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Twitter ve YouTube 
kapatıldıktan sonra…
Yerel seçim sürecinde Twitter ve YouTube’un erişiminin engellenmesi 
sıcak ve gergin gelişmeleri getirdi. Yasaklar eleştirildi, 14 gün 
sonra Twitter yasağı kalktı. YouTube’a erişim engeli sürüyor, hatta 
unutuldu…
Sorunları çözmek için Twitter yetkilileri geldi.

Aslıhan Bozkurt

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) 
tarafından 20 Mart 2014’te Twitter, 27 
Mart’ta YouTube, erişime kapatıldı. Mart 
ayında bir hafta ara ile erişimi engellenen 

Twitter ve YouTube yasağı, Nisan ayı boyunca da 
sıcak tartışma ve gelişmelerin yaşanmasıyla sürdü. 
Bu süreçte Türkiye’de mahkeme kararlarının 
uygulanmadığı (-ki Anayasa Mahkemesi’nin Twitter 
kararı TİB tarafından uygulamadı), “ticari bir 
kurum” denilerek ifade özgürlüğünün ya da yeni 
iletişim ortamının algılanmadığı gelişmelere tanık 
olundu. 
Ankara 15. İdare Mahkemesi, 26 Mart’ta Türkiye 
Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu ve 
başka kişilerin başvurusuyla Twitter yasağına 
karşı “yürütmeyi durdurma kararı” verdi. Ardından 
gelen bireysel 
başvuruları 
değerlendiren 
Anayasa 
Mahkemesi (AYM), 
Twitter yasağının 
12. gününde, 
sosyal medyada 
ifade özgürlüğü 
bağlamında tarihi 
nitelikte bir karar 
açıkladı. Yüksek 
mahkeme, 2 Nisan 
2014’te  “oybirliği” 
ile Twitter’ın 
tamamen engellenmesiyle ifade özgürlüğünün 
ihlal edildiğine karar verdi. İdari yargının 
Twitter’ın yasaklanmasına ilişkin işlem hakkında 
verdiği “yürütmeyi durdurma” kararının hâlâ 
uygulanmadığına işaret eden yüksek mahkeme, 
kararını “gereğinin derhal yapılması” için TİB, Bilgi 
Teknolojileri İletişim Kurumu (BTK) ve Ulaştırma, 
Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı’na gönderdi.
Kararının, BTK ve TİB’e ulaşmasının ardından 
3 Nisan’da Twitter’a erişim engeli son buldu. 
Birleşmiş Milletler (BM) erişim engellerinin 
kaldırılmasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 4 Nisan’da 
Azerbaycan ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı’nda 
yaptığı basın toplantısında Anayasa Mahkemesi’nin 
Twitter kararına “saygı” duymadığını belirtip 
“Anayasa Mahkemesi’nde bekleyen bunca dosyalar 

varken 2 gün içinde böyle bir karar alınmasını milli 
bulmuyorum. Bu sadece bir yasaya uymaktır bu 
hukuk değildir” diye konuştu.
Bu arada özellikle hükümet tarafından Twitter 
için ağırlıklı olarak “Türkiye’de bir ofis açması”, 
ve bununla birlikte “kazançlarına ilişkin vergi 
ödemesi” açıklamaları dillendirildi. 
Erişimin engellenmesinin ardından TİB yetkilileri 
ile Twitter’ın belirlediği isim olan Avukat 
Gönenç Gürkaynak arasında görüşmeler yapıldı. 
Hükümetin temsilcilik açması ve Türkiye’de vergi 
mükellefi olmasını talep ettiği Twitter yöneticileri, 
süreci değerlendirmek ve atılabilecek adımları 
konuşmak üzere 14 Nisan 2014’te Ankara’ya geldi. 
Twitter Küresel Kamu Politikalarından Sorumlu 
Başkan Yardımcısı  Colin Crowell, ekibiyle birlikte 

BTK Başkanı 
Tayfun Acarer ve 
Başbakanlık’tan 
bazı yetkililerin 
de katıldığı bir 
dizi görüşme 
gerçekleştirdi.
Twitter yetkilileri, 
Mayıs’ta 
Türkiye’deki 
yetkililerle 
görüşmeyi 
planladıkları 
ancak olaylar 
sonrasında bunu 

öne çektiklerini, Türkiye’de ofis açmaya “kategorik 
olarak karşı olmadıklarını”, değerlendirmelerinin 
devam ettiğini ifade etti.

