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Önce Twitter, sonra 
YouTube kapatıldı

Yerel seçim sürecindeki gergin atmosfer, Twitter ve 

YouTube’a erişime engel getirilmesiyle sonuçlandı. 20 

Mart gece yarısı Twitter, 27 Mart’ta ise YouTube erişime 

kapatıldı.  Yasaklar, “ifade özgürlüğüne yönelik kısıtlama” 

olarak değerlendirilip eleştirildi ve tepki çekti. 
Aslıhan Bozkurt

17 Aralık 2013’te başlatılan operasyonlar 
nedeniyle hükümet ve muhalefetin 
“genel seçim” havasında yürüttüğü 30 

Mart 2014 Yerel Seçimleri, Twitter ve YouTube 
erişiminin engellenmesine mal oldu. 
Özellikle “kişilik hakları ve özel hayatın 
gizliliğinin ihlali” ile“vatandaşların bazı linklerin 
kaldırılmasına ilişkin 4 mahkeme kararlarına 
duyarsız kaldığı” gerekçesiyle 20 Mart 2014 
gece 23.45 sularında dünyanın en yaygın 
mikro bloğu olan Twitter, Telekomünikasyon 
İletişim Başkanlığı (TİB) tarafından engellendi. 
TİB, engellemeyi, “mahkemelerden çıkarılan 
kararların” uygulanmamasından dolayı yaptığını 
duyurdu. 7 gün sonra da 27 Mart’ta ise Suriye’ye 
olası bir operasyonun konuşulduğu toplantının 
ses kayıtlarının yayınlandığı dünyanın en bilinen 
video paylaşım sitesi YouTube, yine TİB tarafından 
erişime kapatıldı. Hatta önümüzdeki günlerde 
Facebook’un bile kapatılabileceği dillendiriliyor
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, 20 
Mart’ta partisinin Bursa mitinginde, 17 Aralık 
operasyonlarının “uluslararası komplolar”ın işi 
olduğunu söyleyip “Twitter falan hepsinin kökünü 
kazıyacağız. Efendim işte uluslararası camia şöyle 
der, böyle der, hiç beni ilgilendirmiyor. Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’nin gücünü görecekler. 
Bunun özgürlükle alakası yok. Özgürlük birinin 
mahremine girmek değildir, özgürlük devletin 
sırlarını bu tür kanallarla uluslararası yerlere, 
fitnelemek, sufle etmek değildir” açıklamasında 
bulundu.
Başbakanlıktan resmi açıklama geldi ve 
açıklamada Miting sonrası Başbakanlık Basın 
Müşavirliği’nden Anadolu Ajansı’na (AA) yapılan 
açıklamada, Başbakan Erdoğan’ın mitingdeki 
konuşmasında, Twitter konusunda kullandığı 
ifadelerde, hukuki bir duruma işaret edildiği 
belirtilip şöyle denildi: 
“Halihazırdaki durumda, Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşlarının bazı linklerin kaldırılmasına ilişkin 
mahkemelerden çıkarmış oldukları kararların 
uygulanması konusunda Twitter yetkililerinin 
duyarsız kaldıkları bir süreç söz konusudur. 
Mahkeme kararlarını umursamama, hukukun 
gereğini yerine getirmeme biçimindeki bu 
tutumda bir değişiklik gözlenmemesi halinde, 
vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için 
teknik olarak, Twitter’e erişimin engellenmesinden 

başka çare kalmayabileceği belirtilmektedir. 
Başbakanımız da Bursa’daki konuşmasında bu 
olguya dikkati çekmiş bulunmaktadır.
Mahkeme kararlarını umursamama, hukukun 
gereğini yerine getirmeme biçimindeki bu 
tutumda bir değişiklik gözlenmemesi halinde, 
vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için 
teknik olarak, Twitter’e erişimin engellenmesinden 
başka çare kalmayabileceği belirtilmektedir.”
Açıklamadan kısa bir süre sonra Türkiye’nin 
birçok bölgesinden Twitter erişimi olmadığına 
dair kullanıcı şikâyetleri gelmeye başladı. 
Gece saatlerinde Türkiye’nin birçok bölgesinde 
Ttwitter’a erişim engellendi.
Kablonet, twitter’ı ilk kapatan İnternet sağlayıcı 
olurken ardından Turkcell, Vodafone gibi mobil 
ağlardan da erişim sağlanamadı.  Twitter’a girmek 
isteyen kullanıcılar, “Bu sitenin (twitter.com) 
hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 
20/03/214 tarih ve sayılı kararına istinaden TİB 
tarafından koruma tedbiri uygulanmaktadır” 
ifadeleriyle karşılaştı. TİB İnternet sitesinde, 
İstanbul Anadolu 14. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 
aldığı karar üzerine TİB tarafından koruma tedbiri 
uygulandığı açıklandı. 4 mahkeme kararlarından b

