
İnternet’te 
sansür

İNTERNET
Bilgi çağında bilgiye erişilemiyor. 

İnternet 
kullanımı

sosyal medya

Bu tablonun 
sorumlusu AKP’dir.

1. AKP vatandaşların iletişim ve haber alma 
özgürlüklerini kısıtlıyor.

2. İnternet’i bir özgürlük alanı olarak değil, bir tehdit 
alanı olarak algılıyor.

3. Alternatif ve demokratik tartışma platformlarının 
varlığına tahammülü yok.

4. Kişilik hakları ve özel hayatın gizliliğini hiçe sayıyor.

5. Temel bir hak olan İnternet erişiminin 
eşit ve yeterli ölçüde sağlanması için gerekli 

yatırımları yapmıyor.

KOBİ’lerde İnternet 
ve web sitesi kullanım oranı 

çok düşük.

E-devlet hizmetlerinden faydalanma 
konusunda alt yapı eksiklikleri var.

Türkiye, 2010 yılı BM Elektronik 
Devlet Gelişim Endeksinde, 
“Gelişmekte olan Ülkeler” 

listesinde dahi ilk 
25’te yok.

Google 2013 Şeffaflık 
Raporu’na göre Türkiye, 

sansür ve erişim engelleme 
taleplerinde birinci sırada yer alıyor.

AKP iktidarı, bağımsız olması gereken 
kurumları güdümüne alarak iletişim 
alanına dayatmacı müdahalelerde 

bulunuyor.

yasal süreçler

Filtre ve engellemelerle bilgiye 
erişim ve iletişim kısıtlanıyor.

Bilgi edinme ve haberleşme kaynakları 
baskıcı denetime tabi tutuluyor.

Alternatif haber kaynakları, muhalif 
sitelere sansür uygulanıyor.

Türkiye, OECD 
ülkeleri arasında İnternet 

ücretleri en pahalı ülkelerden 
biri.

Genişbant, mobil ve kablosuz İnternet 
ağları yetersiz.

İnternet’in yaygınlık değeri dünya 
ortalamasının çok altında.

Bilgisayar kullanımı birkaç 
uygulama ile sınırlı, temel 

bilgisayar ve internet 
eğitimi yok. CHP 

NE ÖNERİYOR?
1. İnternet 

alt yapısını 
geliştireceğiz

2. İnternet’i 
özgürleştireceğiz

3. İnternet güvenliğini 

hukuki yollarla 
sağlayacağız

4. Bilişim kültürünü 
yaygınlaştıracağız

* Saniyede 8 megabitlik İnternet hizmetini “temel hizmet” olarak tanımlayacak ve 
makul bir ücretle ülkenin her noktasında bu hizmete erişimi mümkün kılacağız.

* Genişbant İnternet erişimini yaygınlaştırmak için altyapı yatırımlarını artıracağız.
* Engellilerin İnternet hizmetlerinden ücretsiz yararlanmalarını sağlayacağız.
* Tüm üniversite öğrencileri için İnternet hizmetlerini ücretsiz hale getireceğiz.
* Telekomünikasyonda vergi indirimine gideceğiz.

Gelişen toplumsal 
muhalefeti sindirmek 

için sosyal medyanın 
özgür kullanımı kısıtlanıyor.

Erişim engelleme ve filtreleme 
uygulamaları ile iletişim ve ifade 

özgürlüğü engelleniyor.

Dinleme, izleme ve fişleme yolu ile 
vatandaşlar üzerinde baskı 

kuruluyor.

Mahkeme kararı 
olmadan, iktidarın keyfi 

isteği doğrultusunda, web 
sitelerine erişim engelleniyor.

Katalog suçların tanımı genişletilerek 
erişim yasağının konulması 

kolaylaştırılıyor.

Yasa dışı içeriğin bulunduğu sayfa 
yerine tüm web sitesine erişim 

engelleniyor.

* İnternet kullanımında güvenlik ve özgürlüğü temel alan bir yaklaşımla hareket 
edeceğiz.

* İnternet üzerindeki devlet baskısına son vereceğiz.
* Dijital ortamları denetleyen kurum ve kuruluşların nesnelliğini güvence altına 

alacağız.
* Düşünceyi açıklama, bilgi alma-verme ve bilgi edinme özgürlüğüne sahip 

çıkacağız.
* Şeffaf, katılımcı, çağdaş bilgi toplumu için uluslararası sözleşmelerde yer alan 

demokratik şartlara uyacağız.

* Mahkemeler dışındaki tüm mercilerin erişim ve engelleme yetkisini 
kaldıracağız.

* Yasaklara zemin oluşturan katalog suçların kapsamını daraltacak ve 
tanımını netleştireceğiz.

* Geniş içerikli sitelerin tamamını erişime kapatmak yerine suç teşkil eden 
bölümlerini engellemeye yönelik yasal düzenlemeler yapacağız. 

* İçişleri Bakanlığı kararnamesi ve polis eliyle yapılan sosyal medya 
izlemeleri ve fişlemelerine son vereceğiz.

* Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile “unutulma hakkı” gibi demokratik 
talepleri yerine getireceğiz.

* İnternet’in güvenli kullanımı için “sayısal okuryazarlığı” 
hızla yaygınlaştıracağız.

* STK’lerin bilgi teknolojileri konusunda somut veriler 
toplamalarını ve kamuoyunu bilgilendirmelerini teşvik 
edeceğiz.

* İlköğretimden başlayarak örgün eğitimin her 
kademesinde ve yaşam boyu eğitimde bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin kullanımını artıracağız.

* Özel sektörlerün, kamu kuruluşlarının ve STK’lerin bilişim 
uygulamalarına yönelik projeler üretmesini ve 
uygulamasını teşvik edeceğiz.

* AR-GE faaliyetlerini destekleyeceğiz.

Cumhuriyet Halk Partisi
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http://secim2015.chp.org.tr


