
 

  Turİzme Zarar Verİr.  
Hükümetler, vatandaşlarına yaptıkları seyahat 
uyarılarına ilgili ülkede engelleme yapıldığı 
bilgisini de eklemeye başladılar. 
 

  
Doğrudan Yabancı  
Yatırımı Rİske Atar.  
Şirketler, doğrudan yabancı yatırımın nasıl 
tahsis edileceğine karar verirken yolsuzlukla 
mücadele endekslerini kullanmaktadır. Bu 
araçların dikkate aldıkları göstergelerden biri 
“bilgiye erişimi” dir.

   
 
Tİcaret Engellerİ Yaratır.  
Engellemeler, yerel işletmelerin ürün ve 
hizmetlerini rekabetçi bir şekilde küresel 
pazarlara ihraç etmelerine engel olmaktadır. 

Engellemeler ayrıca ticari ortakların yaptırım uygulamalarına 
neden olabilir. 

  
 
 
Yerel İşletmelere  
Zarar Verİr.  
Her ölçekte işletme, piyasa bilgileri elde etmek, 
çevrimiçi mağazacılık, çeşitli işlemlerin 
gerçekleştirilmesi ve müşteri ilişkileri için 

iletişim teknolojilerinden yararlanmaktadır.  
 

   
Hükümet Faalİyetlerİnİ 
Engeller.  
Erişimi engellemek, yetkililerin birbirleriyle ve 
halkla iletişim kurma becerilerini olumsuz 
yönde etkileyebilir ve vergi tahsili gibi kritik 
hükümet işlevlerini sekteye uğratabilir. 

   
Küresel ve Yerel Düzeyde 
Artan İLGİYE Neden Olur.  
Engellemeler, geniş çapta medyanın ilgisini 
çeker; bu da, engellenmesi amaçlanmış  
olabilecek konulara ilgiyi artırabilir. 

   
Genİş Çaplı Kınamaya  
Neden Olur.  
Çevrimiçi Özgürlük Koalisyonu’na üye 30 
hükümetin yayımladığı ortak bildiri de dahil, 
sayıları giderek artan çeşitli sivil toplum 
kuruluşları (#KeeptItOn), sektörel kuruluşlar, 

çok paydaşlı girişimler ve hükümetler engellemelere karşı 
açıklamalarda bulunmaktadırlar.

Engellemeler… 
 İnsan Haklarını İhlal Eder.  
Bilgiye erişim, ifade ve dernek kurma 
özgürlüğü, devletlerin korumakla yükümlü 
olduğu uluslararası düzeyde kabul  
gören haklardır. 

  
 
Vatandaşların Güvenlİğİnİ 
Tehlİkeye Atar.  
Acil durum hizmetlerinin kesintiye uğraması 
can güvenliği riski oluşturur. 2015 yılında bir 
Asya ülkesinde yapılmış bir engelleme, bir 
hastaneyi ve havalimanını etkilemiştir. 

   
Aİlelerİ ve Arkadaşları 
Birbirinden Ayırır.  
Birbiriyle ilişkisi kesilen aileler ve arkadaşlar, 
sıkıntı, öfke ve toplumsal huzursuzluğun 
büyümesine katkı sağlamaktadır. 

 
Medyayı Engeller.  
Haberlere erişimi engellemek kamuoyunda 
infial yaratabilir ve doğru bilgiye ulaşmaktan 
alakoyabilir. 

  BM’nİn Sürdürülebİlİr 
Kalkınma Hedeflerİ  
İle Çatışır.  
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, ülkelerin 
“bilgi ve iletişim teknolojisine erişimi önemli 

ölçüde artırmalarını ve İnternet’e tüm dünyada ve uygun fiyatla 
erişimi sağlamaya çalışmalarını” gerektirmektedir. 

  
 
Fİnansal Hİzmetlerİ  
Sekteye Uğratır.  
Çevrimiçi ve mobil ödemelerin olmaması,  
dijital ekonomiyi durma noktasına getirmekte 
ve dolayısıyla maaş, kamu hizmetleri, sağlık ve 
eğitim ödemelerini engellemektedir. 

   
Gayrİ Safİ Yurtİçİ 
Hasılanın (GSYİH) Zarar 
Etmesİne Neden Olur.  
Bağlantı düzeyi yüksek olan ülkeler, hizmetlerin 
engellendiği her gün günlük GSYİH’nin en az 

%1.9’u oranında zarar etmektedir. 2011 yılında bir Afrika 
ülkesinde yaşanan ve beş gün süren bir engelleme, tahmini 
olarak 90 milyon ABD Doları zarara neden olmuştur. 
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