BTK :Twitter mahkeme kararlarını 
dinlemedi, mecbur kaldık
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 
Twitter’ın kapatılmasıyla ilgili resmi açıklamayı 
21 Mart’ta yayınladı. 5651 sayılı Kanun ve diğer 
ilgili mevzuatlara göre çalışmaların yürütüldüğü 
vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Vatandaşlarımızın şikâyetleri üzerine, Twitter’da 
kişilik haklarının ve özel hayatın gizliliğinin ihlali 
nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerince 
erişimi engelleme kararları verilmiştir.
Bu kararlar, TİB’e ulaşmış ve Başkanlığımız 
tarafından içeriğin çıkarılması Twitter’dan 
istenmiştir. Ancak, mahkeme kararlarının 
uygulanması hususunda tüm iyi niyet çabalarımıza 
karşılık Twitter bu kararlara duyarsız kalmış ve 
mahkeme kararlarını tanımamıştır.
Yurtdışı merkezli söz konusu İnternet sitesi 
Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin vermiş 
olduğu kararları yok saymıştır.
Bu nedenle, vatandaşlarımızın ileride telafisi 
mümkün olmayacak mağduriyetlerinin önlenmesi 
için başka bir seçenek kalmadığından mahkeme 
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kararları doğrultusunda Twitter’a erişimin 
engellenmesi tedbiri uygulanmıştır. TİB, hukuk 
devleti ilkesi çerçevesinde mahkeme kararlarını 
uygulamakla yükümlüdür.
Yurt dışı merkezli söz konusu İnternet sitesi, 
Türk mahkemelerinin kararlarına uyarak 
hukuka aykırı içerikleri çıkardığı takdirde, tedbir 
amaçlı uygulanan erişimin engellenmesine son 
verilecektir.”

Başsavcılık’tan açıklama
TİB’in dört ayrı mahkeme kararını göstererek 
Twitter’a Türkiye’den erişimi engellemesi üzerine 
Radikal’e konuşan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı 
Hadi Salihoğlu’ndan önemli bir açıklama geldi. 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Salihoğlu, 
Twitter’ın kapatılması kararıyla ilgili, “Bizim 
verdiğimiz bir karar yok. İdari bir karar bu. Biz bir 
karar vermedik” açıklamasında bulundu.
TİB sitesinde yer alan bilgiye göre, Twitter’ın 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 20 Mart 
2014’te Terörle Mücadele Kanunu’nun (TMK) 10. 
Madde ile yetkili savcılıkça tedbir amaçlı erişime 
kapatıldığı bilgisi yer alıyordu. Tedbir kararının 
olduğu bilgisi yer almasına rağmen herhangi bir 
karar numarasının da paylaşılmaması dikkat çekti. 
Ancak TMK mahkemeleri kapatıldığı için herhangi 
bir yetki ve görevi de bulunmuyor. 
Twitter’a gece yarısı yasak getirilmesinden 
haberdar olan binlerce kişi, DNS ve VPN gibi 
yöntemlerle sabaha kadar tweet attı. Yasaklı 
olmasına karşın başta Cumhurbaşkanı Abdullah 

