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İnternet özgürlüğünde Uganda’dan geri, Rusya’nın önündeyiz
Freedom House raporunda, Türkiye’nin bir puanı 45’ten 46’ya çıktı. 
Raporda Türkiye,  Kenya ve Uganda’nın gerisinde kalırken Azerbaycan 
ve Rusya’nın önünde yer alıp Tunus’la aynı sırayı paylaştı.

Freedom House tarafından belirlenen 
Freedom of the Net 2012 raporu yayınlandı. 
Ülkelerdeki İnternet özgürlüğünü ölçen 
araştırmaya göre, 46 puanla kısmen özgür 
ülkeler kategorisinde yer alan Türkiye, Kenya 
ve Uganda gibi ülkelerin gerisinde kalırken 
Azerbaycan ve Rusya’nın önüne geçti. 
Raporda Türkiye’nin durumunun bir puan 
kötüleşerek 45’ten 46’ya düştüğü görüldü. 47 
ülke arasında 46 puan alan Türkiye, Tunus 
ile aynı puanda. Yapılan derecelendirmede 
47 ülke arasında 14 ülke  özgür; 20 ülke  
yarı özgür ve 13 ülke ise özgür değil olarak 
değerlendirildi.  

Araştırmada yer verilen 47 ülke, Freedom 
House tarafından belirlenen bir sisteme 
göre puanlandırılıyor. Puanlandırma 
sisteminde erişim engellemeleri, içeriğe 
getirilen sınırlar ve kullanıcı haklarının ihlali 
konuları değerlendiriliyor. Bu kıstaslara 
göre her ülkeye 0-100 arasında puan 
veriliyor. Derecelendirmede düşük puan 
alan ülkeler özgür, yüksek puan alanlar ise 
özgür değil olarak nitelendiriliyor. Yapılan 
derecelendirmede Türkiye “kısmen özgür” 
kategorisinde bulunuyor. 31 ile 60 puan 
arasındaki ülkeler bu kategoriye giriyor. 
Türkiye’nin geçtiğimiz yıla göre 1 puan 
yükseldi.

En özgürü Estonya…
Freedom of the Net 2012 raporuna göre 
İnternet konusunda en özgür ülke Estonya. 
Sadece 10 puan alarak lider olan Estonya’yı 
sırasıyla ABD, Almanya, Avustralya ve 
Macaristan izliyor.
Araştırmada en İnternet’e en büyük 
kısıtlamaları getiren ülke ise İran olarak çıktı. 
İran 100 üzerinden 90 puan alarak diğer tüm 
ülkeleri geride bıraktı. İran’dan sonra İnternet 
üzerinde en çok baskı kuran ülkeler ise 
Küba, Çin, Suriye ve Özbekistan. Sıralamada 
Türkiye’den daha özgür olarak gösterilen 
ülkeler arasında Uganda, Kenya, Libya ve 
Kırgızistan gibi çok gelişmemiş ülkeler de var.
1941’de kurulan, kâr amacı gütmeyen, 
hükümet dışı düşünce kuruluşu olan 
Freedom House (Özgürlük Evi), dünya çapında 
özgürlüğün yayılmasını destekleyen, bağımsız 
bir sivil toplum örgütü. 
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İnternet’in etkinliği listesinde Türkiye, 27’nci sırada…
İnternetin yaratıcısı Sir Tim Berners-Lee’nin kurduğu World Wide Web Vakfı’nın hazırladığı rap-
orda, 61 gelişmiş ve gelişmekte olan ülke incelendi. İnternetin sosyal, siyasal, ekonomik etkisi;  
kullanıcı oranı ve içeriğin genişliği ile altyapının kalitesi, yaygınlığı, erişimi düzenleyen poli-
tikalar ve eğitimi içeren İnternete hazırlığı ölçmeyi amaçlayan bir endekste İsveç birinci sırada 
yer alırken, Türkiye yüzde 53,7 skorla 27’nci oldu. Vakfın endeksinde İsveç yüzde 100 ile birinci, 
Yemen yüzde 0 ile sonuncu sırada yer aldı. İsveç’i ABD, İngiltere, Finlandiya ve Kanada izledi. 
Endekse göre, İnternet’in Türkiye’de ekonomik etkisi yüzde 45,98, siyasi etkisi 51,05 ve so-
syal etkisi yüzde 62,01. Türkiye bu skorla Avrupa bölgesinde gerilerde kalıyor; sonuncu olan 
Rusya’nın hemen önünde görülüyor. 
Dünyada her üç, Afrika’da ise her altı kişiden birinin İnternet kullandığı bildirilen endek-
ste, İnternet’in “herkese açık” olmasına en büyük engelin sansür ve geniş bantlı hizmetlerin 
pahalılığı olduğu belirtildi. Endekste yer alan ülkelerin yüzde 30’unda hükümetlerin, İnternet 
sitelerine erişimi orta ya da ciddi derecede sınırladığı, yarısının da basın özgürlüğünü giderek 
artan oranda tehdit ettiği vurgulandı.
Berners-Lee, bu konuda “İnternet bir küresel sohbet aracı. Konuşma özgürlüğüne hem sanal 
ortamda hem gerçek dünyada baskı artıyor. Bu muhtemelen internetin de geleceğine yönelen 
en büyük tehdittir” dedi.

İnternet endeksi ilk 10

1-  İsveç
2-  ABD
3-  İngiltere
4-  Kanada
5-  Finlandiya
6-  İsviçre
7-  Yeni Zelanda
8-  Avustralya
9-  Norveç
10-İrlanda

İnternet endeksi son 10

1-  Nepal
2-  Kamerun
3-  Mali
4-  Bangladeş
5-  Libya
6-  Etiyopa
7-  Benin
8-  Burkina Faso
9-  Zimbabve
10- Yemen
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