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Teknoloji ve Telekomünikasyon Şirketleri Küresel Ağ Girişimi’nin İfade Özgürlüğü ve 

Mahremiyet İlkelerini Uygulamada İlerleme Kaydediyor 

WASHINGTON, DC / AMSTERDAM / LONDRA - Bağımsız şirket değerlendirmelerinin 

2018/2019 yılları üçüncü devresini tamamlayan Küresel Ağ Girişimi’nin (Global Network 

Initiative, GNI) Facebook, Google, Microsoft, Millicom, Nokia , Orange, Telefónica, Telenor 

Group, Telia Company, Verizon Media ve Vodafone Group da dahil olmak üzere 11 üye 

şirketi kapsayan genel değerlendirme raporu 22 Nisan 2020 tarihinde yayınladı: . Bu rapor, 

üye olan telekomünikasyon operatörü ve satıcı şirketlerinin ilk GNI değerlendirmesini 

içermektedir. 

GNI Bağımsız Yönetim Kurulu Başkanı Mark Stephens, “Bu değerlendirmeler, Siyasal erklerin 

sansür, gözetim ve internet kısıtlamaları talepleriyle karşı karşıya kaldığında, ifade özgürlüğü 

ve mahremiyet haklarını faaliyetlerine entegre eden BİT sektörünün farklı kesimlerinden 

gelen şirketlerin sayılarının her geçen gün artığını gösteriyor” dedi. 

Değerlendirme süreci, GNI’nin sivil toplum, akademik ve yatırımcı yönetim kurulu üyelerin ait 

görüşlerin(“şirket olmayan yönetim kurulu üyeleri”), üye şirketlerin GNI İfade Özgürlüğü ve 

Mahremiyet İlkeleri’ni (“GNI İlkeleri”) uygulama çabalarına katkı sağlaması için tasarlanmış 

bir metodolojiye dayanmaktadır. Bağımsız denetçiler tarafından hazırlanan gizli raporların 

ayrıntılı değerlendirilmesine, ve değerlendiricilerden ve üye şirketlerden alınan ifadelere 

dayanılarak hazırlanan bu rapor, GNI’ın çok paydaşlı Yönetim Kurulu tarafından gözden 

geçirilmiş ve Kurul her şirketin GNI İlkelerini uygulamak için dürüstçe çaba gösterdiğini ve söz 

konusu zaman süresi içerisinde ilerlemeler olduğunu kaydetmiştir. 

Human Rights Watch organizasyonu İş Hayatı ve İnsan Hakları Direktörü Arvind Ganesan, 

“GNI değerlendirmeleri, şirketlerin, hükümetlerin sansür ve gözetim taleplerine cevap 

verirken uyguladıkları ilke ve yöntemleri, GNI Prensiplerini uygulamaya koyup koymadıklarını 

ve performanslarını artırıp artırmadıklarını değerlendirmede, insan hakları gruplarına eşsiz 

bir mekanizma sağlıyor” dedi. 

Bağımsız değerlendirmeler, GNI tarafından oluşturulan bağımsızlık ve yeterlilik kriterlerine  

uygun olmaları sebebiyle GNI Kurulu tarafından akredite edilen, ve daha sonra zorunlu 

değerlendirme eğitimine katılan değerlendiriciler tarafından, GNI Değerlendirme Araç Seti’ne 
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uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Değerlendirmecilere, güvenli ortamlarda ilgili belgeler de 

dahil olmak üzere, tüm bilgilere erişmişleri icin yetki verilmiştir. Ayrıca, en ön hattaki 

ekiplerinden en üst yönetime kadar, tüm kilit şirket personeline erişmişler ve toplam 125 ayrı 

mülakat gerçekleştirmişlerdir. Değerlendirmeler, şirketlerin hükümetlerin yönelttiği istek ve 

talepleri uygulama safhasında nasıl ele aldıklarını gözlemleyen 86 vaka çalışmasınin 

incelenmesini içermektedir. GNI Yönetim Kurulu 2019 yılı boyunca, söz konusu bu 11 şirketin 

raporunu incelemek ve kararlarını vermeden önce, her bir şirket ve değerlendirmeci ile 

ayrıntılı görüşmeler yapmak üzere, dört kez toplanmıştır. 