Gül, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek olmak 
üzere birçok siyasi kişi ve milyonlarca kullanıcı 
tweet atmaya devam etti. Atılan Türkçe tweet sayısı 
o gün yüzde 30 artarak 5,2 milyondan 7,5 milyona 
yükseldi. 
Uygulamaya ilişkin yurt içi ve dışında çeşitli kişi ve 
kurumlar ciddi tepki gösterip itiraz ettiler. Sosyal 
paylaşım sitesi Twitter’ın Türkiye’de erişiminin 
engellenmesi tüm dünyada büyük yankı buldu,  
ülke içi ve dışında bir kınama dalgasına yol açtı. 
Yargıçlar Sendikası (YARSAV) üyesi hâkim Hüseyin 
Nuh Köse, Twitter’ın kapatılmasına yönelik bir 
mahkeme kararı olmadığını iddia etti. Kapatma 
işlemini BTK’ya bağlı TİB’in isteği sonrası olduğuna 
işaret eden Köse, “Burada yanlış bir bilgi var. 
Twitter’ın kapatılmasına yönelik bir savcılık veya 
mahkeme kararı yok. Ancak, çeşitli mahkemelerin, 
çeşitli zamanlarda aldığı kararlar Twitter’ın 
kapatılması için gerekçelendirildi. Ancak bu doğru 
gerekçelendirme değil. Karardan hicap duyuyoruz. 
Bu karar Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine de 
aykırı” dedi.
Ankara Barosu Bilişim Kurulu Başkanı Avukat 
Nihad Karslı da TİB’in böyle bir yetkisi olmadığının 
altını çizdi. İnternet Erişim Birliği’nin erişim 
engelleyebileceğine işaret eden Karslı, “TİB’e bir 
başvuru olup olmadığını bilmiyoruz. ‘Mahkeme 
kararını uygulamıyor’ diye TİB, Twetter’ı 
kapatamaz. Yasadışı bir idari işlem var.  Anayasa 
ve yasalara aykırı bir uygulama görüyoruz” diye 
konuştu.

Twitter’ın avukatı Gönenç Gürkaynak, TİB 
yetkilileriyle erişimin engellenmesine ilişkin 
mahkeme kararlarıyla ilgili görüştü.  22 Mart’ta 
da Twitter, TİB’in mahkeme kararıyla askıya 
alınmasını istediği hesapları kapatmaya başladı. 
Ve twitter’e girişler daha da kolaylaştı. Ancak 
daha sonra DNS’lere de engelleme geldi 
ve kullanıcıların birçoğu Twitter’a girmeyi 
başaramadı. Son olarak Twitter, IP bazlı 
engellendi. Tabi IP bazlı engelleme de VPN 
servisleri kullanılarak aşılabildi.
 

Mahkeme TİB’e Twitter’ı hangi yetki 
ile yasakladığını sordu
Ankara 15. İdare Mahkemesi, 26 Mart’ta Twitter’ın 
TİB tarafından Türkiye’den erişime kapatılmasına 
ilişkin işlemin yürütmesini durdurdu. Türkiye 
Barolar Birliği’nin de aralarında bulunduğu 
davacıların “Twitter’ın erişime kapatılması 
işleminin durdurulması ve iptali” başvurusu için 
ara kararını verdi. TİB’e “Twitter’a erişimi hangi 
yetkiye dayanarak  engellediğinin sorulması”nın 
da kararlaştırdığı ara kararda, TİB’den yasaklama 
işlemine dayanak gösterilen bilgi ve belgelerin 
gönderilmesi de istendi.
Mahkemenin kararında, yürütmeyi durdurma 
kararı “işlemin ifade ve haberleşme hürriyetini 
kısıtlayacak nitelikte bulunması, davalı idarenin 
savunmasının beklenmesinin ‘telafisi mümkün 
olmayan’ zararlara sebep olacağı” gerekçesine 
dayandırıldı. Ancak mahkemenin verdiği 
“yasaklama işleminin yürütmesinin durdurulması” 
kararına rağmen, Twitter’a erişim engelinin akşam 
saatlerinde de sürmesi dikkat çekti.
Yürütmeyi durdurma kararından sonra kararın 
geldiği Anayasa Mahkemesi ise,  TİB’in Twitter 
yasağına ilişkin Ankara İdare Mahkemesi’nin aldığı 
yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle bir karar 
alınmasına gerek görmedi. Yürütmeyi durdurma 
kararının ardından TİB’in Bölge Mahkemesi’ne 
itiraz etme hakkı bulunuyor ancak başvuruyu 
yapılana kadar erişime engelin kalkması gerekiyor.

