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Türkiye, İnternet 
özgürlüğünde nerede?

Freedom House’un yayınladığı raporda, İnternet 
özgürlüğünde Türkiye’nin 2013’e göre 6 puan daha 
kaybettiği açıklanırken Dünya İnternet Endeksi 
2014 raporunda Türkiye’nin bir yıl öncesine göre 
daha iyi durumda olduğu belirtildi.

ABD’nin önde gelen düşünce kuruluşlarından Freedom House’un yayınladığı 
internet özgürlüğü ile ilgili raporda, Türkiye, 2013’e göre 6 puan daha 

kaybetti. Rapora göre Türkiye, Uganda, Angola, Tunus, Singapur, Endonezya, Zambiya, 
Fas, Ürdün, Libya Bangladeş, Ruanda’nın bile gerisinde kaldı. Türkiye’den sonra gelen 
ülkeler arasında ise Zimbabve, Venezuela ve Sri Lanka bulunuyor. İnternete yönelik 9 
kısıtlamanın 7’si ise Türkiye’de uygulanıyor.

Cumhuriyet Gazetesi’nden Duygu Güvenç’in haberine göre, Türkiye, Youtube ve 
Twitter yasakları, internete getirilen takip ve düzenlemelerle geçtiğimiz yıl 49 puanda 
yer aldığı listede 6 puan kaybetti ve 55 puan ile geriye düştü. Freedom House’un 65 
ülkedeki yasal düzenlemeleri ve kısıtlamaları temel alarak hazırladığı raporda, Türkiye 
internet alanında “kısmen özgür” ülkeler arasında yer aldı. 
Bunun temel nedenini ise ülkeler tarafından 9 başlıkta uygulanan kısıtlamalar 
oluşturdu. Bu alanda en kötü sicile sahip ülkeler arasında 8 ile Çin ve Venezüella yer 
alırken, Türkiye de 7 alanda getirdiği kısıtlamalarla dikkat çekti.

Türkiye, sosyal medyanın ve siyasi, sosyal, dini içerikli yazıların 
bloklanması, yeni yasa ve yönetmeliklerin uygulanması, internet 
gazetecileri ve bloggerların gözaltına alınması, fiziksel olarak hücum 
edilmesi, hükümete yönelik eleştirilere karşı saldırı düzenlenmesi 
alanlarında 7 eksi puan alırken Etiyopya, Vietnam, Suudi Arabistan, 
Rusya, Azerbaycan ile aynı seviyede oldu. Aynı incelemede Zambiya, 
Fas, Kamboçya, Lübnan, Ürdün, Libya ve hatta Sudan gibi ülkelerin 
Türkiye’den daha az kısıtlama ve düzenlemelere başvurduğu 
gözlenirken, İzlanda, Estonya, Kanada, Almanya, ABD, Japonya, 
İngiltere, Arjantin ise 0 puan alarak internette en büyük özgürlüğü 
sağlayan ülkeler arasında yer aldı.
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Mayıs 2013 ile Mayıs 2014 arasının 
değerlendirildiği raporda, mahkeme 
kararı olmadan hükümet tarafından 
engellenen sitelerde de Türkiye’nin 
yeri dikkat çekti. Bu anlamda 
Türkiye’deki hukuksuzluğa da raporda 
yer verildi. Türkiye, Tayland, Rusya, 
Kazakistan ve İtalya’da mahkeme 
kararı olmadan ve şeffaflıktan uzak bir 
şekilde içeriğin bloklandığına işaret 
edilen raporda, yolsuzluk skandalıyla 
ilgili ses kayıtlarının Youtube ve 
SoundCloud’a düşmesinin ardından 
kısıtlamaya gidildiğine işaret edildi. 
Freedom House’a göre Türkiye, internet 
özgürlüğünde son 5 yıl içerisinde 13 
puan geri düştü.
 
Raporda ülkeler internet özgürlüğü 
alanında 3 gruba ayrılırken en özgür 
ülkelerden, en yasaklayıcı ülkeye göre 
sıralanışları ise şöyle:
 
İnternetin özgür olduğu ülkeler: 
İzlanda, Estonya, Kanada, Avusturalya, 
Almanya, ABD, Fransa, İtalya, Japonya, 
Macaristan, İngiltere, Gürcistan, Güney 
Afrika, Arjantin, Filipinler, Ermenistan, 
Kenya, Brezilya ve Kolombiya.
 
İnternetin kısmen özgür olduğu 
ülkeler: Nijerya, Güney Kore, Ukrayna, 
Kırgızistan, Uganda, Ekvador, Angola, 
Meksika, Tunus, Singapur, Hindistan, 
Endonezya, Malavi, Malezya, Zambiya, 
Fas, Kamboçya, Lübnan, Ürdün, Libya, 
Bangladeş, Ruanda, Azerbaycan, 
Türkiye, Zimbabve, Venezüella, Sri 
Lanka, Mısır, Kazakistan, Myanmar, 
Rusya.
 
İnternetin özgür olmadığı ülkeler: 
Belarus, Tayland, Sudan, Gambiya, 
BAE, Pakistan, Suudi Arabistan, Bahreyn, Vietnam, 
Özbekistan, Ethiopya, Küba, Çin, Suriye, İran.

Türkiye, 6 basamak yükseldi

İnternetin ülkelerin sosyal ve ekonomik 
kalkınmasına katkısını ölçen Dünya İnternet 
Endeksi 2014 raporunda ise, Türkiye’nin bir yıl 
öncesine göre daha iyi durumda olduğu belirtildi. 
Genel endeks sıralamasında Türkiye 100 üzerinden 

53,30 puan alarak 86 ülke içinde 38’inci oldu. 
Alt endeks gruplarından “Özgürlük ve Şeffaflık” 
alanında ise Türkiye’nin sıralamadaki yeri 52’ncilik 
oldu.
World Wide Web Vakfı tarafından hazırlanan yıllık 
raporlarda Türkiye geçen yıl aynı alanda 58’inci 
sıradaydı. Türkiye’nin geçen yıla göre kaydettiği 
ilerlemede internete erişimde kadınlara fırsat 
eşitliği tanınmasının rolü olduğu ifade edildi. 
Raporda birçok gelişmiş ülkede dahi internet 

üzerinden kadınlara baskının yoğunlaştığı vurgusu 
yapıldı. İnternette kişilerin mahremiyetinin 
korunması konusunda Türkiye dahil pek çok 
ülkenin 10 üzerinden 3 puanın altında kaldığı da 
belirtildi.
Raporda eleştirilen bir diğer nokta ise emniyet 
güçlerinin internet sağlayıcısı firmalardan kullanıcı 
bilgilerini isteyip, bu konuyu gizli tutmayı tercih 
etmesi. “İnternette güvenliğin sağlanmasında 
şeffaflık başlangıç noktası olmalı” denilen 

raporda, Türkiye dahil birçok ülkede yetkililerin 
kullanıcı bilgilerini hiçbir yerde açıklama yapmadan 
şirketlerden talep ettiği ifade ediliyor. Sosyal medya 
üzerinden organize edilen protesto gösterilerinin 
etkinliği alanında ise Türkiye’nin yanı sıra Şili, 
Meksika ve ABD’nin giderek daha etkin hale geldiği 
de raporda yer alan yorumlar arasında.

http://www.bilisimdergisi.org/s172

http://www.bilisimdergisi.org/s172