Foley Hoag LLP ortağı ve akredite bir değerlendirmeci olan Gare Smith, “Değerlendirme 

süreci, bilgiye geniş bir şekilde erişilmesiyle kullanıcıların haklarını korurken, şirket şeffaflığını 

da artırmaya çalışıyor.” dedi. 

Bu genel rapor şirketlerin değerlendirmesinden elde edilen bulguları paylaşmaktadır. 

Raporda tanımlanan ilerleme noktaları ve belirlenen geleceğe yönelik ortak öğrenme 

alanları, şirketlerin GNI İlkelerini işletme faaliyetlerine nasıl entegre ettiklerinden, şirketler içi 

eğitim çalışmalarını geliştirmenin ve genişletmenin yollarından ve insan haklarına gerekli 

özenin gösterilmesi ve etki değerlendirmesine yönelik geliştirilen araç ve yönlendirmelerden, 

oluşmaktadır. 

GNI değerlendirme süreci, özellikle gizli yürütülecek şekilde tasarlanmıştır. Şirketlerin, hassas 

hükümet taleplerini, GNI’nin şirket olmayan yönetim kurulu üyeleriyle paylaşmasına ve 

tartışmasına olanak tanır. Aynı zamanda GNI İlkelerinin uygulanması için gerekli şirket içi 

sistemlerin ve süreçlerin tartışılmasına da olanak kılar. 

GNI değerlendirme süreci, BİT sektörünün farklı kesimlerinden gelen şirketlerin, uluslararası 

insan hakları hukukunu ve hesap verebilirlik, iş birliği, paylaşılan öğrenme ve kamu 

politikasını temel alan, bilindik ifade özgürlüğü ve mahremiyet ilkelerine taahhüt 

edebileceklerini göstermektedir. 

GNI HAKKINDA 

2008 yılında kurulan GNI’nin misyonu, siyasi erklerce yürürlüğe koyulan kısıtlamalar ve 

talepler karşısında, sağlam bir karar alma mekanizması için küresel bir standart belirleyerek 

ve siyasi erklerce yürürlüğe koyulan kısıtlamalar ve talepler karşısında çok paydaşlı bir ses 

olarak hizmet vererek, bilgi ve iletişim teknolojisi (BİT) sektöründe ifade özgürlüğü ve 

bireylerin mahremiyet haklarını korumak ve geliştirmektir. GNI üyeleri arasında BİT şirketleri, 

sivil toplum örgütleri, (insan hakları ve basın özgürlüğü grupları dahil), akademisyenler, 

akademik kurumlar ve dünyanın dört bir yanından yatırımcılar bulunmaktadır. GNI üyeleri ve 

gözlemcilerin tam listesine bakınız. 
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GNI İLKELERİ HAKKINDA 

Şirketler GNI’ye katılmalarıyla beraber, BIT sektörü ve paydaşlarına dünyadaki kullanıcıların 

ifade özgürlüğü ve mahremiyet haklarına saygı göstermeleri konusunda rehberlik etmek için 

bir sistem sağlayan GNI İlkeleri ve Uygulama Yönergeleri’ni izlemeyi taahhüt ederler. GNI 

İlkeleri uluslararası insan hakları yasaları ve standartlarını temel alır ve Birleşmiş Milletler İş 

Hayatı ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri’nden esinlenir. 

GNI BAĞIMSIZ ŞİRKET DEĞERLENDİRMELERİ HAKKINDA 

Şirketler GNI’ye katıldıklarında, GNI İlkeleri’ni uygulamalarının, GNI’nin değerlendirme 

sürecine katılarak, bağımsız olarak değerlendirilmesini kabul ederler. Değerlendirme, 

İlkelerin uygulanmasındaki şirket içi sistemlerin, işlem rehberlerinin ve prosedürlerin gözden 

geçirilmesinden (“süreç incelemesi”) ve şirketin bunları nasıl uyguladığını gösteren belirli 

olayların veya örneklerin incelenmesinden oluşur (“faaliyet incelemesi”). 2018/2019 şirket 

değerlendirmesi hakkında ayrıntılı bilgiyi burada bulabilirsiniz. 
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