Twitter: Yasağın yasal dayanağı yok, 
IP adreslerini vermiyoruz 
Aynı gün (26 Mart)  Twitter’dan ilk resmi açıklama 
yapıldı. Kurum adına Blog.twitter.com üzerinden 
açıklama yapan Twitter’ın Genel Hukuk Danışmanı 
Vijaya Gadde, Türkiye’de Twitter’a yaşanan erişim 

kısıtlamasının yasal bir dayanağı olmadığına 
işaret edip erişim engellemesi süreci boyunca 
hiçbir IP adresi veya mail adresinin hükümetle 
paylaşılmayacağı söyledi. Açıklamada şöyle 
denildi: 
“Türk hükümetinin Twitter’a girişi engellemesinin 
üstünden 6 gün geçti. Bu süre boyunca Türk 
yetkilileriyle görüşme halindeydik. Onların 
endişelerini dinledik, platformumuzun ve 
prensiplerimizin nasıl işlediğine dair onları 
bilgilendirdik ve bu olayı çözmeye çalıştık. 
Ancak Türkiye’de sesini duyurmak için Twitter’a 
güvenen milyonlarca insan, hala bundan mahrum 
bırakılıyor.

Bir süredir bağımsız Türk avukatlarıyla beraber, 
bir başvuru metni üzerinde çalışıyorduk. Bugün 
de Türkiye’nin çeşitli yerlerindeki mahkemelere 
başvurarak, bu yasağa itiraz ettik. Bize Türk 
gazetecileri ve hukuk uzmanları, Türk vatandaşları 
ve uluslararası toplum da katıldı ve yasağın 
kalkması yönünde resmi talepte bulunduk.
Yasağa sözde hukuki dayanak olarak, 3 farklı 
mahkeme kararı ve bir savcının kararı gösteriliyor. 
Ancak bunların hiçbiri bize yasaktan önce 
bildirilmemişti.
Bu 3 mahkeme kararından ikisi, bizim kendi 
kurallarımızı da çiğneyen içerikler hakkındaydı 
ve bu içerikler zaten kaldırıldı. Son mahkeme 
kararında ise, eski bir bakanı yolsuzluk yapmakla 
suçlayan bir hesabı kapatmamız isteniliyordu. 
Bu karar bizde endişe yaratıyor. Politik söylem, 
tüm söylemler arasında en önemlisidir. Özellikle 
de muhtemel bir hükümet yolsuzluğunu işaret 
ediyorsa. Bu yüzden bugün kullanıcılarımız adına 
mahkemeye başvurarak, bu kararın geri alınmasını 
talep ettik.

Karara itiraz ederken, söz konusu hesaba yönelik 
‘Country Withheld Content’ (bir ülkede belli bir 
içeriğin görünmemesi için oluşturulan uygulama) 
aygıtımızı kullandık. Türkiye’de bunu ilk kez 
kullandığımızda, bir savcının ricası üzerine, bir 
vatandaşın güvenliği açısından önemli olan bazı 
Tweet’leri engellemiştik. Bu aygıt sayesinde, 
belli bir içerik yasal kısıtlamalar çerçevesinde 
bazı yerlerde gösterilmeyebiliyor. Bu esnada 
dünyaya görünür kalabiliyor. Böyle bir aksiyon 
alabileceğimiz konusunda söz konusu hesaplara 
halihazırda bilgi vermiş bulunuyoruz. 
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Bu gösterilmemelerle ilgili olarak, hukuki olarak 
yayınlama imkânımız olan her türlü bilgiyi de, 
Chilling Effects sayfasına ekliyoruz.
Özellikle belirtmek isteriz ki, Twitter yasaklandığı 
andan itibaren Türk hükümetiyle hiçbir kullanıcının 
bilgisini paylaşmadık. Buna e-mail adresi ve IP 
adresleri de dahildir. Bu durum, Kullanıcı Gizliliği 
politikamızla da uyumludur.

Twitter’ın yasaklanmasına dayanak olarak 
gösterilen pek çok açıklama olsa da, Türkiye’de 
hizmetimizin engellenmesi için hiçbir yasal 
dayanak bulunmamaktadır. Ayrıca, Twitter’ın 
tamamına ulaşımın engellenmesi şeklindeki bu 
orantısız ve hukuksuz idari uygulamaların, bugün 
oluşan pozitif hukuki incelemeler çerçevesinde 
değişmesi sonucu, hükümetin Twitter’a ulaşımın 
yeniden sağlanmasını bekliyoruz. Böylece 
vatandaşlar, bu hafta sonunda yapılacak seçimler 
öncesinde açık bir diyalog ortamına tekrar 
kavuşabilir.”

