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- İran: Devlet tarafından merkezi olarak servis sağlayıcılara filtre uygulaması yapılıyor. Ülkede 
İnternet standartları Devrim Muhafızları tarafından belirleniyor. 

- Suudi Arabistan: Filtreleme politik gruplar, insan hakları, İslam’a karşı saldırgan 
içeriklerle Porno ve gay sitelerine uygulanıyor. Aktivist blogerlar tutuklanıyor. 

- Sudan: Düzeni tehdit eden ve kamu ahlakını bozucu tüm içerikleri filtreliyor. Devlet tarafından 
kurulan bir birim porno, gay, lezbiyen ve tanışma sitelerini takip ediyor. 

- Yemen: Politik haber siteleri, porno ve gay siteleri ile İslam’a eleştirel bakış getiren bütün 
siteler engelleniyor. 

- Tunus: Politik içerikler, yabancı ülkelerden gelen eleştiriler ile insan hakları sitelerine ulaşım 
engelleniyor. 

- Umman: Umman Sultanı tarafından porno, gay, İslam’ı 
eleştiren ve uyuşturucu bilgileri veren siteler kara listede. Ayrıca 
filtrelemeyi engelleyecek dönüştürücü sitelerde engelleniyor. 

- Kuzey Kore: Ülkeye karşı olan siteler “Kara Delik” olarak 
adlandırılıyor ve yasaklılar. www girişli ağ kullanılmıyor. Ülkede 
çok küçük bir azınlığın erişebildiği ve içinde 30 sitenin bulunduğu 
yerel bir intranet kullanılıyor. 

- Çin: Dünyanın en geniş ve karmaşık filtreleme sistemlerine 
sahip ülkede birçok site filtreleniyor. 

- Pakistan: Devlet, ordu ve dine karşı siteler filtrelemeye 
maruz kalıyor. 

- Tayland: Politik sitelerle ilgili bazı durumlarda filtreleme 
uygulaması devreye giriyor. 

- İngiltere: Çocuk pornografisi, insan kaçakçılığı, terör 
propagandası içeren isteler izleniyor ve engelleniyor.

- Fransa: Çocuk pornografisi ile ırkçılık içeren siteler devlet 
ve servis sağlayıcılar tarafından takip ediliyor ve düzenlemeler 
doğrultusunda engellenebiliyor. 

- Almanya: Çocuk pornografisi dışında Naziliği öven ve Yahudi soykırımını inkâr eden içerikler 
engelleniyor. 

- Danimarka: Çocuk pornografisi dışında mahkeme kararıyla illegal müzik indirme siteleri 
filtrelenebiliyor. 

- Bulgaristan: İnternet’ten film, müzik, oyun ve yazılım indirmeye yarayan siteler ile çocuk 
pornografisi yasaklı. 

- İsveç: Çocuk pornografisi ve telif haklarını ihlal eden siteleri filtreliyor. 

- İtalya: Lisanslı olmayan kumar siteleri bloklanıyor. 

- Avustralya: Çocuk pornografisi, fetiş siteleri ve suç hakkında detaylı 
bilgi veren sitelere karşı zorunlu bir filtreleme var. 

- ABD: Yasaklama yapılmıyor. Suç içeren içerikler çıkarttırılıyor. 

- Kanada: Çocuk pornografisi yasaklı. 

- Brezilya: Yasadışı uyuşturucu ilaç satılmasına aracılık eden siteler, 
çocuk pornografisi ile ırkçılık içeren siteler filtrelemeye takılıyor. 

- Arjantin: Çocuk pornografisi engelleniyor. 

- Küba: Sistematik olarak teknik filtreleme uygulaması var. 

- Kolombiya: Çocuk pornografisi engelleniyor. Bunu yayınlayanlar 
iletişim suçlusu olarak yargılanıyor. 

- Peru: Çocuklar için üretilen ve çocukların kullandığı bütün 
bilgisayarlarda filtreleme programı kullanmak zorunlu. 

- Rusya: Ahlaki değerler, kamu düzeni, ulusal güvenlik ve devlet 
sırlarını korumak adına bu konularda yayın yapan siteler yasaklı. 

- Azerbaycan: Politik muhaliflerin siteleri zaman zaman kısıtlanıyor. 

Dünyada 4 tip filtre var
Dünyada İnternet filtre uygulamaları politik, sosyal, güvenlik ve İnternet araçları olmak üzere 4 başlık 
altında yapılıyor. Türkiye’de görülen “sosyal” filtrelemede cinsellik, kumar, illegal ilaç, uyuşturucu, 
alkol ve saldırgan olarak algılanabilecek içerikler dikkate alınıyor. AB ülkelerinde çocuk pornografi-
si, ırkçılık ve yasadışı paylaşım siteleri dışında bir engelleme yapılmıyor. İşte dünyada yapılan sosyal 
filtreleme uygulamaları: 

http://www.bilisimdergisi.org/s133
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