
 
 

28 Mart 2017 tarihinde çok-taraflı Küresel Ağ Girişimi (Global Network Initiative, GNI) 

Telekomünikasyon Endüstrisi Diyalogu’dan gelen yedi şirketi de içerecek şekilde genişletildi. Aynı 

tarihte aşağıdaki açıklama yapıldı: 

Küresel Ağ Girişimi (Global Network Initiative, GNI) yedi yeni şirket üyesiyle, özgür ifade ve gizlilik 

haklarının savunulmasını girişiminde bir dönüm noktasi gerçekleştiriyor 

28 Mart 2017 - AMSTERDAM / BRÜKSEL / LONDRA / WASHINGTON DC - Küresel düzeyde özgür ifade 

ve gizlilik haklarının korunması hususunda önemli bir adım atan GNI, bugünkü açıklamasında, önde 

gelen yedi uluslararası telekomünikasyon operatörü ve satıcı firmasının da üyelelikleriyle, 

şirketlerden oluşan katılımcılarının sayısını iki katından daha fazlasına çıkardığını vurguladı. 

Üyelik artışındaki bu dönüm noktasi, Afrika, Kuzey, Orta ve Güney Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve 

Asya-Pasifik’te 120,nin üzerinde ülkede yaşayanö ve sözkonusu yedi yeni GNI-üyesinin birleşik 

müşteri tabanını oluşturanö 1,5 milyardan fazla kişinin, tüm GNI-şirket üyelerinin taahhüt ettiği 

standartlar ve kullanıcı hakları korumaları kapsamında olması anlamına geliyor. 

Böylelikle Millicom, Nokia, Orange, Telefónica, Telenor Group, Telia Company ve Vodafone Group, 

GNI'nın beş global internet şirketi üyesi olan - Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft ve Yahoo - ve 

35’ten fazla insan hakları ve basın özgürlüğü grubu, akademisyen ve yatırımcı ile birlikte, küresel 

dijital hakların korunmasını güçlendirmek üzere bu eşsiz işbirliğinde bir araya gelmiş oldular. 

Sözkonusu yedi şirket şimdiye dek Telekomünikasyon Endüstrisi Diyalogu'nun üyesiydiler. 

GNI'nin üye sayısının bu denli genişlemesi, vatandaşlarını koruma sorumlulukları çerçevesinde çaba 

sarf ederken, bireylerin gizlilik, güvenlik ve ifade haklarının tehlikeye atmamaları için ulusal 

hükümetlerle dialog halinde olan GNI için kritik bir zamana rastlıyor. 

Uluslararası insan hakları avukatı ve GNI Bağımsız Yönetim Kurulu Başkanı Mark Stephens CBE, bu 

konuda şunları ifade etti: "İnternet aşırılıkçılığı, gözetim, sınırlar ötesi veri yasaları ve devlet 

tarafından kararlaştırılan şebeke kapanışlarının getirdiği sorunlar, sadece hükümetler tarafından 

çözülemez.” 

Stephens, “GNI, ulusal hükümetlerle, dijital alanda özgür ifade ve gizlilik haklarınınin korunması 

yolunda yapıcı çözümler üzerinde çalışmaya tamamen kararlı şirketler ve sivil toplum aktörleri için, 

rakipsiz ve çok-taraflı bir platform oluşturmaya devam ediyor" dedi. 

Nokia Group İnsan Hakları sorumlusu ve Telekomünikasyon Endüstrisi Diyalogu Başkanı Laura 

Okkonen ise şölye konuştu: 

"Bugün, GNI’nin evriminin bir sonraki aşamasina geçerken, aynı insan hakları girişiminde birlikte 

çalışan internet, telekomünikasyon ve satıcı şirketlerinin vizyonunu gerçekleştirmekten heyecan 

duyuyoruz. Bu çalışmalarımızı GNI’li meslektaşlarımızla birlikte geliştirme umutlarımızla, tüm 

taraflarla aktif ve şeffaf bir diyaloga devam etmeyi hedefliyoruz.” 

Human Rights Watch kuruluşunun, İş Dünyası ve İnsan Hakları Genel Direktörü ve GNI Yönetim 

Kurulu üyesi Arvind Ganesan: “GNI'nin bu yedi küresel şirketi kapsayacak şekilde genişlemesi, ifade 

özgürlüğünün ve gizlilik haklarının, şirketlerin bulundugumuz bu dijital çağda, kullanıcıların güvenini 

kazanmaları için kritik önem taşıdığının altını çiziyor" dedi.  



 
Ganesan, "Dünyadamizdaki tehlikeler arttıkça, artan sayıda şirketler, kullanıcılarının dijital haklarını 

korumaya özen gösteriyor ve GNI-standartlarına göre ölçülmeyi kabul ediyor" dedi. 

Bütün üye şirketler gibi, yeni üyeler GNI İlkelerine bağlı olmayı kabullerinin yanı sıra, bu ilkelere olan 

bağlılıklarının her iki yılda bir, GNI’nin bağımsız şirket durum tespiti sürecinde değerlendirilmesini de 

kabul ediyorlar. Sözkonusu İlkeler, uluslararası insan hakları belgelerine dayanarak, BİT-şirketlerinin 

ulusal hükümetlerin sansür, kullanıcı verilerinin ifşa edilmesi ve iletişim hizmetlerine erişim 

kısıtlamaları hakkındaki taleplerine yanıt veririrken, kullanıcı haklarına nasıl saygı duyulması ve bu 

hakların nasıl korunulması ve ilerletilmesi konusunda, yol göstericidirler.  