Ve YouTube’a önce yasak sonra 
mahkeme kararı
Başbakan Tayyip Erdoğan, 25 Mart’ta yaptığı bir 
açıklamada, Twitter’e erişimin engellenmesini 
değerlendirirken, “O zaman yasaklara uysunlar biz 
de yasağı kaldıralım. Twitter dediğiniz olay nedir? 
Bir şirket. Bu olayın arkasında aslında Youtube var. 
Youtube’un avukatlarıyla çalışıyorlar” dedi.
Dışişleri Bakanlığı’ndaki Suriye’ye olası bir 
operasyonun konuşulduğu toplantının ses 
kayıtlarının İnternet’te yayınlanmasından hemen 

sonra “casusluk faaliyeti suçlamasıyla” TİB, 27 
Mart 2014’te video paylaşım sitesi Youtube’a 
Türkiye’den erişim yasaklandı. TİB, YouTube’a 
erişimin engellenmesi yönündeki idari tedbir 
kararını erişim sağlayıcı şirketlere göndermesinin 
ardından video paylaşım sitesine erişim kesilmeye 
başlandı. 
Video paylaşım ve sosyal medya platformu 
YouTube.com hakkında idari tedbir kararı 
uygulandığını açıkladığı TİB’in İnternet sitesinde 
yer alan açıklamada, “5651 sayılı Kanun uyarınca 
yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme 
sonucunda bu İnternet sitesi (youtube.
com) hakkındaki TİB’in 27 Mart 2014 tarih ve 
490.05.01.2014.-48125 sayılı kararına istinaden TİB 
tarafından idari tedbir uygulanmaktadır” denildi.

Youtube’u TİB’in kapamasının ardından, Gölbaşı 
Sulh Ceza Mahkemesi’nden kapatma kararı 
alındığı ortaya çıktı. Güvenlik toplantısının 
illegal dinlenerek, buna ilişkin kaydın Youtube’a 
yüklenmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı, 
TİB’e başvurmuştu. TİB’in konuyu ilettiği 
Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı da Sulh Ceza 
Mahkemesi’nden Youtube’a erişimin engellenmesi 
talebinde bulundu. Mahkeme, Youtube’daki 
ilgili sayfalara erişimin engellenmesi, bunun 
mümkün olmaması halindeyse siteye erişimin 
engellenmesine yönelik karar verdi.
TİB kararı 3G İnternet erişimi sağlayan GSM 
operatörleri ile İnternet erişim hizmeti veren 
TTNET ve Superonline gibi ISP şirketlere tebliğ 
edildi. DNS değişikliği, VPN ya da tarayıcı eklentisi 
olmadan Youtube’a girmeye çalışan İnternet 

kullanıcıları, “TİB tarafından erişimi 
engellenmiştir” mesajıyla karşılaştı. 
Yasaklama kararında herhangi bir yargı 
kararı ve idari tedbire dayanak gösterilen 
içeriklere ilişkin bilgi bulunmaması dikkat 
çekti.
Kullanıcıların günlük yaklaşık 65 bin yeni 
video klibi eklediği ve 100 milyona yakın 
video klibi izlediği YouTube, mahkeme 
kararlarıyla Türkiye’de 5. kez engellendi. 
Engellemelerin ilki 6 Mart 2007’de, 
ikincisi ise 16 Ocak 2008’de, üçüncüsü 
17 Ocak 2008’de, dördüncüsü 30 Ekim 
2010’da ve beşincisi de 27 Mart 2014’te 
oldu. Bu engelleme de Türkiye ve 
dünyada büyük tepkilere yol açtı. 

