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Bu politika belgesi,
Denge ve Denetleme
Ağı tarafından
hazırlanmıştır.
Politika belgesi,
Türkiye’de Twitter’a
erişimin engellenmesi
ile ilgili TİB kararını ve
etkilerini denge ve
denetleme açısından
değerlendirmektedir.

Twitter Yasağı Demokratik Toplum
Düzeninden Ciddi Bir Geri Adımdır
En etkin ve yaygın kullanılan yeni medya
araçlarından olan Twitter’a Türkiye’den
erişim, 20 Mart 2014 tarihinde saat 23:00
den itibaren engellenmiştir.
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın
(TİB) Twitter’a erişimin engellenmesine
dair yayınladığı kararlardan en
sonuncusu şu şekildedir: “Bu İnternet
sitesi(twitter.com)hakkında İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığı (TMK 10.
Maddesi İle Görevli)'nin 20/03/2014tarih
vesayılı kararına istinaden
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı
tarafındanKORUMA TEDBİRİ
uygulanmaktadır.”
TİB’in uyguladığı yasağa gerekçe olarak
atıf yaptığı İstanbul Cumhuriyet
Başsavcılığı, bu yönde bir kararlarının
olmadığını açıkladı. Konu ile ilgili atıf
yapılan diğer mahkeme kararları da
Twitter’ın tamamen kapatılmasına
gerekçe olmaktan çok uzak
mahiyettedir.1
Denge ve Denetleme Ağı olarak 5651
sayılı Kanunda yapılması planlanan
değişikliklerin, demokratik denge ve
denetleme sistemi açısından
mahzurlarını, 18 Şubat 2014 tarihinde
yaptığımız “İnternet Kanunu 55 Milyon
İnsanın Hayatını Birebir Etkileyecek”
başlıklı açıklamada kamuoyuna ve tüm

Denge ve Denetleme sistemi;
yasama, yürütme, yargı, basın,
sivil toplum erklerinin demokratik
bir toplum düzeni için kendi görev
ve sorumlulukları çerçevesinde
birbirlerinin güçlerini
dengelemesi ve denetlemesidir.
Denge ve Denetleme sistemi, bir
erkin diğerlerine üstünlük
kurmasının önüne geçer, güçler
ayrılığını esas kılar, azınlığı
çoğunluktan korur ve toplumsal
cinsiyet eşitliğini gözetir.

ilgili taraflara duyurmuştuk. 2 Nitekim 1
ay gibi kısa bir süre içerisinde
uyarılarımızda ne kadar haklı olduğumuz
açıkça görülmüştür.
Sosyal medya, demokratik denge ve
denetleme sistemindeki 5 erkten birisi
olan medyanın günümüzde
vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu niteliği
ile diğer erklerin güçlerinin
dengelenmesinde ve
denetlenmesinde hızla artan bir
öneme sahiptir. Üç seçimin arka
arkaya yapılacağı bir ortamda,
seçmenlerin adayları denetlemesinde
önemli rol oynayan bir sosyal medya
mecrası olan Twitter’ın kapatılması,
adil ve özgür seçim ilkesi açısından da
sorun teşkil etmektedir.
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İletişim Özgürlüğü Evrensel Bir
Değerdir
Ülkemizin AB adaylığı sürecinde kilit isim
olan Avrupa Komisyonu'nun
Genişlemeden Sorumlu Üyesi Stefan
Füle, Twitter üzerinden yayınladığı
mesajla "iletişim araçlarını seçme
özgürlüğünün temel bir AB değeri"
olduğunu vurgulamıştır.3 Üyesi
olduğumuz Avrupa Konseyi’nin sözcüsü
Daniel Holtgen de bu yasağın, “Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmesi bağlamında
ifade özgürlüğüne zıt olduğunu ve yasal
dayanağının incelendiğini” belirtmiştir.4
Denge ve Denetleme Ağı olarak,
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün,
erişimin engellendiği Twitter’daki kendi
hesabından, engelleme işleminden kısa
bir süre sonra yaptığı açıklamanın5 son
derece anlamlı olduğunu düşünüyoruz.
Sayın Cumhurbaşkanı açıklamasında;
"Sosyal medya platformlarının tamamen
kapatılması tasvip edilemez. Ayrıca, daha
önce defalarca belirttiğim gibi iletişim

teknolojilerinin bugün ulaştığı noktada
Twitter gibi bütün dünyada kullanılan
platformlara erişimin topyekün
engellenmesi teknik olarak zaten
mümkün değil. Kişilerin özel hayatının
gizliliğini ihlal gibi suç oluşturan hususlar
varsa, ancak mahkeme kararıyla sadece
ilgili sayfalar kapatılabilir. Umarım bu
uygulama uzun sürmez." demiştir.
Twitter’a genel bir erişim yasağı
konulması Anayasa’ya, tarafı
olduğumuz Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi'ne ve hatta bugünkü
sorunlu durumun ortaya çıkmasına
neden olan son internet
düzenlemelerini de içeren 5651 sayılı
Kanun'a dahi aykırıdır. Bunun yanı
sıra, demokratik bir toplum düzeninin
temel bir gereği olan ve bizim de Ağ
olarak savunuculuğunu yapmakta
olduğumuz denge ve denetleme
sisteminden de ciddi bir geri adım
niteliği taşımaktadır. Bu nedenlerle bu
yasağın, acilen gözden geçirilmesini
ve kaldırılmasını talep ediyoruz.
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