşivinin tutulmasının 
mümkün olduğunu belirtirken, birçok firmanın 
da tweetler üzerinden analiz yaptığını ve kamuya 
açık paylaşımların arşivlennesi ve analizlerde 
kullanılması noktasında yasal olarak bir sıkıntı 
bulunmadığına dikkat çekti.

Ngine: Evet sözleşme yaptık
2 Aralık’ta TİB’in önce imza attığı ancak sonra 
sözleşmeyi fesh ettiği NGİNE Firması Genel 
Müdürü Tahir Yılmaz da, “Sosyal medya 
arşivlemesi, atılan tweetler üzerinden analiz 
yapma, sosyal medya gündemini değerlendirme, 
trendleri ve olası gelişmeleri analiz etme” gibi 
konularda çalışmalar yaptıklarını söyledi. TİB’le 
yaptıkları sözleşmenin feshedilmesinin kendi 
bilgileri dışında basına yansıdığını kaydeden 
Yılmaz, “Bir sözleşme yaptığımız doğru. Ancak 
sözleşmenin içeriğine ilişkin bir bilgi veremem. Bu 
tür sözleşmelerde gizlilik esastır” dedi.

Elde atom bombası var 
Atılan tweet’lerin arşivlenmesinin olayları ve 
gelişmeleri analiz etme noktasında önemli 
olduğunu belirten sektör temsilcileri, “Bu 
arşivleme iyi olarak da kullanılabilir, kötü olarak 
da. Bu tamamen elinizdeki bilgiyle ne yapmak 
istediğinizle bağlantılı. Atılan bir tweet sonradan 
silindiğinde, o tweetin arşivden de silinmesi 
gerekir. Ama silinen tweet’lerle ilgili TİB’de nasıl 
bir sistem kurulduğunu ve işleyip işlemediğini 
bilemeyiz” bilgisini verdi.
Oysa TİB’in bağlı olduğu Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Tayfun Acarer, 
yeni İnternet düzenlemesi sırasında İnternet’te 
yüzde 100 yasaklamanın ancak kablo keserek 
olacağını belirterek, “Kabloyu kesmeden internette 
engelleme olmaz” demişti. Acarer yeni internet 
düzenlemesiyle TİB’e verilen yasaklama yetkisi çok 
nadir kullanılacak bir yetki demişti. 
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