TBD’den sağduyu çağrısı
Bilişim sektörünün en eski sivil toplum kuruluşu 
olan Türkiye Bilişim Derneği (TBD) twitter yasağı 
üzerine İnternet sitesinde kısa bir açıklamada 
sağduyu çağrısı yaptı. TBD Yönetim Kurulu’nca 
yapılan açıklamada,  “Ülkemizin bilişim çağında 
diğer uygar ülkelerle birlikte yer alması için 
ilerici adımların atılması beklenirken; geleceği 
görmeyen, toplumun bilişim alanındaki sinerjisini 
yok sayan, haber alma ve ifade özgürlüğü başta 
olmak üzere temel hak ve özgürlükleri kısıtlayan 
engellemeci yaklaşımlara karşı olduğumuzu 
belirtiyor ve teknolojinin asla engellenemeyeceğini 
özellikle vurguluyor, internet ve sosyal medya 
erişimi başta olmak üzere, bilişim ve teknolojinin 
kamu yararına kullanılmasının önündeki 
engellemelerin bir an önce kaldırılması için 
ilgilileri sağduyuya davet ediyoruz” denildi

TÜBİSAD: Twitter’ın yasaklanması Internet 

ekonomisinin gelişimi için bir engel ve ifade 

özgürlüğüne aykırıdır

Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) 
Türkiye’de Twitter’a erişimin engellenmesinin 
toplumun ve İnternet ekonomisinin gelişiminin 
önünde bir engel ve ifade özgürlüğüne aykırı 
olduğunu belirterek şu görüşleri dile getirdi:

“Çağımız, bilginin özgürce üretilip paylaşıldığı, 

bu temel gerçeklik bazında toplumsal ve siyasal 
ilişkilerin etkilendiği bir çağdır. İnternet’in çok 
önemli rol oynadığı bilişim ekonomisi de çağımızın 
en büyük ekonomik sektörlerinden birisidir.

Geçtiğimiz 10 yılda haber alma ve haber yayma 
faaliyeti Twitter’ın da dahil olduğu sosyal paylaşım 
platformları aracılığıyla biçim değiştirmiş, 
milyonlarca kişinin karşılıklı etkileşimine dayanan 
yeni bir iletişim dönemi başlamıştır.

Bilginin özgürce paylaşılmasını sağlayan Twitter’a 
erişimin engellenmesi, Türkiye gibi, dışa açık bir 
büyüme ve demokratik bir hukuk devletine sahip 
olma iddiasındaki ülkemiz için de olumsuz bir 
gerekçedir. 

‘Twitter’ın yasaklanması’ toplumsal gelişimin 
önünde bir engel olmanın yanı sıra, hukuki olarak 
da çok önemli sakıncalar içermektedir.   5651 
Sayılı İnternet Kanunu’nda yapılan son değişiklikler 
ile  artık sitelerin tamamının kapatılmayacağı, 
mahkeme kararı ile belirlenen ‘hukuka aykırı’ 
içeriğin kaldırılmasının  URL temelli engellemeyle 
sağlanacağı belirtilmiştir. URL temelli engelleme 
yapılmadan Twitter’a erişimin tamamen 
engellenmesi, 5651 sayılı mevcut kanuna da 
aykırı bir durumdur. Ancak mahkeme kararı ile 
belirlenebilecek ‘hukuka aykırı içeriğin’ URL bazlı 
engellenmesi yerine, tüm sitenin kapatılarak diğer 
içeriklerin de engellenmesi hukukun evrensel 

http://www.bilisimdergisi.org/s164

http://www.bilisimdergisi.org/s164


BİLİŞİM AJANDASI2014 NİSAN14 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 15

prensibi olan ‘Ölçülülük prensibine’ de aykırıdır.

Ayrıca, ülke sınırlarında faaliyet göstermeyen 
bir şirkete mahkeme kararlarının ne şekilde 
uygulanacağı Türkiye’nin de taraf olduğu 
uluslararası sözleşmelerde açıkça belirtilmiştir. 
Twitter’a erişimin engellenmesi Avrupa Birliği 
müktesebatına uyum yönünde hukuki taahhüdü 
olan bir ülke için tasvip edilemez bir uygulamadır.

İnternet özgürlüğü sadece hukuki açıdan değil 
aynı zamanda ülkemizin geleceği ve ekonomisi 
açısından da çok değerlidir. Ülkemizin 2023’de 
dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme 
hedefini tutturabilmesi, ekonomik büyümenin 
itici gücü olduğuna inandığımız bilgi iletişim 
teknolojileri ve İnternet sektörünün sağlıklı ve 
özgür gelişimi ile mümkün olacaktır.”

