
Türkiye, Twitter’da içerik kaldırmada 

Resmi temaslarda bulunan Twitter yetkilileri, Türkiye ile herhangi bir vergi sorunları bulunmadığını belirtirken şiddet veya hakaret içerikli tweetleri engellemek için, “Kullanıcıların kendilerine rapor etmelerinin” en uygun yol olduğunu vurguladı.

Ankara’daki resmi temaslarını tamamlayan 
Twitter yetkilileri, İstanbul’da Basın 
Konseyi’ne ziyarette bulundu. Twitter’in 
Avrupa Kamu Politikaları Direktörü Sinéad 

McSweeney ile Türkiye Kamu Politikaları Direktörü 
Emine Etili’den oluşan heyet, Basın Konseyi 
Başkanı Pınar Türenç, 2. Başkan Murat Önok 
ve Yüksek Kurul Üyesi Okşan Atasoy tarafından 
karşılandı.
Basın Konseyi’nin misyonu, yapısı ve çalışmalarını 
anlatan Konsey Başkanı Pınar Türenç, basın 
özgürlüğünün çok sıkıntılı bir dönemden geçtiğini 
vurguladı. Twitter’ın politikaları hakkında bilgi 
veren Twitter Avrupa Kamu Politikaları Direktörü 
Sinéad McSweeney ise, içerik kaldırmada 
Türkiye’nin dünya birincisi olduğunu söyledi. 
McSweeney, şiddet veya hakaret içerikli tweetleri 
engellemek için, “Kullanıcıların kendilerine rapor 
etmelerinin” en uygun yol olduğunu söyleyip 
sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Şiddete karşıyız. Kurallarımıza zaten aykırı. 
Kısa vadede değil ama orta vadede bu konu 
ile ilgili değişim olacak. On-line olsa da tüm 
yazılanlar, nezaket çerçevesinde kaleme alınmalı. 
Dijital vatandaşlık kavramını hayata geçirmeye 
çalışıyoruz. En azından, yeni nesile bu durumu 
aşılamak istiyoruz.”
Türkiye’nin içerik kaldırma talepleri bakımından 

dünya birincisi olduğunu açıklayan McSweeney, 
yılda iki kez yayınladıkları şeffaflık raporunda 
bunları açıkça belirttiklerini; Türkiye’nin 
kendilerinden bazı kullanıcıların IP bilgilerini 
istediğini, buna karşılık Twitter’ın tüm bilgileri 
zaten görmediği gibi, istenilen bilgileri 3. kişilerle 
de paylaşamayacağını ve IP bilgisinin ancak 
uluslararası adli yardım talebi ile istenebileceğini 
kaydetti. Bu bilgileri yine de hiçbir zaman 
vermediklerini söyleyen McSweeney, ayrıca 
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) ile 
erişim yasağı konusunda sürekli iletişim halinde 
olduklarını iletti.
Türkiye ile herhangi bir vergi sorununun 
bulunmadığını aktaran McSweeney, buna dair 
sözlerin bahane olduğunu kaydetti. Taraflar, 
Türkiye’deki gazetecilerin hesaplarının kapatılması 
tehlikesine karşı birlikte hareket etme kararında 
hem fikir oldu.

12 videoya erişim engeli …
Bu arada Gölbaşı Sulh Ceza Hâkimliği, video 
paylaşım sitesi YouTube’da, Hz. Muhammed’e 
hakaret içeren 12 videoya erişimi engelledi. 

Videolar tamamen kaldırılmazsa, siteye erişimin 
tamamen engelleneceği YouTube’a bildirildi.
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