 “www’den çıkar ttt’yi kurarız”
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Elvan, 
19 Nisan 2014’te Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 
(TBMM) gazetecilerle yaptığı sohbette, yasal altyapı 
eksiklikleri nedeniyle Twitter yönetimi ile Türkiye 
arasında yaşanan krize değinip sosyal medya ile 
ilgili, ülkeleri ve şirketleri bağlayıcı kuralları içeren 
uluslararası bir konvansiyon kurulması gerektiğini 
söyledi. Bu konuda sadece Türkiye’nin değil, birçok 
Avrupa Birliği ülkesinin de çalışması olduğunu 
anlatan Elvan, Birleşmiş Milletler (BM) ilkeleri 
gibi sosyal medyanın da tek bir uluslararası kural 
metni olması gerektiğini belirtti. Aksi durumda, 
ülkelerin daha güvenli olmaları nedeniyle kendi 
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alan adreslerini oluşturabileceklerini bildiren 
Elvan, “Bu uzun süreden beri tartışılıyor. ‘www’ 
yerine ‘ttt’ gibi bir sistem kurulur. Türkiye ve 
diğer ülkeler kendi alan sistemlerini kurabilir” 
dedi.

Daha sonra Bakanlık tarafından yayımlanan 
açıklamada, Bakan Elvan’a atfen “‘www’den 
çıkar ‘ttt’yi kurarız” şeklindeki haberin gerçeği 
yansıtmadığını belirtildi. 

Başbakan Erdoğan da AYM’ye gitti
Sosyal medya sitelerindeki erişim 
engellemelerinin kaldırılması için Anayasa 
Mahkemesi’ne önce Anayasa Komisyonu 
Başkanı Burhan Kuzu bireysel başvuruda 
bulundu.  19 Nisan’da ise Başbakan Erdoğan, 
sosyal medyadaki kayıtlarla ilgili mahkeme 
kararlarının uygulanmadığını gerekçe 
göstererek Anayasa Mahkemesi’ne örneği 
olmayan bir başvuru yaptı. Kendisi ve ailesi 
hakkında iddialar yayınlayan sosyal medya 
hesapları ile ilgili olarak verilen mahkeme 
kararlarının uygulanmaması konusunda 
mahkemeye bireysel başvuruda bulunan 
Başbakan Erdoğan, devletten 50 bin TL tazminat 
istedi.

“Twitter buzlanacak!”
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Elvan, Twitter ile yapılan görüşmelere ilişkin 
17 Nisan 2014’te yazılı bir açıklama yaptı. 
Açıklamada, alınan mahkeme kararlarının 
Twitter tarafından uygulandığı ve 200’den fazla 
içeriğin çıkarıldığı bilgisi verildi. Bundan sonra 
da mevcut mahkeme kararları için geriye dönük 
bir çalışma yapılacağı ve mahkeme kararlarının 
kısa sürede çözüme kavuşturulması konusunda 
Twitter’dan söz alındığı kaydedilirken Türkiye’de 
ofis açılması konusunda karar verilemediği, 
Twitter tarafından bir abone şikâyet formu 
geliştirildiği ve bu formun da Türkçe’ye 
çevrildiği belirtildi. Açıklamada, “Ancak 
zararlı ve mahkeme kararına konu içeriklerin 
‘buzlanarak’ etkisizleştirilmesi konusunda 
görüş birliğine varılmıştır” ifadesi kullanıldı.

Twitter ise 19 Nisan’da “Twitter Policy” hesabı 
üzerinden “buzlanma”yla ilgili açıklama 
yaptı. Herhangi bir mahkeme kararı ve yasal 

durumlarda bu tip işlemlerin rutinde yapıldığına 
dikkat çekti. Sadece bir hükümetin isteğine 
bağlı olarak içeriklerin buzlanmadığını, ifade 
özgürlüğünü tehdit eden hallerde söz konusu 
mahkeme kararını temyize gönderebildiklerini 
kaydeden Twitter, Türk hükümetiyle yasal süreçler 
haricinde kullanıcı bilgilerini paylaşmadıklarının da 
altını çizdi.

YouTube’a erişim engeli sürüyor…
Bu arada yine unutulan Youtube’a erişim engeli hâlâ devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı’nın “ulusal 
güvenliğe birinci derece tehdit oluşturduğu gerekçesiyle YouTube’a erişimin derhal engellenmesi” için 
TİB’e yaptığı başvurunun ardından 27 Mart’ta YouTube’a erişim engellenmişti.

Gölbaşı Asliye Ceza Mahkemesi, YouTube’un da Avukatı olan Gönenç Gürkaynak’ın erişim engeline 
yönelik itirazını görüştüp erişimin engellenmesi kararını kaldırdı. Ancak mahkemenin “15 linke erişimin 
engellenmesine dair kararın aynen devamına ve YouTube.com İnternet sitesinin bu şekilde erişime 
açılmasına” dair kararı, BTK tarafından dikkate alınmadı. BTK, 11 Nisan’da “dava ile ilgili içeriklerin 
yayında olması nedeniyle YouTube’a yönelik tedbirin devam edeceğini” bildirdi.
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