TBV:  erişimin engellenmesi, yenilenen 5651 

sayılı İnternet Kanunu’na aykırı
 
Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) 21 Mart’ta yaptığı basın 
açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:
 
“Twitter’a erişimin engellenmesi, yenilenen 5651 
sayılı İnternet Kanunu’na aykırıdır. Buna ek olarak, 
Avrupa Birliği müktesebatına uyum yönünde 
hukuki taahhüdü olan, Anayasasında düşünce ve 
ifade özgürlüğünü temel hak olarak sayan bir ülke 
için çok olumsuz bir gelişmedir.

İnternet Kanunu’ndaki son değişiklikle, sitelerin 
kapatılmayacağı ve URL temelli engellemeyle 
sadece ‘hukuka aykırı içeriğin’ engelleneceği 
belirtilmişti. URL temelli engelleme, şu an kanuni 
temeli olan bir durumdur. Bu tür bir engelleme 
yapılmadan Twitter’ın kapatılması, 5651 sayılı 
kanuna da aykırıdır.

Türkiye dışında faaliyet gösteren bir şirkete 
mahkeme kararlarının ne şekilde uygulanacağı, 
Türkiye’nin de taraf olduğu uluslararası 
sözleşmelerde açıkça belirtilmiştir. Bu 
sözleşmeleri yok sayarak Twitter’a erişimi 
yasaklamak, asırlar boyu ciddi bir devlet 
geleneğine sahip Türkiye gibi bir ülkeye 
yakıştırılamaz.

Türkiye ekonomisini bilgi temeline oturtarak, 
ekonomik büyümeyi, sosyal kalkınmayı, refahı, 
üretimi, rekabetçiliğimizi artırmanın yegâne 
yolu, sağlam bir hukuk devletiyle mümkün olur. 
Temel hak ve özgürlüklere saygılı, uluslararası 
uygulamalara ve evrensel hukuk ilkelerine uygun 
bir yasal altyapı geliştirmek zorundayız. Twitter’ı 
yasaklayarak bilgi toplumu olamayız. 

Hiçbir çağdaş demokratik hukuk devletinde 
mahkeme kararıyla veya idari bir kararla, sosyal 
medya veya internet erişimi engellenmiyor. Bu 
durum, Türkiye’yi uluslararası toplum nezdinde 
hak etmediği bir duruma düşürüyor; İnternet’i, 
düşünce ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan anti-
demokratik ülkelerle aynı sınıfa sokuyor. Dünyada 
hiçbir demokratik ülke Twitter’ı yasaklamazken, 
AB üyeliğine adaylık görüşmeleri yapan, 
Avrupa Konseyi kurucu üyelerinden Türkiye’nin 
yasaklaması, ülkemizi hak etmediği bir konuma 
taşıyor.

Hukukun temel ilkeleri, Türkiye’nin taraf olduğu 
uluslararası sözleşmeler, Anayasamız, yasa 
koyucunun iradesi, yüksek mahkeme kararları, 
özetle hukukun tüm kaynakları ittifakla ‘ölçülülük’ 
ilkesine dayanır. Milyonlarca kişiyi mağdur edeceği 
düşünüldüğünde, Twitter’ı kapatmanın, hukukun 
evrensel ilkesi olan ‘ölçülülük’ ilkesine aykırı 
olduğu kendiliğinden görülür.

Ülkemizde idari ve mahkeme kararıyla İnternet 
sitelerine erişimin engellenmesinin ‘neden hukuka 
aykırı olduğu’, bilimsel temellere dayanarak birçok 
kez ilgili makamlara ve kamuoyuna Vakfımız 
tarafından iletildi. Ancak, yeniden tanık olduğumuz 
gibi, bu bilimsel görüşlerin, yasaların hazırlanması 
sırasında dikkate alınmadığını üzüntüyle izliyoruz.

Düşünce ve ifade özgürlüğünü kısıtlamak ve 
yasaklamak, 20. yüzyılla beraber tarihe gömülmek 
zorunda. TBV olarak, Türkiye’nin, İnternet denetimi 
konusunda Avrupa Birliği standartlarında bir 
düzenleme ve uygulama geliştirmek zorunda 
olduğunu tekrar vurguluyor, yapılan büyük 
yanlıştan bir an önce dönülmesini istiyoruz.” 
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