
Türkiye, İnternet'in düşmanı mı?
9. yıllık İnternet Yönetişimi Forumu 2 ila 5 Eylül arasında İstanbul'da 
düzenlenecek. Sınır Tanımayan Gazeteciler, Türkiye'de giderek artan bilgi 
edinme özgürlüğü ihlallerini şiddetle kınamak ve bu özgürlüğe saygının İnternet 
yönetişimi modelinin özünde olması gerektiğini tartışmak için orada hazır 
olacaktır.

Sınır Tanımayan Gazeteciler dünya basını özgürlük indeksinde 180 ülke arasında
160. sırada olan Azerbaycan'daki 2012 İnternet Yönetişimi Forumu'ndan ve 132. 
sıradaki Endonezya'da düzenlenen 2013 IGF'den sonra, bu yıl IGF'sine ev 
sahipliği yapmak Türkiye'ye (154.) düştü.

2005 yılında BM nezaretinde başlatılan yıllık IGF'nin hükümetler, özel sektör ve 
sivil toplumun İnternet yönetişim mekanizmasını tartıştığı tarafsız bir platformu 
sağlaması öngörülmüştür. “Tunus Gündemi”nin 72. maddesine göre, IGF'nin 
misyonu “ortaya çıkan sorunları tanımlamak, bunları ilgili makamların ve 
kamunun dikkatini çekmek ve uygun durumlarda tavsiyelerde bulunmak”tır.

Bu yetkiyle uyumlu olarak Sınır Tanımayan Gazeteciler Türk hükümetinin İnternet
özgürlüğüne yönelik saldırılarının İstanbul IGF'de gündeme getirilmesini 
istemektedir. 

Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme Komitesi, Türkiye Gazeteciler 
Cemiyeti (TGC) ve Türkiye Alternatif Bilişim Derneği ile birlikte RWB, Türkiye'deki
bilgi edinme özgürlüğünde ürkütücü azalmayı IGF gündemine taşımak amacıyla 
4 Eylül'de İstanbul'da bir haber konferansını düzenleyecektir.

Alternatif Bilişim Derneği ayrıca RWB'nin katılacağı İnternet Yönetimsizliği 
Forumu adı verilen paralel bir forumu da düzenliyor.

Türk toplumu, geçtiğimiz 11 yıl boyunca Başbakan olan ve 10 Ağustos'ta başkan 
seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın otoriterliğine giderek daha fazla eleştiride 
bulunuyor. “Diren Gezi” protesto hareketinin ölçeği sivil toplumun hükümetin 



artan biçimde baskıcı eğilimlerinden duyulan rahatsızlık için anlamlı bir gösterge 
olmuştur.

İçeriğin “toplumun belirli üyelerine karşı alçaltıcı veya hakaret edici” niteliği 
bulunması gibi belirsiz gerekçelerle “önleyici” biçimde web sitelerini 
engellemesine olanak tanıyan Telekomünikasyon Yüksek Kurulu'nun İnternet 
üzerinde artırılan yetkileri hakkındaki 5651 no.lu Kanuna yönelik değişiklikler 
Aralık 2013'te gönderilmiş ve Şubat 2014'te kabul edilmiştir.

Türk istihbarat teşkilatı, MIT de bireyin veya tüzel kişiliğin talep halinde bilgiyi 
teslim etmesini zorunlu kılan, gazetecilerin kaynaklarının gizliliğini koruma 
hakkını çiğneyen bir hüküm niteliğindeki bir kanun ile yetkilerini artırmıştır.

ABD şirketi Procera Networks ve İsveç Netclean Technologies ile Türk hükümeti 
arasında devam eden ağ gözetim yazılımın satın alınmasına dair görüşmeler, ek 
bir endişe kaynağıdır.

Belediye seçimlerinin hemen öncesinde Mart 2014'te, Türkiye Twitter ve 
YouTube'u kalıcı olarak engelleyen küçük bir grup ülkeye katıldı. Bunlar arasında 
baskıcı ülkeler olan Çin, İran, Vietnam, Pakistan, Kuzey Kore ve Eritre bulunuyor.

Sınır Tanımayan Gazeteciler, BM ifade özgürlüğü konusunda özel bir raportör 
olan Frank La Rue'nün 2011 tarihli raporundaki İnternet erişiminin temel bir hak 
olduğunun tanınmasına işaret ediyor.


