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Konu: Cumhurbaşkanımızın Açıklaması hk

Ankara, 02 Temmuz 2020

İLGİLİ TÜM KURUM VE KURULUŞLARA
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada; Sosyal Medya Platformlarının
Türkiye Temsilciliklerinin kurulması ve ülkemizde yapılan bu paylaşımlardan sorumlu olmalarının gerekliliği
hakkında beyanat vermiştir. Bu konuda Sosyal Medya Federasyonu Genel Başkanı (Sosyal Medya Uzmanı)
Cengiz Özbay konuya ilişkin aşağıdaki açıklamayı yapmıştır.
“Sosyal medya hızla hayatımıza girdi ve önemli bir yer tutmaktadır. Bireysel olarak eş, çocuk, akraba ve
işimizi diğer taraftan toplumsal olarak ise milletimizi, devletimizi ve kurumlarımızı etkilemektedir.
Faydalarının yanı sıra yapılan fütursuzca ve art niyetli paylaşımlar telafisi mümkün olmayan acıları
beraberinde getirmektedir.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yapılacak düzenlemelerle ilgili düşüncelerini Sosyal
Medya Federasyonu olarak destekliyoruz. Bu konuda federasyon olarak gerekli katkıları vermeye hazırız.
Öncelikle şunu ifade ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamadan sosyal medyanın kapatılması
anlamı çıkmaz. Bu açıklamadan; “düzenli, düzeyli çok daha kaliteli paylaşımlara zemin oluşturacağı” anlamı
çıkmaktadır.
Biz federasyon olarak diyoruz ki “mutlaka sosyal medya platformlarının ülkemizde resmi temsilcilikleri
açılmalıdır. Bu sebeple Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde bir birim oluşturulmalıdır varsa da
geliştirilmesidir. Her sosyal medya platformu yalan, art niyetli ve kişi ve kuruluşları olumsuz etkileyecek
paylaşım ve algıları özel filtreleme sistemi ile hemen ve derhal kaldırmalı ve konusu suç teşkil edebilecek
paylaşımları ilgili birimlere ihbar etmelidir. Ayrıca Türk Ceza Kanunu bu çerçevede yeniden revize edilmeli
ve sosyal medya üzerinden toplumda infiale sebep verebilecek paylaşımlara ilişkin cezalar genişletilmesi ve
caydırıcılığının arttırılması hakkında çalışmalar yapılmalıdır.
Söz konusu sosyal mecralarda hakaret, terör yandaşlığı ifadesi, kışkırtma, örgüt kurma vb ifadeler yapay
zeka ile filtrelenir. Filtreye takılan yorumlardaki ve içeriklerdeki kelimeler değerlendirmeye alınır. Suç veya
zorbalık teşkil ettiğine kanaat getirilen durumlarda söz konusu zararlı içerik için kullanılan platformlar
(tablet, akıllı telefon, bilgisayar vb) kısıtlanır. Ayrıca Siber Suçlar Mahkemeleri kurulmalıdır.
Bu vesile ile son günlerin gündem konusun olan Cumhurbaşkanımızın kızı Muhterem Hanımefendi Sayın
Esra Albayrak hakkındaki paylaşımlardan duyduğumuz üzüntüyü dile getirmek isteriz. İsmi ve titresi ne
olursa olsun birey ve kurumlarımızın dejenere edilmesini asla kabul edemeyiz” dedi.
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