Yeni üyeler, GNI’nin çok-tarafli yönetim kurulunda temsil edilecekler, ve ayni zamanda Yönetim 

Kurulundaki şirket üyeleri ve diger üyeler arasindaki eşit temsilcilik de sürdüregidecektir. GNI Yönetim 

Kurulu bağımsız bir Başkan tarafından yönetilmekte, ve Kurulda şirketler, akademisyenler, insan 

hakları/basın özgürlüğü grupları ve yatırımcılar olmak üzere GNI'nin her dört seçim bölgesinden 

temsilciler bulunmaktadır. 

Bu hususta, GNI Yönetim Kurulu üyesi ve Harvard Üniversitesi, Berkman Klein İnternet ve Toplum 

Merkezi, Cyberlaw Kliniği Yardımcı Direktörü, Vivek Krishnamurthy, sunlari ifade etti: 

‘Üyelermiz olan bu şirketler, GNI İlkelerine bağlı olarak, BİT-sektöründeki diğer aktörler için bir örnek 

oluşturuyorlar: birbirleriyle ticari alanda rekabet eden bu şirketler, ayni zamanda tüm kullanıcılar için 

özgür ifade ve gizlilik ilkelerinin korumak ve gelistirmek için başarılı bir şekilde işbirliği yapabildiklerini 

göstermekteler.” 

İsveç Kilisesi Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Dayanışma Başkanı ve GNI Yönetim Kurulu Üyesi Sara 

Nordbrand, şunlari söyledi: 

"GNI, birçok ülkede sivil toplum alanlarının küçüldüğü bir dönemde önemli ölçüde genişliyor. GNI 

üyeliği, şirketlerin hem kurumsal hem de çeşitli küresel taraflarla birlikte çalışarak, bilgi ve iletişim 

teknolojileri değer zincirinde insan hakları için gayret gösterilmesine, uygulamaların güçlenmesine, bu 

birikimin toplamasına ve hassaslaştırmasına olanak tanıyor. Yatırımcı açısından bakıldığında, bu bir 

kaliteye işaret ediyor.” 

GNI ve ID’ye katılan şirketler, kendi farklı alanlarında, ulusal hükümetilerin kullanıcı haklarına yönelik 

tehditlerine yanıt vermede liderdir. Bu yaklaşım, insan hakları etkileri risk değerlendirmelerinin 

geliştirilmesini, ulusal hükümetlerin, şirketlerin kullanıcı verilerini sansür, bunlara erişmek ve bunlara 

erişimi kısıtlamak gibi isteklerinde, şeffaf olmaya çağırma ve haklarını koruması yolunda bilgi ve 

araçlarla kullanıcıları güçlendirmek için şirket politikalarını geliştirmek gibi ögeler icermektedir. 

Sözkonusu yedi telekomünikasyon şirketi son zamanlarda insan hakları etkileri değerlendirmeleri 

konusunda ortak öğrenme, ulusal hükümetlerin içeriği silme taleplerinde, şeffaflık ve sektörel en iyi 

uygulamaları içeren gözlemci statüsünü, GNI içinde tamamladılar. Ve gecen Temmuz ayında, GNI ve 

ID, ulusal hükümetlerin şebeke kapatmalarına ve aksatmalarına ilişkin ortak bir politika 

beyannamesini yayımladılar. 

 

Medya ve İletişim 

Beyan ve irdelemer icin lütfen Kath Cummins kcummins@globalnetworkinitiative.org ile iletişime 

geçiniz. 



 
GNI Hakkında 

2008 yılında kurulan The Global Network Initiative, BIT-sektöründe, uluslararası çok-taraflı şirketler, 

sivil toplum kuruluşları (insan hakları ve basın özgürlüğü grupları dahil), yatırımcılar ve 

akademisyenlerden olusan ve ifade ve gizlilik haklarını korumak ve geliştirmek için işbirlikçi bir 

yaklaşım yaratmış olan bir gruptur. GNI, kendi üye şirketlerinin bağımsız olarak değerlendirildiği, bir 

uluslararası insan hakları standartlarına dayalı durum tespiti ve uygulama ilkeleri çerçevesi 

oluşturmuştur. Kurumumuz, ulusal hükümetlerle dialog halinde, kullanıcıların ifade ve gizlilik 

haklarının özgürlüğünü korumayı ve ilerletmeyi savunur. 

GNI üyeleri, GNI İlkeleri ve GNI Bağımsız Şirket Değerlendirmesi süreci hakkında daha fazla bilgi için 

web sitemizi ziyaret ediniz. 

 

Telekomünikasyon Endüstrisi Diyaloğu Hakkında 

Bir grup telekomünikasyon operatörü ve satıcısından olusan Telekomünikasyon Endüstrisi Diyaloğu, 

2013 yılından bu yana, BM İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri bağlamında, telekomünikasyon 

sektöründe ifade özgürlüğü ve gizlilik standartlarını oluşturmak için birlikte çalışmaktadır. Üye 

şirketlerimiz, Afrika, Avrupa, Kuzey, Orta ve Güney Amerika ve Asya-Pasifik'te yaklaşık 120 ülkede 

telekomünikasyon hizmetlerimizi ve teçhizatımizı, tüketicilerin, işletmelerin ve ulusal hükümetlerin 

hizmetine sunan, küresel bir alanda faaliyet göstermektedir. 


